DE TWEE KRUIKEN VAN DE WATERMAN

~ De twee tot één maken ~
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DE TWEE KRUIKEN VAN DE WATERMAN
~ De twee tot één maken ~
De ziel dient doortrokken te zijn, dat de stofmens niet van brood alleen leeft, zo ook de gehele uiterlijke
natuur niet op zichzelf staat. Dat wat we fysiek waarnemen dit niet in essentie is. Niets wat we lezen en
horen via het plagiaten-denken als waarheid tot ons kunnen nemen als dit niet beproefd is en bovendien
weten dat alles in voortduring aan verandering onderhevig is. Door het esoterische Christendom, de
vroegchristelijke stroming in het begin van de jaartelling, gaf het leven vanuit het kernthema van
gnostiek en het transcendente om terug te keren naar wie de mens in zijn wezen is. Het is mogelijk met
wat door de tijd heen verschreven, verloren is gegaan zoals veel geschriften en symboliek bv tijdens
vernietiging van de bibliotheek van Alexandrië. Deze kennis kan in verbinding met het hart via de ziel
(direct onder jouw hart gelegen) en de allerhoogst bereikbare energiespiralen van Licht en Wijsheid
weer tot leven komen als innerlijk weten.
Het is betrouwbaar om dit artikel vanuit het hart via jouw ziel in verbinding met de hogere
energiespiralen van Licht en Liefde te lezen, om de diepere verfijndere symboliek deelachtig te worden,
zie Johannes 7:38. De diverse links naar de tarotkaarten moge de diepere symboliek helpen duiden.
De uitnodiging van mij als Waterman
(twee stromen) en dyslectische ziener, de symboliek van
woorden in de Evangeliën, tarot en meer met ontvankelijke ogen gewaar te worden, te overwegen op
niet mentale gronden, de bedachte kennis. Dit kan alleen plaatsvinden als je de rijkheid van al het
geschrevene, wat jij waarneemt als jou Zelf in het Licht en niet tegen het licht weet. Je bovendien bewust
bent van de Kosmische Wetten, en het “Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden” waar het hexagram
hiernaast het symbool van is.

De Vol~Ledigheid van de Kruik
Een kruik heeft een tweeledige volledige functie, die van bewaren en
schenken. We hebben het hier over de kruikdrager in jou die de
Levensenergie draagt voor het Lichttijdperk en de meest krachtige
energie bewaard tot zijn tijd is gekomen, die zich nu in alle hevigheid
manifesteert als barensweeën. Het is de energie die via ons hart stroomt
als de elektrische geladen Liefdesenergie, die door ruiten en ramen gaat
overeenkomstig een bolbliksem maar de ruit spaart. De electrische
geladen energie van twee kruiken |— staan voor éénwording. De kruik
duidt de verandering, waarbij de inhoudelijke kwaliteit van de ziel van het
allerhoogste belang is. Via de prent hiernaast en de tarotkaart “De Ster
XVII” met de achtpuntige ster (17 ~ 8 ~ lemniscaat), zien we uit twee kruiken helder water schenken,
dat de electrische geladen kundalini-energie duidt. Dit is de lemniscatenstroming van het verhoogde
bewustzijn dat een einde aan de dualiteit doet worden. Dit overstijgt hiermee het Yin en Yang; “Ik en de
Vader zijn Eén” [Johannes 10:30].
We leven nu in het preludium, overeenkomstig het ‘Laatste Avondmaal’ ~ galgenmaal, waartoe de “Man
met de Kruik”, die het éénheidsbewustzijn deelachtig is, en daarom de weg kon wijzen naar zijn/het huis
met de ‘grote bovenzaal', het verruimde bewustzijn. Synchroon hieraan vindt vanuit het donkere
Vissentijdperk nu het grote bewustwordingsproces plaats. Het is om die reden dat er zoveel haast wordt
gemaakt om de duistere plannen van agenda 2030 ‘The Great Reset’ door te drukken. Deze 2030 agenda
behelst om de wereldbevolking, compleet tot slaven te maken om zo een totale machtscontrole te
verkrijgen via een QR-code en 5G de bevolking te reduceren via DNA-manipulatie. Het zijn de
archontische machten en krachten die wereldwijd de overheden, farizeeërs en trawanten van de vele
machtsbolwerken, waaronder kerken aansturen. In het boek Openbaring (Apocalyps) en in Boek
Henoch, zie Index librorum prohibitorum is te lezen over de eindtijd.

-3-

Symbolisch is de niet werkende pauwfontein boven de bibliotheek van het Vaticaan. Vaticanus,
een Etruskische godheid, zo oude energiespiralen dan ook niet verloren gaan!
Van een Ekklèsia (Ecclesia) is geen spraken! Bij de Ekklèsia heeft iedere gelovige of burger, arm of rijk,
ongeletterd of gestudeerd gelijk recht van spreken. Het is de Gemeente, de gemeenschap, niet een kerk
als instituut. De Essenen en de Katharen vierden deze gemeenschap als een ware Christelijke Ekklèsia
zonder enige denominatie ofwel machtsmisbruik.
Alle processen gaan gepaard via barensweeën, verwarring, tweespalt, chaos en ellende. Zonder pijn
geen groei, vandaar het galgenmaal waar de mensheid nu toe is geroepen. Dit door Zelfwerkzaamheid
aan zijn hogere bewustwording via innerlijke voeding ter bevrijding te werken.

Bovenzaal ~ Laatste Avondmaal ~ Paaszaal
De apostelen vroegen aan Yeshua, waar dient uw Laatste avondmaal gehouden te worden, dat zij voor
de kruisiging diende voor te bereiden. Yeshua verwees hen naar een stad Jeru-Salem, afgeleid van
“Yirmeyâh” ~ de Heer maakt los ~ God zal verheffen ~ Jah verhoogt.
De ‘Grote Bovenzaal' duidt op het verhoogde bewustzijn, waarmee het ‘Laatste Avondmaal’ voorbereid
was, het preludium van het Lichttijdperk. Dit geeft de titanenstrijd met het Zwaard ~ [Matthéüs 10:3440
], die jijzelf ómgord durft aan te gaan vanuit jouw hart en ziel in verbinding met de hoogst bereikbare
energiespiralen van Licht en Onnoemelijke Goedheid, om de twee kruiken tot één bron van Liefde te
doen laten stromen.
Tegen de avond komen Yeshua en de 12 discipelen om aan een grote tafel aan te zitten. De grote tafel
duidt op gelijkheid van delen van de hogere energie met die van de gelijkgestemde.
Tijdens het paschamaal, geeft Yeshua zijn apostelen een stuk brood en zegt; “Eet ervan, want duidt op
mijn lichaam, dat ik voor de mensheid zal geven”. Dan geeft hij hun een beker wijn en zegt; “Drink allen
hieruit, het is mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten.”
Deze woorden duiden op het alchimistische proces (Knoop van Isis) die de twee polaire energiebanen
via de Pijnappelklier (bruidskamer) 6e chakrasfeer tot éénwording doet Zijn. Het is de dood van de 13e
waar het lichaam (stof ~ lichaam) van het bloed (ziel ~ wijn) gescheiden werd. Overeenkomstig de
verhoogde ‘frequenties vanuit het hart, dat aan het astrologische 12e Huis is gerelateerd. Dit Huis waar
de prelude voor het eeuwige leven via contemplatie, vergeestelijking ofwel aan de scheiding der geesten
voorafgaat! Het horizontale — is de cyclische rondgang, rad van karma. Het verticale | is het oneindige,
symbolisch vanuit het fysieke bestaan gezien.
Het was de verlosser Yeshua die verwees (1 naar de stad Jerusalem om een Grote Bovenzaal te
bespreken. Twee van zijn leerlingen gingen naar de stad, en hier aangekomen zien zij een man die een
waterkruik op zijn hoofd draagt. (Op zijn hoofd ~ verbinding met het hogere bewustzijn). Twee van Zijn
leerlingen lopen achter deze man aan die een (zijn) huis binnengaat. Ook de twee leerlingen gaan naar
binnen. En alles gaat precies zoals gezegd was. Boven was een grote ruimte waar alles voor het
Paschamaal al klaar stond en voorbereid (2 was voor de apostelen en Hemzelf, de 13e.
* Verwees (1 ~ voorbereid (2 duidt op de ómgorde mens. De verwijzing naar de twee leerlingen, die de
speciale Pesachmaaltijd ~ Sederavond (seder ~ orde) gereed gingen maken en is sedertdien de mens
gevraagd wakker te worden, haast te maken om zich te ómgorde, en orde te creëren, via het
harmoniseren, helen, reinigen van het chakrasysteem ter éénwording. Dit duidt mede op de
voetwassing [Johannes 13:13–15], het allergrootste die het kleinste, de minste door zelfwerkzaamheid de
eeuwigheid dienstbaar is. Het is het allerkleinste dat het allergrootste mogelijk doet Zijn; door de Liefde
die alles omvattend is door de Vol~Ledigheid.
De ‘Man met de Kruik’, hij die de plaats voor ‘bezinning ~ orde’ voor het nieuwe tijdperk preludeerde
ging hen voor. Dit synchroniseert met de kruik die in december 1945 (einde van de 12 maanden cycli)
nabij het dorp Nag Hammadi gevonden is; als “niets zal verborgen blijven” in deze eindtijd. Deze 12 à
13 gnostische evangeliën zijn bewaard gebleven voor deze tijd, om de zeer grote potentie te kunnen
bevatten om te leren zien wie/wat verantwoordelijk is voor deze Apocalyps en hierdoor het Licht te
hervinden.
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Juist nu, zien we dat de leugens en bedrog, overeenkomstig een grote haast, aan het Licht komt om de
nog slapende te doen ontwaken. Hoe anders krijg je deze zielen wakker en waakzaam? Zo Yeshua tot
3x toe vroeg aan drie van zijn meest geliefde apostelen om in de nacht voor zijn kruisging in de tuin van
de Hof van Gethsemané met hem te waken. Allen vielen tot 3x in slaap: 3x3x3= 27 ~ 9 ~
Onvoorwaardelijke liefde, spirituele inzichten en het einde van een cycli.

Lemniscaat — De Magiër
Venus draait aan de hemel een prachtig harmonisch
lemniscaat pentagram patroon, deed dit ook ooit energetisch
samen met Mars. De planeet Aarde draait tussen Venus en
Mars in, en vormen samen de vrouwelijke en mannelijke pool
die de dualiteitservaring op Aarde ondersteunt in “Zo boven zo
beneden”. Pentagram ~ Gulden Snede ~ Sectio Aurea dat
resoneert via jouw hart en ziel in Liefde met de 7 Kosmische
Universele Wetten, die via het volgende filmpje de Sectio
Aurea ofwel de menselijke schaal toont.
De tarot ‘De Ster XVII' is astrologisch verbonden met de planeet Jupiter in het Zodiakteken Waterman
en met het element Lucht/ Ether ofwel de 'Eerste Oorzaak' van de ‘Wet van Overvloed’, waarbij genoeg,
genoeg is. Dit geeft aan, dat jezelf een zuivere kruikdrager dient te zijn om in bewustzijn het Christus
Lichttijdperk binnen te kunnen gaan.

“De Lemniscatenlevensloop in zijn twisten en twijnen doet schrijnen,
ter ontvouwing tot een prachtig Lichtkleed”
De Christusenergie op Aarde is verbonden met de naam Yeshua ~ Y'shua de oorspronkelijke Aramese
naam van Hem die velen Jezus noemen. Onophoudelijk blijft Zijn energie beschikbaar door de innerlijke
transitie via jouw hart gewaar te worden via de Kracht van de Schepping 3+6+9.
De lemniscaat representeert het universeel, occulte symbool voor oneindigheid
en transformatie. Dit is de eeuwige spiralende, kwadranten, afwisselende
lemniscaat dynamiek, die de levenscyclus weergeeft, de verbinding legt tussen
de twee werelden van de mens. Dit symbool zien we bij de Magiër I en Kracht 8
die in de oudere decks ook met het getal 11 verbonden werd, zie de tarot van
Marseille. Het is de kracht van de twee gelijke tweedelige polen van onze natuur
het “Zo binnen zo buiten zo boven zo beneden”, let op het symbool boven in de
afbeelding; de twee in één. De verlosser magiër Yeshua, onderwezen door de
Chaldeeën, gebruikte deze energie, zie Verwanten van Aquarius, maar ook
Osiris hiernaast was een groot ingewijde van deze magische krachten.
De Magiër Is zich bewust van de onschendbare Triniteit via de getallen 3~6~9 als de Trinitariër Kracht
van de Schepping, dat via getallenleer is te duiden. Het is de Magiër in jou die de dualiteit tot van twee
tot één bewust zal worden: 1+1= 3! Dit via de transformatie in de fysieke wereld wat de kracht de som
van 1+2+4+5+7= 19 ~ 10 ~ 1 of 1x2x4x5x7= 280 ~10 ~ 1 als Zoon van de Vader bewust in zijn
transformatieproces. Zie de tarot De Zon. 18. Het is de Onpersoonlijke Liefde tot de ALLS in EEN.
3x2 =
6 Onpersoonlijke Liefde
3x3 =
9 De Vader ~ De Onnoembare ~ Alles 9:3= 1 Alles keert terug tot de Bron der bronnen.
3+6+9= 18 ~ 9 Alchemistische huwelijk tussen de Maan en de Zon, zie tarot De Maan XVIII.
4x3= 12 ~ 3
5x3= 15 ~ 6
6x3= 18 ~ 9
7x3= 21 ~ 3
etc.

1x9= 9
2x9= 18 ~ 9
3x9= 27 ~ 9
4x9= 36 ~ 9
etc.

1:1 = 1
2:2 = 1
3:3 = 1
4:4 = 1
etc.

3x6x9= 162 ~ 9 De Kracht van de Scheping.
3x3x3= 27 ~ 9 De kracht van het drievuldige lijden.
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Er bleven 11 aanwezigen achter, via de getallenleer wordt 11 niet terug herleid tot één getal.
Overeenkomstig het meestergetal van Magiër 1 die van 2 — één |, doet worden. Dit in tegenstelling
van de magiërs van de duisternis de archonten. Let op het symbool van de lemniscaat rond het hoofd
van De Magiër 1 en de kaart De Kracht 8 en 11, duidt op de lemniscaten verbinding, de werelden van
de mens. Het is het oeroude patroon en metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het
universum zoals de planeet Venus haar lemniscaten dans aan de hemel maakt.
Deze twee krachten zien we nu naar zijn uiterste kracht bewegen en dan imploderen in een grote
snelheid en chaos tot elkaar en zo tot transformatie komt. Het is nu nog meer opportuun om jouw
Innerlijke Kracht naar binnen te brengen, waardoor deze lemniscaten kracht tot één harmonisch geheel
wordt.
Het is het twisten en twijnen wat het leven via jouw ziel spint in haar Natuurlijke Beweging ~ Kracht van
de Schepping. De Magiër 1 in jou kan deze magische twistende kracht van 1+1=3 als de twee tot één
Trinitariër bewustworden.
Het getal 8, is het getal dat via de innerlijke ervaring als kracht, zijn verbinding met het’ proces van
oorzaak en gevolg’ ~ karma doet beëindigen. Het is ook de drijfveer van Saturnus, heerser van het 8ste
Huis (astrologie). Het leerproces van weerstand, pijn, inperkingen die door vorm, structuur en begrenzing in de stof leert herscheppen. Acht vierkanten geeft met de kruislijnen die de octogoon (achthoek)
vormt; 8x4= 32/5 de Hiërophant V waarin de dualiteit is versmolten en vanuit de Triniteit handelt. Het
is de innerlijke rijkdom dat wat wij door zelfwerkzaamheid in dit en vorige manifestaties bijeen hebben
vergaard en is opgeslagen in de ziel, de energetische uiterst verfijnde, complexe meer dimensionale
databank. Hierbij opgemerkt dat alles dat wordt beschermd, zal op den duur verzwakken daar het
afhankelijk is van zijn beschermers, socialisering die nu in deze overgangstijd noodzakelijkerwijs wordt
afgebroken.
Elke ontwikkeling zal dan ook uit het Zelf dienen te ontstaan door ruimte te scheppen aan de innerlijke
behoefte tot groei die haar verbinding heeft met ons individuele en collectieve bewustzijn en karma.
Het antwoord is daarom niet gelegen in socialisering of nivellering, maar wel in rechtvaardigheid,
eerlijkheid en slagvaardigheid. Per definitie wil dit zeggen; werken aan jezelf, aan je ‘Innerlijke Kracht'
in harmonie tot jezelf, de ander en het totaal! Waar dan ook kracht is, is de uitwerking van kracht en
haar innerlijke Licht. Geen zonnestraal gaat verloren en het zaad dat deze Lichtstralen wakker roept
heeft tijd nodig om te ontspruiten, waarbij het de zaaier niet altijd gegeven is de oogst nog in dit leven
te zien. Alle waardevolle arbeid is dan ook handelen in vertrouwen.
Dit is het voortbewegen in balans tussen twee polen van de kwadrerende, spiralende, kruisende
booglijnen. Het is mede de wiegende, balancerende energie die o.a. voor de grove motoriek, van de
hersenfuncties zorgdraagt. Het zorgt voor de symmetrische bewegingen tussen alle organen, de
soepelheid van ons lichaam en vooral voor ons denken, wat o.a. te ervaren is na bv een wandeling door
een labyrint met zijn (7x7=49~13) 180° wendingen. Ook bij de “Schrijfdans” worden lemniscaten
gebruikt, dit zijn de schrijvende lemniscaten bewegingen op muziek, waardoor lichamelijk en geestelijk,
de rechter- en linkerhersenhelft wordt geharmoniseerd, waaronder het beelddenken wordt
geactiveerd. Als dyslectische mens ervaar ik bij het lezen van het woordje brood dat ik een brood zie.
Het denken in symbolen en deze goed kunnen verklaren als bv dromen is voor mij makkelijker dan
geconditioneerd of wel het mannelijke abstracte denken. Met abstracte kunst heb ik persoonlijk weinig
of ik dien hier de guldensnede via mijn hart in te ervaren als bv bij Piet Mondriaan. En met de
geesteszieke psychedelische ‘kunst’ is aan de zieke geesten zo ook drugs en andere verslavingen. Dit
omdat het vermogen hier ter onderscheiding wordt belemmerd.

“Als ik een groene tak in mijn hart draag, dan zal er een zangvogel op komen zingen”.
De wezenlijke functie van onderwijs is leren weten i.p.v. van kennis (Boom van Kennis), waardoor het
weten door vele technocraten ‘onderuit’ wordt gehaald.
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Deze kennis heeft alle dictaturen en zijn sinistere censuur doen ontstaan en nu voor de wereldwijde
tweedeling die tot in onze haarvaten te ervaren is. De geprikte (kennis) en de ongeprikte (onbewust of
bewust weten) zijn van elkaar gescheiden via een tweedimensionale QR-code die de mens tot minder
dan runderen degraderen met het merkteken van het beest 666.
We kunnen weten, dat alle schoolboeken al gecensureerd zijn en er geschietvervalsing plaatsvindt,
inherent aan alle totalitaire regiems van alle onderdrukkers, ook die in jou!
Je laten injecteren zonder Geloof ~ “Onderzoek alles vanuit jouw hart en dit zuiveren in voortduring”,
maakt jou afhankelijk van de lagere overheden en organisaties. Dit omdat werkelijk Leven niet met de
lage frequenties als doodangst verbonden is.
Het komt erop neer om elke angst onder de ogen te zien, omdat angst verwijst naar geen volvertrouwen
te hebben in jouw Goddelijke afkomst, en de verbinding met de Oorsprong.
Zelfstandig denken doen we vanuit ons hart en intuïtie en niet via het plagiaten-denken! We dienen dan
ook de Magiër 1 via ons hart te ontdekken
Flower of Live
De Flower of Life(1 is een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige
geometrie. Deze is o.a. te vinden in het oude Egypte (tempel van Osiris in Abydos)
in de Verboden Stad in China en in de Kabbalah (Levensboom) van de oude
synagoge van Kfar Bar'am in Galilea.
Het is The Flower of Life(2 die het geheim van de 7e onzichtbare cirkel bevat,
waardoor het belangrijkste en meest heilige patroon in het universum ontdekt
kan worden. Dit is de Bron ofwel de Vrucht van het Leven Zelf.
Het is de 13e, die door het Christusbewustzijn een geheel andere werkelijkheid in jou zal doen
openbaren. Vandaar de Flower of Live 13 informatiesystemen bevat, die elk een ander aspect van het
leven verklaard, zo ook de Kabbalah hiermee resoneert. De hoogste, de 13 e is die van “Christus in u en
u in Christus”. De triniteit van 3-6-9 toont in dit filmpje de Kracht van de Schepping!
Elk moleculaire en levende celstructuur wordt hiermee gecreëerd zo ook in het gehele universum. Het
geeft een weerspiegeling van ons leven hier en tot in onszelf en in al zijn sterrenstelsels. Dit reikt de
geleidelijke verandering aan van het proces van Saturnus (8ste Huis) 9x8=72 jaar ~ 9 Saturnusronden.
Deze rijping schenkt de mogelijkheid tot het hogere spirituele ontwaken in bewustwording. Het is de
menswording: 72:12=6 De Geliefde VI, het alchemistische huwelijk.
Met de tarotkaart De Dood XIII wordt deze triomf over de dood symbolisch weergegeven. Het is de
transformatie, vernieuwing, en transfiguratie als we ervoor kiezen om 7 x onze richting 180° te draaien,
gelijk via een retrograden meanderde labyrintwandeling dit je afstemt op deze harmoniserende één
wordende energie. Dit doe je door de binnenwereld als uitgangspunt te nemen voor onze persoonlijkeen spirituele ontwikkeling. In het boek “Openbaringen” omschrijft deze transfiguratie dit als ‘Het nieuwe
Jerusalem’ ~ een Nieuwe Hemel en Aarde. Zie ook artikel Labyrint ~ (Vestibulaire systeem).
Voor hen die nu wakker en waakzaam blijven zal dit via zelfwerkzaamheid bevattelijk worden, dat deze
scheiding, die nu in alle hevigheid plaatsvindt, noodzakelijk is.
Het delen van brood en wijn, tijdens het Laatste Avondmaal, duidt op het Geestelijke voedsel
overeenkomstig het 11e en 12e Huis: 11 ~ 1+1 ~ 3* ~ 12e Huis: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als
iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en
hij met Mij" [Openbaring 3:20].
Dit duidt op het delen met gelijkgestemde (gelovige) ómgorde zielen, wat nu in deze tijdspanne dan ook
dient plaats te vinden.
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Ook dit artikel niet te delen met hen die dit niet met een openhart wensen of al gereed hiertoe zijn om
dit te ontvangen: “En Yeshua zei; Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de
zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren”
[Matthéüs 7:6]

*De 1+1~3 duidt op het diepe esoterische en gnostische begrip van: “Want als twee of drie mensen die
bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook” [Matthéüs 18:20]. ~ Daar waar twee tot Eén Triniteit
is gerealiseerd!
Het “Christus in u en u in Christus” staat synchroniseert voor het 3e oog de éénwording’ en verwijst
mede naar de laatste dagen van deze transitie waar de Zeven Zegels van de verborgen inzichten
verbroken worden, synchroon aan de Zeven Bazuinen die gehoord zullen worden en de Zeven Schalen
die in de Lucht over de Aarde zullen worden uitgestort.
Overeenkomstig de drie processen van éénwording; 3x7=21 tarot Het Wereld XXI, de bekroning van de
natuur de Twee in Eén, de Trinitariër mens. Hieruit kun je concluderen, om in het vervolg de zorgvuldige
‘Drie~Éne' vraag bij alles te stellen:

"Is het goed voor mijn ziel, die van de ander en het totaal?“
Cyclische spiralende energieën geven de tijdperken ~ cyclussen aan, die mede door de precessie, het
tollen van de aardas wordt veroorzaakt, maar ook het toenemen van het verderf:
“Wanneer rechtvaardigheid afneemt, ó Bharata. Wanneer er overal verderf heerst, dan daal ik neer, van
eeuw tot eeuw, belichaam mij en leef als mens onder de mensen. Ik steun het goede, vernietig het kwaad,
en zet de deugdzaamheid weer op haar troon”. [Bhagavad Gita 4:7-8]
“Bij het aanbreken van de dag van Brahma, die eindigt na 1000 tijdperken, komt al het gemanifesteerde
uit het ongemanifesteerde tevoorschijn: bij het vallen van de nacht lost het zich weer in het
ongemanifesteerde op. Deze menigte schepsels die op die manier telkens weer tevoorschijn komen,
worden bij het naderen van die nacht weer opgelost, en bij het opnieuw aanbreken van de dag worden
ze vanzelf opnieuw geëmaneerd”. [Bhagavad Gita 8:17-19]
De beweging van de Zon en de voortdurende verandering van de sterrenhemel, zo ook die van de aardas
maakt in 25.920 jaar een cirkel, waarbij het lentepunt elke 2.160 jaar (Kosmische ~ Platonische maand)
door een van de zodiak symbolische tekens loopt. Dit is terug te herleiden tot: 25.920 ~ 18 ~ 9 en 2160
~ 9). De volledige cyclus van 25.920 jaar is het Platonisch Wereldjaar ~ Kosmische Grootjaar. De
discipelen, 12 in getal overeenkomstig de cyclische werking van het getal 12: 12 maanden ~ tijdperken
~ 12 astrologische Huizen ~ 12x12=144 ~ 9 [Openbaring 7:1-8].

Jeruzalem ~ Yerushalayim ~ Heilighuis
Volgens de Midrasj heeft "Jeruzalem 70 namen", maar er zijn lijsten samengesteld van 72 verschillende
Hebreeuwse namen voor Jeruzalem ~ Yerushalayim. Gelet op de getallen 70 en 72 en het woord JeruSalem ~ Heilig Huis duidt het getal 70 op transformatie van De Zegenwagen VII evenals 72/9 De
Kluizenaar IX een voleinding in transformatie duidt. Het getal 70 is het natuurlijke getal volgend op 69
en voorafgaand aan 71/8 ~ “Het is volbracht”, zie de 7 kruiswoorden.
Jeru-Salem staat gelijk aan de hartstad. Gelet op, dat deze stad altijd een verdeelde stad is geweest, zal
hier vanuit ieders hart een einde aan worden gemaakt via de Innerlijke Kruisiging uit de matrix: Die van
—| twee één ➕ doen worden in bewustwording van. “Wij zijn Gods tempel, de tempel van hout en
steen is vervangen door een nieuwe tempel van levende stenen en Yeshua de Messias is onze enige
fundament en een ander fundament is er niet.” [Johannes 2:13-25] ~ [Openbaringen 21:9-27]
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Aan het oude bestaan is via de kruisiging op Golgotha een einde aan de afzondering van het eeuwige
leven gekomen en zijn we niet langer slaven van de matrix en zijn astrologische radix. Het oude ik is
samen met de “Christus nu in ons en u in Christus” aan het kruis fysiek gestorven.
Het is dus nu de tijd van het Zwaard, de tweedeling die de mens naar het enige huwelijk verwijst via het
vertrek ~ bovenzaal ~ bruidskamer (1. Het is de plek waar het alchemistische huwelijk zich zal voltrekken,
nadat de kundalini-energie dit chakra geheiligd heeft, zoals in die strekking beschreven staat. Het
alchemistische huwelijk is de éénwording vanuit het Christusbewustzijn dat na de zielensplitsing die na
de Adam, de mens van God gescheiden heeft door het wegnemen van een rib* (zijde ~ ziel) van Adam.
Het was de zijde van de Triniteit die door het mysterie van Golgotha het 'Christus in u en u in Christus’
heeft hersteld. En het mystieke huwelijk, het Christusbewustzijn voor eenieder mogelijk heeft gemaakt
om de zielen intentie weer te verenigen.
*Rib is een foutieve vertaling geweest, maar diende zijde te zijn. De ziel is gelegen direct aan de
onderzijde van het hart mede onze intuïtie met ± 70.000 neuronen: "Maar één van de soldaten stak
met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit” [Johannes19:34].
*Bloed en water dat uit de zijde vloeide, was van een wonderbaarlijke Tweevoudige Kracht, het herstel
en verkwikking van Levend Water: Yeshua; “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend
water zullen uit zijn binnenste vloeien” [Johannes 7:38] – [Johanns 4:14]. Het bloed van mensen heeft een
buitengewone zielskracht/ Goddelijke levenskracht zeker van hen die nog onschuldig, een reine ziel
bezitten. Het is dan ook dat satanisten deze als een drug (Adrenochrome) roven voor hun ontzielde
lichamen mede doen verjongen en om langer te kunnen leven. Maar ook de duivelse propaganda het
mannelijke en vrouwelijke te vernietigen en de mens tot gender-neutraal te doen verworden.
In het bruidsvertrek (Pijnappelklier) wordt de rust gevonden op het bruidsbed, de rustdag het 7e Chakra,
nadat de dualiteit is opgelost. De zoektocht van de Parcival in ons is dan beëindigd. De ziel heeft in
éénwording de rust hervonden in de Bron van het Leven Zelf. Hierdoor is de mensheid verlost van het
juk van de demiurgen en archonten. Weet dat de archonten fysiek ook onder ons zijn; zie de link.

Piramidespel van de archonten
In het piramidespel zien we het z.g. ‘alziende oog’ van de satan, die alles omdraait. Het werkelijke
Alziend Oog en meer is het Oog van de Onnoembare, die onze Aura met Zijn multidimensionale Iris in
ons hart via onze ziel spiegeld en synchroniseert in Zijn Hart tot Eén. Dit is te ervaren als het hart is
geopend voor het Licht in Zijn Onnoemlijke Goedheid ~ (Godheid).
Een zeer ernstige waarschuwing: “Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden.
Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” [1 Korintiërs 3, vers 17]. Het schenden van Gods tempel is
o.a. het manipuleren van het DNA via injecties die wereldwijd de mens doet sterven en het
propaganderen en uitvoering geven aan een ontmenselijking door ook gemengde relaties aan te gaan!
Te begrijpen valt dat de bewustwording een geloofwaardig* coherent proces dient te zijn. Van een
gemengd huwelijk is pas spraken tussen twee verschillende geestelijke bewustzijnsniveaus, het is het
tegengestelde van wat de duivelse eugenetica met de ontmenselijking voorstaat.
Dit schept de uiterste extremiteiten van het propaganderen, legaliseren van seks met kinderen en zelfs
dieren, atoomsplitsing en meer ter vernietiging. Het is alles wat tegen de menselijke geloofwaardige
Goddelijke natuur in gaat: “Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen”.
*Geloven ~ geloofwaardigheid betekend: “Onderzoek alles en zuiver dit in voortduring uit”. Dit is het
duale, tweedelige zelfwerkzame proces van het huwelijk van het mannelijke | en het vrouwelijke —, de
basis ter heiliging ~ heelwording, de versmelting. De vrouw ~ De Keizerin 3 draagt het biologische en
seksuele reservoir van de genetische lijn (ras en volk). Het is mede de parabiose om van twee één te
maken, dat de archonten omdraaien.
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De eerste doop met water
De doop met water roept op tot inkeer via zelfwerkzaamheid [Mattheus 3:11]. We weten dat het
geheugen van water dramatische ervaringen tot blokkades, obstructies via homeopathie en
Bachremedies weldadig kunnen uitwerken. We dienen dan ook bewust te worden van onze emoties, de
onbegrepen, onverwerkte gevoelens. De mens bestaat uit meer dan 50% water: vrouwen ± 50%,
mannen ± 65% en baby’s ± 75%! Het water dient dan ook te stromen mede de waterhuishouding te
zuiveren van oud vastgezet verdriet. Dit kan enkel als we eerlijk zijn naar onszelf, geen verraad plegen!
En Yeshua sprak, dat een van zijn 12 discipelen Hem zal verraden: “Voorwaar, ik zeg u: één van u zal mij
verraden. Die is het, voor wie ik het stuk brood indoop en wie ik het geef." [Mattheüs 26:21] ~ [Johannes
13:21-26].

Wat wil de gnostische draagwijdte van “Voor wie ik het stuk brood indoop en geef” duiden?
Verhelderend kan de volgende beschrijving zijn; ‘Geen held zonder verraad’ of zonder goed bestaat er
ook geen kwaad!
De 1ste doop duidt op de eerste vloed, met water, die jou aanspoort tot zelfwerkzaamheid, door je te
zuiveren van alle dualiteit, het emotionele, plagiaten-denken of wel van de stem van de gespleten tong.
Het is dus niet wat schijnt, maar waar het hart weet. De scheiding der geesten maakt dit nu zeer duidelijk
zichtbaar, zo alles geopenbaard zal worden.
Zeer duivels is, dat het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een gender-neutrale bijbel heeft
uitgebracht, wat wellicht ook met de koran zal plaatsvinden. In de kersttoespraak van 2021
presenteerde Willem Alexander deze leugenachtige bijbel zonder een duidelijke toelichting of op de
gevaren hiervan te wijzen. Maar het oude Testament was al een duister boek van JHWH ~ Elohiem, de
god van de Aarde, de via de Anunaki’s de mens tot slaven hebben gecreëerd. Hoe kan een God van
Liefde vragen om mensen offers, een jaloerse god van wraak en geweld zijn, die ook nu de archonten
aanstuurt in zijn haat. Er zijn prachtige spirituele teksten en meer, met als voorbeeld, waar via een
Jezuïet het serpent met een zin in spreekt; “Gehoorzaam tijdens dit coronavirus aan de artsen, de
wetenschappers en de bevoegde overheden als was het aan God zelfe bv de overheid en de wetenschap”.
Het is het duivelse kronkelende serpent de demiurg, in al onze verholen duistere haarvaten, die tracht
jouw plagiërende denken te beïnvloeden via de psychische trukendoos die het emotionele/ mentale/
psychische veld van bewustzijn verstoren. Zo ook tot injecteren met een zeer giftige cocktail tegen een
nog nooit gelokaliseerd griepvirus over te halen door o.a. te vertellen; “Dit doe je voor een ander?”
Onwetende zullen zij via een injectie het gedecodeerde DNA van de verbinding met de ziel worden
beroofd met een QR-code en G5 tot satansslaaf gecreëerd en/of gedood via het teken van het beest
666 ~ 18 ~ tarot De Maan XVIII.

Tweede doop ~ Opstanding ~ Overgang ~ Opname
“Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest en met Vuur” [Marcus 1:8]. We
zien hier gelijk al het verschil tussen de doop met water en de doop in de heilige Geest [Marcus 1 - Lucas
3:16].
“De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen,
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar Vuur” [Lucas 3:16-25]. (Wan; waarmee schuddend het koren
van kaf wordt gezuiverd.)

De doop via het bloed is de doop met de Geest, het verlossende proces, dat door het vloeien van ZijnBloed-Kracht verbonden met de Vader de gehele Schepping heeft vrijgemaakt. Dit vond plaats op het
moment dat de voorhang in de tempel scheurde. Door zelfwerkzaamheid verbreek je de bedachte
tweedeling. De bewustwording van “Christus in u en u in Christus” zal het éénheidsbewustzijn als het
Licht in jouw hart doen ontbranden.
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Het is de Graankorrel in jouw hart die Zijn Vlies scheurt ter ontkieming, gelijk de voorhang in de tempel
scheurde op het moment dat Yeshua stierf en zijn laatste woord was: “Tetelestai” ~ "Het is volbracht"
[Johannes 19:30]. Het is maar één woord in het Grieks maar zeker heel Krachtig in Zijn en onze
Éénwording.
Op het bruidsbed, de 6e dag van de Schepping, 6e chakrasfeer, zul jij rust gaan vinden in het
Christusbewustzijn. Dit duidt, dat de zoektocht als de toegewijde Percival, is beëindigd, en jouw ziel zijn
rust hervonden heeft in de Onnoembare! Het is de ontdekking van: 30)”De Vader en ik zijn Eén” [Johannes
10: 22-30]. ~ “De onsterfelijke Geest is blij met de mensen, die zonder deze Geest slechts dualiteiten zijn”
[Spreuken: 8 30-31].

Het fysieke en astrale lichaam en zijn ziel, worden door hetzelfde levensbeginsel alsook het laagste deel
het dieren- planten- en mineralenrijk bezielt. Maar de mens die zich de grofste neigingen van de dierlijke
ziel buitensluit, ómgord weet, heeft Koning Salomo ertoe gebracht om in wijsheid te spreken: “Nu dan,
mijn zoon luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. Gelukkig is ieder mens die naar
mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat. Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de
gunst van de Heer. Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad en bemint de dood” [Prediker 27].
Om tot de opstanding (opname) des Levens te geraken, is alleen mogelijk geworden door Zijn verlossing
die te bereiken is door zelfwerkzaamheid. Dit is de onvervreemdbare inzet, die via de ‘Boom des Levens'
gevoed wordt. Het gaat om jouw innerlijke esoterische onafhankelijke geestelijke ontwikkeling.
Ook al denk je een goed mens te zijn, blijft dit bij het plagiaten-denken zelf. De opstanding betekend de
verlichting van jouw zielenwezen tot één met de Onnoembare.
Ook als je denkt een goed Christen, Boeddhist, Moslim, etc. te zijn en afhankelijk hebt gemaakt van een
redding, opname van buiten jezelf, dan kan de volgende tekst van Mattheüs 19:16-26 over een rijke
jongeman opheldering geven om volledig onthecht te zijn als de Kruikdrager. Deze vrijmaking resoneert
met de innerlijke opname dat wat in het hart volledig doordrongen als de essentie van wat 'IS' ervaren
wordt als je innerlijk weet, dat jij in staat bent om tijdens dit leven tot de “innerlijke opstanding” te
komen. Dan pas heb jij je van het ‘Rad van Karma’, via de as, de leegte van de radix (matrix) de wortel
van de tweedeling bevrijdt. Het is de transformatie van onwetendheid via jouw hart de dood hebt
overwonnen en tot een Wetende Mens bent geworden.

De vier metafysische hartstromen
Het ‘Lichttijdperk van de Energiedrager’ de ‘Man met de Kruik' is die van de vier kosmische seizoenen
de kortste en meest heftige van de twaalf van deze cycli. Niet alleen astrologische ~ kosmologische
wisselen, maar ook de meteorologisch cycli en meer.
De heilige week van Pasen (de laatste zeven dagen van de Vastentijd of Veertigdagentijd) en lijdenstijd
die daaraan voorafgaat, is een zeer krachtige tijd voor het versterken van de innerlijke verbinding vanuit
het hart via de ziel met de Heilige Geest en het mysterie van Golgotha, die deze Kracht als “Christus in
u en u in Christus” ervaren kan worden als jouw opstanding. Luister, wees trouw aan jouw viervoudige
metafysische gevormde hartwerking, speciaal in deze ‘40 dagen’ beproevingstijd door de
zelfwerkzaamheid:
1.
2.
3.
4.

Ontvangen
Onderzoeken
Toepassen
Loslaten

~ Acceptatie via
~ Geloven via
~ Beproeven via
~ Aflaten via

Verzoening
Uitzuiveren
Verzoekingen.
Vergeven

Als we dit doen, dan zal alle strijd zich in jou oplossen, die ontstaat bij elke discussie, interpretatie vanuit
het plagiaten-denken. Als er gespiegeld wordt zullen alle verwijten in de stilte van jouw hart het geweten
aanspreken. De duisternis en schaduw in ieders hart, die nog nimmer gespiegeld is aan het Licht, geeft
het schijnsel van de Maan in alle schakeringen.
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Met het Vissen (element water), sluit de Maan de zodiak-ring af, opweg naar het Lichttijdperk, het één
bewust wordende Licht. Iedereen die dit niet bewust aan het Licht spiegeld, in gedachte, woord en daad,
projecteert deze voedende duisternis in het collectieve bewustzijn met alle gevolgen van dien. Het niet
spiegelen aan het vrouwelijke heeft zorg gedragen dat de hoogst ingewijden na Yeshua, Maria
Magdalena door de exoterische kerk is weggezet als een hoer, en zo deze zeer heldere verlichte spiegel
werd waarin de bisschoppelijke vissenkoppen zich als zodanig diende te herkennen, maar bleven slapen
en naar lucht i.p.v. naar het Licht happen.
Het Maria Magdalena evangelie mag in haar grote liefde en wijsheid als voorbeeld in nederigheid, de
minste te zijn als hoogst ingewijde van alle apostelen. Dit om mensen te helpen de transformatie, het
vrouwelijke mannelijk en het mannelijke vrouwelijk te doen worden. Waardoor de harmonie in het hart
verlicht wordt in éénwording met de Heilige Geest in de drievuldige 1+1~3.
Hoe anders wil je bevrijd worden uit de duisternis, als jezelf jouw eigen Licht niet ontsteekt en
vervolgens blijft aanwakkeren? Het komende Lichttijdperk zal een geheel vormen met de scheppende
individualiteit in bundeling met de hogere frequenties van de scheppende Lichtkracht. Deze verhoogde
energie wordt nog door weinigen, als de verhoogde energie op Aarde en het gehele Universum als dé
aansporing tot zelfwerkzaamheid ervaren. Het is nu de hoogste tijd, dat wij ons enkel nog laten leiden
door het hogere, het Christusbewustzijn, wat via zelfwerkzaamheid bereikt dient te worden, zie De
Zegenwagen VII. Dit innerlijke als fysiek opstaan dien je dan ook zelf te realiseren: “Vele zijn geroepen
maar weinige uitverkoren” [Mattheüs 22:14]
De volheid, het *Pleroma* van “Christus in u en u in Christus” is de opname in de gemeenschap der
heiligen, de volhouders. "Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered" [Matthéüs 24:13] ~
“Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U
zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele
wezen zal dan vol van God zijn” [Efeziërs 3:18-19] Deze verhoogde frequentie gaat gepaard met een grote
vernietigende energie, omdat eerst het oude dient te worden opgelost alvorens een nieuw stevig
fundament gebouwd kan worden. Zo dit in overeenstemming is met: “Niemand zet een lap van een
nieuw bovenkleed (Lichtkleed ~ Aura) op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude
bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude”. ~ “En niemand doet
nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal
eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan” [Lukas 5:33-39].
Via zelfwerkzaamheid geeft dit de transitie naar een hogere staat van bewustworden, dit nadat jij je
ómgord weet, en dit zuivere lange Lichtkleed zal passen overeenstemmig jouw frequentie van Licht:
“Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want
gij allen zijt één in Christus” [Galaten 3:28]
Allen die lange kleden, de heldere Lichtvolle Aura, dragen zijn wakker geworden door zelfwerkzaamheid
verkregen. Eenieder dient zijn unieke hexagram als spiegel te weten overeenkomstig het grondgetal
van zijn astrologische radix en pentagram. Dit om op deze wijze zijn unieke lange Lichtkleed te weven
zonder naad; zie het synoptische evangelie van Johannes: “Nadat de soldaten dan Yeshua gekruisigd
hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen*, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het
onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. [Johannes 19:23]
*Vier delen: Zie de viervoudige deelwerking van ons hart pag. 11.
Dit is in het boek van de Openbaring van Johannes ook te lezen: “Slecht zij die tot de opstanding
(opname) weten te komen door ómgord te zijn” ~ de 3e dimensie verankerd hebben, zullen deze
verlossing bereiken door hun eigen inzet! De opname geschiet in een ondeelbaar ogenblik. Paulus
schrijft: 'Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar
ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin” [1 Korintiërs 15:51 – 52].
Het is de verwijzing nu op Aarde, naar de mensheid die de laatste dagen van de eindtijd ondervinden,
en de verborgen inzichten aan hen getoond worden, zo alles geopenbaard wordt: “Niets is verborgen
dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden” [Lucas 12:2].
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Het evangelie [1 Korintiërs 11:23–26] is een van de oudste delen van het Nieuwe Testament, waarin de
canonieke evangeliën worden beschreven. Ook wordt dit beschreven in de vier evangeliën en in
[Mattheüs 26:17-35] - [Marcus 14:12-31] - [Lucas 22:7-38] - [Johannes 13:1 - 17:38]. Let op; dat de evangeliën
onderling van elkaar verschillen. Dit ook mede de inmenging van het exoterische Roomse instituut en
via vertalingen niet alles nog overeenkomstig de eerste versie te lezen valt. Belangrijk is dan ook deze
geschriften via het hart en haar intuïtie te lezen, niet als een schrift- maar als een Innerlijke Geleerde.
Het reguleren ofwel afdoen uitzuiveren van het geleerde plagiaten-denken.

Het werk het werk laten doen
Het is de tijd van een zeer grote innerlijke berusting, dat het werk het werk laat doen, ter volbrenging
van de eindstrijd tussen de duisternis en het Licht. Alle horizontale strijd zal niets opleveren, omdat dit
het eindspel is waar al eerder over geschreven is.
Het kantelpunt is loepzuiver bepaald van deze afschuwelijke tijd, maar absoluut nodig ter
bewustwording om de sprong naar het Lichttijdperk mogelijk te doen worden. Het is de psychopathische
tweedimensionale gedrevenheid van geld, macht, status en wellust wat nu het laagste, de diepste van
de duisternis geopenbaard wordt als tweedeling.
Hoe vreemd wellicht in velen oren klinkt, dit ondanks het lezen van vele boeken waar de ‘Kracht van de
Schepping' en zijn ‘Universele Wetten' in beschreven staan, is dit alles nodig om de overgang van het
duistere Vissentijdperk naar het Lichttijdperk mogelijk te doen zijn.
Als je in jouw hart en ziel volledig doordrongen bent van de essentie van het Leven Zelf, zul je worden
opgenomen. Dit wil zeggen; in navolging van ‘Christus in u en u in Christus'.
Dit resoneert met de innerlijke opstanding de geestelijk bewustwording, die de cirkel doorbroken heeft
en zo de éénwording met het Koninkrijk Gods bereikt heeft zonder voorspraak Yeshua: “Er is niemand
die op mijn voorspraak het Koninkrijk Gods kan betreden, slechts hij die er zelf volledig van doordrongen
is, zal er binnengaan”. ~ “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet
zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” [Lucas 17:20b-21a].
Jouw lichaam is het kleed en instrument in deze wereld, hoe en waarom zou dit fysieke kleed ~ lichaam
dienen te worden opgenomen? Via de vele incarnaties heb jij evenzoveel fysieke bekledingen
afgeworpen om verder te evolueren in jouw Lichtkleed ter heelwording.
Het symbool, de vereniging van polariteiten, de innerlijke eenwording is het hexagram. Jouw Lichtkleed
zal tot de opstanding geraken, als jouw ziel hiermee verbonden, gereed toegemaakt is. Het mag dan
ook duidelijk zijn waarom een geaard leven, de verbinding tissen Hemel en Aarde vanuit jouw hart, alle
angst zal doen verdwijnen als de duisternis voor het Licht, overeenkomstig als de sneeuw voor de Zon.

Geestelijk dood
Geestelijk dood betekent gescheiden zijn van de hogere vormen van bewustzijn, het ongeziene, horen
en weten afwijzen. In [Genesis 3:6] werd deze Geestelijke dood door het gemis van de Geestelijke of wel
de ‘Boom des Levens' als centrale bron ingeruild voor de ‘Boom van Kennis’ (goed en kwaad ~
tweedeling).
Het gevolg was dat we nu in deze tijd dit centrale punt in ons hart dienen te vinden en trouw te blijven
[Genesis 2:16-17], om niet in deze Geestelijke dood te blijven slapen en uiteindelijk ook de fysieke dood,
het ‘Rad van Karma' ~ Rad van Fortuin X niet zullen overwinnen.
Het lied van 'Kort Jakje‘ is de mens, het vrouwelijke/ mannelijke van lichte zede en aan de drank ofwel
gedrogeerd, gehypnotiseerd, en daarom nog slaapt. Het nog niet bewustzijn van de Zondag (7e dag ~
cycli ~ dimensie ~ sfeer), dit ondanks haar boek van zilverwerk (Maan), dat haar doet spreken, maar niet
Weten! De ‘Kort Jakjes’ staan voor een minimaal kort Lichtkleed (Aura ~ uitstraling). Het zijn allen die
met hun ziekmakende hypnotiserende teksten oproepen, om aan de lagere overheden volgzaam te zijn.
Het is het lagere bewustzijn dat zich niet bewust is van de Hogere Overheid die deze esoterische,
gnostische meer dimensionele betekenis van deze eindstrijd voorzien had.

-13-

Het verstoppen voor God zie [Genesis 3:8] duidt de afscheiding ~ tweedeling, die nu zo prominent te
zien is in deze eindtijd. En het vrouwelijke, gevoelige (Eva), zoals dit nu ook plaatsvindt de schuld te
geven voor deze afzondering bij het vrouwelijke, het intuïtieve geweten te leggen [Genesis 3:12].

Van twee één maken ~ Triniteit
Zij die de Geest, ziel en hart niet als de triniteit ervaren, voldoen niet aan de Goddelijke roeping om via
de ‘Boom des Levens’ deze Goddelijke staat te beërven! Hoe kan het niet weten begrijpen dat de met
de ‘Boom des Levens’ centraal geplaatst is in het hart en resoneert met de Heilige Geest die niet te
grijpen, te ontleden valt als Triniteit, je niet kunt zeggen; “Deze is hier of daar”.
Uit de brief van Paulus aan de kerk in Corinthe, blijkt de grote liefde van Yeshua de Christus en zijn
gemeente (2 met een huwelijk waarin [Efeze 5 :22-33] en in [Openbaring 21:9] de gemeente de bruid, de
vrouw van het Lam wordt genoemd. Het is dit Alchemistische Huwelijk, de vereniging van
tegenstellingen |—, waar de echtscheiding als een terugkeer naar dualiteit leidt, dat wat God verbindt
scheiden dan ook geen mens!
1)

Bruidskamer waar het alchemistische huwelijk |— zich zal voltrekken, zoals, in deze strekking dit
gnostisch te duiden is. Dit is fysiek gezien de Hypothalamus en Epifyse ~ Pijnappelklier, het centrum van
‘alle’ chakra systemen, de verbinding met de hogere bewustwording. Mede hierdoor wordt het
Geestesoog (3e oog) geactiveerd. Dan wordt het gehele chakra systeem in balans gebracht.
2)
Gemeente: Autonome geloofsgemeenschap voor de zelfwerkzame (klop op de deur) zoekende zielen.
Het huwelijk is niet een huwelijk tussen man en een vrouw, maar tussen het vrouwelijke en mannelijke,
zo de linker– en rechterhersenhelft synchroon werken en we enkel nog vanuit het hart leven (Boom des
Levens ~ Flower of Live).
Aansluitend het artikel “Wintersolstitium, de stilte tot bezinning 2021 ~ 2022” zou het ‘Zwaard’ van de
Geest, die de scheiding der geesten het grensoverschrijdende inzicht moge schenken, zo dit resoneert
met de electrische geladenheid van dit komende Lichttijdperk en de planeet Uranus en zijn 27 ~ 2+7= 9
manen. De Maan leert ons reflexief bewustzijn te ontwikkelen; “Zo binnen zo buiten”. “Alles wat in de
ziel zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur” (Aristoteles). De 27 manen duidt dat
via De Hoge Priesteres II naar De Zegenwagen VII gekeken dient te worden.
De twee één maken is enkel mogelijk als jij ómgord bent, ofwel de 3e en lagere dimensies van tweedeling
vanuit het hart verankerd zijn; waardoor neutraliteit, mededogen, onvoorwaardelijke en de
onpersoonlijke Liefde wordt geactiveerd en verankerd, dan pas is de transitie ~ opname mogelijk!

Uranus en de Boom des Levens
Uranus is een mysterieplaneet, vandaar zovelen aan het werkelijke mysterie voorbijgaan. Uranus
breekt, zoals bij een elektroshock, de geest van de mens breekt, waardoor het plagiaten-denken tijdelijk
stopt. Uranus is de Licht-voorbereider, schenkt de mens volkomen nieuwe mogelijkheden als deze eerst
het oude denken en het Oude Testament van de demiurg heeft losgelaten, en zich nu ómgord weet:
“Laten uw lendenen ómgord en uw lampen brandend zijn” [Lucas 12:36]
De naam van de planeet Uranus is afkomstig uit de Griekse mythologie van de naam Ouranos, de Griekse
oergod die het element Lucht en de ethersfeer, het vluchtige persoonlijke ~ doordringbare duidt.
Ouranos de Vader Hemel en wij als zoon/ dochter en partner van Gaia ~ Moeder Aarde.
Uranus, het 11de teken van de dierenriem houdt in, dat Uranus door eerst via de energie via getal 11
(1+1=3) zijn belichaamde intuïtieve esoterische Wijsheid, dat alleen geaard vanuit het hart met de
hogere energiespiralen van Licht en Onnoemlijke Goedheid te vinden is. Het is de volgende senthese
ter bewustwording die nu zo heftig ervaren wordt: “God zei: er moet licht komen, en er was licht. En
God scheidde het licht van de duisternis.” [Genesis 1:3-4].
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Dit is de duale mannelijke/ vrouwelijke energie + en – het getal 3 creëert, als
Goddelijke symmetrie, die de heelheid (heiliging) de gronding van de Schepping
duidt. Dit schenk de synthese, de neutraliteit van de triniteit, dat de mens als éénheid
van Geest, ziel en lichaam synchroon resoneert aan alles wat is, zie de ‘Wet van
Synchroniciteit' als ook de ‘Wet van Overvloed’, waarbij genoeg dan ook de harmonie
via de Geest bepaald. Het is juist deze éénheid die via de genetische DNAmanipulatie, via de injectienaald, door de slaven van de archonten de mens wordt opgedrongen, met
als doel de mensheid van hun fysieke leven en/of ziel te beroven!
Uranus is de personificatie van de hemel en een van de Griekse oergoden. Volgens Hesiodus was Uranus
de zoon en echtgenoot van Gaia ~ Moeder Aarde, met wie hij de eerste generatie Titanen verwekte. Er
is geen enkele nalatenschap die Uranus overleefde, zo dit komende Lichttijdperk de nalatenschap van
iedere ziel is die dit Licht zelf heeft weten te bereiken, zo Hesiodus schreef:
”De Aarde heeft eerst haar gelijke, de Hemel, het leven geschonken, helder door sterren, opdat hij de
Aarde geheel zou bedekken om voor de goden voor eeuwig een veilige woonplaats te vormen.”
Dit is een tekst die je heel diep dient te laten doordringen als de illusie die “Het zo binnen zo buiten, zo
boven zo beneden” doet zijn in de schepping. De vraag is dan ook hier:

“Wanneer zou jij je voor eeuwig een veilige woonplaats weten?”.
Is het niet de ‘Zelfwerkzaamheid’ die deze veilige Lichtplaats tot één paradijs doet vormen, aansluitend
het Thomas Evangelie Logion 22: “Waarin de dualiteit wordt doorbroken” en Logion 106: “Als jullie de
twee tot één maken zullen jullie zonen des mensen worden; en als jullie zeggen: berg verplaats je, zal zij
zich verplaatsen”.

Uranus ~ Romeinse Levensboom mozaïek
Dit bijzondere Romeinse gnostische mozaïek uit begin 3e eeuw, toont
Uranus kijkend naar de ‘Boom des Levens’ is omringd door een Eon
(zodiak en zijn Huizen) ~ levenstijden. Linksonder vanuit Uranus
gezien bevindt zijn vrouw Gaia (Tellus) zich met vier kinderen aan de
wortel van de gehavende ‘Boom des Kennis'.
De zodiak tonen cirkelende cyclische bewegingen, die elke Lichtspiraal
doorloopt. Dit zijn de kwadranten meervoudige en meervormige
lemniscaten bewegingen, overeenkomstig de meer dimensionele
cirkelende weg die wij afleggen in bewustwording.
Niets beweegt zich in een rechte statische lijn, en alles wordt aan de keerzijde gespiegeld
overeenkomstig de ‘Wet van Synchroniteit’ die via een aeon de vergoddelijkte personificatie van
tijd/ruimte weergeeft. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat onze duidingen in de tijd en ruimte gezien
veranderen, van vergezichten tot inzichten, zo de gevoelsmens, het vrouwelijke, intuïtieve de
kwadranten hartwerking tot bewustwording voedt!
Het laagst geplaatste kind rechtsonder heeft zich afgescheiden en is bezig chaos te creëren met een
dood stuk hout in zijn linkerhand. Aan de rechterzijde van Uranus geschouwd zien we de ‘Boom des
levens’ met drie vruchten, de Triniteit des Levens. Een van haar kinderen reinigt de grond rond de ‘Boom
des Levens’ van het dode hout en toont door de lauwerkrans (ómgord) om het hart aan de heilige sfeer
van de Levensboom te werken.
Een gevoelsmens leert je respect, compassie te hebben door te luisteren op een empathisch ‘electrische
geladen’ wijze en weet helder van jouw pijn en veranderingen, ook die bij de overgang. Vandaar een
gestorven lichaam, na 3 dagen rust, begraven/ gecremeerd dient te worden. Alle lijkenroof
(orgaantransplantatie) is zeer wreed en resoneert niet met de schepping!
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De kwadranten zijn homoloog met een Saturnus ronde. Deze 7x4 (kwadranten) duidt de 28 jaar, het
proces van volwassen, wakker worden, gelijk aan een Saturnus rondgang. Bewustwording is een
verticaal of wel innerlijk proces van zelfwerkzaamheid, waardoor na 3x28= 84 jaar (12~3) de Wijsheid
van Salomo die vanuit het hart doet spreken overeenstemmend met de originele en completen
evangeliën uit de Canon Muratori en de apocrief evangeliën van het Nag Hammadi geschrift.
Een wakkere ziel Is betrokken en laat zijn kruik, de Lichtdrager, met inzichten tweedelig op een
onconventionele wijze éénvoudig stromen. Dit is overeenkomstig het 2- of 3-polige geaarde (neutraliteit)
contact waar de volgende tekst opslaat in de context geplaatst van “Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden”:
"Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden" [Mattheus 18:20]
Deze electrische geladenheid is heel gevoelig en vereist een onophoudelijk zeer goed geaard zijn vanuit
het hart via de ziel in verbinding met de allerhoogst bereikbare Lichtspiralen. De gevoelige zielen met
de nodige Uranische kwaliteiten zijn instaat heel goed te spiegelen en een Uranische geest verraadt de
snelheid waartoe zij gericht spreken, in het adviseren of het nemen van pionierende en doortastende
humane initiatieven.
Alles is aan verandering, de elektromagnetische Lichtkracht onderhevig, dus ook de astrologie. Al vele
jaren resoneert de planeet Saturnus, element Lucht en de zodiak Waterman niet met mijn Uranische
karakter en ziel. Dit ondanks de ingevingen die via mijn twee hersenhelften (element Lucht) geplagieerd
zou doen denken.
De electrische geladen energie is vanaf vanuit de ‘Oorsprong’ verbonden met de sinusknoop in het hart
via de ziel. Het is de bloedstroom vanuit het hart en ruggenmerg (kundalini) die het DNA door ervaringen
in bewustwording doet veranderen. De technocratische mens echter, weet niet wat electriciteit is, maar
wel doet, evenzo wat Liefde is maar niet weet wat deze stroom doet Zijn. Het niet geaard zijn vanuit
jouw hart, geven dan ook de schokgolven in het leven.
We kunnen wel een elektrische lading en elektrische velden en ook elektromagnetisme meten en deze
opwekken, bestuderen via de elektrostatica. En ook de bewegende elektrische ladingen, die worden
bestudeerd via de elektrodynamica. Lang is er over elektriciteit nagedacht maar kon via het plagiatendenken niet verklaard worden. We weten dat de geladen deeltjes van dezelfde polariteit elkaar afstoten
met een kracht die kwadratisch toeneemt met afnemende afstand tussen de deeltjes. Dit fenomeen is
overeenkomstig het bewustwordingsproces dat via de metafysische en de astrologische kwadratische
functie te duiden is.
Door het proces van bewustwording zal het oude denken ~ plagiaten-denken op afstand geraken met
als gevolg de ‘Wet van Resonantie’ overeenkomstig met de Schumann resonantie en met de ‘hartslag
van de Aarde’ veranderen. Je weet jezelf geaard op Aarde, maar er niet langer van! Overeenkomstig de
drie Saturnusronden rond jouw 84ste jaar om je te vergeestelijken, te cocoonen dat overeenkomt met
3x28 = 84 ~ 12 ~ 3; de Triniteit als die van twee met Christus in u en u in Christus tot Eén doet Zijn.
Op dat moment is het mogelijk van jouw verhoogde frequentie bewust te worden en je van een
ingezeten een bestuurder van deze Aarde kunt worden, zo ook van de matrix waarin we leven niet
resoneert met het Licht. Dit doe jij vanuit jouw hart via jouw ziel te leven in connectie met de hoogs
haalbare energie spiralen van Licht en onnoembare goedheid. Zo helpen allen in verbinding mee om
het planetaire Aard-Lichtraster te herstellen, te versterken zo de Wet van Pareto (20/80 regel) het werk
zal gaan doen.
Het is nu zaak te leren leven buiten de matrix ofwel polarisatie te geraken. Dit doe je wanneer jij via
jouw ziel en hart door de Heilige (hele) Geest laat leiden. Op deze wijze ben jij qua bewustzijn geen
slapende, egocentrische mens de gevangene van de matrix, de archonten, ofwel gekruisigd aan het
kwadranten kruis van jouw radix het ‘Rad van Karma'.
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Het is de menselijke vrouwelijke ziel, en haar nageslacht (vrouwelijke bloedlijn) die gekluisterd is aan
het Rad van geboorte en dood en de scheppers van de matrix(en) Samaël ~ Lucifer en zijn archonten.
De nieuwe mens wordt door de Geest via het Christusbewustzijn geleid. Het is de wijsheid,
deskundigheid en leiderschap om innerlijke leiding aan deze wereld in verval te geven. Dit onkreukbare
inzicht zal de aura een natuurlijke positieve charismatische uitstraling als het Licht in de wereld doen
Zijn, waar de duisternis voor wijkt zonder te provoceren. Het is de heiliging ~ heling van de Universele
Wil zo de Schepping van de Onnoembare dit via iedere ziel bewust doet worden als deze zijn radixkruis
aflegt.

Het Lichttijdperk
Het Watermantijdperk is verbonden met de planeet Uranus (getal 5 ~ keel chakra) ontdekt in 1769 ~
(32 ~ 5) aan de vooravond van de Franse revolutie. Uranus is de drijfsfeer van de kracht om op een
speciale wijze door de mentale en zijn emotionele beperkende sfeer van angst, die van Saturnus een
god van de onderwereld en poortwachter heen te breken.
Het zijn de verouderde, niet humane wetten dien niet de Liefde dienen. Wat via de energie tijdens de
Franse en Russische revolutie ook ervaren is. Altijd weer stonden dezelfde soort machthebbers op. Nu
zal dit voorkomen worden door de krachtige hoge energie die nu over en in de Aarde trekt en dit lagere
duistere bewustzijn zal verlichten of wegnemen.
Kijk in welk Huis in jouw radix de Waterman heerst die de heerser van het 11e Huis
is, en eventueel naar de planeten hierin. Dit zal je helpen, jouw verborgen

talenten, die van pas komen om deze tijd te leren begrijpen en toe te
passen op een geaarde (neutrale) Lichtvolle wijze. De planeet Uranus geeft
een zeer sterke elektrische spanning, en werkt flitsend gelijk een
bliksemschicht, zo onze intuïtie van uit en rond het hart werkt in verbinding
met haar ruim 70.000 neuronen als één energie!
In deze tijd kunnen wij nog meer bewust worden waaraan we kunnen werken om Aquarius, de
‘electrische geladen liefdesstroom', in harmonie door zelfwerkzaamheid, meer in harmonie te laten
stromen. Deze tijdspannen meer bewust te worden, door jouw verleden, via het heden naar de
toekomst in het NU voor jou ziel te laten werken. Dit door je hierbij via het hart in een trinitariëre
zorgvuldigheid af te vragen: “Is het goed voor mijn ziel, die van de ander en het totaal?”
De bedoeling van de flitsende Uranische energie is om het oude denken (Saturnus) met zijn vele
beperkende, starre als zijnde de liefdeloze wetten te doorbreken en de wetteloze overheden innerlijk
te verdrijven. Deze overheden van kerk en staat toont de mentale kant van het collectief. Via het
collectief onderbewuste, is het individueel mogelijk om als in een flits de Universele Liefde en de
kosmische verbanden bewust te worden.
Astrologisch gezien verlaten wij in deze overgangstijd de ‘winterperiode’ van het Vissentijdperk en
kunnen we de innerlijke ‘lentezon’ van de Waterman ervaren als een bevrijding niet langer mee te gaan
met de energie van Saturnus, maar de energie van bevrijding van Uranus (keelchakra) waarbij de longen
de corona overwinning van deze leugen en meer was en dit zonder slavenmasker!
Het Lichttijdperk resoneert met het Christusbewustzijn, met elektrisch geladen verbindingen,
netwerken, computers, modernisering, onconventioneel onderzoek, vrijheid, rebellie, idealisme,
zenuwgestel, gnostiek, astrologie, humaniteit, democratie, luchtvaart, tijdreizen, etc...
Als 11e teken wordt Waterman geassocieerd met het astrologische 11e Huis, het Huis van onpersoonlijke
Liefde, mededogen, neutraliteit, platonische en geestelijke vriendschappen, vertrouwen, hoop,
aspiraties en dit alles vanuit het hart.
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De belangrijkste relatie die je kunt hebben, is met het kind in jezelf, die als één en het meeste naaste is.
Voor gnostici is Yeshua de boodschapper met de verlossende verkondiging van het Christusbewustzijn,
dat in elk mens verscholen ligt als de Graankorrel of Parel in het labyrint van het hart. De ontwaakte,
zelfwerkzame mens, roept dientengevolge zijn werk de medemensen op, om opzoek te gaan naar
“Christus in u en u in Christus”. In ons diepste zuiverste wezen zijn wij mensen goddelijke wezens en
worden dit nu meer bewust. Doordat de kennis toeneemt, zien we ook dat de spiritualiteit toeneemt
bij de ware wetenschapper, maar in deze tijd niet gehoord mag worden. De wakkere onder ons zien dat
deze gebieden elkaar lijken te naderen, omdat de naar kennis zoekende het Weten afwijzen, zo Albert
Einsrein schreef:
“Grote denkers hebben vaak enorme weerstand ontmoet van simpele breinen”
De gnostiek kent geen essentieel onderscheid tussen mannen en vrouwen dan enkel in de stof. De
Essenen en Katharen waren dit Weten toegedaan, omdat het Christus Licht in ieder mens aanwezig is
als de Triniteit. Een voorbeeld uit het Thomas Evangelie logion 22 wordt deze dualiteit doorbroken: “Het
oog van Yeshua viel op kinderen die werden gevoed. Hij zei tot zijn leerlingen: “Deze kinderen die worden
gezoogd zijn als hen die binnengaan in het koninkrijk”. Zij zeiden tot hem: “Moeten wij zijn als deze
kinderen, om binnen te kunnen gaan in het koninkrijk?” Yeshua zei tot hen: “Wanneer je de twee één
hebt gemaakt, wanneer je de binnenkant maakt als de buitenkant en de buitenkant als de binnenkant
en het bovenste als het onderste, en wanneer je het mannelijke en het vrouwelijke één maakt, zodat het
mannelijke niet meer mannelijk is en het vrouwelijke niet vrouwelijk, als je ogen maakt in plaats van een
oog, en een hand waar een hand is en een voet waar een voet is, en een beeld waar een beeld is dan zul
je binnengaan in het koninkrijk”.

Electrische geladen energie van de Waterman
De Waterman, ‘Man met de Twee Kruiken’, de twee
stromen die de electrische impulsen als één stroom
doet worden, het mannelijke en het vrouwelijke, niet
de gespletenheid, de verdeeldheid van de duisternis’
De 6 antennes (vruchten) op het hoofd van de Man
met de twee Kruiken wijst op een frequentie die met
de hogere energievelden resoneren van éénwording,
hij is dan ook ómgord tot menswording.
De twee batterijen in zijn handen en zijn zesvoudige (antenne) op het hoofd, en de hulp, de energie van
de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren [Efeziërs 4:11-22], vijf in getal resoneren met het
tijdloze, meer dimensionele talenten voor het komende Lichttijdperk. De electrische geladen
‘Waterman’ verwijst bovendien naar de overgang via de ziel vanuit de 3e, dimensie naar het zeer wankele
evenwicht vanuit het hart de 4e dimensie en vervolgens na ómgord te zijn, naar de 5e dimensie en hoger.
De pentagrammen boven de hoofden van het reliëf verwijst naar het bewustzijn van de 5e dimensie. Dit
bewustzijn is na velen kosmische processen doorlopen te hebben nu op het kruispunt van de kosmische
spiralende lemniscaat na 25.920 jaar opweg naar voltooiing. Een zodiaktekens ~ 2.160 jaar x 12 = 25.920
jaar en hiermee zijn alle 12 dierenriemtekens doorlopen. Het is de kruisiging van alle doorlopen cycli om
de kosmische orde te herstellen en te handhaven in éénwording! De radix beslaat 360° en elk teken van
de zodiac neemt 30° in beslag. Tekens die op 90° en 180° van elkaar staan vormen een kruis. Er zijn 3
kruizen: Hoofdkruis ~ kardinaal. Vast kruis ~ fixerend. Beweeglijk kruis ~ flexibel. Deze drie astrologische
kruizen samen dienen tot heelheid te geraken via vele incarnaties en dagen deze dan ook uit ter
bewustwording. De berekening van het aantal reïncarnaties is niet te maken, omdat de beperkte ‘vrije
wil' hier een rol speelt tot bewustwording.
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De senthese in bewustwording is de enige conclusie die duidt dat de 3e dimensie, de drie kruizen te
verankeren, je te ómgorden. Ómgorden om de édelste vrucht of Parel van het hart en de ziel veilig te
stellen.
Je zou je de vraag kunnen stellen: “Waarom geen Waterman?” Ons emotionele veld van bewustzijn is
immers met de waterhuishouding, de 2e chakrasfeer verbonden. Het inferieure en destructieve teken
van Waterman is het element Water. Inferieur omdat water onnoemlijk vele malen langzamer stroomt
en de trinitariër vraag hierboven enkel via het hart beantwoord kan worden.
Water is wel een zeer goede energiedrager, denk hierbij aan het geheugen van water zo toegepast in
de homeopathie en Bloesemremedies. Water dien je wel van electrische stromen te scheiden
(ómgorden) om kortsluiting te voorkomen. Vandaar het gemis aan aardetekens in Stier, Maagd en
Steenbok problemen of wel kortsluitingen te zien geven door niet geaard zijn in deze incarnatie.
Maar nog belangrijker; Lucht en de Ethersfeer geven een hele goede geleiding voor electrische stromen,
denk hierbij aan het internet, mobiel telefoonverkeer, vrije energie, verbindingen met satellieten,
gedachtenlezen, mediumschap, etc.
Het pictogram hiernaast zijn de twee electrische stromen te zien van de ‘Waterman', een
Luchtteken. Deze twee stromen |— (+ –) dienen vanuit de hogere cyclische stromingen te worden
geduid, om het bevattingsvermogen als de één wordende energie door weerstand bewust te worden”.
Het is de geaarde neutrale zelfwerkzaamheid die deze twee stromen (plus en min) in harmonie doen
verenigen. Het is niet zonder betekenis dat van ouds het symbool van het Lichttijdperk niet als vloeiende
golven werd aangegeven, maar staccato onder een hoek van 90° zoals dit pictogram. Deze 90° hoek
maakt ook een ufo als deze zich aan ons oog onttrekt en ook de verbinding via ons hart met de
Oorsprong waar de vrije energie vandaan komt die de “Klop op de deur” teweegbrengt.
Echter zijn alle eigenschappen van de Drieriem, gekoppeld aan de vijf elementen aanwezig, want zonder
emotionele betrokkenheid kan geen mens tot bewustzijn geraken. Het vloeien van tranen veroorzaakt
doorangst, medelijden, boosheid en meer i.p.v. onpersoonlijke Liefde, neutraliteit en mededogen. Door
de vijf elementen zijn wij mede instaat in de stof te transformeren zo de eenheid en ons Lichtkleed
bewust te worden. De Waterman in ons dient deze lagere sfeer van de 2e dimensie te overstijgen door
zich op het Licht te richten.
Gezien de dualiteit dienen we de constellatie Waterman nader te beschouwen. Ten tijde van de
Babyloniërs werd EA ~ Enki (Sumerische god) ~ The Great One geassocieerd met, dat deze
verantwoordelijk zou zijn voor de destructieve overstromingen. In Oud Egypte werd deze
overeenkomstig tussen de jaarlijkse overstroming van de Nijl met het teken Waterman (Uranus)
geassocieerd. De Grieken zijn hierom Waterman als de Man met de Waterkruik gaan associëren. Het is
de destructieve kant van Waterman ondanks deze jaarlijkse overstromingen voor vruchtbaar oeverland
zorgdroeg. Uranus kan destructief uitwerken, zie de Franse en Russische revolutie en de prelude van
Waterman waar nu als vruchtbare tijd in verkeren! De namen van de dierenriem en constellaties dien
en we niet letterlijk te nemen, omdat deze zijn afgeleid van sterrenbeeld of gesternte Een patroon van
sterren waarin een object, dier of mythisch figuur werd gezien overeenkomstig de toen heersende
culturele achtergrond.
Blijf je hangen in jouw eigen mythe, het geplagieerde denken, dat heeft jouw bewustzijn zich nog niet
als een bliksemschicht geopenbaard. Het mag dan nu duidelijk worden dat je je ómgord weet, als je het
emotionele en mentale veld van bewustzijn hebt overstegen.
Alle obstructies, zo ziektes zijn ontstaan uit een niet of slechte geaarde verbinding via de ziel vanuit het
hart in deze of vorige incarnatie(s). Geaard zijn vindt pas plaats vanuit het hart in connectie met de
hogere psychologische en spirituele velden van bewustzijn en dit op een natuurlijke wijze. Goethe
schreef hierover; “Grouw, waarde vriend, is alle theorie, en groen de gouden Boom des Levens”.
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De Kracht van de Schepping
Door ervaring bewuster geworden, dat de naam Waterman ~ Aquarius een
onjuiste benaming is voor onze levensenergie, dit omdat we wel enige tijd
zonder water kunnen maar niet zonder electrische geladen Liefdesstroom. Zie;
de hartimpulsen via de sinusknoop vanuit de Oerbron die ons doet leven! Het
is niet zomaar dat de sinusknoop zich in de bovenwand van de rechterboezem
bevindt! Dit gezien de cellen van het hart periodisch elektrisch geladen
impulsen afgeven, maar de cellen in de sinusknoop laten t.o.v. de andere cellen
de hoogste frequentie zien, omdat alle cellen afhankelijk zijn van deze
Onnoembare Levensvonk vanuit de Oerbron!
Deze ‘Vonk’ voltrok zich “voorkort” enkel via de traditionele kracht en eigenschappen overeenkomstig
het element ‘Water’ zo die zijn: Openhartig ~ Empathisch ~ Commutatief ~ Actief luisteren ~ Wars van
kuddegedrag.
Je eigen weg durven te gaan wetende dat alles aan verandering, dus ook jouw inzichten onderhevig zijn!
Het is wat Liefde en Elektriciteit is en teweegbrengt! En wij allen hiervan afhankelijk zijn als kinderen
van deze Éne Onveranderlijke, de Bron van alles wat IS, waar de oude Egyptenaren ~ Atlantiërs zeer
goed van op de hoogte waren. Zie de voorstelling van de ‘Man met de 2 Kruiken’. Er werd dan ook
gewerkt met krachten die de mensheid nog verre overstijgt. Gelet op de twee kruisvormige afsluitingen
de energiestroom van uit de rechtstandige gehouden kruiken kan dit geen vloeistof maar electrische
stroom zijn, dit mede deze stroom als staccato, zigzaggende en niet golvend werden afgebeeld. Zo ook
uit een rechtstaande kruik geen water van boven zal stromen.
Bij het toenemen van geladen deeltjes vanuit jouw hart, als de hoogste geleider van Liefde hierop Aarde,
neemt de weerstand en daarom de afstand tussen de deeltjes af en zal in tegenstelling met de lagere
frequenties meer energie per ladingseenheid, via de klop op de deur, schenken om extra
Liefdesimpulsen te laten toe stromen: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en
de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij". [Openbaring 3:20]
Het is de stroom die beheerst wordt, zoals de electrische hartimpulsen uit de Oerbron. Dus niet
ongecontroleerd, zoals water zou vallen en spatten uit dezen kruiken die niet eens als kruik op de grond
of tafel zijn te zetten, doordat de smal toelopende onderkant dit niet toelaat.
Wat de meeste mensen niet weten is, dat ons hart electrische impulsen uit de Bron der bronnen, de
Oerbron ontvangt, waarop jij via je hart recht vooruit (45°) kunt afstemmen wat meestal het geeuwen
veroorzaakt, het is de bronenergie die weer wordt aangevuld en wat niet door het lichaam via fysiek
voedsel plaats vindt. Kom met deze wetenschap niet bij de meeste technocraten aan, wat zij
onderzoeken enkel dat wat zij met hun fysieke zintuigen kunnen waarnemen. Er bestaat dan ook geen
eenduidig antwoord vanuit het lagere bewustzijn op de vraag: “Waarom gapen mensen?” Zo ook zij niet
weten wat Liefde en elektriciteit is en zonder deze energie niet geboren waren en/of konden leven.
In de natuurkunde bestaat elektromagnetische straling (EMR) uit golven van het elektromagnetische
(EM) veld, die zich door de ruimte voortplanten en elektromagnetische stralingsenergie dragen. Het
omvat: Radiogolven – microgolven – infrarood – zichtbaar licht – ultraviolet – röntgenstralen –
gammastralen. Al deze golven maken deel uit van het elektromagnetische spectrum. Het zijn de hogere
frequenties van licht dat het komende Lichttijdperk meer ontdekkingen prijs zal geven.
De grootste ontdekking is die van jouw ‘Innerlijke Licht’, je bewust wordt van jouw zielsmissie, waardoor
je je geestelijke leven als een integratie van al het zichtbare en onzichtbare licht gaat ervaren. Dit zou
de basis dienen te zijn van elke weldenkende, voelende en gelovige wetenschapper; de innerlijke
zoekende mens. Wanneer het spectrum van het zichtbare licht vergelijken met het spectrum van het
menselijk licht van bewustzijn, dan zijn er nog vele golflengtes ofwel vibraties van licht te ontdekken.
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Spiritueel leven is werken vanuit jouw hart, het ‘Innerlijk Licht’ wat tot een gezond leven leidt. Het is de
integratie van alles wat het leven te bieden heeft, door dit te onderzoeken en uit te zuiveren in al haar
facetten. Je gaat dan niet langer meer voor bij aan de essentie van wie we werkelijk bent.
Het is het begin van een positieve instelling in het leven. Als het niet meer ziet zitten is dit een uitdaging
om niet bij de pakken neer te zitten, zo de zwaarte oplost. Positieve gedachten geven meer rust en kleur
waardoor je krachtiger wordt, je ervaart dan dat jij in feite de schepper van jouw eigen leven bent en
hier ook volledig verantwoordelijk voor bent. Je verbind je dan nog zelden met de mainstream en haar
fysieke, mentale tegenkrachten. Je merkt dan ook, dat je minde of niet langer meer ziek wordt of bent.
Het kanaal met de hogere lichtfrequenties wordt sterker.
Buitenaardse technieken
Zie voor meer foto’s en ook een lamp uit Atlantisch (Oud Egypte).
In de batterij in de vorm van een kruik bevond zich een ijzeren staaf
en een koperen cilinder, waarvan de ijzeren staaf aan de bovenkant
geïsoleerd was met een stop van bitumen zo hier het accuzuur
(zwavelzuur) kon worden bijgevuld. Deze en meer technieken zijn
door buitenaardse naar oud Egypte ~ Atlantisch gebracht wat ook
door vondsten bewezen is.
Maar nog steeds heerst er geheimhouding, evenals landen hun
geheime van welke aard dan ook niet prijsgeven, zoals onder de
twee Sfinxen in Egypte! Maar de hiërogliefen in de tempel van
Dendera in het hart van het ‘Oude Egypte' (Atlantisch) spreken voor
zich. Met dieper onderzoek is er nog genoeg te vinden wat lange
tijd geheim is gehouden, maar weten dat deze beschaving over
elektrisch licht, vliegtuigen, helikopters, en meer technieken
beschikte zo de hiërogliefen hiernaast in deze link toont. Hoe
anders konden bv de piramides gebouwd zijn?
Deze graancirkel toont de zelfwerkzaamheid van de Triniteit in
werking van: “Door deze doop met de Geest vormen we samen één
lichaam met Christus” [Efeze 1:22-23].
Graancirkels, bestaan uit geometrische complexe vormen die door
de eeuwen heen via korenvelden en andere gewassen de mensheid
trachten doen ontwaken. De grote variëren van een meter tot
enkele honderden meters in diameter, worden meestal 's nachts,
gevormd. De gebogen graanstengels die allen eenzelfde kant op
wijzen, wordt soms een wit poeder aangetroffen, dat bestaat uit
een heel zuivere vorm van silicium dat op Aarde niet te maken valt.
Na onderzoek is vastgesteld dat dit bij een wrijvingstemperatuur
van 3000 graden Celsius ontstaat.

Weten door loslaten
Een niet Saturnale Waterman ~ Electraman wil vernieuwing, maar
hun elektromagnetische ruimdenkende energie wordt vaak niet
begrepen. Albert Einstein (14-3-1879 = 33/6) was een dyslectische
religieuze Uranische ziel op een hoog niveau. Albert had in zijn
horoscoop Jupiter in verbinding met Uranus en zijn Noordelijke
Maansknoop in Waterman in het 9e Huis en ook Mars maar deze
planeet in Steenbok in verbinding met Pluto in Stier in het 11e Huis.
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Albert Einstein had met zijn vernieuwende Uranische energieën met heel veel onbegrip te maken, zo
ook mijn ervaringen dit heeft leren begrijpen.

Het najagen van kennis (Boom van Kennis), is een van die eigenschappen, die de mens met zijn
grenzeloze nieuwsgierige aard najaagt, continu wensen te grijpen, zonder te beseffen, weten,
dat deze kennis zich tegen de schepping zou keren. Het najagen, de tomeloze drang naar meer
en meer kennis (macht, geld, status en wellust) is een zware last geworden. Deze last is door
de mensheid in zijn geheel, niet meer zelf op te lossen. De eigenschappen van kennis, zo nu is
gebleken, heeft de grootste ellende door de slapende, dwaze, ontrouwe inhumane mens in
deze wereld in verval gebracht in hun grenzeloze honger naar macht, geld, status en wellust!
Het ’grote wonder’ wat nu gaande is, is de ontdekking in ons Zelf, in de tijd van de Onnoembare, er door
de onwetende mens zijn illusionaire gesloten cyclische ruimtetijd-continuüm van binnenuit wordt
doorbroken.
Het gesloten ruimtetijd-continuüm waarin de mens evolueerde en zich nu wetende kan ómgorden:
➢ “De boog der sterken is gebroken; en die struikelden, zijn met sterkte ómgord.” [1 Samuël 2:4]
➢ "Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered" [Mattheüs 24:13].
➢ “Wie met wijzen omgaat wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, ondervindt schade.” [Spreuken
13:20].
➢

➢

“Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft Licht
dat leven schenkt,” [Johannes 8:12]
"Maar gaan we onze weg in het Licht, zoals Hijzelf in het Licht is, dan zijn we met elkaar verbonden
en reinigt het bloed van Yeshua, zijn Zoon, ons van alle zonde". [1 Johannes 1:7]

Het wenden naar het Éne Licht, is de enige mogelijkheid in deze meest duistere tijd, om het contact
weer te herstellen. Het is het Licht in mij, jou en die in velen harten het Licht doen toenemen,
overeenkomstig de ‘Man met de Twee Kruiken’ het één wordende Levende schenkende water. Het is
ons mystiek hart die dit in haar viervoudige werking tot één stroming doet zijn. Dit Licht zal niet
verborgen kunnen blijven, omdat daar waar het Licht verschijnt, de duisternis verdwijnt!
Het is niet langer de tijd om op het oude voor te borduren of welke leraar dan ook te volgen, dan enkel
gegrond vanuit het hart via jouw individuele ziel het Licht trouw te blijven. Dit door de allerhoogst
bereikbare Lichtspiralen van Liefde en Onnoemlijke goedheid ~ Wijsheid hét contact te bovenhouden!
Door de Aarde met de Hemel (Lichtwereld) te verbinden vanuit het hart is ook jouw Lichtkleed wat niet
tot deze wereld behoord beschermt door het overkoepelende Licht.

De prelude van een nieuwe tijdcycli
Het getal 11 is een zeer grote transformerende electriche geladen dualiteit, die via deze heftige perfecte
storm nu, als een tweedeling ervaren wordt die het licht van 1 op 1 werpt! Het is de Éne-Lichtstroom
die door alle gelaagdheden zijn werk doet!
We bevinden ons nog in de prelude van het alles overschrijvende Lichttijdperk! Het is een hogere octaaf
van een nog nooit gerealiseerde nieuwe cyclus op Aarde, waarin het niet gesubsidieerde,
gemanipuleerde sociale geweten, door zelfwerkzaamheid gestalte zal krijgen, dat nodig is om het
nieuwe millennium de werkelijke kwaliteiten van de Hemel deelachtig te worden.
Het is de humanitaire onzelfzuchtige liefdesenergie die het zeer duistere verleden, waar Moeder Aarde
(Gaia) sinds haar geboorte, tijdens de chaos, onder gebukt nog gaat, om al haar kinderen in haar Liefde
te voeden.
Door de Geest geïnspireerde visionaire, elektrisch geladen uitspraken van de nieuwe mens
(Aquariusmens) werden in het verborgene van het Vissentijdperk dan ook niet gewaardeerd, zo dit ook
door mij via vele teleurstellingen ervaren is. “Een profeet wordt In zijn eigen stad niet geëerd” [Ezechiël
2:1-7] ~ [Marcus 6:1-6].
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Een profeet is een visionair (Lat. Visio: zicht, zienswijze) die van een ervaring buiten het denken om, het
niet fysiek waarneembare te verklaren als weten kan overdragen. Het is het profetische, esoterische,
gnostische, metafysische veld van de vijf buitenzintuigelijke waarnemingen van helder horen, zien,
proeven, ruiken tot weten. Het zijn eigenschappen die in het Lichttijdperk algemeen weer tot leven
komen, als een individueel proces dat met de hogere dimensies van Licht resoneren.
Als je vanuit de innerlijke profetische, metafysische en gnostische perspectief de evangeliën en anderen
hoogstaande geschriften als bv de Bhagavad Gītā ontvangt, dan wordt het mogelijk dat ook jij op een
dieper niveau in het hart getroffen wordt. Dit door de éénvoud van deze esoterische teksten die met de
hogere wijsheid (multidimensionale bewustzijn) resoneren. Zoek het dan ook niet langer buiten jou,
maar via de Weg en het Leven Zelf, de weg via jouw hart. We zijn Al ~ ÉÉN. "Ik ben de weg, de waarheid
en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij" [Johannes 14:6].
Laten we hier aansluitend het Aramese ~ Kathaarse ‘Onze Vader’ bidden, die onze zielen zullen voeden:
“Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven. Bundel Uw Licht in mij – maak het nuttig. Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun
misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. Uit U wordt geboren: de
Alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot
eeuw vernieuwt, AOM.”

Ontwaken
Symptomen die horen bij het ontwaken, de groei van het bewustzijn wordt ervaren als zijnde de komst,
via de energie van een grote shift ofwel transitie die gaat plaatsvinden als de Rust ~ Stilte voor de storm
die in jouw hart ervaren wordt.

“Aan de geest die stil is, geeft het hele universum zich over”
Praktisch eenieder ervaart de sterk veranderde energie in het chakrasysteem, omdat alles met alles
verbonden is op een niet getrapte vloeiende stromende wijze, zoals seizoenen zich afwisselen en de
gehele Schepping werkt. Dit werkt ook met grote uiterlijke en innerlijke aardverschuivingen die
schoksgewijs plaatsvinden, zo we dit ook bij elke geboorte kunnen waarnemen. Zonder ‘Slag of stoot';
zonder tegenwerking, onderdrukking zo dit nu in deze tijd zeer relevant is, en door de gehele mensheid,
die wakker of aan het ontwaken zijn, ervaren wordt.
Het meer en meer gewaarworden hiervan nodigt uit tot onderzoek ~ geloven, wat via zelfwerkzaamheid
verloopt. Allereerst is er de verwondering, het ongeloof; ‘Van dit kan toch niet waar zijn?’. Het is een
cruciaal punt tussen het horizontale (platte denken) en verticale (verhoogde denken) waar de innerlijke
crisis jou voor de keuze stelt je zintuigen en hart te sluiten of te kiezen voor de verticaleweg ~ innerlijke
weg van ‘Christus in u en u in Christus’ als de werking van de Heilige Geest in bewustwording!
Nu we in de eindtijd verkeren, wordt de volgende tekst relevanter:
“De moeder van Jacobus en Johannes kwam met haar twee zonen naar Yeshua toe. Zij boog zich voor
Hem neer om Hem iets te vragen. ‘Wat wilt u?’ vroeg Hij; ‘Ik wil graag dat U belooft dat mijn twee zoons
in uw Koninkrijk naast uw troon mogen zitten. Eén links en één rechts van U.’
Yeshua zei: ‘U weet niet wat u vraagt.’ Hij keek Jacobus en Johannes aan en vroeg hun: ‘Kunnen jullie uit
de beker drinken waaruit Ik zal drinken?’ ‘Ja,’ antwoordden zij. ‘Inderdaad’, zei Hij. ‘Jullie zullen uit mijn
beker drinken. Maar wie aan weerskanten van mijn troon zullen zitten, beslis Ik niet. Die plaatsen zijn
bestemd voor de mensen die mijn Vader heeft uitgekozen.’ De tien andere leerlingen waren hevig
verontwaardigd, toen zij hoorden wat Jacobus en Johannes hadden gevraagd. Yeshua riep hen allemaal
bij Zich en zei: ‘Jullie weten dat de machthebbers in de wereld de bevolking onderdrukken. Zij maken
misbruik van hun macht. Maar onder jullie moet dat totaal anders zijn. Wie van jullie de grootste wil zijn,
moet jullie dienaar worden”. [Mattheüs 20:20-26]
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Dit is de tweedeling, de scheiding der geesten, die nu door iedereen ervaren wordt, overeenkomstig de
(wakkere) goede en de (slapende) slechte moordenaar aan het kruis, die de volgende tekst dan ook
duidt: “Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.” [Spreuken 4:27]
Het is de weg door de 4e dimensie van het hart, die je alleen gaat, die jou leert op een neutrale wijze,
onpersoonlijk Lief te hebben en vol mededogen te zijn voor hen die de lagere drie dimensionele sferen
nog niet verankerd dan wel het hart ómgord hebben. De valkuilen zijn om terug te vallen doordat de 3e
dimensie nog niet geheel verankerd is. Dit is het emotionele, mentale veld van bewustzijn, waar de
volgende tekst dit duidt:
“Yeshua zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers
heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd
broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. Maar
als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven”. [Marcus 10:29-30]
De vervolging duidt in deze eindtijd, zo je ómgord gereed dient te zijn en dus niet meer aan wat dan ook
geketend bent.: “Ben jij een dienaar die de minste, de kleinste wenst te zijn”? Wat in mijn beleven enkel
via het innerlijke proces van loslaten ~ aflaten zal plaatsvinden, door jezelf te spiegelen met wat zich
buiten jouw geestesoog ontvouwd. Het; ‘Zo binnen, zo buiten, zo boven zo beneden' wat mede het veld
van zelfwerkzaamheid tot bewustwording is. Hierdoor worden twee tot één de Triniteit gemaakt.
Het is het Hemelse geheim, het verborgene die de laatste 21ste kaart van de tarot ‘De Wereld XXI': 21/3
~ de 2 tot één doet worden, de bekroning van de Innerlijke Natuur! Jij bent dan ook als eeuwige nú de
geroepene om een nieuwe ‘Innerlijke Tempel' te bouwen. Deze overeenkomstig het oorspronkelijke
menselijke tabernakel in zijn natuurlijke paradijselijke staat, waar de ‘Boom des Levens’ centraal staat,
beschreven in [Genesis: 2:9].
Een boom staat ook symbool voor de stevige verankering in de aarde, wat vertrouwen creëert in de
balans tussen Hemel en Aarde. Zodra je de 3e dimensie verankerd hebt, ómgord bent zal er een nieuwe
wereld zich aandienen. Hierdoor wordt ons dualistische, plagiaten-denken, een zeer zwakke afgeleiden
van wat we ooit geleerd hebben, vandaar loslaten ~ vergeven noodzakelijk is voor jouw en mijn transitie!
De zich alleen voedende mens aan de ‘Boom der Kennis’ is niet congruent met de Gulden Snede, die
jouw hart in Liefde laat resoneren als de drievoudige werking van de 'Zeven Kosmische Universele
Wetten’ (Flower of Live). Door in afstemming met de allerhoogst bereikbare energiespiralen van Licht
te blijven zal de Sectio Aurea de menselijke Ma’at ~ schaal en overeenkomstig de ‘Wet van Overvloed',
waarbij genoeg, genoeg is in werking treden, en er overvloed voor elk levend wezen zal zijn. Dit is de
‘Man met de Twee Kruiken' in ons, die deze onophoudelijke harmonieuze stroom van Liefde tot alles
wat tot éénwording leidt schenkt!

“De innerlijke en uiterlijk zelfwerkzaamheid haalt jou uit de geestelijke doodsslaap”.
Realiseer je dat de archonten er op uit zijn ook jou tot slechts een biologische machinale slaaf te doen
verworden of te doden! Dit is heel eenvoudig te doen met de kennis waar de elite over beschikken, om
via een injecties en 5G dit uit te voeren. Zelfs jou in de karmische slaap weten te houden via het
familiekarma.
Zij zijn wel verstoken van de ‘Boom des Levens' waar jij via de weg van jouw ziel en hart wel over kunt
beschikken: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en
kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven” [Genesis 2:16-17].
De hogere reset in bewustwording dient om de duisternis, de voorstanders van The Great Reset
buitenspel te zetten, die de essentie van de mentale reset nog niet bewustzijn.
Het zijn de psychopathische gedrevenheden van hoogmoed, die geld, macht, status en wellust als hun
goden zien, wat nu het laagste, de diepste van de duisternis geopenbaard wordt als tweedeling en zich
nu een toenemende vaart ontvouwd ter bewustwording!
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Het is goed om nu te leven, er is altijd hoop!
Het gevoel van urgentie ontstaat als er een onnatuurlijk normaal wordt opgedrongen. Naarmate
angstgevoelens afnemen, opent zich de ontvankelijkheid in waarlijke Liefde voor nieuwe perspectieven,
samen met die van optimisme, hoop, mededogen, neutraliteit en humor ~ ruimte scheppende. De
lichaamschemie wordt belangrijker, omdat we pas ontwaken vanuit rust na diepe acceptatie tot inkeer
en helder besef komen. Dit ontwaken binnen dezelfde situatie roept om nieuwe normen en waarden
die vanuit het diepe eeuwige zielsgeheugen, een hoger perspectief aandraagt.
Een nieuwe aantrekking tot vormen van ‘dienstbaarheid' ontwaken als de natuurlijke versmelting van
de innerlijke en uiterlijke harmoniserende krachten plaatsvinden. Op deze wijze ontstaat het
drievoudige éénheidsbewustzijn in verscheidenheid, resonerende in Liefde met: "Zo binnen zo buiten,
zo boven zo beneden”.
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want
dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk
tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het
begin der weeën” [Matthéüs 24:6-7-8].
Het is de transfiguratie uit de synoptische evangeliën waardoor wij mede weten dat er aan de macht
van de duisternis een einde komt en het tijdvenster sluit, dat het boek van de geschiedenis wordt
gesloten en het Boek des Levens wordt geopend:
➢
➢

➢

“Maar hun vonnis - lang geleden geveld - laat niet op zich wachten en hun vernietiging zal zeker
komen”. [Petrus 2:1-22]
“De satan weet dat zijn tijd kort is. De tijd van zijn vrijheid is aan het verstrijken en de duivel weet
dat. "Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende,
dat hij weinig tijd heeft" [Openbaringen: 21 – 22-4].
"Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in
de toekomst zal worden geopenbaard." [Romeinen 8:18]

Nu er zoveel in de wereld in verandering is, vooral innerlijk, die een parallelle wereld mogelijk maken
van liefde tot jezelf en hen die deze ervaringen energetisch delen om hier een nieuw Licht op te werpen.
Het energetisch delen geschiet pas, als de nieuwe Lichtscheuten, die diepgeworteld vanuit ons
cellengeheugen, als de eerste bloemen en vruchten straks meer bewust tevoorschijn komen, wat in de
3e cycli, de Krachtperiode volgens Pythagoras op jouw 54-56 jaar zichtbaar wordt, mits jij jouw talenten
hebt aangewend ter bewustwording. Laat deze vernieuwing in de verstilde expressie vanuit jouw hart,
de sluimerende Lichtstromen van lang geleden, in de komende nieuwe Lichttijd de eeuwige liefdevolle
verandering mogelijk doen worden.
Het is jouw individuele ontwaken op vele fronten, dat binnen
het kader van het collectief, het werk het werk laat doen.
Binnen deze scheuten en haar worteling wordt het oude
vervangen door de directe visie van één en al verbonden zijn.
Religie, wetenschap wordt door zelfwerkzaamheid bedreven
vanuit het hart dat zich als een wonder geleidelijk manifesteert
als werken in harmonie in relatie met en door elkaar. Het gaat
feitelijk niet om je bestemming, maar om het proces.
Niets kun je naar je toetrekken als jezelf niet het proces laat worden. Zij die inzicht hebben verworven
blijven schaven aan zichzelf, mede om wat je verwerkelijkt hebt niet is uit te drukken. Processen zijn in
theorieën niet te vatten, gezien de ervaring van het loslaten van de niet doorleefde processen nog
ontbreekt.
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Licht Aardraster
Het is nu de tijd van kansen, die de evoluerende mensheid op doortocht naar
veilige nieuwe dimensies van bewuste doorleefde zelfwerkzaamheid. Dit zijn
de Licht-ervaringen die we delen via ons hart, binnen het netwerk van Liefde
~ aardraster. Deze harmonische resonantie is de neutrale geaard zijnde
energie vanuit het hart via de ziel met de allerhoogst bereikbare Lichtspiralen.
Zie ook artikel Aardraster – Coronale verhoogde energie (2020). De coronale
verhoogde energie is gericht op bewustwording, dat nodig is om de mensheid
in zijn algemeenheid uit zijn diepe slaap te halen.

De verhoogde energieën laat een implosie ontstaan
De verhoogde energieën, zijn sinds 2012 aan het toenemen, en zijn een integraal onderdeel van de
Planetaire Accessie (toetreding) die door de centrale Zon (de Vader) van het universum ingang is gezet
en doorwerkt tot in onze cellen als een alles doordringende energie. Begrijpelijk dat de archonten dit
wensen te verhinderen via hun wereldwijde injecties en meer.
De verhoogde energie schenkt het fundament voor het Lichttijdperk. De nieuwe samenleving zal een
geheel andere cultuur creëren, resonerende met de hogere octaven van Liefde. We kijken vanuit de
zware barensweeën naar de komende seizoenen om nieuwe spirituele avonturen ofwel ervaringen op
te doen, om mogelijkheden en kansen in onszelf te ontdekken die we eerst niet voor mogelijk hielden.
De mens is in wording zelf bij machten deze realisatie te ontwikkelen. Het is als in de microkosmos,
waarin het Licht zich uitdrukte om bij het aanbreken van de Aquariuscycli bewust te worden van zijn
oorspronkelijke ziel.
Door de zeer grote haast van de archontische krachten er meer fouten worden gemaakt, waar je als
wakkere ziel gebruik van kan maken om aan de wereldwijde dictatuur van de duisternis te ontsnappen.
Het toenemende wereldwijde zeer grote wantrouwen van burgers tot overheden en grote organisaties
zal voor een grote implosie binnen alle systemen plaatvinden tijdens deze perfecte storm van het
kwaad. Mag het geschrevenen oproepen het epochaal scheidingspunt van de epoque, met de groots
mogelijke trinitariëre zorgvuldigheid doen afvragen: "Is deze tijd goed voor mij Zelf, de ander en het
totaal?” Het cruciale antwoord hierop is vanuit een verhoogd geestelijk perspectief; ja!

“Weten is geen kennis, blijf zelf bijgevolg ongekend”
Laten wij niet als Don Quichot, de ridder van La Mancha, strijden tegen windmolens, maar tegen de
schaduwen in ons zelf, via de geaarde genialiteit in verbinding met het Licht. Dit doe je via de weg naar
binnen ofwel de “Klop op de deur”, via jouw ziel en hart. Dit is het vol~ledige proces als trinitariër om
volvertrouwen via jouw ziel en hart op te staan en naar het Vaderhuis terug te keren [Mattheüs 9:5-6].
Guido⛤Paratge 6 Januari 2022 Drie Magiërs ~ Epifanie (verzonden: 1 Februari ~ Nieuwe Maan in Waterman.

Waar de Heilige Geest is,
is transfiguratie door vergeven, loslaten.
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