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HERSENFUNCTIES IN KOSMISCH PERSPECTIEF 
 

 

821027ZW 

Ontzien van het bewustzijn 

Het bewustzijn moet ontzien worden, anders wordt het vernietigd. Net als bij Dr. Jekyll en Mr. 

Hyde. Die man had een verschrikkelijk bewustzijn, dit werd steeds groter en kon zichzelf 

alsmaar veranderen. En een te groot bewustzijn kan van de mens ineens een naar boven 

geslagen paard maken, heel erg lelijk. Hoe groter geest, hoe groter beest wordt er wel eens 

gezegd.  

Dit komt omdat dan al zijn trillingen tegelijk worden aangeraakt en geactiveerd waardoor hij 

helemaal op hol slaat. Hij kan het niet reguleren. Het begrip van dit alles kan dit voorkomen.  

Dit is ook de reden waarom vaak goeroes zichzelf gaan vergoddelijken of tot heel vreemde 

dingen komen. 

 

--- Ik was gisteravond in een halve slaaptoestand. 

 

Dat is eigenlijk je bescherming, het is een maanfase. Het reguleert zodat er niet een te grote 

flits komt waardoor je als het ware verbrandt. Want dan kan er van alles gebeuren tot krankzin-

nig worden toe.  

Dus die moeheid die we hier allemaal hebben, zijn bewustwordingsprocessen die op alle 

mogelijke gebieden plaatsvinden en waarvan we de terugslag op het lichaam krijgen. 

 

--- Ik zag bij de vrouw met hersenvliesontsteking dat er een enorm licht om haar heen was.  

Dit focuste als het ware op haar, het leek op een indalen, als een soort geboorte. Was dit dan 

te sterk voor wat ze aankan? 

 

Ja. Als het te sterk wordt en het kan door het innerlijk contact met de ziel, het godsbewustzijn, 

niet gereguleerd worden, dan overheerst de fijnstoffelijke energie.  

Staat dat niet in het laatste stukje van de Bergrede? Dat is het! Want dan wordt dus de hogere 

geest en daar wordt mee bedoeld het bewustzijn, het Al, het Zijn. Het is niet onderkend omdat 

het alleen met het brein verwerkt wordt, dus fijnstoffelijk, de brein is fijnstoffelijk. 

 

Het moet ook vanuit het gevoel verwerkt, niet alleen, maar ook, zodat het in evenwicht komt. 

Zodat er meer diffusie komt, Luciferische en Michaëlische krachten; man en vrouw, maan en 

zon. Want anders vernietigt het.  

'Laat het vuur niet vernietigen', staat er.  

'Laat het water niet overspoelen.' 

 

 

821105.TER 

Invloed van onbewuste herinneringen 

Het gaat erom dat er een link gelegd werd tussen het functioneren, het activeren van de 

hersens, van het denken, waardoor de trilling, de herinnering, die vanuit het onderbewustzijn 

naar dat bewustzijn komt, opgeheven kan worden. 

 

In mijn praktijk was een jongen en bij hem zag ik dat hij in een leven gekielhaald is geweest.  

Dat was destijds heel gewoon. Zeevaarders werden zo als een straf onder een schip door 

geslingerd.  
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Hij is op een schoolreisje in het Kanaal gevallen tussen Nederland en Engeland in. Daarna is er 

een verlamming gekomen. Door de schrik is de angsttrilling van de herinnering aan wat hem 

ooit is gebeurd, die daar in dat onderbewustzijn lag, krachtig geworden. Deze lag daar latent 

aanwezig - alles ligt daar latent aanwezig - en is toen geactiveerd.  

Dat is naar het bewustzijn gegaan, het bewustzijn neemt dit over, dit seint dat onbewust naar 

het hele fysieke lichaam, zenuwstelsel enz. en het lichaam reageert daarop met verlamming of 

wat dan ook. 

 

Nu moet je de weg terug nemen. Nu moet je hem, heel verzwakt natuurlijk, laten ervaren wat er 

in een vorig leven is gebeurd. Dat hoef je dus niet terug te halen door hem weer te kielhalen of 

zo. Iets daarvan moet terugkomen in hem, dat kan met muziek die de grondtonen raakt, die 

daarbij de mens raken. Of het kan met bepaalde therapieën. Maar die herinnering moet weer 

opnieuw aangeraakt worden vanuit de veiligheid van het bewustzijn dat het nu niet zo is.  

Pas dan worden ze opgelost. De therapeut kan, door de veiligheid, de patiënt er doorheen 

leiden tot hij weer met zijn bewustzijn positieve levensenergie stuurt naar die oude trilling die in 

zijn onderbewustzijn ligt, waardoor de kracht van deze oude trilling in dat onderbewustzijn weer 

afzwakt. 

 

 

830510.GES 

Belangrijkheid van loslaten 

Als iemand die rijk is niet meer het bewustzijn heeft van zich nog meer te willen verrijken, dan 

stopt de eeuwige spiraal.  

Als de arme het bewustzijn krijgt om zich dan niet meer te verzetten maar het te accepteren, 

dan stopt hij de voedingsbodem. Dan pas kan er verandering komen. Door het loslaten van de 

weerstanden kan de werking van de eigen inspiratie tot vernieuwing en transformatie komen. 

Het stoppen van de voedingsbodem is nou juist het loslaten. 

De hersenen hebben een zodanige energietrilling, veld, dus energiegolven, dat zij voelen wat 

er al latent aan aanwezig is en ook dat er heel duidelijk een stop aanwezig is. Waarin de 

hersenen, dus het bewustzijn, dit loslaten en daar geen energie aan toevoegen dan houdt het 

op. Dan gaat de energie langzaam weg waardoor er een stilstand komt en de mogelijkheid tot 

verandering. Mutatie. 

 

830603.GES 

De ziekte van Parkinson en acceptatie 

De ziekte van Parkinson is een ontregeling, totale ontregeling, dus een deprogrammering van 

het zenuwstelsel. Dat komt uit de hersens waardoor het hele centrale zenuwstelsel 

gedeprogrammeerd wordt. Parkinson is erg moeilijk hoor. Iets wat niet aanwezig is, is moeilijk 

om er in te brengen. 

 

Acceptatie. Patiënten zitten vaak met een geweldige miskenning. Er zit een gêne in van dat 

schudden, dat bewegen en omdat ze dat zo erg vinden verergert zich dat, dat is weer die cirkel 

waar ze in terecht komen. Dus als je dat bij hun weg kunt krijgen dan betert het wel.  

Ik heb mensen geholpen die wel verbeterden maar het kan niet helemaal weg. Er ontbreekt 

dus een stof. 

 

Dit is een afbrokkeling hoor ik, een degeneratie, door een bepaalde liefdeloosheid. Maar de 

andere functies kunnen het overnemen wanneer er dus een totale innerlijke acceptatie wordt 

bereikt. Dan kan het in gradaties van niveaus door de andere organen worden overgenomen. 
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Belichten van de geest kan de stof verbeteren 

Door het belichten van de geest kan de stof verbeterd worden, vergeestelijkt worden. 

Het hangt er ook van af hoe ze daarop reageren. Wat ze daarvan oppakken, dat is met alles 

zo.  

Daar is echt de Integratiebehandeling bij nodig. 

Niet meer ertegen vechten, eerst die totale acceptatie en dan: maar ik laat me er als mens niet 

door in een hoekje zetten. 

Hoe meer ze daaraan denken en daar bang voor zijn, hoe meer ze het aantrekken. 

 

 

830903.ZBL 

Gedachten zijn energietrillingen 

Ik weet niet of hier mensen zijn met de kennis over hersengolven en dergelijke, maar het is zo 

dat de gedachten die wij uitzenden, enorme grote energietrillingen zijn.  

Deze energietrillingen vormen een veld van negativiteit wanneer zij negatief geladen zijn met 

begeerten van het alleen maar willen hebben, willen zijn. 

Dat trekt andere velden van negativiteit aan. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt in deze 

wereld, wanneer deze velden elkaar steeds dichter naderen? Dan moet er wel een escalatie 

komen. Maar omgekeerd is dat ook zo. Wanneer deze velden positief zijn komt er ook een 

escalatie, maar dan positief! 

 

 

840621.GES 

Linker- en rechterlichaamshelft 

De linker lichaamshelft is de persoonlijkheid, heeft een sterke verbinding met de 

persoonlijkheid, de stof, de mater, materie. De rechterhelft heeft te maken met de geest, de 

geestkracht.  

Het vrouwelijke in de natuur is het vormgevende. 

 

De verbondenheid heeft te maken met de werking van de hypofyse, met de werking van de 

kleine hersens; het heeft te maken met de wijze van denken. Het brein is als een orgel met 

allemaal klepjes.  

 

De rechterhelft is verbonden met alles wat een niet-stoffelijke dimensie is.  

De linkerhelft is verbonden met datgene wat stof is.  

De linker- en de rechterhelft van de hersenen hebben tot nu toe in de mens weinig verbinding 

met elkaar, dat is vrij los van elkaar. In het komende ras, de komende generaties, zal dat tot 

een unit komen.  

Dan zal de linkerhelft, die nu erg verbonden is met de stof, zich gaan verbinden met geest en 

de rechterhelft gaat zich verbinden met stof, waardoor die stoffelijke vormgeving ook gaat 

veranderen. Waardoor er zelfs mutaties komen in de organische functies en het hele 

functioneren van het menselijk lichaam. Dat duurt nog wel even hoor. 

 

 

841023.GES 

Je geeft ook met je rechterhand. Je ontvangt rechts en je geeft. Je linkerhand is de verwerking 

ervan in je persoonlijkheid.  Als ik bezig ben dan doet mijn linkerhand wel mee, maar ik voel dat 

die rechterhand veel meer kracht heeft, die geeft door. Jezus legde ook Zijn rechter hand op.   
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Gevolgen van doorlichting van materie door geest 

Het heeft te maken met zijn bewustwording, zijn doorlichting van materie door geest, dus het 

zich steeds meer distantiëren - distantiëren is het goede woord niet, het steeds meer ontstijgen 

van materie. In materie zijn en niet ervan zijn.  

Ergens is gezegd: wel in de wereld zijn maar niet van de wereld. Dat is de bestemming van de 

mens. Dat is een heel evolutieproces. Maar daar wordt de lichamelijke vormgeving helemaal bij 

aangepast. 

 

Het gebeurt niet via het brein als zodanig. Dat is de verdichting van Geest en dit gaat door naar 

het hele zenuwstelsel, de klierensecretie, de hormonale regulering, de organische functies 

enzovoort. 

Je ziet nu al in jonge mensen dat een meisje en jongen eigenlijk dezelfde bouw hebben.  

Kijk maar om je heen dan zie je dat er tussen de jongere mannen en vrouwen haast geen 

verschil meer is. Soms kun je van achteren niet eens zien of het een man of een vrouw is.  

Dat is een stoffelijke verdichting van iets wat in de geest, kosmisch, al plaatsvindt. 

 

Denkpatronen  

De  hersenhelften functioneren in het brein verschillend. Ze hebben toch kruiselings met elkaar 

te maken en uiteindelijk wordt het één geheel. Dat heeft te maken met beperking van het 

denken, van gedachtevormen en denkpatronen. Deze kunnen opgeheven worden waardoor  er 

grotere energie in de denkpatronen, dus in het denken, kan komen en waardoor er nieuwe 

patronen gevormd worden.  

Die nieuwe patronen hebben dan weer invloed op het hele stoffelijke wezen mens.  

 

Over 50 jaar is het denken zo anders en de beperkingen gedeeltelijk opgeheven, waardoor er 

een nieuwe inspiratie, een nieuwe geestkracht kan doorkomen die absoluut invloed heeft op 

alles van de mens. En daar zijn ze nu mee bezig. Het vrijmaken en het losmaken wat de mens 

nu doet, en wat vooral de vrouw moet gaan doen, natuurlijk de man ook, maar met de vrouw 

bedoel ik ook het vrouwelijk aspect in de man, dat maakt dat dit kan komen, dat is die 

vormgeving daarvan. 

 

Linker- en rechterhersenhelft  

In de rechterkant komt de geestkracht binnen. Deze gaat door de mens heen, laten we het zo 

zeggen: steekt over naar de linkerkant, naar de materie. Dat is dus ook de loop van het 

kundalinivuur, waar in de diepte de basis van de mens wordt getransformeerd om weer te 

kunnen opstijgen, waardoor die vormgeving kan gaan veranderen. Dat is hiervan de werkelijke 

bedoeling. 

 

De linkerhersenhelft is de verdichting van de ziel, de vormgeving, dat is de mater, de materie.  

 

‘Weeg het kind op uw linkerhand, voed en bescherm het met uw rechter.’  

Dát is het. Hè, ik krijg kippenvel, dat is de vertaling die we doen van dat soort uitspraken.  

 

Nou begrijp ik de achtergrond van de vertalingen en de thema's. Eerst wordt het in de mystiek 

gegeven, dan komt het in een studiegroep en wordt het vertaald naar de stoffelijke 

werkelijkheid. Dat wordt ermee bedoeld.  

Want soms is juist zo'n mystieke zin iets wat je zo doorlicht, belicht, waardoor al dat praten en 

denken en alles wat je doet klein is, vergeleken bij dat inzicht wat je dan krijgt.  

Daarom moet het er altijd bij. 
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Draag het met je persoonlijkheid, je kundalinivuur, je basis, helemaal diep in je en voed het en 

bescherm het met die rechterhand.  

Want die krijgt het, het komt binnen en geeft het door naar links. Links moet het vormgeven 

waardoor het kind gedragen kan worden, gekleed enz., vanuit de kracht van dit rechts. 

 

Als ik doorgeef bij een lezing, dan voel ik dat hier rechts de hemel me aanraakt en dat helemaal 

door me heen weer gezamenlijk teruggeef en dan doet de linkerhand mee.  

Dit links is de vormgeving, de linkerhand maakt dat het vorm gegeven kan worden, dus in de 

mensen dat ze er iets mee kunnen gaan doen. De rechterhand is de kracht, is de hemelse 

dimensie die zij ook in zichzelf hebben en die tot vorm kan komen in de mens en dat doet dus 

de linkerhelft. 

 

Kundalinivuur 

Het kundalinivuur is de hogere kosmische energie, de hemelse energie, werkelijk hemels, 

spiritueel, heel hoog, die in iedere mens komt en in ieder mens dwars door z'n blokkades en 

alles heen uiteindelijk weer opstijgt. Hem dus vormt, meetrekt.  

Maar de mate waarin en waarop, dat maakt die mens zelf uit. Dat zijn gewoon karmische 

oorzaken, oorzakelijke gevolgen, bewustzijnniveau enzovoort. Of men wil lijden of wil leven 

vanuit het bewustzijn en daardoor komt tot  integratie in het gevoel en andere wegen 

bewandelt. 

 

--- Heeft de kundalini een directe werking op de lichaamscellen en invloed op een 

genenverandering? 

 

Ja. Maar dat hangt af van de wijze waarop de hersencellen dit kundalinivuur - dus die hoge 

energie - accepteren en doorlaten. Dat hangt dan weer af van de blokkades die in de fijne stof, 

dus in het geheugen van de cellen zit; hoe ver en hoe diep dat geheugen invloed heeft op de 

werking van de cellen. Hoe minder invloed dat heeft hoe positiever, hoe levendiger die cellen 

dat kundalinivuur, dus die hogere dimensies kunnen verwerken. 

Van leven tot leven maakt de mens een evolutie door. Dus hoewel dat geheugen er wel inzit, 

hoeft het nog niet actief werkzaam te zijn en niet tot een blokkade te leiden. Dus je kunt in een 

ander leven bijvoorbeeld een blokkade hebben gehad van iets wat je hebt meegemaakt en 

door de oplossing daarvan hoeft het in dit leven niet actief mee te spelen. Het is er wel maar 

het leeft niet; het is latent, dus niet actief. 

 

Kundalini is kracht, is geestkracht, is dus inspiratie, leven, manna. Is ook bewustzijn, ook 

stoffelijk. Want wanneer je de geestkracht, wat de Indiërs dan kundalinivuur noemen, door je 

bewustzijn positief naar jezelf kunt richten, heeft je fysieke lichaam daar een geweldige 

positieve reactie van. Dus ook de ziekten en de kwalen. 

 

Vergeving en totale acceptatie 

In ieder mens leven in het geheugen herinneringstrillingen van kwaad dat je ooit hebt gedaan. 

Wanneer dit kwaad in andere levens niet is verwerkt tot vergeving, maakt dat er van dat kwaad 

in het huidige leven sadisme, masochisme en allerlei excessen kunnen komen.  

Vergeving in een leven naar zichzelf toe maakt dat het kwaad geneutraliseerd wordt en zelfs 

getransformeerd wordt tot liefde. Dan is de kracht van die liefde voller en rijker dan liefde die 

niet door dat lijden heen is gegaan.  

Het heeft te maken met ongeneeslijke ziektes en met hoe je dat kunt omdraaien. Dat is heel 

erg belangrijk, ook met zielsziektes. 
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Vergeving houdt totale acceptatie in, absolute en totale acceptatie.  

Dat is het allermoeilijkste wat er bestaat voor een mens. Helemaal echt alles van jezelf totaal 

accepteren is allerverschrikkelijkst moeilijk.  

Daar zit je vergeving in, daar zit je overgave aan je eigen goddelijkheid in, maar ook aan de 

oorsprong, de oer-sprong. Dus dat zijn, het totale zijn dat je juist in dit leven deze persoon bent, 

hoe erg, hoe minder erg of wat het dan ook is.  

Die totale vergeving moet niet alleen in je hoofd zitten, zelfs niet alleen in je emoties, of alleen 

in je gevoel, maar het moet een totale integratie zijn.  

Dan krijg je de volheid en de diepte van de liefde van het zijn, die door niets meer beperkt of 

gekleurd wordt. Dat is licht zonder kleur. 

 

 

840824.GES 

Invloed van geesteskracht 

Geesteskracht komt in zijn geheel binnen en het werkt zich rechts op de ene manier uit en links 

op de andere manier uit, het is hetzelfde licht. 

 

De rechterhersenhelft reageert op de etherische energie waardoor het onderbewustzijn meer 

wordt belicht. Het is een spiraal, een vicieuze cirkel en het speelt  zich af in de linker-, de 

persoonlijkheidskant, van de mens, door de emoties die boven komen. Door de werking van de 

persoonlijkheid met deze emoties, met het denken, met alles wat er gebeurt.  

Het is dezelfde energie. Het zijn natuurlijk verschillende niveaus, maar het is dezelfde energie 

die zich op al die niveaus uitwerkt. 

 

 

840908.GEN 

Onderbewustzijn en de lever 

De intuïtie, via de linkerhersenhelft, is de opvangbasis van de herkenning van dat geestelijk 

bewustzijn. Deze intuïtie werkt in de mens zodanig, dat uiteindelijk het denken dit oppikt.  

Het handelen wordt daar vaak onbewust, door de vrije wil van de mens, toch mee in verbinding 

gebracht,. Het is een enorm samenspel.  

Dat de lever rechts zit komt omdat de lever correspondeert met het onderbewustzijn.  

Dat onderbewustzijn is het reservoir waar de herinneringstrillingen liggen.  

De lever correspondeert met de bloedstroom. 

 

Je zult wel merken, dat bijna alle cliënten die je krijgt en behandelt min of meer duidelijk 

moeilijkheden hebben met de lever, hetzij duidelijk voelbaar, hetzij zichtbaar voor een 

helderziende. Daar zit vooral de affiniteit met miskenning en schuldgevoelens en alles wat 

daaruit voortkomt als angst, rivaliteit en dergelijke. De intuïtie is dus links, dat wel, maar de 

intuïtie zonder het geestelijk bewustzijn dat rechts binnenkomt, is niet werkzaam. 

Wat rechts werkzaam is speelt weer in op het onderbewustzijn wat in die lever (stoffelijk) wordt 

opgevangen. 

 

 

860115.ORD 

Overheersing van het emotionele  

In het matriarchaat werd de innerlijke kennis, de esoterische kennis die de vrouw van nature 

bezit en ook heeft gebruikt en uitgewerkt in al die matriarchaten die zijn geweest. Dit leidde ook 

tot een misbruik.  
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Een gebruik en een misbruik van dit innerlijk weten, van de grote opkomst van het 

onderbewustzijn. Daardoor kwam de rechterhersenhelft teveel op, waardoor de 

linkerhersenhelft, dus het mentale, niet volledig tot zijn recht zou komen.  

Hierdoor zou het emotionele gaan overheersen. Dus de lagere energieën van het hoger weten 

ging door de emotionele gebieden en ging overheersen. Daarom werd dat niet echt vernietigd, 

maar toch helemaal teruggedrongen.  

Daarna moest de linkerhersenhelft, het mentale vermogen van de mens, helemaal ontwikkeld 

worden, opdat later - na een bepaalde periode van ontwikkeling - die linkerhersenhelft weer 

opnieuw geïnspireerd kon raken, weer opnieuw tot leven gebracht kon worden, opdat daardoor 

een eenheid zou worden geschapen.  

Dit is het Michaëlische en Luciferische. Maar in de tijd van de matriarchaten was dat 

Michaëlische eigenlijk niet Michaël maar een lagere afspiegeling daarvan. Dus de lagere 

ondergebieden van de ziel. 

 

Emotioneel vermogen en mentaal vermogen 

De mens is een goddelijk wezen. Omdat die linkerhersenhelft niet genoeg ontwikkeld was werd 

de mens helemaal beheerst door wat je nu zou noemen het occulte, het paranormale, het 

astrale, enzovoort. Dat had tot grote rampen kunnen leiden.  

Vanuit de bescherming vanuit ons hoger zelf, onze verbinding met het goddelijk zijn, hebben 

wij, de gehele mensheid, het gehele hemelrijk, toen besloten om eerst de andere hersenhelft te 

gaan ontwikkelen, zodat het in evenwicht gebracht kon worden.  

Nu kan het in evenwicht gebracht worden. Nu kan het mentaal vermogen al datgene wat 

vroeger alleen in het emotioneel vermogen werd verwerkt ook verwerken, waardoor het op een 

hoger niveau komt. Dus dan kom je uit de sfeer van het lager astrale en het lager emotionele 

en het lager mentale, dit is waar we nu aan kunnen gaan werken. 

 

 

860221.LER 

Eigen individuele vrijheid 

Wanneer de mensheid zover kan komen dat zij vanuit haar eigen individuele vrijheid - want dat 

is een eerste vereiste: individuele onafhankelijkheid en vrijheid - zich werkelijk kan gaan 

verbinden met het geheel, dat zij in het mentaal vermogen, met het denkvermogen, zich kan 

richten op een werkelijke eenheid van zijn van deze planeet, dan pas kan in het functioneren 

van de hersens een ander aspect naar voren komen om te gaan werken, te kunnen omgaan 

met de consequenties die dan zullen voortkomen uit dat begrip van die totale eenheid.  

 

DNA 

--- Zijn er bepaalde gebieden in het menselijk lichaam waarin dat eerste atoom, het Atoom 

Gods met name zich kenmerkt?  

 

In het bloed. En in de genetische volgorde van datgene wat in de mens aanwezig is.  

Dus ook het DNA. Genetische veranderingen hebben hiermee te maken.  

Het functioneren van het menselijk lichaam, het brein van het menselijk lichaam, is nog niet op 

volledig niveau. Dat gebeurt pas wanneer de geest Gods zich tot in alle diepste diepten van het 

menselijk bewustzijn vorm heeft gekregen.  

 

Serotonine 

--- Houdt dat ook een afscheiding in van andere stoffen in de hersenen, ik denk aan de 

hypofyse? 
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Ja, ik heb ergens gelezen dat de stof serotonine chemische reacties teweeg brengt in de 

zenuwprikkels in de hersenen. Het deed mij denken aan de Heer Boeddha die zat onder een 

vijgenboom, in de vijgenboom is de serotonine veel aanwezig.  

Wanneer de mens tot een werkelijk bewustzijn Gods komt, tot in alle, alle diepten en lagen, 

wordt deze serotonine door de mens zelf geproduceerd. Waardoor de zenuwprikkels die in de 

hersens komen en aanleiding geven tot remmingen, blokkades of hoe dan ook psychisch of 

fysiek, dan kunnen deze op een geheel andere wijze bestreden, of mee omgaan, worden. 

 

Er zijn grote delen van de hersenen die helemaal niet mee functioneren, die nog niet tot 

bewustzijn zijn gebracht. 

Alles is overal in vertegenwoordigd. Dat is nu die totale eenheid.  

Dus als de medische wetenschap zover komt, dan kan men vanuit de kennis die de medische 

wetenschap heeft daar steeds mee verder gaan, waardoor grotere lagen van de hersenen tot 

nieuwe werking gebracht kunnen worden, waardoor het bewustzijn zodanig verandert dat er 

ook de genetische veranderingen gaan komen, waarover werd gesproken. 

 

 

860926.PMZ 

Endocriene klieren 

--- De emoties van de solar plexus gaan naar de hersenen maar ook naar de milt. 

 

Ja. En naar de klierafscheidingen, de klieren dus. Neem een haas: waarom smaakt wild zoals 

wild? De angst van het opjagen maakt de adrenaline vrij, die komt in de bloedbaan, in zijn 

zenuwstelsel en in zijn hersentjes, waardoor hij weet dat hij zo moet lopen en dergelijke.  

Met de mens is dat net zo.  

De endocriene klieren scheiden een bepaalde substantie af en de solar plexus, de emoties, 

voeden dat. Daar reageren het zenuwstelsel en de hersens op en dan draait dat geheel. 

 

 

861128.PMZ 

Prana-opneming en erfelijkheidsfactoren 

--- Er is nooit een fysiek contact tussen twee stukken zenuwbanen. 

 

Z.  Nee, want die hebben een verschillende aanleg, verschillende 'bevolking', devaatjes, 

bewustzijntjes, die zijn wel samen, maar hebben toch ieder een eigen unieke stroom. 

Dit hangt samen met wat verder uit dat hoofd komt. Wanneer een mens bewust gaat worden 

van de wereld van de geest, waardoor de linker hersenhelft meer in contact komt met de 

rechter hersenhelft, worden al die zenuwbanen op dezelfde wijze vernieuwd, begeesterd. 

Waardoor er in het lichaam andere dingen gaan ontstaan. 

 

Dit betekent een grotere mate van prana-opneming, wat een zodanige invloed heeft op het 

DNA dat de erfelijkheidsfactoren veranderen. Deze veranderen zodanig dat ze biologisch 

andere uitwerkingen krijgen. Dat is heel belangrijk. 

 

Het onbewuste wordt verlicht, doordat de mens de linker hersenhelft open laat gaan voor de 

geest, waardoor dus de onbewuste zenuwen tot een bepaald bewustzijn komen. Waardoor het 

brein, dus de hersencellen, anders gaan werken. Dat heeft weer gevolgen in het lichaam, in 

alles: in de hormonale klierregulatie, in de bloedsomloop, in de zenuwen, overal in. 
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861211.PMZ 

Blaas een tegenpool van hersenvocht? 

--- Heeft de blaas iets te maken met een tegenpool van hersenvocht? Heeft dit een bepaald 

soort bewustzijn wat heel specifiek is op het persoonlijkheidsgebied? 

 

Ja, dat is waar. Het bewustzijn op het persoonlijkheidsgebied heeft te maken met 

scheppingsenergie. Die dus ook in het bewustzijn zit, boven in het hersenvocht, maar juist ook 

in de sexualiteit. Dus dat correspondeert met elkaar. Die twee eenheden die in één gegeven 

terecht komen, is weer de heilige drie-eenheid.  

Dat is altijd zo, kijk maar in het hele lichaam, zo gaat dat.  

De drie-eenheid is steeds geest, ziel en lichaam. Is mystiek, esoterie en rituaal; vader, zoon en 

heilige geest en ga zo maar door. Het is negatief en positief, uitkomend in iets neutraals, de 

opvang. Het is yin en yang, uitkomend in een neutraal bekken. 

 

Wonderbaarlijke genezingen 

Een wonderbaarlijke genezing gebeurt in de hoogste spirituele sfeer, daar waar de ziel tot 

een eenheid wordt met het goddelijke. Het blauwe gebied dat overgaat in het paarse en dat 

dan licht gaat worden.  

Deze wonderbaarlijke genezing gebeurt in de flits van een zo totale eenwording, dat 

daardoor een belichting straalt door de hele mens, door al zijn gebieden heen. 

Hierdoor worden al die gebieden op hetzelfde moment belicht.  

Naarmate zij dichter in de stof komt, wordt de belichting zwakker.  

Wanneer de eenwording in die totale flits, in gradaties van niveau, tot de hoogste niveaus 

behoort, is de genezing ook in de stof totaal. Maar deze momenten van de totale genezing, 

ook in de stof, zijn zeldzaam, want op alle niveaus krijg je die verbinding. 

In de Integratiebehandeling, zoals ik heb doorgegeven, zoals de Meester mij dat heeft 

getoond, vindt in gradaties van niveaus een eenwording plaats.  

Dit is een enorm complex geheel, afhankelijk van zoveel factoren: 

- Degene die de belichting doorgeeft, de zuiverheid; het zichzelf als ego terugtrekken, het 

overlatend aan die goddelijke trilling.   

- De bereidheid van de mens die deze genezing ondergaat.  

- Wil deze mens lijden?  

- Hoe ver wil hij lijden?  

- Hoe ver wil hij gaan om tot genezing te komen?  

 

Ik zal het even naar mij persoonlijk doen. Worden de energietrillingen die in mijn 

onderbewustzijn als miskenning aanwezig zijn aangeraakt, dan gaan deze meetrillen.  

In mijn leven heb ik vanuit de miskenning, door de miskenning, in dat jappenkamp bepaalde 

dingen ondervonden waardoor ik fysiek kwetsuren heb gekregen. Deze zijn wel min of meer 

geheeld natuurlijk, maar het gekke is dat wanneer de energietrilling van de miskenning wordt 

aangeraakt, dan worden precies die fysieke plekken die daar zijn als het ware even flink 

door elkaar geschud en die gaan ook fysiek 'spoken'. Dit is iets wat steeds duidelijker gaat 

worden, en waar medici en ook psychowerkers zich naar kunnen richten. Want dat betekent, 

wanneer je die mensen dat kunt uitleggen, dat er voor die mensen veel meer helderheid en 

ruimte gaat komen.  

Miskenning betekent niet alleen dat je ontkend wordt, het houdt ontzaglijk veel in 

 

In elk leven heb je een bepaalde kwetsing gehad die zich vaak ook fysiek heeft gerealiseerd. 

Dat is voor jou eigenlijk jouw aanknopingspunt in het huidige leven.  
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De één zal iets met zijn maag hebben, de ander heeft altijd last van migraine.  

Ik heb gezien dat bij iemand een stuk van zijn gezicht weg was geraakt door een 

zwaardhouw. Deze man had altijd pijn aan die kant wanneer hij zich onderdrukt of gepusht 

voelde.  

Dus het is heel belangrijk hoe je zoiets, zonder dat het zwevend, gek of overdreven 

overkomt, toch kan inbouwen in je manier van omgaan met mensen, juist naar de 

maatschappij toe. 

Dus niet in de veiligheid van de alternatieve hoek, maar juist daar buiten. Daar moet het 

naar toe. 

Wat mij dan bevreemd is dat terwijl je dan al zo bewust bent, het zich nog zo kan 

manifesteren. Ik denk dat een heel stoffelijk leven eerst doorgewerkt moet worden voordat 

het niet meer op die wijze in dat fysieke lichaam terecht komt. 

 

Er zitten ontzettend veel gradaties in. In het ene leven zul je bijvoorbeeld door je miskenning 

als vrouw een kankergezwel in de baarmoeder krijgen, waar juist je vrouwelijkheid inzit.  

Dan moet de baarmoeder verwijderd worden enzovoort. Dan is het een zodanige verdichting 

dat het niet anders meer kan dan het op die wijze eruit te krijgen. Dan heb je de opbouw in 

de volgende levens, die vaak heel erg moeilijk is. Het begint met herhaling, weer in een 

volgend leven de baarmoeder. Doch hoe meer die vrouw zich daar emotioneel van kan 

losmaken hoe minder gevolgen het heeft in de stof. 

 

Epilepsie 

 

--- Ik krijg een jongetje in therapie die epileptisch is. Kun je iets meer over epilepsie vertellen?  

 

Ik zie flitsen in de hersenen opspringen, deze komen vanuit het onderbewustzijn, die als het 

ware zo flitsend zijn dat ze de hersencellen verstoren.  

Iedere keer zo'n enorme flits, er wordt iets zwart en er sterft een celletje af. Door die flits is er 

denk ik even een tekort aan zuurstof, even een vernauwing van een bloedvaatje en dat sterft 

onmiddellijk af. Dat zijn vaak enorme steken en flitsen. Angstflitsen. 

 

--- Betekent dat dat je daar ook weer bij zou kunnen komen, bij die angst? En je zou de kans 

geven om dat te verwerken, dat ook die epilepsie zou verdwijnen of verminderen? 

 

 Ja, natuurlijk, als je die angst kunt herleiden, tot bewustzijn kunt brengen dat die angst niet 

meer hoeft, dat het voorbij is, dan reguleer je dat. Die kracht van de aanraking in dat 

onderbewustzijn wordt steeds zwakker, waardoor die flitsen niet meer terugkeren naar het be-

wustzijn. 

Tijdens zo'n aanval is zo’n kind in een vernauwd bewustzijn.  

Dan heeft zijn geest zich teruggetrokken uit het fysieke lichaam.  

Dat betekent dat hij niet meer aanwezig is in dat lichaam op dat moment. Dan hoeft hij niet 

uitgetreden te zijn, maar dit gebeurt omdat hij de energie terugtrekt.  

Die overspoelt hem en dan vliegen al de devaatjes door elkaar, waardoor de energie zich 

terugtrekt. 

 

--- Is er dan een kwestie van dat hij in feite wordt verdrongen door de materie? 

 

Ja, je kunt dat materie noemen, die angsttrillingen zijn feitelijk de fijnstoffelijke materie.  

Angst is de grootste en allereerste boosdoener van alle ziekten, pijnen. 
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--- En dat wordt veroorzaakt door een emotie die op dat moment die trillingen aanraakt. 

 

 Ja, en het kan ook zijn een emotie die geweest is, een hele grote schok, bijvoorbeeld waar de 

naweeën, de natrillingen, die erg latent aanwezig zijn, aan de oppervlakte aanwezig zijn, en 

die iedere keer weer opnieuw worden aangeraakt door allerlei kleinigheden. Je kunt soms 

helemaal niet zien waarom. 

 

--- Epilepsie en multiple-sclerose is een geestelijke toestand, waardoor een lichamelijke 

afwijking gaat ontstaan. Je zet die nog een keer op geestelijk niveau uit. Tenminste dat hangt 

ermee samen. Nu vindt die lichamelijke afwijking in deze cyclus plaats in het centraal 

zenuwstelsel, in de hersenen, daar treedt een misvorming op, fysieke misvormingen, die zijn 

onomkeerbaar naar mijn gevoel. Of is dat niet zo? 

 

 Nee dat is niet waar, die zijn wel omkeerbaar wanneer vanuit het bewustzijn de seintjes weer 

teruggaan naar het onderbewustzijn, dat dus de liefde is hersteld. 

Dan wordt er stoffelijk weer gebouwd, hersteld. Dan keert het om, dan komt de transformatie, 

dat stoffelijk hersteld kan worden. Dat is die zin, die ik vroeger nooit begrepen heb, ...'door de 

geest in de stof, met de geest door de stof heen terug naar de geest'. Daar zit alles in. 

 

Uit een dialoog 

--- Ik vond geen erkenning, geen aansluiting. Ik heb mezelf daardoor zover teruggetrokken dat 

ik epilepsie kreeg. 

 

 Ik zie heel veel pijn en ontkenning ten dele door jezelf, ten dele door de ander. Had je als kind 

al een grote angst? Ik zie je in een kinderbedje liggen en heel bang zijn. Er zijn dingen om je 

heen: schaduwen, gezichten. In die tijd ben je negatief behandeld en heeft zich dit vastgezet. 

In die fase is door het ontbreken van opvang van de mensen om je heen een diepe 

onderliggende pijn en wanhoop aangebracht uit een leven waarin hetzelfde gebeurde. Je hebt 

daar erg weinig hulp bij gekregen.  

 

--- Wat is epilepsie eigenlijk precies ? 

 

 Epilepsie is het bijna stilvallen van bepaalde energieën in hersenfuncties door een 

verlammende werking van angst. Daardoor ontstaat aan de ene kant stilvallen en aan de 

andere kant overdruk. Je kan het ook zien als een vlucht.  

 

--- Na de vorige keer is er veel veranderd bij mij. Ik merk dat ik de laatste dagen heel erg in de 

onmacht schiet, mezelf afsluit. Hoe kan ik daar beter mee omgaan? 

 

 Na de vorige keer is er veel meer bewustwording gekomen. Dit geeft ook meer belichting naar 

eigen aspecten. Angst en onmacht schieten ook weer omhoog. Omdat je meer bewustwording 

hebt gekregen, heb je meer kracht om de liefde duidelijker te zien en te gaan ervaren. Na 

vandaag zul je je eigen liefdesvermogen duidelijker gaan herkennen. Door jezelf te ver-

schuilen in de angst en de onmacht gebruik je die liefdeskracht niet en val je terug in het oude 

patroon. Als je heel bewust afstand wilt doen van je verschuilmethode word je eigen ener-

giestroom duidelijker. Het werken vanuit vernieuwing van bewustzijn is niet zo gemakkelijk. Als 

je daar met emotionele afstand en een tikkeltje humor naar kunt kijken dan krijg je steeds 

meer kracht om het te doen. 

 


