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Logo van Psychosofia 
 

− De zandloper geeft het beginsel van                                 

‘zo boven - zo beneden’ aan. 

− De zeven cirkels onderscheiden de zeven kosmische ge-

bieden die in de mens vertegenwoordigd zijn. 

− Om de buitenste cirkel is de kosmos, de oneindigheid. 

− De bovenzijde van de ‘zandloper’: indalend licht, Geest. 

− Het middengebied: integratie van Geest, in ziel en mate-

rie, uitstralend als de menselijke persoonlijkheid. 

− De twaalfbladige lotus: het hartchakra, bewogenheid 

van het hart.  

− De zevenpuntige ster: de mens in al zijn kosmische stra-

ling, in daadwerkelijke realisatie vanuit het hart, de liefde. 

− De vleugels: de vrije wil van de mens, vleugelslag van de 

heilige Geest. 

− De handen: symbool voor daadkracht in eigen verant-

woordelijkheid. 

− Onderzijde ‘zandloper’: realisering in materie van licht, 

Geest.  
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Zohra Noach 
 

Sinds 1974 reikt Zohra Noach vanuit het College van Hogere Be-

wustzijns, zoals door haar genoemd, inzichten aan ter verwezen-

lijking van het innerlijk licht in verbinding met spirituele energieën 

in de persoonlijkheid.  

Met name de laatste jaren reikt Zohra Noach inzichten aan ten 

bate van de reguliere wetenschap, maatschappij en religie. 

 

Zohra Noach is de initiator van: 

 

De nieuwe onafhankelijke spirituele stroming Psychosofia 

onafhankelijk van  hiërarchische structuren, macht of gezag of 

lidmaatschap. Deze stroming kan bruggen aanreiken om maat-

schappelijke en religieuze geschillen te overbruggen door: 

− De menselijke waardigheid van geest in alles wat is, als 

basisprincipe te belichten vanuit de eigen vertaling. 

− De verandering hierdoor in de morfogenetische velden 

van duister tot licht. 

− De menselijke kracht van de eigen helende en stimule-

rende energieën in alle lagen van maatschappij, weten-

schap en religie leidend tot vernieuwing. 

− Werkelijke acceptatie van de ene bron van al het zijn van 

geest in materie leidend tot een nieuwe evolutiesprong. 

− Acceptatie van alle verschillen in beeldvorming vanaf 

het begin der mensheid, tot nu in de eeuw van materiële 

ruimtelijke ordening leidend tot innerlijke herordening. 

 

De Orde voor Universele Eenheid 

− In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lid-

maatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig. 

Dogma’s, geboden, verboden of regels hebben geen 

macht om de eenheid van de mens met de eigen Geest 

en lichtkracht te bepalen.  

 

De Stichting Zohra Noach Foundation 

− Eerste verantwoordelijke stichting ter behoeden, behou-

den en verbreiding van alle inspiratie en publicaties van 

Zohra Noach door middel van copyright.  
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De Spirituele Academie Psychosofia 

− Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op 

onderzoek van spirituele energieën.  

− Onderzoek naar de elementaire basisprincipes van spiri-

tuele energieën, zoals o.a. in de nieuwe onafhankelijke 

spirituele stroming Psychosofia is aangereikt. 

− Onderzoek naar voornoemde elementaire basisprincipes 

van spirituele energieën, kan een brug vormen naar we-

tenschap, religie en maatschappij.  
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Aanduidingen in deze publicatie 
 

Z:   Dit betekent dat Zohra Noach een antwoord,  

reactie of een uitleg geeft. 

Vraag:  Dit is een vraag die door iemand uit het publiek  

is gesteld, tijdens een van de bijeenkomsten. 

1a) Dit is een voorbeeld van een noot, die u achter-

aan in dit boek kunt raadplegen. Het geeft aan  

tijdens welke bijeenkomst het onderwerp of  

de vraag is behandeld. 

 

Teksten uit deze publicatie zijn aangegeven met hoofdstukaan-

duiding afkomstig uit het boek: ´Mens en Kwantumsprong in 

kosmisch perspectief´. Zohra Noach, ISBN/EAN: 978-90-79551-09-5 

Daarnaast zijn teksten afkomstig uit ongepubliceerde lezingen uit 

de jaren 2009 – 2013. 
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Inleiding 

 

De wetenschap is nu tot een punt genaderd waar zij bijna de 

oorsprong van het leven kan herkennen, ontdekken.  

Maar in alles, ook in de allerhoogste wetenschap van de herken-

ning van het leven. Daar is dat ene puntje – ik noem het dan 

maar puntje, ik ben niet wetenschappelijk – wat is: de oneindig-

heid van Geest. Dat zit in óns, in alles wat er is. In alle gradaties 

van niveau van bewustzijn, ja, in het hele universum, ons hele 

stelsel. In het mineralenrijk, in het dierenrijk, het plantenrijk en nu 

wij in het mensenrijk. 

 

Wij gaan - zoals mij werd aangereikt - naar een nieuwe dimensie. 

Hoe u zich dat ook mag voorstellen, dat maakt niet uit. Einstein 

had het er al over dat hij bevroedde dat er meerdere dimensies 

waren. Zoals ik dat heb doorgekregen, is dat de mensheid nu 

naar een zodanige ruimtelijke staat van ordening in de dimensies 

waarin hij kan verkeren zal komen, dat er daardoor geheel nieu-

we perspectieven in het bewustzijn kunnen gaan komen. 

 

Zohra Noach  
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Wetenschap 

 

Bereidheid tot vernieuwing in het brein en in het denken 

 

1d) Vraag: Als wetenschapper zie ik nieuw denken, misschien wel 

als een projectie van het brein.  

 

De vraag is als volgt: weerspiegelt de opkomst van het systeem-

denken in de medische wetenschap de kwantumsprong die de 

kosmos voorstaat? 

 

Z: Ja, de kwantumsprong behelst datgene wat vooral door de 

medische en de fysische wetenschap, de natuurkunde, duidelijk 

aangegrepen kan worden om het bewustzijn van de mens te 

verruimen en te vernieuwen. De mens is niet alleen ingebed in 

het systeem van het lichaam of in de fysica zoals die is gegeven. 

 

Wanneer er in het brein, in het denken, een opening komt tot 

vernieuwing, goodwill en acceptatie van die vernieuwing, ko-

men er nieuwe krachten en nieuwe inzichten. Het hangt dus van 

de mens af of hij tot de vernieuwing wil komen.  

Maar dan heeft hij de verantwoordelijkheid om in zijn brein, dus in 

zijn denken, opening te maken voor die vernieuwing. 

 

Dat er dus krachten, energieën bestaan die niet afhankelijk zijn 

van het lichamelijke of het natuurkundige systeem, maar dat 

deze krachten daar nog bovenuit stijgen, maar toch weer inge-

bed kunnen worden in dat systeem. 

Horen jullie wat er gezegd wordt? 

 

Wetenschap die werkt vanuit het hart 

 

1a) Vraag: Hoe kan de rationele wetenschap ontwikkeld worden 

tot een wetenschap die werkt vanuit het hart? Rationele weten-

schap kan heel koud en hard zijn. Hoe kunnen we de warmte 

van het hart daarmee verbinden opdat wetenschap werkelijk 

ten dienste van de evolutie van de mens komt, niet voor de evo-

lutie van de macht.  
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Z: Het antwoord hierop is kort en duidelijk. Dat kan alleen wan-

neer de gehele mensheid tot het absolute inzicht, bewustzijn 

komt, dat hij een deel is van het grote algehele Zijn en dat niets 

buiten hem of haar zelf in wezen anders is dan hij of zij zelf is.  

 

Dit houdt ontzettend veel in. Het betekent dus dat alles wat de 

mens de ander aandoet vanuit macht, gewin, begeerte, hoe 

dan ook, hij zichzelf aandoet, want hij behoort tot dit ene geheel.  

Als ik een vlieg doodsla, heb ik gisteren gedaan, heb ik bijna niet 

van kunnen slapen. Ik sla iets wat leeft dood, terwijl ik het toch 

weet, waarom doe ik dat? Gewoonte, vervelend beest aldoor 

om mij heen, dus dat doe ik. 

Ik heb iets gedaan tegen de liefde en de eenheid.  

Moet je je dan laten opeten door de vliegen? Nee, dat kan ook 

niet.  

 

Wat is het dilemma dat de mensheid dus nu treft. Hij moet dus 

kunnen existeren mét de ratio en de emoties, die niet meer tot 

de emotiewereld moeten behoren, maar tot de gevoelswereld 

waardoor het in het hart terecht kan komen. Dat is een verschrik-

kelijk moeilijke en lange weg, die heb je niet zomaar.  

Het is dus als het ware een evolutie en dat gaat nooit zo vlug.  

 

1a) Vraag: Hoe komt de wetenschapper bij zijn hart? 

 

Z: Door het besef, vooral dus in de wetenschap, dat geest de 

basis is van al wat is, van het leven, van de mens, van het fysieke, 

van het rationele. Dat bewustzijn los van de functie van de her-

senen bestaat en functioneert.  

Hoe kan dat dan? Waar komen we dan op uit? En zo gaan we 

steeds verder, dat is de evolutie. Daar wil dat College mee bezig 

gaan en ons daar als het ware in meetrekken.  

Dat gebeurt overal over de wereld. Dit stukje wat ik dan mag 

doen is maar heel klein. 

Maar wanneer de mens tot het bewustzijn van de liefde komt en 

dat betekent dus compassie voor alles wat is en ook ik met mijn 

dooie vlieg.  

Compassie voor alles wat is, dan pas verandert het.  
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Dan komt de mens dus op een hoger evolutieplan, maar daar 

zijn we nog niet aan toe.  

 

Ik heb gehoord dat wat in de laatste 25 jaar over de gehele we-

reld bezig was, de basis is en de mogelijkheid voor groeperingen 

zoals wat we nu hebben, voor datgene wat dan vanuit dit Col-

lege gegeven kan worden, overal over de wereld.  

In de diversiteit van al deze groeperingen en mogelijkheden ligt 

juist de hoogste inspiratie om te komen tot de liefde. 

 

Lineaire tijd 

 

1a) Vraag: Ik worstel met het begrip dat wij hier aan lineaire tijd 

onderhevig zijn. Het goddelijk bewustzijn is dat niet. Ik zou dan 

denken dat de uitkomst hiervan al kan worden gezien in de ho-

gere wereld, ik geloof zelf dat die deel uitmaakt van het godde-

lijke plan  dat de mensheid hier aankomt op dit veilige platform. 

Maar is het nog zo onzeker dat de mens op dat platform aan-

komt? Als het van buiten de lineaire vooruitgang van tijd kan 

worden bekeken is er dan niet een aanvullend inzicht dat kan 

worden gegeven? 

 

Z: Ja, dat is wat nu gebeurt over de hele wereld en ik heb ge-

vraagd waarom dat juist nu gebeurt. Na 25 jaar werken aan de 

basis van het spirituele bewustzijn van de mens betekent dit dat 

het zover is opengegaan, in alle gradaties van niveaus - dat kun 

je op TV ook zien - waardoor het nu mogelijk is dat er werkelijk 

inzicht gaat komen over de geest, over het Zijn van bestaan, los 

van materie. 

 

Dat gaat nu komen en dat vindt plaats in alle mogelijke grada-

ties en diversiteiten van Zijn, waardoor er ook verwarring kan ont-

staan. Wat vooral, wat ik hoor, heel erg belangrijk is, is dat de 

mens die met deze diversiteiten in aanraking komt heel goed 

moet gaan kijken, voelen of dat gegeven wordt vanuit machts-

wellust, begeerte, gewin of hoe dan ook. In elk mens en overal 

ter wereld en altijd door spelen deze machtstrillingen.  

Daar kunnen we dus op voorbereid zijn.  
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Ontstaan van de mens 

 

1a) Vraag: Ik heb een vraag op het raakvlak van antropologie, 

evolutiebiologie, paleontologie en mythologie en ik zou graag 

van gene zijde willen vernemen wat men daarover te melden 

heeft. De vraag luidt: waardoor en wanneer is de mens in haar 

huidige fysieke vorm verschenen? 

 

Z: Er zijn vorig jaar vier doorgevingen gegeven. In deze vier door-

gevingen wordt zeer duidelijk uitgelegd dat het ontstaan van de 

mens vanuit het Zijn kwam, zonder begin en zonder einde.  

Vanuit dit Zijn kwam een zodanige energie die zich wilde beves-

tigen en vestigen in wat het Al werd genoemd.  

Dat Al is al een verdichting van de energieën. 

Kunt u mij nog volgen?  

 

In dit Al, waar dus de verdichting van die energieën plaatsvond, 

waar alles uit voortkomt en naar terugkeert, daar werden vanuit 

de diversiteit die vormgevingen gerealiseerd die deze verdich-

tende energieën daar aanbrachten.  

 

In dat Al waren deze energieën aanwezig en je kunt je dat als 

licht en als lichtstralen voorstellen. Deze lichtstralen zochten zich 

een weg en werden uiteindelijk na vele ‘omzwervingen’ tot 

schepping, materie gebracht.  

Hoe dat precies zit weet ik niet, misschien komt dat nog ooit, 

maar dat weet ik nu niet.  

In de schepping van deze diversiteiten was in gradaties van ni-

veau bewustzijn aanwezig.  

Zo heeft een steen een bepaalde gradatie van bewustzijn die 

geheel anders is dan wat een dier heeft of wat de mens heeft.  

 

Stel u dat voor in beeldvorm, want anders is het echt heel moei-

lijk vind ik zelf, als licht. Licht dat zich uitwerkte in allerlei stralen en 

straaltjes, tot het uiteindelijk vanuit een buitenaards bewustzijn tot 

materie werd gebracht. 

  

Hoe is nog te vroeg om dat uit te leggen, dit willen Ze nu nog 

niet. Ik vind het zelf wat griezelig.   
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Ik hoor soms dingen dan denk ik, nou ja, zie ik ze vliegen of hoe 

zit dat, maar goed. Ik geef dus door wat ik hoor dat er is.  

Dit buitenaardse energieveld zal ik het maar noemen, heeft door 

manipulaties in materie ervoor gezorgd dat uiteindelijk deze ma-

teriële schepping zich kon evolueren. 

 

In de Bijbel staat bijvoorbeeld, ‘in den beginne’.  

‘Manipulaties’ kenden ze als woord nog niet, er waren verschil-

lende vormen van leven, mensen met dierlijke vormen. 

Dat waren manipulaties die er geweest zijn.  

 

Hoe we hiermee verder moeten gaan – ik zie humor ‘Boven’ – is 

mij niet helemaal duidelijk.  

Maar ik weet wel dat ik daar verder mee moet gaan en dat kan 

alleen, want ik heb de kennis niet, wanneer de mensen zoals u 

en anderen dat naar voren brengen en mij dié vragen stellen 

waardoor er antwoorden kunnen komen. 

 

Nu is wat hier gezegd wordt, al zover gegaan, ik weet niet of we 

hier nog verder op moeten ingaan.  

Wat ik wel duidelijk weet is dat in de verdichting, in de diversiteit 

van dat licht, de straling, er een enorme verscheidenheid van 

realisatie van bewustzijn kon komen.  

Deze enorme verscheidenheid van realisatie van bewustzijn 

heeft geleid tot datgene wat de mensheid nu is. Nu moet u met 

een vraag komen.  

 

1a) Vraag: Het wanneer. Wanneer de mens in de huidige fysieke 

vorm op de aarde verschenen is. Is dat gelijk geweest met het 

ontstaan van de vulkanen en de eerste gesteenten of gelijk met 

de vissen en het water, of gelijk met de zoogdieren op het land? 

 

Z: Nee, heel duidelijk nee. 

 

1a) Vraag: Maar wanneer dan wel? 

 

Z: Nadat de evolutie zich zodanig had voltrokken dat er basis-

elementen waren waarin een schepping van een levend wezen 

kon existeren, kwam de evolutie van het levende wezen tot 

stand. 
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Ik hoor zelf dat dit een wat cryptisch antwoord is, maar dit kan 

alleen in een studiegroep helemaal uitgewerkt worden, dat zou 

hier te ver voeren.  

 

Wat belangrijk is voor de groep mensen die hier zit en waar wij 

samen dus hopelijk tot een bepaald inzicht kunnen komen, is dat 

er heel duidelijk alleen de liefde zal zijn.  

 

Waar bestaat de liefde uit?  

 

Liefde heeft zoveel gezichten. Zij bestaat daaruit dat men de 

ander durft te laten zijn zoals hij is, met natuurlijk alle waarden die 

daaraan verbonden zijn in de bepaalde constellatie waarin die 

ander verkeert.  

 

Het College wil steeds duidelijker maken dat de liefde het won-

der is vanuit dat Zijn toen dit zich in die energieën ging medede-

len aan het Al.  

Waardoor het licht zich verder kon profileren. Dat wil het College 

heel duidelijk stellen. Dat kan ik nu niet zomaar helemaal naar 

voren brengen, dat gaat niet. Dit moet een soort studiegroep 

worden.  

 

1a) Vraag: Je hebt gezegd dat een vorm van licht uiteindelijk is 

geconcentreerd tot wat nu mensen zijn en waarschijnlijk ook 

voorlopers van mensen en mensen met dierenhoofden en men-

sen met het hoofd van een mens en het lichaam van een dier. 

Die concentratie van licht tot dat het iets werd zoals wij eruit zien.  

Is het zo dat wij als mensen met een soort van pré-menselijk be-

wustzijn er altijd al zijn geweest, langzaamaan zijn gevormd tot 

iets wat er zo uitziet? 

 

Z: Ja, daar kan je op verder gaan.  
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Psychiatrie 

 

Psychiatrie en etherische lichamen 

 

1a) Vraag: Ik ben psychiater. Hoe bundelen we in de psychiatrie 

de krachten? Er zijn veel mensen, ook psychiaters, die hier voor 

open staan en die hier mee bezig zijn, maar het is erg versnip-

perd in mijn beleving. Hoe verbindt de fijnstoffelijke werkelijkheid 

zich met het lichaam, hoe kunnen we daar in werken in de psy-

chiatrie? Ik bedoel: hoe kunnen we weten wat goede behande-

lingen zijn? Je moet een soort terugkoppeling krijgen of je iets 

doet, terwijl je eigenlijk, tenminste ik, niks voelt, ziet of waarneemt 

zoals sommige mensen dat wel kunnen. 

 

Z: Dank u wel. De psychiatrie zou zeer gebaat zijn wanneer zij kon 

aannemen, in haar wetenschap, dat de mens niet alleen be-

staat uit de materie, doch dat zij etherische lichamen heeft.  

Dat deze etherische lichamen de lagen zijn die bestaan in het 

ongeweten bewustzijn van de mens.  

Dat de mens vooral geholpen door psychiatrie, psychologie en 

neurologie, kennis kan nemen van deze lagen van bewustzijn die 

hij onbewust in zich heeft. 

 

Wanneer de mens dat zou weten, zou hij/zij vanuit het besef wat 

daar is gebeurd in de levens die hij gehad heeft - het houdt dus 

in dat deze lagen inherent zijn aan levens die zijn geweest - dan 

zou de mens dieper en duidelijker tot de eigen vernieuwing kun-

nen komen bij  transformatie van de oude negativiteiten. 

Het gaat zelfs verder, het gaat heel diep. Het betekent dat, 

wanneer in de psychiatrie, in de psychologie, in de neurologie er 

besef zou kunnen komen van deze lagen van bewustzijn die on-

bewust in de mens leven, dat er daardoor op een geheel nieu-

we wijze, ook medisch, juist ook lichamelijk gericht, gewerkt kan 

worden. Want alles heeft invloed op het lichaam.  

Al hetgeen er ook onbewust gebeurt, dat weet u natuurlijk zelf, 

heeft invloed ook op het lichaam. Wat kan een mens dan die 

zich daar niet van bewust is en behalve medicijnen krijgt en be-

handelingen, daarmee aanvangen?   
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Dat betekent dus dat in de psychiatrie, in de psychologie en in 

de neurologie een vernieuwende wetenschap - zou ik haast wil-

len zeggen - moet gaan ontstaan. Hoe dat zal plaatsvinden 

weet ik niet, of ik dat ooit zal meemaken denk ik ook niet, maar 

het zou kunnen dat hierover, ja, inzicht wordt gegeven. Dat er, ik 

zal maar zeggen, lessen komen hiervoor. 

 

Nu zeg ik, lessen hiervoor. Hoe zou dat moeten?  

Ik stel mij voor dat vele mensen die een heel stuk gevorderd zijn 

in dit spirituele bewustzijn daar iets aan kunnen doen.  

In de samenwerking met psychiatrie, psychologie, neurologie, 

wat gebeurt daar? Hoe gaat dat?  

 

Wat kunnen wij daaraan doen, wat is de vernieuwing hierin?  

Dit nu is wat daarboven vanuit het College van Hogere Bewust-

zijn (College) gewenst wordt. Hoe zich dat zal gaan realiseren 

dat weet ik niet. Ik zou het dolgraag willen meemaken. Maar dat 

is iets waar, ik denk met een groep medici, neurologen, psychia-

ters en psychologen, wij misschien tot een directere wijze van 

realisatie kunnen komen.  

Wat kunnen we er aan doen? Ik wil u dit niet als opdracht mee-

geven, maar u kunt er over nadenken wat u hiermee kunt.  

 

Geestelijke hersenschudding 

 

1a) Vraag: Kun je iets zeggen over wat er op fysiek niveau in de 

hersenen, in het zenuwstelsel, allemaal gebeurt bij die indaling en 

hoe dat eventueel ook over te brengen is aan de neuroloog. Ik 

heb daar zelf mee te maken gehad. Je mag kijken. 

 

Z: Oké, dank je wel. Ja, dat overbrengen is heel moeilijk.  

In datgene wat jou is gebeurd, was daar een enorme shift, daar 

draaide iets om in het denken. De oude patronen moesten los-

gelaten worden, de oude wijze van het rationeel er mee bezig 

zijn moest losgelaten worden, maar ook het emotionele. Dit is vrij 

sterk. Hierdoor ontstond wat ik noem, niet zo wetenschappelijk 

misschien, een geestelijke hersenschudding. Die geestelijke her-

senschudding had invloed op je hele lichamelijke constellatie.  
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Er is een zin die ik uit het hoofd heb geleerd: dat de moleculaire 

verbindingen in de celmondjes neurologisch een zeer grote im-

pact hebben op het wezen van de mens.  

Dat nu is bij jou gebeurd. Hoe dat in elkaar zit weet ik niet, ik heb 

geen kennis, dus dat kan ik niet weten. Hoe dat gebeurd zou 

kunnen zijn, zouden dus wat ik noemde deze wetenschappers 

met mij misschien kunnen uitzoeken, als het ware zo uiteen rafe-

len. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld.  

 

Nou zit ik hier, wat gebeurt daar in mijn hoofd?  

Weet ik niet. Het ene moment ben ik ergens anders, het andere 

moment ben ik heel gewoon, het volgende moment ben ik half-

weg, zoals ik dat noem.  

Hoe kan dat, wat gebeurt daar? 

De mens beschikt over veel meer en veel grotere mogelijkheden 

dan ook in de wetenschap wordt erkend en de mens weet.  

Wat er bij jou gebeurde was een indaling die in het waakbewust-

zijn kwam. Het waakbewustzijn waar zich dit ging realiseren, maar 

wat het bewustzijn, dus de werking van de hersens nog niet aan-

kon. Want het was groter dan het weten van, rationeel en emo-

tioneel, datgene wat jouw mens-zijn uitmaakt.  

 

Die indaling, zullen we het maar noemen, was zodanig en zo 

groot dat je zelfs voor dronken werd aangezien, want dan ben je 

helemaal de kluts kwijt. 

Dit gebeurt heel veel, ook juist in de psychiatrie, bij psychiatrische 

patiënten, maar niemand weet waar het vandaan komt.  

Dat is dus de vraag van ‘Boven’ zal ik het maar noemen, om dat 

met elkaar te willen uitzoeken. Want het zal steeds meer en 

steeds vaker gaan gebeuren, overal. 

 

1a) Vraag: Ik hou mezelf bezig met onderzoek aan de hersenen. 

Met name degeneratie, maar daar vallen natuurlijk ook allerlei 

stress gerelateerde aandoeningen onder, die spelen daar ook 

een rol bij. Wij kijken meestal op het niveau van de neuronen zelf 

en ik denk dat het veel meer de omgeving van de neuronen is. 

 

Z: Ja, hoor ik.   
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1a) Vraag: Is het zo dat als we de focus leggen, weggaan van 

het neuron zelf, naar dat mechanisme en meer gaan kijken naar 

de disbalans en de homeostase, we daar het antwoord kunnen 

vinden? 

 

Z: Ja, prachtig. Fantastisch. Kijk met zoiets wil ik nou werken. Als er 

nou wetenschappers komen die hiermee bezig zijn, worden de 

antwoorden zo duidelijk. 

 

Crisissituatie 

 

1a) Vraag: Als je dan bijvoorbeeld in een crisissituatie komt, is 

dan het ervaren van het paranormale wat jou daar uit kan hel-

pen? 

 

Z: Oh, dat is een leuke vraag. Ik zou het toch maar liever niet al-

door paranormaal noemen. Maar het is wel zo, wanneer de 

mens zich dus richt op zijn geest - en op zijn relatie met het hoge-

re zijn – in zichzelf, intuïtief die juiste aanreikingen kan krijgen – 

kán krijgen – waardoor hij dus door dat fysieke heen kan komen.  

Dit houdt erg veel in. Is hier een medicus?  

 

Neurodegeneratie 

 

1a) Vraag: Zohra we hebben het in het verleden wel eens gehad 

over de indaling van energie, dat die langs de hormoonklieren 

gaat. Om meer achter het proces van neurodegeneratie of ver-

storing van het evenwicht in de werking van onze hersenen te 

komen, zou het dan goed zijn om het onderzoek niet zozeer te 

focussen op de neuronen, specifiek in een bepaald gedeelte, 

maar de homeostatische controle? 

  

Ik noem dat zo omdat ik niet weet hoe ik het anders moet noe-

men, dus de balans van het totale systeem. Is daar een ant-

woord in te vinden? 

 

Z: In de mensheid van nu is de reïncarnatie niet een vaststaand 

begrip, is niet iets wat nou zo leeft bij de mensheid.   
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Wanneer daar een gedegen onderzoek naar wordt gedaan, 

niet of je Madame de Pompadour bent geweest of Napoleon 

dat is niet zo belangrijk, maar naar wat daar speelt in dat diepste 

onderbewustzijn, waardoor juist in de celmondjes datgene ge-

beurt waardoor die verstoringen optreden.  

 

Begeertelichaam van de mens 

 

Er is me gezegd dat ik zou kunnen uitleggen hoe het begeerteli-

chaam van de mens werkt. Het begeertelichaam van de mens 

behoort tot de astrale lichamen en is datgene wat de mens 

meent te moeten zijn of te moeten doen om zichzelf te kunnen 

bewijzen, te bevestigen als het ego wat hij is.  

Dit is ten dele waar, niet helemaal.  

Onze nieuwe evolutie kan dit totaal veranderen en duidelijk ma-

ken dat juist de begeerte tot macht in wezen de begeerte is om 

gelijk te willen zijn aan wat wij denken dat een God is.  

Wanneer het bewustzijn van de mens heel duidelijk gaat zien, 

gaat begrijpen dat er geen godheid is die alles tot zich heeft, 

dan zal de begeerte om daaraan gelijk te zijn afnemen.  

 

Dan gaat hij begrijpen dat hij tot een grote eenheid behoort, die 

wij dan kunnen benoemen als goddelijk. Dat, zo hij de ander 

kwaad doet vanuit zijn begeerte naar macht, hij dit zichzelf aan-

doet. 

 

Dit is een ontzettend groot cruciaal gegeven. Ik denk dat ik geen 

honderd wordt, dus ik heb gezegd, wat kan ìk er dan mee?  

Oh, nog erg veel; als mensen met mij samen dit verder willen 

gaan onderzoeken, vanuit hun eigen zijn, vanuit de eigen waar-

den, dit is een ontzaglijk groot gegeven.  

Nou ja, misschien is het 'wishful thinking'. 

 

Invloed van voeding op het bewustzijn 

 

1a) Vraag: Ik heb vragen over voeding. Je zei ‘de dreiging is dat 

alle waarden verloren gaan, dat de mens het niet meer beleeft.’ 

Heeft de voeding een rol in het kunnen waarnemen van die 

waarden?  
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Z: Absoluut. De voeding verschaft de mens die energieën die hij 

nodig heeft en die een noodzaak zijn voor zijn leven. In de voe-

ding zitten bepaalde energieën, bepaalde moleculen.  

Deze moleculaire aanwezigheid heeft invloed op die energieën 

die in de mens spelen vanuit het onderbewustzijn.  

Meneer de psychiater, kunt u hiermee misschien ook iets doen?  

 

1a) Vraag: Mensen eten ontzettend veel spullen waarvan ze vol-

gens mij een deel maar echt kunnen verteren en een deel on-

verteerd opnemen. Heeft dat onverteerd opnemen van de voe-

ding invloed op je bewustzijn? 

 

Z: Ja. Het heeft invloed op je, vooral op het emotionele bewust-

zijn, de emotionele lagen van het bewustzijn. 

 

1a) Vraag: Zou het belangrijk zijn dat mensen vooral spullen eten 

die ze wél kunnen verteren en de spullen die ze niet kunnen ver-

teren vooral laten staan? 

 

Z: Ja. Het is ontzettend belangrijk dat er bewustzijn komt over 

voeding, wat voeding doet met mensen en het is de totale vrij-

heid van de mens wat hij daarmee doet.  

Maar het is noodzakelijk dat dit bewustzijn aanwezig is. 

 

2) Vraag: Hebben kinderen ook andere voeding nodig, ze willen 

alleen junkfood. 

 

Z: Junkfood, maar waar komt dat van? Dat geeft een emotione-

le bevrediging. Het junkfood dat ze krijgen zit al heel jong in kin-

deren, in baby’s al. Waar zit die emotionele bevrediging in?  

Goede natuurvoeding heeft energieën die in de mens chemi-

sche reacties oproepen waardoor het bewustzijn tot andere be-

grippen kan gaan komen. 

 

Het junkfood geeft de mens een zekere mate van: ‘Ach lekker’ 

en je aangenaam voelen.  

Bij zoetigheid is dat ook zo en bij kinderen werkt dat op de emo-

ties. 
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Medisch, Neurologisch, Psychisch  

 

Kwantumsprong en invloed op het DNA 

 

1a) Vraag: In de kwantumsprong in de natuurkunde heb je een 

sprong van molecuul naar molecuul en daar tussen is niets.  

Nou heb je vorig jaar die vier lezingen gekregen over de kwan-

tumsprong, maar dan in de geesteswereld, in het geestelijke van 

de mens. Is daar een relatie en wat betekent dat voor de indivi-

duele mens en de mensheid?  

Waar ik vooral benieuwd naar ben is dat moment van ‘niets’. 

 

Z:   Deze kwantumsprong  

 die u werd voorzegd  

 in de geest zal zijn,  

 zal een zodanige invloed hebben  

 op de werking van het DNA,  

 dat hierdoor verschuivingen,  

 veranderingen zullen gaan plaatsvinden  

 die uiteindelijk de genen zullen beroeren.  

 

 Het betekent dat  

in het fysieke zijn van de mens  

 een totale verandering  

 zal komen van het plaatsen  

 van het bewustzijn 

 in zijn patronen,  

 in zijn tradities,  

 in zijn achtergronden.  

 

 Waardoor er een zodanige  

 verschuiving zal binnentreden  

 waardoor de mens even in het niets zal vallen.  

 

 Doch het is geen niets.  

 Het is een zeer grote bevruchtingsrealiteit  

 waaruit vernieuwde vormen kunnen ontstaan. 
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Dat moet even uit elkaar gehaald worden.  

 

1a) Vraag: Waarom ontwikkelen de neurodegeneratieve aan-

doeningen zich zoals bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer?  

 

Z: Daar zijn zij vanuit karmische achtergronden ontvankelijk voor 

en dat wordt op deze wijze tot realiteit gebracht door een, niet 

een defect in de hersenen, maar een kleine verandering in de 

hersenen. Het zou goed zijn om daar op door te gaan. 

 

Celmondjes 

 

1a) Vraag: Ja, u noemde de celmondjes (zie o.a. geestelijke her-

senschudding. red.). Dat suggereert dat er iets in en uit de cel 

kan gaan. Dus dan is de omgeving van de cel cruciaal voor het 

in stand houden van die progressie van de ziekte? 

 

Z: Geweldig. 

 

1a) Vraag: Zal dat in de huidige richting binnen de therapeuti-

sche benadering leiden tot een vermindering of zullen we dan 

een andere weg in moeten gaan? 

 

Z: Je moet een andere weg in slaan. 

 

1a) Vraag: Een vraag die ik uit liefde stel: wat kan ik als weten-

schapper bijdragen aan het stoppen van deze neurodegenera-

tie? 

 

Z: Door datgene wat u zelf weet en dat is heel veel, innerlijk, te 

stimuleren. Door uzelve in contact te willen brengen met dit grote 

College en dit vanuit datgene wat dan tot u komt, uit te stralen.  

 

En denk erom, ga dit niet de ander wijsmaken zou ik willen zeg-

gen, want dan krijgt u alleen maar weerstanden. Dat pikt men 

niet van de ander. Maar straal het uit in je eigen wezen, dat 

heeft invloed. 

 

1a) Vraag: Is dan de richting die ik nu gekozen heb, is dat de 

juiste richting? 
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Z: Ja. Daar kunt u zich steeds verder in ontwikkelen. U heeft een 

grote intuïtie, stel die open. Laat u niet weerhouden door de ou-

de traditionele, patroonmatige en rationele – ik wou zeggen irra-

tionele – aspecten die u in uzelve tijdens uw studie en in uw con-

tacten hebt opgedaan. Die zijn niet van uzelve. Laat los. 

 

1b) Vraag: De mate van ontvankelijkheid voor geest, voor be-

wustzijn in een individu, bewerkstelligt veranderingen in de condi-

tie van de celmondjes van de celwanden in de menselijke cel.  

 

Z: Wat jij zegt van de conditie. Dat het licht in de moleculaire 

verbindingen van de geconditioneerdheid in de cellen in die 

celmondjes, dat gaat verder dan wat je nu zegt en dan is de 

volgende vraag daar een vervolg op.  

 

1b) Vraag: Dus de relatie tussen ontvankelijkheid voor geest en 

moleculaire structuurveranderingen in de celmondjes, van de 

celwand van de menselijke cel, vraagt om een biochemisch 

onderzoek?  

 

Z: Ja en neurobiologisch zeer zeker ook.  

 

1b) Vraag: Neurobiologisch zou impliceren dat het alleen in de 

zenuwcellen zou zijn.  

 

Z: Onder andere, het zit overal in.  

 

1b) Vraag: In iedere lichaamscel?  

 

Z: Ja. Ik weet wetenschappelijk natuurlijk niet wat jij allemaal 

weet. Ik zag een keer op TV koralen die net als bloemen zijn.  

Die gaan open wanneer er een stroom langskomt en dan sluiten 

ze zich weer.  

Het is de stroom die er langs komt die het opening- en sluitings-

proces teweeg brengt.   
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Moleculaire verbindingen in cellen 

 

1b) Vraag: U had het over de huidmondjes van de cellen.  

Zijn dat dan de zogenaamde poriën tussen cellen? Waar wel 

cellen aan elkaar zitten, hebben ze bepaalde poriën. 

 

Z: Ja, de moleculaire verbindingen in de celmondjes.  

Wat mij duidelijk werd uitgelegd is dat in wezen iedere seconde 

in ons zijn, er een kernsplitsing plaatsvindt.  

Bij deze kernsplitsingen komen lichtdelen vrij. Deze lichtdelen 

hebben invloed op het gehele fysieke wezen van de mens.  

De moleculaire verbindingen in die celmondjes zijn niet regule-

rend, het is ook niet transformerend, zij geven aan wat er in het 

diepste wezen van de mens plaatsvindt, waardoor de fysieke 

lichaamsdelen beïnvloed worden. Dit kun je dan wetenschappe-

lijk vertalen.  

 

Zij, dat kosmisch College, geven nooit meer dan gevraagd 

wordt. Op datgene wat uit de mens komt, komt respons. Dat is 

nu een nieuwe werkwijze. Vroeger ging ik zitten en dan kwam er 

een doorgeving en mensen konden er iets of niets mee doen.  

Nu is het zo dat in de doorgeving vele aspecten worden aange-

reikt en dat door de mens hard gewerkt moet worden om daar 

iets mee te gaan doen. Dat is die kwantumsprong, de vernieu-

wing van bewustzijn die er nu kan komen. 

 

4) Vraag: Het werd me uit een eerdere bijeenkomst duidelijk dat 

zoals jij praat over de fotonen, en je dan een begrip hebt dat dit 

de kwantummechanische werking kan zijn in cellen ten opzichte 

van elkaar. Via celmondjes, zeg maar, gap-junctions tussen de 

neuronen. Het enige onderzoek wat er gebeurt op dit moment 

gaat over dat je in die microtubuli die vanaf de gap-junctions 

door de neuronen gaan, fotonen, elektromagnetische golven 

insturen en dan kijken ze of dat kwantummechanisch werkt.  

 

Of dat coherentie heeft en misschien de basis zou kunnen zijn 

van een werking in de hersenen (Zohra: ja, ja.), wat dus onder 

het niveau ligt van de neuronen met het vuren, met de stroom-

pjes, wat bekend is.   
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Dat er binnen de neuronen een kwantummechanische activiteit 

is, van cel tot cel via die celmondjes. 

 

Z: O, prachtig. Dat willen ze nou net, ja. 

 

4) Vraag: Er is net een beginnetje van onderzoek op dat gebied, 

maar nog helemaal in vitro eigenlijk. Nog niet met levende cellen 

zeg maar, dat is nog veel te ingewikkeld, maar microtubuli die 

gewoon geprepareerd zijn, wel in een vloeistofoplossing. Het sluit 

dus aan bij zoals jij erover praat, dat die fotonen, die elektro-

magnetische velden, via die celmondjes – die gap-junctions – 

van neuron tot neuron gaan. De wetenschap moet het dus ver-

der uitzoeken. 

 

Z: Dit was weer wat ik noem zo’n kosmisch trucje – niet wat jij zegt 

– dat ik dit even moest brengen. Ik heb natuurlijk maar een be-

paalde hoeveelheid energie. Ik heb geen wetenschappelijke 

achtergrond, maar die energie kan absoluut gebruikt worden in 

de wetenschap en zeker in de kwantummechanica, want die is 

ontzettend belangrijk, tezamen met celbiologie. Hoe, dat kunnen 

jullie uitzoeken.  

 

Maar in de dialoog met mij en de vragen die gesteld worden, 

kan dit dus helemaal tot realiteit gebracht worden. De bedoeling 

– dit was een kosmisch visje wat ik uit moest gooien blijkbaar – is 

dan dat er later groepen gaan komen van dit soort weten-

schappers, zoals jij bent en nog meerdere. Maar ook en juist met 

neurobiologen en met celbiologen. Waarom, ik heb vaag iets 

gezien, maar dat het wel met elkaar tot een vernieuwing kan 

leiden. Waar dan weer psychiatrie en maatschappij van kunnen 

genieten. 

 

Selectie van het embryo 

 

1a) Vraag: Wat heeft de selectie van het embryo voor gevolgen 

voor de indalende ziel? 

 

Z: Ja, dan komt er heel veel informatie en dan moet ik dus zelf 

gaan duiden wat nu het meest relevant is en tot u kan spreken.   
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Dat is om te beginnen het bewust zijn dat iedere cel bewustzijn 

heeft. Dus datgene wat in het embryo aanwezig is, heeft be-

wustzijn. Wat daarmee gebeurt is de vrijheid van de mens die 

niet gebonden mag zijn aan religieuze, maatschappelijke of wat 

voor achtergronden dan ook. De vrijheid van de mens die dít 

bewustzijn heeft, wanneer hij dit bewustzijn niet heeft kan hij dat 

ook niet hanteren.  

 

Wat gebeurt er met die cellen die aanwezig zijn in het embryo? 

Het is een indaling van de ziel. De cellen die in deze embryo 

aanwezig zijn is een conglomeraat van datgene wat in de ziel 

aanwezig is en wil indalen. 

  

Wanneer met liefde vanuit dit bewustzijn gehandeld wordt met 

deze embryo’s, dan is dat een karmische vereffening, die niet 

foutief is.  

  

Wanneer gehandeld wordt vanuit een rationeel, wetenschappe-

lijk, niet verdergaand dan de materiële wetenschap en het rati-

onele bewustzijn daarvan, dan zal zij dus steeds weer opnieuw 

een karmisch effect hebben.  

Het karma is het werk. Karma is Sanskriet en betekent werk. Het is 

werk dat de ziel, die Existence, die in de mens aanwezig is, zich 

steeds weer opnieuw in een leven zoekt, ter transformatie van 

die aspecten die in een vorig leven niet in liefde getransformeerd 

werden. 

  

Zo zoekt de ziel zich steeds opnieuw, inherent aan de biologische 

aspecten, een onderkomen om tot vernieuwing en transformatie 

in liefde te kunnen komen.  

 

De  wetenschap is een zeer grote inspiratie vanuit geest. Maar 

hier schuilt ook het grote gevaar in. Zojuist werd vernietiging ge-

noemd. Zo de wetenschap alleen is gebaseerd op de ratio van 

de mens om macht te kunnen hebben over het Zijn, over alles 

wat Is, dan zal zij tot vernietiging leiden van de geest. 

 

Hier kunnen vragen over komen. Ik heb gevraagd waarom die 

embryo selectie juist nu zo naar voren komt.   
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Dit komt omdat in de mens het bewustzijn gaat komen dat in 

iedere cel bewustzijn aanwezig is en dat de vrijheid van de mens 

bepaalt wat daarmee zal gebeuren. 

Zo dit in liefde kan zijn, wordt duisternis getransformeerd tot licht.  

 

1a) Vraag: Ik denk dat de essentie van het probleem van selec-

tie, in vitro selectie van menselijke embryo’s nog niet aan de or-

de is geweest.  

Het politieke debat was: mag je door selectie vooraf voorkomen 

dat een kind geboren wordt wat ernstig zal gaan lijden aan een 

erfelijke ziekte en mag een ouder dan kiezen om een ander kind 

geboren te laten worden wat dat lijden waarschijnlijk niet kent. 

Mogen wij er als mens over beslissen of moeten we dat overlaten 

aan een goddelijke leiding, zoals dat dan gezien wordt? 

 

Z: Nee. De kracht van de mens van nu bestaat daarin dat hij 

vanuit het weten en het bewustzijn van wat ik zonet het karma 

noemde, door de liefde bewogen, die ziel kan overtuigen dat 

het beter is zich terug te trekken en in een andere vorm terug te 

komen waarin dit lijden niet noodzakelijk is.  

Dat houdt in dat degenen die met die selectie wetenschappelijk 

bezig zijn, dit heel duidelijk moeten weten en dat in hun energe- 

tische uitstraling dan ook aan die cellen in dat embryo kunnen 

mededelen. Alles draait om het bewustzijn.  

 

1a) Vraag: Het gaat dus om de communicatie van de ouders 

met die ziel die geboren wil worden? 

 

Z: Ja, dat dit kind, die embryo, bij hen terecht is gekomen heeft 

een karmische, transformatie achtergrond om in liefde te verlos-

sen wat ooit niet helemaal ‘koosjer’ was. Er zijn ook andere mo-

gelijkheden en dat kan dus door de arts of de begeleider of wie 

er dan ook bij is met die ouder, zodanig besproken worden dat zij 

dit kunnen uitstralen naar de ziel die wil indalen. 

 

1a) Vraag: Dus er staan in de ijskast vijf embryo’s, zo gaat het en 

dan kan die arts bepaalde embryo’s wel of niet selecteren om te 

implanteren en dan zou die ouder met elke ziel, die met elk van 

de embryo’s verbonden is, geestelijk in communicatie moeten 

kunnen treden? 
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Z: Nou, dat is wat veel hè, dat is een beetje overdreven denk ik.  

Ik denk dat gewoon de arts die daarmee bezig gaat dit heel 

duidelijk in stilte even op moet zenden en dan is het de volledige 

vrijheid, ook van die embryo’s, wat daarmee gebeurt. Het gaat 

steeds om de volledige vrijheid van de geest in de materie, dus 

het menselijke wezen. 

In de komende dagen, bij de bijeenkomst over ‘religie en maat-

schappij’, wordt dit heel erg duidelijk naar voren gebracht.  

 

1a) Vraag: Technisch is er steeds meer mogelijk om cellen te ver-

anderen, ook genetisch te modificeren. Begrijp ik goed dat al die 

technieken eigenlijk toelaatbaar zijn, ethisch gesproken, als het 

vanuit liefde een bepaalde verbetering in de samenleving te-

voorschijn kan roepen.  

 

Bijvoorbeeld planten modificeren om honger te voorkomen.  

Embryo’s eventueel te modificeren om ernstige ziekte te vermij-

den. Dat het allemaal eigenlijk moreel wel toelaatbaar is mits het 

gebeurt vanuit liefde? 

 

Z: Vanuit liefde ja, en dat het heel duidelijk energetisch wordt 

overgebracht. Dat kan alleen wanneer de betreffende medici 

dat innerlijk weten en daar mee willen werken.  

Dat is ontzettend belangrijk. 

 

1a) Vraag: Het grote gevaar is dat de medici dat vaak helemaal 

niet zo beleven, dit meer zien als een technische vernieuwing die 

steeds verder gaat. Dat zou dan het risico kunnen zijn dat de 

moraliteit in ons handelen atrofieert, omdat de technologie ons 

verleidt om die liefdeskant aan het geheel te vergeten. 

 

Z: Ja. En dat is wat genoemd werd de totale vernietiging van 

geest. Waarom wordt er zoveel moeite gedaan vanuit het kos-

misch College om verandering in ons mensen aan te brengen?  

Opdat dit niet zal gebeuren en dat de mensheid weet dat iede-

re liefdestrilling, hoe klein ook, als het ware wonderen kan doen. 

Ik heb dat zelf ondervonden toen ik uit het ziekenhuis kwam, ik 

heb een vijfvoudig hart probleem, ik was opgegeven.  
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Mijn kinderen, nogal een groot aantal, hebben toen helemaal 

vanuit de liefde, de toewijding, de zorg, niet gewild dat ik naar 

een verpleeghuis ging. Zij hebben mij totaal verzorgd en het 

wonder is gebeurd. Door de liefde, de zorg, de toewijding  heb ik 

besloten te blijven, terug te komen.  

 

Het wonder zat hem erin hoe die liefde dit bij een mens kan be-

werkstelligen. Dit is nou even een persoonlijk iets wat hier ge-

bracht is, maar zo is het wel gebeurd. 

 

Veranderingen in DNA  

 

1b) Vraag: Eerder werd in dit verband ook aangereikt dat het 

vooral de stroom buiten de cel is, wat ze noemen de extracellu-

laire stroom, die langs die cellen gaat die deze verandering be-

werkstelligt.  

 

Z: Ja. 

 

1b) Vraag: Dus dat is iets anders dan dat het vanuit de kern van 

de cel, vanuit het DNA of RNA zou gaan.  

 

Z: De stroom is inherent aan de kern, doch de kern realiseert zich 

in verscheidenheid en de stroom is één van de diversiteiten 

daarvan.  

 

1b) Vraag: De veranderingen in de moleculaire structuren in de 

extracellulaire ruimte, is iets wat tot stand komt door een veran-

derende expressie van het DNA.  

 

Z: Ja, ik heb heel duidelijk gehoord, dat zelfs in het DNA een ver-

andering gaat komen, waardoor ook de genen veranderen, 

waardoor bepaalde ziekten, kwalen en misvormingen kunnen 

veranderen.  

 

 

1b) Vraag: Heeft DNA een soort sleutelpositie als het gaat om de 

kwantumsprong, die energetische verandering, die nu gaande 

is? 
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Z: Ja  

 

1b) Vraag: Hoe kan die energetische verandering tastbaar en 

meetbaar worden gemaakt?  

 

Z: Dat is een proces, dat zowel in de psyche als in het fysieke, 

maar vooral ook in het emotionele gebied van de mens plaats-

vindt.  

 

1b) Vraag: Komen de nieuwetijdskinderen met een andere DNA 

code op aarde dan wij gekomen zijn? 

 

Z: Ze hebben niet een andere DNA code maar ze hebben wel 

invloeden in zichzelf waardoor die verandering kan gaan komen. 

Dat is duidelijker dan voor mensen die al heel lang vanuit hun 

oude geconditioneerdheden leven. 

 

1b) Vraag: Wat zijn dat dan voor invloeden? 

 

Z: Dat is heel wijd en groot, dat moet je uit elkaar halen, dat kan 

ik niet zomaar geven.  

Dit is nou wat er gevraagd wordt: het onderzoek daarnaar.  

Want als ik zou doorkrijgen hoe dat allemaal is, dan hoeft de 

mens dat onderzoek niet meer te doen.  

Er wordt dus vanuit het kosmisch College gevraagd dat de mens 

al zijn kennis, kunnen en wetenschap gebruikt om hier onderzoek 

naar te doen. Want het is een reëel bestaand feit.  

 

1b) Vraag: Hoe kunnen wij dat aantoonbaar maken? Kan het 

College daar een richting aan geven?  

Want het probleem is met deze stellingen dat het waar kan zijn 

en ook niet waar kan zijn. Wetenschappers accepteren het pas 

als het aangetoond kan worden. 

 

Z: Daar ben ik het helemaal mee eens, tot mijn verdriet. 

Het onderzoek wat plaats kan vinden, kan gericht zijn – we ko-

men weer op die onschuld terecht – op onbevooroordeeldheid, 

onbevangenheid en de onschuld. Laat daar een openheid voor 

komen, zonder angst om door ‘de inquisitie van de scepsis’ te 
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pakken genomen te worden, of door andere wetenschappers 

helemaal uitgerangeerd te raken.  

Daar zit het in.  

Waarom gebeurt dat dan niet? Omdat bijna iedere weten-

schapper die niet vanuit zijn diepste spiritualiteit leeft, de angst 

heeft dat hij geroyeerd zal worden, dat hij niet erkend zal wor-

den, dat hij, kortom, buiten de boot gaat vallen.  

Dat is een zeer slechte vormgeving in onze maatschappij.  

 

Hypofyse en hersenfuncties 

 

1b) Vraag: Het bidden niet buiten jezelf plaatsen. Kan het zo zijn, 

dat als je je hartenwens in jezelf laat klinken, de hypofyse daarop 

reageert met een ontvankelijk maken van je hersencellen, waar-

door kosmische energieën kunnen beklijven?  

Dus het richten van je idealen of wensen, vindt plaats in een in-

kerend proces? 

 

Z: Ja. Heel goed. 

 

1b) Vraag: Komen dan de celmondjes en het moleculaire ver-

anderingsproces aan bod in dat ontsluiten van nieuwe hersen-

velden?  

 

Z: Ja, ik heb eens het beeld gehad – misschien is dat niet echt zo 

– dat een deel van de hersenen grijs is en aan een ander deel 

zitten blauwe vlammetjes.  

In dat deel dat nog grijs is, zouden enorm veel blauwe vlamme-

tjes kunnen komen wanneer  zou gebeuren wat jij nu zegt. 

 

1b) Vraag: Dus als iemand de MRI scanner in gaat, tot inkeer 

komt, z’n hartsverlangen laat spreken, zou het kunnen zijn, dat 

daar iets zichtbaar gemaakt kan worden? 

 

Z: Ja. De mystici in vorige eeuwen, lang geleden, konden zelfs tot 

levitatie komen. Jezus, de Christus, heeft het gedaan.  

Hij moest door het lijden heen gaan vanuit zijn eigen verlangen 

en wil om zichzelf te offeren, maar zodanig dat hij daardoor niet 

vernietigd werd.  
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Dit is een heel groot iets wat ik nu breng. Maar hetzelfde speelt in 

ieder mens. 

 

Effecten op het zenuwstelsel 

 

1b) Vraag: De kwantumsprong in bewustzijn of de 'wake up call' 

die nu over de aarde gaat, doet wat met mensen. Wat doet het 

in het zenuwstelsel, in de synapsen en in de hypofyse? 

 

Z: Het roept weerstanden op in het paradigma van de mens.  

De gerichtheid op de eigen patronen, geconditioneerdheden, 

op alles. Het geeft een gevoel van onveiligheid, wat in wezen 

juist niet onveilig is, maar tot de veiligheid van geest leidt.  

 

De semiveiligheid die de mens zich heeft verschaft is gebaseerd 

op drijfzand, de materie van drijfzand.  

De werkelijke veiligheid die de mens nu behoeft en die door de 

kwantumsprong langzaamaan bewust gaat worden is geba-

seerd op geest, maar roept in de mens op alle gebieden, fysiek, 

psychisch, emotioneel, reacties op.  

 

Ik ken mensen die over hun hele lijf pijn hebben, zonder dat ze 

begrijpen waar het uit bestaat en bij wie medici niets kunnen 

vinden.  

Het zijn de weerstanden, de stroom die langs de 'open bloemen' 

gaat. Die stroom gaat daar langs en brengt in deze mensen een 

zweem van vernieuwing.  

De mens kan dat niet aan, want daar is hij niet op gericht en 

heeft weerstanden vanuit zijn overlevingsinstinct. Dus alles gaat 

daarin werken.  

 

1b) Vraag: Wat voor effect heeft dat op het zenuwstelsel? 

 

Z: Wanneer de mens niet wordt opgevangen door iemand die 

hier inzicht in of begrip voor heeft, zal de hulpverlener, doordat 

het zenuwstelsel wat ontwricht lijkt te worden maar het niet echt 

is, een behoorlijke fout kunnen maken. Voor de betreffende per-

soon is de ontwrichting heel echt.  

Wanneer er een hulp bij komt met het inzicht over dit alles zoals 

dat hier wordt gegeven, dan kan hij de mens helpen om door de 
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zwaarten heen te komen, door de semiveiligheid van de oude 

geconditioneerdheden los te durven laten.  

 

Want de sprong in het diepe, het nieuwe, is zeer groot, rigoureus.  

Wat zouden een 'spiritual healer', een medicus, een psychiater, 

een psycholoog niet ontzettend veel diepere hulp kunnen geven 

aan de mens die tot hem komt, wanneer zij deze inzichten kun-

nen hanteren. Daar is het dan ook allemaal voor gegeven. 

 

1b) Vraag: We hebben het over DNA gehad en even over het 

emotionele lichaam en de gevoelsbeleving. Wat is de relatie 

tussen het DNA en het emotionele lichaam? 

 

Z: Dit krijg ik nooit in één antwoord. Er zou een groep vanuit psy-

chiatrie en psychologie kunnen komen, die dit met mij wil gaan 

onderzoeken, want dit is een heel groot veld.  

De relatie tussen het DNA en de gevoelsgebieden betreft al de 

lagen van de lichamen die de mens heeft.  

Dat is zo groot.  

 

Wanneer daar onderzoek naar zou kunnen komen in de gehele 

psychiatrie en in de forensische psychiatrie, kan daar een totale 

verandering in komen, omdat dan duidelijk gaat worden waar 

die knooppunten liggen.   
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Fysica, Metafysica, Religie 

 

Methode van onderzoek  

 

1b) Vraag: Vanuit de kwantumfysica wordt gezegd dat een ob-

jectief onderzoek niet bestaat. De onderzoeker heeft altijd een 

bewuste of onbewuste subjectieve relatie met het onderzochte.  

 

Z: Ja, dat is de dieptepsychologie, dat is in de psychologie be-

wezen. 

 

1b) Vraag: Je sprak eerder over de fotonen, de lichtenergieën. 

Zou dat een link kunnen zijn die daaraan gerelateerd kan wor-

den? 

 

Z: Ja, in de fotonen, de lichtenergieën, is alle kosmische informa-

tie aanwezig. Hoe dat ontvangen wordt door de mens in zijn 

bewustzijn, hangt af van zijn eigen paradigma, van zijn eigen 

geaardheid.  

 

Fysica en metafysica 

 

1b) Vraag: Zit in de natuurkunde het reductieproces als het ware 

tussen het zelf, het ik-achtige in? Komt alle ervaring, wat dat re-

ductieproces in feite is, in de hersenen naar je bewustzijn toe? 

Dit uitgaande van het ik, wat ik een keuze noem. Die keuze komt 

vanuit het totale geestelijke naar de materie toe en dat doet 

dan een bepaald motorisch iets.  

 

Z: Wanneer de mens – in wezen is dat fysica en metafysica – tot 

het inzicht gaat komen, dat hij zelf bestaat uit etherische ge-

laagdheden, etherische lichamen die hij heeft, kan de huidige 

fysica zich zodanig liëren met de metafysica, waardoor de mens 

de religie van al de godsdiensten en een god op een troon, niet 

meer nodig heeft.  

Daardoor komt in de mens het besef dat hij in zichzelf, alle kosmi-

sche kracht heeft verenigd.   
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Het is noodzakelijk dat zowel in de medische wetenschap, als in 

de fysica en de metafysica en zeker in de religie, duidelijk gaat 

worden dat het ‘zelf’ van de mens niet is: ‘geest daar’, ‘ziel hier’ 

en ‘ego daar’, maar dat het ‘zelf’ uit lagen van bewustzijn be-

staat, die natuurkundig verduidelijkt kunnen worden.  

 

1b) Vraag: Wat zijn die andere lichamen dan? Zoals astraal en 

etherisch lichaam, om het zowel natuurkundig, als experimen-

teel, dus om die liëring, te kunnen aanbrengen?  

In de natuurkunde is het niet een idee wat het zou zijn, althans ik 

ken dat niet. Terwijl ik denk dat je die verschillende lichamen 

moet zien aan de kant van de materie, dat het als het ware 

deeltjes of zo zijn. 

 

Z: Het zijn wel deeltjes, maar het is niet materie. Het is gelaagde 

materie, in die gelaagdheden zitten deelstukjes van materie.  

Hoe meer het ‘naar beneden zakt’, hoe meer materiedeeltjes 

daarin zitten.  

 

1b) Vraag: Als ik dan denk dat meteen naast het ‘zelf’, het gees-

telijke, dat reductieproces is, dan zitten die gelaagdheden dus 

aan de andere kant? Aan de kant van de soort deeltjes, is het 

dan wel materie? 

 

Z: Nee, dat is het nou juist. De wetenschap kan juist nu gaan 

concluderen dat het niet aan de één of aan de andere kant zit, 

maar dat het door elkaar gaat. Zo goed als er dus verschillende 

werelden bestaan, waar alles al is. Terwijl wij, omdat wij hier tijd 

en ruimte hebben, het pas ervaren wanneer het in de materie 

van deze aarde kan gaan komen.  

 

Ik zie de beelden en het is alsof er steeds bruggen worden gesla-

gen. Die bruggen zijn te traceren in de wetenschap, zowel in de 

medische als in de fysieke, fysische wetenschap. Daar moeten 

we dus naar toe.  
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Bewust zijn van de brug tussen geest en materie 

 

1b) Vraag: Hoe sla je zo’n brug? 

 

Z: Een brug kan alleen geslagen worden wanneer de mens zich 

werkelijk totaal en ik bedoel echt totaal, rationeel, in z’n ge-

voelsgebieden, in z’n fysieke, overal in, bewust gaat worden dat 

hij geest ingedaald in materie is.  

Dan kunnen er bruggen geslagen worden, eerder niet.  

 

1b) Vraag: We moeten zoeken naar mogelijkheden vanuit ons 

eigen zijn om een brug te slaan vanuit de fysieke wetenschap-

pen zoals die nu zijn, en hoe het moet gaan worden.  

Aan de andere kant, de kwantumsprong is gedefinieerd als een 

proces dat gebeurt in de mens, individueel en collectief.  

Het groeit innerlijk omdat er geest in ons aanwezig is. Dat gebeurt 

en geeft een grote omwenteling. Is de kwantumsprong de oplos-

sing voor de problemen waar we mee worstelen in het vinden 

van vormgeving van hoe we het allemaal moeten doen? 

 

Z: De kwantumsprong is het model daarvoor, de opening, de 

poort. De consequentie daarvan is datgene wat de mens daar-

mee doet. Anders heeft het geen nut.  

 

1b) Vraag: Naarmate de kwantumsprong vordert, wordt het niet 

steeds gemakkelijker voor de mens als het inzicht verder komt 

dat de mens geest in zich heeft. Geeft dat de omwenteling. 

Is het behulpzaam voor dit proces als mensen in meditatie en in 

gebed hulp vragen bij de acceleratie van deze kwantumsprong 

in onszelf? 

 

Z: Ja, daar is even een grens. In meditatie hulp vragen, aan wie, 

aan wat? In gebed, aan wie, aan wat? Zodra het buiten jezelf 

wordt gesteld, komt er een mate van afhankelijkheid die als het 

ware de geestkracht van jezelf in jezelf, het hoger zelf in jezelf, 

dicht slaat. De geestelijke Hiërarchie, het kosmisch College, zet 

zich nu in om de mensheid de hand te reiken, opdat er een brug 

geslagen kan worden, daar gaat het om.  

Want het moet in de mens tot absolute realisatie komen.  

Door de menselijke wil, de menselijke lichtkracht.  
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Niet in een afhankelijkheid aan, want dan blijven we op hetzelf-

de steken, met iets andere normen.  

 

Verstrengeling in de kwantummechanica  

 

1b) Vraag: In het beeld met de kwantummechanica kan ik me 

voorstellen dat de kwantummechanische samenhang, of ver-

strengeling, of entanglement, dus het delen op afstand, een ge-

heel geweest is van samenhangen. Dit kan bijvoorbeeld de basis 

zijn van telepathie of transcendente ervaringen van iets, zonder 

dat je dat zintuiglijk ervaart en de vraag is: is dat zo?  

 

Z: De verstrengeling kan pas plaatsvinden, een beleven van de 

parallelle werelden, wanneer in de mens het besef komt van 

geest.  

 

Dus dat het zelf bestaat uit lagen van dat zelf, waarvan de 

hoogste laag in de ruimte, in het kosmische bestel is ingebed.  

 

Je had het over transcendente ervaringen.  

De intuïtie behoort tot het zelf in die lagen van bewustzijn. In de 

hogere lagen van het bewustzijn is dat helemaal aanwezig. In de 

lagere lagen, die zich in de materie realiseren, is dat onduidelijk. 

Wat is de bedoeling van dit alles en van zo’n dag als nu?  

Om juist in die lagere delen, die materiële lagen, dit bewustzijn 

duidelijk te laten worden. Want hierdoor gaat er een deurtje 

open en kunnen we verder komen.  

 

Kwantummechanisch indeterminisme 

 

1c) Vraag: Over de naar binnengaande waarneming. Bij de ac-

tie heb je denk ik, het kwantummechanische indeterminisme wat 

de keuze maakt en de vrijheid geeft.  

Maar heb je bij de waarneming naar binnen, als input naar het 

ik, dan ook die vrijheid om dingen op verschillende manieren 

waar te nemen? Is daar ook datzelfde kwantummechanische 

proces, dat indeterminisme, verantwoordelijk voor? 
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Z: Ja, de input is neutraal, dat zijn de lichtdeeltjes, de fotonen.  

De kleuring komt dus vanuit de mens.  

 

Kleuring in waarneming van neutrale informatie 

 

1c) Vraag: Ja, precies, want dan zie je dat vooral bij de psycho-

logische ervaringen, bijvoorbeeld een bepaald gevoel of een 

gedachte, er erg veel vrijheid in zit. Terwijl er bij de concrete za-

ken, de zintuiglijke waarnemingen, niet zoveel vrijheid is. 

 

Z: Nee, wat hier duidelijk wordt aangegeven is dat deze neutrale 

input zich gaat kleuren in de mens en dat die kleuring geschiedt 

vanuit oude herinneringstrillingen in het onderbewustzijn, die 

vorm hebben gekregen in het bewustzijn in de materie. 

 

1c) Vraag: Maar de normale psychologie kan dat ook verklaren.  

 

Z: Nee, dat is niet waar. In de reguliere psychologie is niet het 

besef dat de mens in het onderbewustzijn de herinneringstrilling 

heeft vanuit vorige levens.  

In datgene wat via mij en heel veel anderen wordt gebracht, is 

dat juist die herinneringstrillingen een heel grote invloed hebben 

op de kleuring van de neutrale informatie.  

Met name de herinneringstrillingen die in het onderbewustzijn 

aanwezig zijn en nog niet in liefde getransformeerd en verlost zijn, 

zodat de mens zich daarvan kan vrijmaken. 

 

1c) Vraag: Wat houdt mystieke eenwording met het goddelijke 

in? Tussen het ik, het zelf en de natuur zit als het ware die sluier 

van dat kwantummechanische proces, hoe kan er dan eenwor-

ding ontstaan?  

 

Z: Dat zit er inderdaad altijd tussen. Maar deze sluier kan steeds 

doorzichtiger worden wanneer in de mens het besef komt, dat hij 

in zichzelf het goddelijke of geest heeft en daarvan alle kracht 

en mogelijkheden.  

 

1c) Vraag: Wat bedoelt u met de alchemie van de mens?  
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Z: In vroegere tijd is er met studiegroepen ook over deze alche-

mie, enzovoort, gesproken. Het is vooral van belang in de medi-

sche wetenschap.  

De alchemie is de diepte van het systeem, de organisatie, waar-

uit alle fysieke delen bestaan in een eenheid – religie, religare – 

met het diepere besef van dat zijn van geest in de mens.  

 

Informatieoverdracht in het fysieke lichaam 

 

1c) Vraag: Als u het hebt over de kernsplitsing, er is altijd kans dat 

zoiets gebeurt. Dat klinkt voor een natuurkundige als een hele 

willekeurige gebeurtenis. Ergens gaat er iets vliegen en dan ko-

men ze toevallig ergens. 

 

Z: Niets te vliegen, het is gewoon een heel duidelijk systeem wat 

er gebeurt. De mens bestaat uit fysica, de inzichten daarvan is 

de metafysica.  

 

Wanneer de wetenschap en alle disciplines daarvan, dit besef 

heel duidelijk zou krijgen in zichzelf, dan zou er veel meer kunnen 

gebeuren in materie, de ratio, de vormgeving en in de resonan-

tie. Wat zo-even werd gezegd is, dat er gevraagd wordt om te 

werken met de gelijkwaardigheid van geest en materie. Dat de 

balans niet overslaat naar alleen de materie en de vormgeving. 

 

Geest, bewustzijn, ziel, materie 

 

1c) Vraag: Moeten neuronen in de hersenen een soort connec-

tie hebben met elkaar, zodanig dat de kwantummechanica aan 

geest vast kan zitten? 

 

Z: Dan moet ik u eerst een andere vraag stellen: wat ziet u als 

geest? 

 

1c) Vraag: Het woord geest heeft in het gebruik twee betekenis-

sen. Of een betekenis van, wat ik het ik-achtige noem, datgene 

wat ervaart, het pure magische, godachtige, datgene uiteinde-

lijk wat waarneemt: Zelf, Atman, Brahman, het eeuwige nu, om 

het zo maar te zeggen.  
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Of de tweede betekenis: de geest van ziel die onze evolutie en 

processen doormaakt, na de dood misschien naar een volgend 

leven.  

 

Z: Zo zie ik dat niet. Dat mag hè? Geest staat los van het functio-

neren van de hersenen. In dat geweldige boek van Pim van 

Lommel wordt dat ook duidelijk aangereikt.  

Het functioneren van de hersenen is de vormgeving, geest zit in 

de patronen, in de lichtdelen, de fotonen, die indalen.  

Geest, zou je zeggen, is abstract, maar dat is niet waar. Het is 

heel duidelijk door de mens herkenbaar en doorleefbaar.  

Maar wat u zegt van het andere deel: geest van ziel en wat 

daarmee samenhangt, reïncarnatie, meerdere levens, is het 

energieveld.  De ziel is het energieveld wat zich vanuit het punt 

wat geest is, vrijmaakt om in te dalen in de vormgeving van de 

biologische mens. 

 

1c) Vraag: Waar bevindt zich de geest, het bewustzijn, het ge-

voel? In het lichaam? Buiten het lichaam? Zegt u dat de geest, 

dus het bewustzijn, losstaat van het lichaam? 

 

Z: Nee, dat zei ik niet helemaal. Geest is het grote deel.  

Het bewustzijn, het functioneren van de hersenen, hebben een 

deel van dat grote bewustzijn, daarmee geven zij vorm.  

 

1c) Vraag: Zo denk ik er ook over. Het bewustzijn staat los van het 

lichaam, het bevindt zich buiten het lichaam en maakt gebruik 

van de hersenen om iets mede te delen en dan is de ziel als het 

ware een tussenfase of een energieveld, zoals u dat dan noemt. 

Een energieveld dat eigenlijk tussen het bewustzijn en het fysieke 

lichaam in is en als het ware het uitvoeringsorgaan van het be-

wustzijn is. 

 

Z: Leuk gezegd, ja, maar dan moeten we uitkijken dat we niet in 

de valkuil vallen van dat dit iets aparts is. 

Er zijn twee componenten, één component van de ziel is gericht 

naar geest, het hogere, en de andere naar de materie. 

In het leven van de mens heeft het energieveld van de ziel tot 

taak om de mens in balans tussen geest en materie te brengen. 
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Collectief en individueel bewustzijn 

1c) Vraag: Is het een collectief die je beïnvloedt? Of gaat de 

beïnvloeding vanuit het individu? Ik vroeg mij af of wij allemaal 

met elkaar verbonden zijn. De ander als deel van uzelve.  

Wat is de connectie? 

 

Z: Het is wél een collectief, maar het wordt individueel vormge-

geven. Dat collectief behelst de eenheid van het individu met 

geest. Vanuit de herkenning daarvan, die de mens kan krijgen, 

kan er een totale verandering in de vormgeving van het bewust-

zijn komen. 

 

1c) Vraag: Waar ik me zorgen over maak is: u zegt wel individu 

die in verbinding is met het geestelijke. Als het een collectief is, 

dan lijkt het net een school vissen die allemaal beïnvloed worden 

door iets. Ze gaan bijvoorbeeld allemaal tegelijk dezelfde kant 

op.  

 

Z: Nee! 

 

1c) Vraag: Wat is dan die alchemie dat het individu door zichzelf 

bewust te worden van de wens om te veranderen?  

Hoe is dat ten opzichte van uw uitspraak dat wij allemaal één 

zijn? Dat wij allemaal de ander zijn? 

 

Z: Ik zei niet dat wij allemaal één zijn, ik zei dat het geheel vanuit 

eenheid is gekomen, dus de sprong uit het vuur. De basis daar-

van is de eenheid van zijn. Door de sprong uit het vuur begint de 

vormgeving zich te individualiseren.  

Deze individualisering kan alleen plaatsvinden vanuit de unieke 

eigen kleuring van het individu. 

 

1c) Vraag: Ja, er is dus wel degelijk een verschil als u zegt dat 

een gelijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid?  

Z: Nee! Gelijkwaardigheid. Dit is nog geen gelijkheid, dat kan 

niet, dan zijn wij allemaal klonen. 
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Trillingen, frequenties en genezing 

 

1c) Vraag: Zohra, ik stel de vraag vanuit fysica. Je hebt steeds 

gezegd: stof bestaat uit trillingen. Trillingen en frequenties hebben 

met elkaar van doen.   

Wat ik op het spoor ben gekomen is dat, en ik denk dat het de 

genezingen van de toekomst zullen zijn, het met name de fre-

quenties zijn waarmee genezen kan worden.  

 

Z: Ja, heel mooi. Kijk, dat is nou het logische gevolg. Het logische 

gevolg van deze kwantumsprong dat de mens dus tot het inzicht 

komt dat geest in hem is. Dat daardoor de frequentie van zijn 

energietrillingen gaat veranderen. Dat heeft invloed op de wer-

king van het DNA, op wat net gezegd is: de focus. Dus hoe de 

mens bezig is zichzelf te focussen op datgene wat er met hem is, 

waardoor er een werkelijke transformatie kan gaan plaatsvinden.  

 

1c) Vraag: Ja, dat is het fysieke deel. Wat ik daarnaast zie is dat 

er in apparatuur en ook in korrelvorming van frequenties aange-

reikt kan worden waardoor de mens grote ziekteprocessen ach-

ter zich kan laten, ook psychische ziekteprocessen. 

 

Z: Ja 

 

1c) Vraag: Voor mij kwamen dingen bij elkaar omdat jij steeds 

over trillingen spreekt en dat alle materie uit trillingen bestaat.  

Als dat zo is, dan is het woord frequentie ook op zijn plaats. 

Ik heb het gevoel dat dit een grote vlucht zou kunnen nemen in 

de toekomst, voor de genezingen, fysiek en psychisch. Naast de 

geestelijke processen die ook een transformatie inhouden. 

 

Z: Ja, nou moet ik dus iets vertellen van wat wel twintig jaar gele-

den mij werd aangereikt, met behulp van een paar ingenieurs 

die vanuit hun kennis konden vertalen, wat ik aan inspiratie door-

kreeg en waaruit twee halve bollen werden gefabriceerd, die 

invloed hebben op het fysiek van de mens.  

Maar die invloed op het fysiek van de mens, hing dus samen met 

bepaalde frequentietrillingen die daarin, als het ware, gevangen 

waren.  
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Nou ben ik zelf, hoewel ik dat dus heb doorgekregen en wat 

door die mensen is vormgegeven, niet zo’n voorstander van ap-

paraten die het werk gaan doen.  

Wél wanneer die apparaten gebruikt zullen worden in eenheid 

met het bewustzijn, wat de mens dan zal hebben.  

 

Dus het geestelijk aspect moet duidelijk zijn en dat hij dan ge-

bruik kan en mag maken van bepaalde apparaten.  

In studiegroepen die er geweest zijn, werd zeer duidelijk gespro-

ken over de Orgon-energieën. 

Wat daar gebeurde en wat mij opviel is dat er een geestelijk or-

gasme plaatsvindt, waardoor die Orgon-energie zich door het 

hele menswezen kan gaan richten en positieve veranderingen 

kan gaan brengen. 

 

1c) Vraag: Ja, maar ik bedoel iets anders. Daar waar nu gewerkt 

wordt met zware middelen als prednison, antibioticum, operaties 

et cetera er zowel apparatuur als ook korrels met frequenties 

daarin, grote gewrichtsklachten kunnen helpen overgaan. Er zijn 

dus frequenties daaraan verbonden.  

 

Psychische klachten, trauma’s uit de oorlog en dat soort zaken, 

die allang aanwezig zijn in iemand. Hersenkernen kunnen herstel-

len en toen dacht ik dat jij daarover iets mag zeggen. 

 

Z: Ja, en wat ik daarover mag zeggen is dat het absoluut een 

vereiste is, dat er inzicht gaat komen vanuit dat zijn, vanuit die 

eenheid. Want dat houdt een zodanige vergroting in van die 

frequent-tietrillingen, dat het zou kunnen gaan gelukken.  

 

1c) Vraag: Ja en teveel zou het ook weer verstoren waarschijn-

lijk? 

 

Z: Ja, maar daar kunnen we nog wel een andere keer verder op 

ingaan. 
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Leven na de dood 

 

Invloed van medicijnen 

 

1d) Vraag: Wat is na het overgaan de mogelijke invloed van 

medicijnen? 

 

Z: Ik heb na mijn hartinfarcten in 2005 een stapeltje doosjes met 

medicijnen. Ik vroeg in mijzelf waarom mijn geestkracht niet vol-

doende was om het zonder medicijnen te kunnen stellen.  

Maar toen werd er gezegd dat er een samenwerking is van het 

lichaam en de geestkracht, dus de geest van de mens.  

Deze samenwerking moet in een absolute formatie komen van 

wederzijds vertrouwen en acceptatie. Hier kunnen prachtige 

vragen op komen! 

De invloed van medicijnen bij het overgaan hangt voor een heel 

groot deel af hoe deze medicijnen de geest van de mens en ook 

het lichaam prikkelen.  

Waartoe prikkelen zij? Tot genezing, loslaten, tot acceptatie, tot 

wat? Het is heel belangrijk om te weten welke medicijnen juist bij 

het overgaan van belang zijn.  

Medicijnen, vanuit het oogpunt om de mens tot dat overgaan in 

rust te brengen, in acceptatie. Het zijn absoluut geen medicijnen 

die prikkelen om weer in het leven te kunnen komen, om het 

lichaam weer te stimuleren. 

 

1d) Vraag: Je bedoelt dan morfine? 

 

Z: Morfine kan goed zijn om de pijn weg te halen. Wat ik bij mijn 

man heb gezien was dat hij de laatste twee dagen in een halve 

coma was, het was heel merkwaardig, hij sprak – hij was Frans 

van afkomst – aan de ene kant Frans, zo naar rechts en naar de 

andere kant Nederlands tegen zijn eerste vrouw. Hij had toen 

morfine, je zou kunnen zeggen dat waren hallucinerende midde-

len, maar die morfine maakte dat de pijn draaglijk was waardoor 

de geest in hemzelf zich meer kon openstellen.  

Dus het is van cruciaal belang om daar de middenweg in te vin-

den. 
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Ingrijpen op wijze van sterven 

 

Vraag: Voor mij speelt de vraag: het moment dat iemand op 

een natuurlijke wijze wil doodgaan en het ingrijpen op kunstma-

tige wijze. Dat vraagt van de omgeving maar ook van de patiënt 

denk ik, zo'n hoog innerlijk gevoel van keuze moeten maken. 

Vroeger was die keuze er niet. 

 

Z: Dat er nu die keuze is, dat komt omdat ons bewustzijn zodanig 

is geëvolueerd. Nu het kernpunt van de vraag: Mogen wij dat? 

Wanneer het bewustzijn van de mens, vooral van de reguliere 

gezondheidszorg, dieper wordt belicht, tot diepere inspiratie en 

inzichten gaat komen vanuit meer en hoger en dieper begrip 

van wat is dood? - en waarom moeten wij het leven op alle mo-

gelijke manieren vasthouden en verlengen? - waarom mogen wij 

niet sterven als wij dat hebben aangegeven? Want de zieke 

geeft aan dat er een punt is gekomen dat hij in wezen tot rust wil 

komen en zich terug wil trekken in geest. Hoe groot is dan de 

verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg of die gezond-

heidszorg dit mag en kan toestaan. Wanneer wel en wanneer 

niet? Ik denk dat hier pas een werkelijk uitsluitsel over kan komen 

wanneer in deze hele reguliere gezondheidszorg een dieper in-

zicht gaat komen over wat dood inhoudt en wat leven is.  

Hoe geest zich verhoudt tussen deze twee polen in. Dan pas kan 

er bewust gewerkt worden met deze inzichten.  

 

Daarom is het zo belangrijk dat wij een dag als deze hebben, en 

ik hoop met steeds meer mensen die hiertoe aangeraakt worden 

en hiermee willen werken: wat het bewustzijn van dood, van le-

ven en van geest, die zich verhoudt tussen leven en dood in, wat 

dat inhoudt en wat wij daarmee kunnen doen. En waar onze 

verantwoordelijkheden dan liggen.  

Ik kan hier niet zeggen dat de reguliere gezondheidszorg dat niet 

mag doen, want daar zal nooit iemand naar luisteren, dus daar 

hebben we niets aan. We kunnen niet ingaan tegen, we kunnen 

wel aanreiken, een nieuw bewustzijn, nieuwe inzichten, een die-

per begrip van dood. In onze materiële maatschappij is dood af-

schuwelijk. Dan houdt de materie op. Dat is het nou juist, daar 

gaat het om. Wij zijn te gericht op die materie, dus op dat leven. 
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Curatief of palliatief  

 

Het spiritueel bewustzijn van de hulpverlener 

 

1d) Vraag: Ik denk dat het een cruciaal punt is wanneer mensen 

die werken in de gezondheidszorg een onderscheid maken tus-

sen werken naar genezing en verbetering en tussen palliatief 

werken. In beide settings kunnen medicijnen dienstbaar zijn.  

Hoe kunnen we dat signaleren als we kijken naar de stervende 

mens? 

 

Z: Dat is wat ik zonet al zei. Wat ik dan zelf heb meegemaakt, 

heel duidelijk heb gezien, is dat die morfine noodzakelijk was om 

mijn man in een bepaalde mate van pijnloze rust te brengen, 

waardoor er iets in hemzelf zo openging dat hij contact kreeg 

met zijn dierbaren in de andere dimensie. 

Daardoor kwam er een mate van acceptatie en ik zou bijna 

zeggen blijheid.  

 

Ik mocht daaraan meewerken natuurlijk, maar het was heel dui-

delijk dat die morfine voor hem de pijn onderdrukte, wegnam, 

waardoor er iets anders vrij kon komen.  

Dus wat jij zegt is helemaal waar en de medici moeten heel dui-

delijk kijken welk medicijn nog opwekkend is voor het lichaam.  

Dat moet niet meer als de mens bezig is over te gaan, dan moet 

dat lichaam juist in rust komen waardoor het andere open kan 

gaan. 

 

1d) Vraag: Wat kunnen wij, vanuit de spirituele ontwikkeling, 

concreet bijdragen in de reguliere gezondheidszorg? 

 

Z: Wat ik dan heb gedaan, dat is uit eigen ervaring, was heel 

duidelijk zeggen: ‘ga nu maar’, hoewel hij in een halve coma 

was. Een halve, dat is heel vreemd, niet helemaal want hij kon 

dus nog spreken met beide kanten zal ik het maar noemen.  

Ik kon dat als het even stil was, want ik ga daar natuurlijk niet 

tussendoor dat zeggen. 
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Wat bij hem vooral heel duidelijk was, was zijn ongerustheid dat 

hij mij met alles wat ik toen al aan het doen was, alleen moest 

laten, achter moest laten.  

Dus de ongerustheid hield hem terug en doordat ik kon zeggen: 

‘Ga nu maar, ik red mij wel, het gaat wel goed’, kon hij loslaten.  

Dus aan de ene kant had hij de morfine die de pijn weghield en 

onderdrukte en aan de andere kant al het contact met de geest 

en dan toch nog de menselijke verbinding van geruststelling:  

‘ga maar!’ nodig. 

 

1d) Vraag: Belangrijk is dus wat je zegt dat er kennis en ervaring 

komt over de verschillende lagen van bewustwording in de pijn-

beleving?  

Je hebt fysieke pijn, maar ook pijn van de emotionele processen. 

In mijn werkveld kom ik tegen dat je morfine kunt geven tegen 

allerlei fysieke pijn, maar niet tegen de emotionele processen, 

dat komt er doorheen breken. 

 

Z: Daar is voor nodig, ik hoop dat dit steeds meer gaat komen, 

dat er een spiritueel bewustzijn gaat komen van degene die de 

stervende verzorgt van: ‘Het is niet eng, je komt in het licht’.  

Zodat er acceptatie en vertrouwen kan komen.  

Dat is wat de vorige keer werd gezegd en wat heel belangrijk 

was hoe de moleculaire verbindingen in de celmondjes werken, 

om tot een gehele vernieuwing te kunnen komen.  

Vertrouwen. Ik zou graag willen dat daar vragen over komen. 

 

Het effect van een gebed om hulp 

 

1e) Vraag: Wat kan het effect van een gebed zijn om hulp vanuit 

de kosmische gebieden als je zo in die angst zit van: ‘Ik weet het 

niet of ik kan die opening niet vinden’.  

Is het gebed daar zinvol in? 

 

Z: Ja, een mooie vraag. Ik heb vaker verteld dat ik als kind in de 

kerk zat en iets heel bijzonders zag.  

Ik zag vlinders omhoog komen, lelijke dikke vlinders met van die 

dikke lijfjes, die vielen allemaal plat op de grond.  
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Er waren andere vlinders, wat anders gevormd, zij hadden een 

andere kleur en stegen op. Deze kwamen tot aan het altaar en 

dan vielen ze weer neer.  

En er was nog een derde soort vlinders waar ik als kind stomver-

baasd naar keek. Die waren bijna doorzichtig, met een prachti-

ge zachtgroen-blauwpaarse kleur en deze vlogen weg, dwars 

door de gebrandschilderde ramen van die kerk heen.  

Ik heb toen nooit begrepen wat ik daar zag. Pas veel later toen ik 

volwassen was en met dit alles begon, heb ik gehoord wat dit 

betekende.  

 

‘Heer geef me dit, Heer geef me dat, Heer maak dat ik zus of zo’, 

dus willen hebben, hebzucht, een willen zijn.  

De vlinders die een andere kleur hadden en lichter waren, dat 

waren gebeden van mensen die in liefde naar anderen en met 

anderen bezig waren, dat was een hele krachtige energie.  

De vlinders die door de ramen heen vlogen, waren de gebeden 

van de mensen van dankbaarheid, schoonheid, acceptatie en 

van vertrouwen.  

 

Wat is de les hieruit?  

Wanneer de mens bidt tot het oneindige, is hij/zij zelf een deel 

van dit oneindige en doet de mens dat in een mate van onzelf-

zuchtigheid, acceptatie en vertrouwen, dan komen er krachten 

vrij waardoor de mens in het eigen  leven met dat vertrouwen 

kan gaan werken.  
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Subtiele dimensies 

 

Bipolariteit 

 

1e) Vraag: We hebben op een eerdere bijeenkomst ook gespro-

ken over verbinden, de brug slaan tussen natuurkunde en gods-

dienst, spiritualiteit, esoterie. In de natuurkunde heb je alleen 

maar ruimte en tijd, deeltjes, materie tot een bepaald niveau, 

daaronder kennen we het in de natuurkunde niet.  

In de kwantummechanica heb je dat reductieproces. Wat zijn 

van de spirituele kant de gelaagdheden in de natuurkunde, de 

fysica en in termen van de natuurkunde? 

 

Z: In de fysica moet het bewustzijn zich gaan openen voor de 

parallelle werelden die er bestaan, de dimensies. De heel subtie-

le dimensies die er in de kosmos zijn, die in onszelf spelen, maar 

ook om ons heen.  

Wanneer het bewustzijn zich daar niet voor wil openstellen, kan 

daar ook niet een wetenschappelijke verklaring en vertaling van 

gegeven worden. 

 

1e) Vraag: Nee, maar het enige waar de wetenschap zich voor 

open kan stellen, is dat wat ze ontdekt hebben en dat is dat 

kwantummechanische reductieproces.  

Dat houdt dus de opening in. 

 

Z: Ja, daar is individueel denk ik niet zoveel aan te veranderen, 

maar er zijn heel veel wiskundigen, natuurkundigen, die al zover 

geëvolueerd zijn, dat ze weten dat dit bestaat en als die zich met 

elkaar zouden verbinden, dan komt er dus vanuit ieders eigen 

inspiratie steeds meer iets vrij, iets open.  

Heb je wel eens gehoord van Ervin László?  

Wat ik je kan adviseren is, probeer contact te leggen met ande-

ren. Er zijn hier in Nederland  en in Amerika wetenschappers die 

zich hiermee bezig houden. 

 

1e) Vraag: Maar dan bedoelt u dus niet de mensen binnen de 

wetenschap zelf, zoals Penrose?  
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Z: Wel, juist die wetenschappers die zichzelf hebben opengesteld 

voor de spirituele kant ervan.  

Want wanneer je je er niet voor openstelt dan glijdt het langs je 

heen. Het bewustzijn moet zich daarvoor openstellen. 

 

1e) Vraag: De grote held binnen de natuurkunde, Penrose, stelt 

zich daar eigenlijk net genoeg voor open dat hij tot aan de rand 

gaat, maar hij blijft helemaal binnen de wetenschap. 

 

Z: Ja en het kan net niet over die grens heen. Wat er van ‘boven’ 

over wordt gezegd is dat er zodanige veranderingen zullen gaan 

komen dat in het bewustzijn, juist van fysische wetenschap - ook 

de kwantummechanica - duidelijkheid zal gaan komen over die 

subtiele energieën die zich buiten en naast de materie, zoals wij 

dat nu weten, hebben geplaatst.   

 

Dat kun je niet alleen.  

Er moet vanuit het spirituele bewustzijn een alliantie komen tussen 

alle wetenschappers, zodat iedere wetenschap vanuit de eigen 

achtergrond de vertaling hiervan kan maken.  

 

Dat betekent dat die wetenschappers eerst zich open moeten 

stellen voor het feit dat naast deze materiële wetenschap zich 

nog vele dimensies bevinden die daar bovenuit stijgen, maar 

waar de wetenschap en de gewone mens, alsjeblieft, contact 

mee kunnen krijgen. Maar wanneer de mens en de wetenschap 

zich daar niet voor openstellen kan er niets gebeuren.  

 

Dus wat er nu duidelijk naar je toe wordt gebracht is: probeer 

hierin contact te leggen met anderen. Want wat ik zo van je zie is 

dat je nogal op een eilandje zit en daar in je eentje ronddobbert. 

Dat is niet goed, daar word je ook vervelend van want dan heb 

je geen respons. We hebben allemaal herkenning en respons 

nodig. Dus alsjeblieft, ga dat doen. Je hebt een groot esoterisch 

bewustzijn dus je kan erg veel geven. 

 

1e) Vraag: Ik vraag me af welke namen, want als je die twee 

cellen zo hebt, de westerse wetenschappelijke cel en de gods-

dienstige, esoterische, spirituele cel…  
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Z: En de brug daar tussen... 

 

1e) Vraag: Er zitten maar een paar poriën tussen en je hebt men-

sen die of in de ene cel zitten of in de andere. Penrose zit aan de 

wetenschappelijke kant.  

László weet ik niet zeker, heb ik het idee aan de esoterische kant. 

 

Z: En die String…?  

 

1e) Vraag: Ja, de Stringtheorie, zit weer helemaal aan de weten-

schappelijke kant. 

Sheldrake zit weer helemaal aan de andere kant... 

 

Z: Ja, prima. Maar ga dus echt contact leggen. Kijk in de litera-

tuur. Er is zoveel. Het is echt noodzakelijk dat dit gaat gebeuren.  

 

Geest in alles en geest als oorzaak van alles 

 

1e) Vraag: De werkelijkheid van het heelal is niet wat de weten-

schap zegt, polair, monopolair, dus de werkelijkheid is niet alleen 

materie. Er is een bipolariteit die ten grondslag ligt aan het heelal 

en aan de evolutie binnen het heelal en die twee polen zijn be-

wustzijn en energie.  

Die polariteit ontwikkelt zich binnen de evolutie, alleen het ge-

volg daarvan is dat er twee lagen vanaf het atoom en eigenlijk 

ook vanaf alle subatomaire deeltjes zijn.  

 

Mijn vraag is: wat is de magneet tussen de twee lagen die bij-

voorbeeld al in een amoebe tot stand komt?  

Dus zeg maar de subtiele laag die opgebouwd is uit een aantal 

elementen die dezelfde zijn als die uit de stof, alleen een iets an-

dere samenstelling, een iets andere binding.  

Wat is de magneet tussen de subtiele laag en de materiële laag 

volgens uw inzicht? 

 

Z: Prachtig. De magneet waar u naar vraagt is het absolute be-

wustzijn dat geest de oorzaak is van al het gegevene, van alles 

wat is.   
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Geest is de brug tussen de beide polen die u heeft beschreven. 

Geest betekent dat er een subtiele energie aanwezig is die bei-

de lagen kan verbinden.  

Het bewustzijn van de wetenschapper van nu moet zich daar-

voor kunnen openstellen anders gaat het niet.  

Wanneer het bewustzijn van de wetenschapper zich daarvoor 

openstelt, dan zal hij tot geheel nieuwe inzichten kunnen komen 

en de brug kunnen slaan tussen beide polen en dat is wat be-

doeld wordt en waar om gevraagd wordt.  

 

1e) Moleculaire verbindingen 

 

Dan moet ik met u spreken over de moleculaire verbindingen die 

in de celmondjes in het menselijk lichaam aanwezig zijn. Er is al 

een paar keer over gesproken van ‘boven’.  

Ik beklaagde mij dat ik het een beetje saai vond dat aldoor het-

zelfde werd gezegd en toen werd er gezegd dat dit van zeer 

groot belang was wanneer het vertaald zou worden vanuit ie-

ders eigen context van die wetenschap.  

 

Op de TV heb ik dit een keer gezien: bij diepzee bloemen komt 

er een stroom langs en ze gaan open, de stroom gaat verder en 

ze gaan dicht.   

 

In mijn dialoog stelde ik de vraag wat dit betekende. In de ato-

men van de functies van de hersenen is alle kosmische universele 

energie en kennis aanwezig.  

De fotonen die binnen komen, brengen deze kennis in een neu-

trale staat door het menselijk lichaam heen, maar dus ook door 

de functies van de hersenen.  

 

Het bewustzijn en de diepste kennis van het geheel – de diepste 

wetenschap in de kosmos, het universele – de polariteit daarvan, 

zit dus niet in de functies van de hersenen, hoewel die wel een 

functie hebben van het moeten relayeren, maar zit hem vooral 

in de atomen die daarin aanwezig zijn.  

 

Wat hebben die moleculaire verbindingen van de huidmondjes, 

celmondjes dan te maken met dit geheel?   
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Dit betekent dat iedere energie uitstoting, dus ook van de mens, 

zijn weerga en respons heeft in de totaliteit, in het universum.  

U knikt. Die weerga is in ons menselijk bewustzijn niet direct be-

kend.  

 

Door het zich kunnen openen in het menselijk bewustzijn voor het 

fenomeen dat geest in alles in gradaties van niveaus aanwezig 

is, kan de geheimenis tot een volledige reconstructie leiden.  

 

Hierdoor zal de kennis die nog verder reikt dan de fysische we-

tenschap, tot in het menselijk zijn en zelfs in het leven van alles 

wat is, zijn respons hebben.  

U moet het natuurlijk vertalen. Ik spreek niet zoals u spreekt, dat 

kan niet want die kennis heb ik niet. Wat ik opvang kan alleen 

vertaald worden in uw context van uw zijn en achtergronden.  

 

1e) Vraag: Hoe gaat dat op het niveau van een amoebe of cel-

len nog kleiner dan een amoebe die dan in de orde van grootte 

van twintig tot vijftig nanometer liggen? Die zijn niet in staat om 

te reflecteren vanuit hun eigen bewustzijn, want dat is nog niet 

bewust. Zij zijn onderdeel van de natuur en een ontwikkelings-

proces.  

Een evolutieproces vindt daarin plaats. Hoe werkt de magneet 

tussen die twee lagen die ook ongetwijfeld in de hele kleine fun-

damentele biologische wezentjes aanwezig is? 

 

Z: In de nanotechnologie wordt een heel stuk aangereikt om dat 

te realiseren.  

Die Stringtheorieën komen al heel dicht bij de brug die tussen de 

twee polen geslagen kan worden. 

 

Nu zal de wetenschap zo ver kunnen komen wanneer zij zich 

openstelt voor wat ik noem geest, het levensprincipe, het godde-

lijk aanschijn of wat dan ook, waardoor de kennis van deze we-

tenschap zich zal verbreden.  

 

Ik zie ineens dat het net is of er een heel groot raam opengaat 

en een kennis die verder gaat dan de materie die er tot nu toe is, 

stroomt naar de wetenschapper toe.   



58 

Nefilim en buitenaardse wezens 

 

1e) Vraag: Was het nodig in de evolutie van planten, dieren, 

naar mensen toe, dat er hulp kwam van buitenaardse wezens op 

aarde? 

 

Z: Wat voor buitenaardse wezens? 

 

1e) Vraag: Die in het oude testament 'goden' worden genoemd 

en die de aarde hebben bezocht.  

 

Z: Lang geleden, nog voor de zondvloed zijn er buitenaardse 

wezens op deze planeet geland. Wat moet je je voorstellen bij 

buitenaardse wezens?  

 

Het schijnt dat deze wezens behoren tot een bepaalde andere 

planeet ergens, dat zij in een zeer vergevorderde evolutie waren 

en dat zij datgene wat hier aanwezig was aan ‘ruw’ materiaal 

van geest in materie, konden gaan ontwikkelen.  

 

Ik heb nog niet gehoord of deze buitenaardse wezens de Nefilim 

waren, zoals die genoemd zijn. Dan moet ik even goed luisteren, 

ik mag geen onzin vertellen. 

De Nefilim waren in een zeer onbewuste staat van licht, geïnte-

greerd in de materie. Datgene wat we als buitenaardse wezens 

benoemen, deze buitenaardse lichtcentra zal ik maar zeggen, 

kwamen naar de aarde toe. Zij waren van een hogere evolutie, 

vanuit een hogere lichtconcentratie.  

Er kwam toen een brug tussen deze beide polen, wat resulteerde 

in een directere en grotere evolutie, wat wij kennen als het evolu-

tieproces hier op onze aarde. 

 

1e) Vraag: Wat gegeven is in geschriften, in oude doorgevingen, 

dat er intelligenties de aarde hebben bezocht zoals we dat on-

der andere in het oude testament terug kunnen vinden. 

 

Z: Ja, de zonen der goden gingen in tot de dochteren der mens-

heid.  
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1e) Vraag: Exact, maar eigenlijk denk ik dat dit het eindresultaat 

is geworden. Dat toen die intelligenties deze planeet hebben 

bezocht, dat er toen nog niet wezens waren in de menselijke 

vorm zoals wij die nu kennen. 

 

Z: Dan konden ze niet ingaan tot de dochteren der mensheid.  

Als ze geen menselijke vorm hadden dan was dat wel een beetje 

vreemd. Deze wezens waren lichtwezens, die dus vanuit een an-

dere dimensie op aarde nederdaalden en zich vermengden met 

datgene wat er aan ‘ruw’ materiaal aanwezig was op deze aar-

de. Daaruit kwam dan – en dat gaat al verder dan de primaten 

– de Cro-magnonmens en zo verder. Waarvoor was dit nodig?  

 

De evolutie zoals gegeven door Darwin was duidelijk dat uit de 

stof zich steeds meer vormgevingen gingen realiseren en een 

eigen vormgeving kregen. Het bewustzijn van geest was in zeer 

rudimentaire staat aanwezig in al deze vormgevingen, dus heel 

basisgericht.  

 

Deze rudimentaire vormgeving – alles duurde eeuwen en eeu-

wen – zou zich niet geheel kunnen ontwikkelen, wanneer die 

Nefilim, de lichtwezens, zich daarmee niet zouden gaan ver-

mengen. Dus wij mensheid zijn nazaten van deze Nefilim die uit 

een wat wij dan een andere planeet noemen, kwamen.  

Dat hoor ik niet, maar wel dat zij van buiten deze aardse planeet 

kwamen en indaalden. Dat is wat onbewust.  

 

In alle religies, godsdienstige stromingen en de gnostiek staat: 

dat de mensheid nazaten waren van deze Nefilim. Overal is het 

in andere bewoordingen anders gerealiseerd.  

 

In de Christelijke godsdienst en ook wel in andere godsdiensten, 

is het steeds gebracht tot de val van deze hoge lichtwezens en 

tot schuld en boete. In de Christelijke godsdienst was het zeer 

duidelijk aanwezig. Wij waren de schuld dat wij werden verstoten 

vanuit het goddelijke. Nu, in het nieuwe wat over de mensheid 

komt, wordt het duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van 

schuld, maar van een evolutieproces.   
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Dan wordt mij duidelijk aangereikt dat juist de fysische weten-

schap dit kan gaan ontrafelen. Hoe u dat zult kunnen gaan doen 

in samenwerking met andere wetenschappers weet ik niet.  

 

Ik weet wel dat mij wordt gegeven, hoewel ik hier helemaal niks 

van weet, dat er heel duidelijke invalshoeken en perspectieven 

zullen worden aangereikt waardoor de wetenschappers daar-

mee kunnen gaan werken.  

Een vereiste is absoluut de acceptatie van 'het allerkleinste' en ik 

noem dat geest, wat in al het geschapene aanwezig is. 

 

1e) Elohim en het werken met deze lichtkrachten 

 

Dan zijn we nu aangeland bij de Elohim, dus niet de Nefilim die 

wij zijn, de gevallen engelen, maar de Elohim. Dat zijn de hogere 

lichtende krachten die de Nefilim en wij als de nazaten daarvan, 

in ons hebben. Omdat het bewustzijn nu door de evolutie, de 

wetenschap, alles wat er is gegeven, op het punt staat werkelijk 

de grenzen te gaan verleggen, zich open te stellen voor geest, is 

het nu mogelijk dat bij ieder mens deze goddelijke krachten, de-

ze lichtkrachten herkenbaar gaan werken. 

 

1e) Vraag: Als u zegt wetenschap, dan denk ik altijd aan man-

nen waar ik helemaal geen contact mee heb. 

 

Z: Speciaal mannen? 

 

1e) Vraag: Ja, ik kan er ook niets aan doen, van die uitvinders, 

maar daar heb ik helemaal geen contact mee. Ik voel dat ik zelf 

ook wetenschap in me draag, maar dat is een wetenschap die 

anders gekanaliseerd wordt.  

 

Z: Dat is nou wat ik zeg, dat de Elohim, die lichtkrachten, in ons 

gaan werken. Nu is blijkbaar door de evolutie van het bewustzijn 

de tijd gekomen en dat wordt dan steeds weer herhaald.  

In ik weet niet hoeveel miljoenen jaren, zijn wij nu op het punt 

gekomen dat wij deze lichtkrachten in onszelf ten eerste kunnen 

gaan herkennen en ten tweede er mee kunnen gaan werken.  

Dat is wetenschap, dat is kosmische, innerlijke wetenschap.  
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1e) Vraag: Ja, dan kan ik meedoen. 

 

Z: Dat is fijn. Want de opdracht die ik heb is om juist deze hele 

diepe innerlijke geestelijke wetenschap te verbinden met de ma-

teriële wetenschap die er al op aarde is. In de contacten die ik 

met de mensen heb wanneer ik deze middagen houd, is me 

opgevallen dat bij de mensen een grote openheid aanwezig is 

om datgene wat wordt aangereikt te willen en te kunnen bevat-

ten. Dat is al een heel groot iets. De wil, dat is de materie van de 

persoonlijkheid, is noodzakelijk. Het is dus niet een 'vies' gegeven. 

In de New Age was het van: ‘dat hoort allemaal niet’.  

 

Juist de wil in de persoonlijkheid is absoluut noodzakelijk om tot 

die brug te kunnen komen tussen de beide polen. De wil, geleid 

door het hogere bewustzijn, de lichtende krachten in onszelf, de 

Elohim, geeft ons de impuls om tot dit begrip te kunnen komen, 

daarnaar te kunnen leven en om ermee te kunnen werken.  

 

Doorgevingen 

 

4) Vraag: Hoe is het mogelijk is dat jij bijvoorbeeld doorgevingen 

krijgt?  

 

Z: Ik ben niet de enige, over de hele wereld gebeurt dit.  

Maar wat gebeurt er dan in het bewustzijn?  

 

Wat gebeurt er als ik, wat ik noem, halfweg ben. Want nu ben ik 

halfweg, ik ben niet daar en ik ben niet hier. Ik zit er tussenin. 

Daardoor kunnen de antwoorden komen. De lezing is een verta-

ling van datgene wat ik heb gehoord. Ik moet zeggen dat het 

niveau van de vragen het niveau van de antwoorden bepaalt.  

Want gezien het feit dat ik die achtergronden niet heb en dus 

geen referentiekader daarover, kan mijn persoonlijkheid dat niet.  

Maar datgene wat de ander, de wetenschapper aan mij vraagt, 

raakt dan het niveau aan, waar ik toegang toe heb.  

Zonder dat het mijn persoonlijkheid beheerst. 

Dat heeft met die kwantummechanica te maken, met neurobio-

logie en met celbiologie.   
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Hoe dat met elkaar niet tot een – ik noem het oneerbiedig – soort 

erwtensoep gemaakt moet worden. Dat is niet van mij.  

 

Maar de vragen daaruit worden absoluut rechtstreeks beant-

woord. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Met mij – wanneer weet 

ik echt niet en hoe weet ik nog minder – zal door deze onder-

zoeken bewezen worden hoe dat werkt. 

Twee wetenschappers waren een keer bij mij op bezoek en 

hadden een instrument ontwikkeld om naar een jongeman die 

geesten kan fotograferen, toe te gaan met dat instrument en 

dat werkte toen niet. Waarop ik tegen hun zei: ‘Jongens, dat 

klopt, maar dat kan ook niet, want jullie gingen daar naar toe 

vanuit een geheel ander energiepatroon. Willen bewijzen in de 

materie. Maar niet in die energie waarin die jongen zat om die 

foto’s te kunnen maken.’  

 

Dus het vraagt iets van degenen die eventueel, misschien met 

mij zullen gaan werken, hoe, waar, wanneer, weet ik niet.  

Het houdt in dat er een bepaalde opening moet zijn in deze we-

tenschappers, opdat binnen kan komen wat er gegeven wordt. 

Zo die opening er niet is, dan wil het niet. Ook niet wat ik doe. 

 

4) Vraag: Nee, maar om de kwantummechanica en de neurobi-

ologie op dit niveau bij elkaar te brengen, is een eind weg. 

 

Z: Ik kan het niet alleen hoor. Daar is voor nodig dat er van beide 

kanten een opening komt in het bewustzijn: ’Hé, hoe zie jij dat 

nou vanuit jouw stuk, vanuit jouw achtergrond en hoe zie ik dat. 

Waar raken we elkaar bijna’. Bijna. Ja, en daar is alles mee ver-

weven. Want daar kan psychiatrie een heleboel in doen, psy-

chologie, werken met kinderen, in de maatschappij, alles wat 

jullie hier allemaal aan expertise hebben.  

Dat heeft ook invloed op de preventieve gezondheidszorg, wan-

neer zorgverzekeraars tot het besef gaan komen dat het goed-

koper is om de mensen te gaan stimuleren in hun eigen energie-

en en krachten, dan om steeds maar met medicijnen alles te 

willen delgen. Maar daar heb je dan weer de moloch van de 

economie, van de farmacie daar tegenover staan, dat weet ik 

verder niet. Dat is niet van mij.   
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Geest bewijzen? 

 

4) Vraag: Kunnen wij geest bewijzen? 

 

Z: Het antwoord is:  

 

De mensheid is nu in zijn evolutiesprong zover gekomen  

dat hij absoluut de geest in de materie kan bewijzen.  

 

Dan moet Ik u zeggen 

dat in de duizenden jaren vóór u  

dit gebeuren reeds heel vaak heeft plaatsgevonden. 

Het bewijzen in de materie van geest.  

 

Het werd niet als zodanig herkend  

en dan ook niet in de maatschappij geïntegreerd.  

En zeker niet in de wetenschap. 

 

Nu is de flow van de fotonen zover, dat de inspiratie die de 

mensheid daardoor heeft gekregen, zich open kan stellen in die 

moleculaire verbindingen van de celmondjes. Daar moet je 

vraag nu op doorgaan. 

 

4) Vraag: Nou we hebben tot nu toe spelregels in de weten-

schap, we willen dingen bewijzen, zijn er experimenten waarin 

we ook echt op de oude manier dingen kunnen bewijzen?  

 

Z:  Nee, een driewerf nee!  

Wanneer het op de oude manier gaat  

zal het niet gelukken.  

 

Het kan alleen Ik zeg u,  

mijn medebroeders Ik zeg u,  

dat het alleen mogelijk is 

wanneer de mens zich openstelt voor geest, 

voor iets buiten de materie. 

 

En zich daarvoor het bewustzijn wil openstellen 

dán zal het pas kunnen gaan werken.  
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4) Vraag: Wetenschappers moeten dus openstaan voor de geest 

en dan komt het goed?  

Als er voldoende wetenschappers zijn die openstaan voor de 

geest, dan gaan ze ook de spelregels van hoe ze kennis produ-

ceren veranderen. En dan komt wel het bewijs? 

 

Z: Nee. Als voldoende wetenschappers zich willen openstellen 

voor geest en zich willen verenigen, dan wordt de lichtfrequentie 

zo groot, dat zij een bepaald trillingsgetal uitzenden, waarop 

respons komt.   

 

4) Vraag: Moeten wij ons trillingsgetal verhogen, voordat wij die 

waarnemingen kunnen doen? 

 

Z: Ja, en dat wordt verhoogd door het je openstellen voor het 

besef van geest in alles wat is. Niet alleen materie, maar geest. 

Dán kan het zich in materie bewijzen, uitdrukken. 

 

4) Vraag: We krijgen nog geen antwoord op hoe we dat dan 

kunnen meten. 

 

Z: Nu moet ik met iets tevoorschijn komen, wat ik dus heb ge-

hoord en waar ik helemaal niet het idee van had dat dat moest, 

maar blijkbaar wel.  

O, daarom ben ik moe. Over de hele wereld zijn er, in gradaties 

van niveau van bewustzijn, bewijzen hiervan. Op alle mogelijke 

gebieden. 

Geestenfluisteraars – zoals dat denigrerend wordt genoemd – 

geesten fotograferen, al dat soort dingen, voodoo de zwarte 

kant ervan, noem maar op.  

Het is nooit serieus genomen. Als dat nu serieus genomen kan 

worden, omdat de wetenschap er zich voor open kan stellen, 

dan wordt het energieveld zo groot, dat die bewijzen ook werke-

lijk reëel kunnen worden.  

Daar zijn twee kanten aan: negatief en positief. 

 

4) Vraag: Moeten we misschien meer luisteren naar je? Als je zo-

veel mensen hebt met dezelfde ervaring, kan je dat eigenlijk ook 

wetenschappelijk bewijs noemen.  
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Z: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens en dat is het verhaal 

wat ik vertelde van die twee wetenschappers met dat instru-

ment, wat dus niet lukte, omdat zij beiden uitgingen van datge-

ne wat usance is in de wetenschap: bewijsvoering vanuit mate-

rie. Dat werkt niet. Bewijsvoering vanuit materie alleen is niet ca-

pabel genoeg, is te klein, is te min – ja dat klinkt raar maar – voor 

dat andere. Want dat is te groot voor de materie alleen.  

Het moet samengaan.  

 

Parallelle werelden 

 

1b) Vraag: Er wordt ook vaak gesproken over zero-point-field, 

genetisch veld en dergelijke. Ik vraag me af, is het waar dat men 

daar een connectie mee heeft en waarom dan? Of is het sim-

pelweg een andere manier om hetzelfde te zeggen.  

 

Z: Dat zero-point-field, dat Al, waar alle energieën uit voortkomen 

en weer in terugkeren, is datgene wat plaatsvindt, in gradaties 

van niveau, in de lagen van bewustzijn.  

Hoe de mens daar mee werkt en omgaat, is voor een deel af-

hankelijk van de levens die hij gehad heeft.  

 

De afhankelijkheden die hij gesteld heeft aan een macht buiten 

hem zelf, aan wat voor religie of godsdienst dan ook, maar in elk 

geval buiten hem zelf.  

Dus de afhankelijkheid daarvan schijnt een sluier te leggen.  

 

1b) Vraag: Maar tegelijkertijd kan die connectie met zo’n verti-

cale dimensie in bijvoorbeeld bidden tot god of zo, een mens 

ook weer vanuit duisternis naar licht brengen.  

 

Z: Ja, als het bidden, niet tot een god buiten hem zelf gebeurt, 

maar tot de geest waar hij uit voortkomt, om hem of haar te hel-

pen, tot een vrijheid te kunnen komen, dan heeft het zin.  

Vooral, als dat niet alleen gericht is op eigen egoïsch belang, 

maar ten dienste van. 

 

4) Vraag: Wij hebben een zichtbare aarde en de andere dimen-

sie, kun je daar nog meer over zeggen?  
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Z: Met die parallelle werelden kom ik op hoe dat fenomeen van 

voorspellingen en voorzeggingen en dat soort dingen werken.  

Dat is dat er in de parallelle wereld, in een andere dimensie, 

waar de zwaartekracht van de massa niet werkt, alles wat is, 

gebeurt en het langzaamaan – daar kunnen vragen over komen 

– doorzakt, door de zwaarte van de materie, de massa heen, tot 

in het bewustzijn van de mens.  

Die gang van daar – in die wereld waar het al is en al gebeurd is 

en waar het dus later in het bewustzijn van de mens komt – hoor 

ik nu niet, maar misschien dat dat met een vraag wel naar bui-

ten kan komen. 

 

4) Vraag: Dat is de geestelijke wereld waar je het over hebt? 

 

Z: Ik wil het niet de geestelijke wereld noemen.  

Het is een parallelle wereld, waar alles hetzelfde is als hier in de 

materie. Het is alleen in een niet stoffelijke substantie, zal ik het 

maar noemen. 

 

Antimaterie 

 

4) Vraag: Is dat antimaterie? De tegenpool van materie. Die be-

doel je? 

 

Z.: Ja. Maar dat kan nu vanuit de dualiteit van de antimaterie en 

de materie, gebracht worden tot een polariteit. Wat ik een keer 

tegen jou zei, van die wielen die ik zag die met elkaar wrijven 

waardoor er een nieuw extreem duidelijke realisatie van die pa-

rallelle werelden duidelijk bewijsbaar in de materie kan komen.  

 

Stralingsbescherming 

 

4) Vraag: Ik heb nog een vraag over stralingsbescherming.  

Is het technisch mogelijk om voorwerpen te maken die mensen 

beschermen tegen radioactieve straling? 

 

Z: Dat weet je wel en je hebt zelf meegemaakt hoe ik die halve 

bollen heb gekregen, met behulp van een ingenieur en waar de 

inspiratie voor kwam.   
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Dat waren halve bollen waar een zeer grote energie van uit kon 

stralen. Er werd zelfs gezegd dat het bijvoorbeeld in een zieken-

huis gehangen kon worden. Daar is verder niks meer mee ge-

beurd. Het schijnt dat het level daarvan achterhaald is. 

 

4) Vraag: Moeten we nu iets nieuws doen? Om de stralingsbe-

scherming voor elkaar te krijgen? Moeten we dan nu nieuwe 

zaken ondernemen? 

 

Z: Ik moet hier mijn hele ziel blootleggen. Wij hebben gesproken 

over dat het College met mij tot iets wil komen. Er komt iets over 

de hele wereld, wat zeer grote gevolgen zal hebben. Aan de 

ene kant lijkt het nucleair te zijn en aan de andere kant is het net 

of dat het niet helemaal is. Maar er zouden mij gegevens worden 

gegeven om daar mee te kunnen werken met wetenschappers, 

vooral met fysici en nog anderen, om dit tegen te gaan. 

 

4) Vraag: Heeft het te maken met vrije energie, waar men nu zo 

druk mee bezig is? 

 

Z: Ja. Dit is positief. Het beschermt de mensheid. 

 

4) Vraag: Is het gebruik van een vrije energie negatief? 

 

Z: Dat hoeft niet. Dat hangt er van af hoe de mens ermee om-

gaat. 

 

4) Vraag: Bij de keuzes die wij makken hebben we een zekere 

mate van vrijheid. Als wij waarnemen dan is de vraag of wij daar 

een zelfde soort keuzevrijheid in hebben en of daar de kwan-

tummechanica een rol bij speelt. 

 

Z: Dat is een leuke vraag. In de kwantummechanica wordt een 

zodanige directe uitzending gegeven van het ontstaan van het 

leven en het zijn van het leven daarin, waardoor de mensheid 

met behulp – met behulp – van de eigen vrije wil en het bewust-

zijn daarvan, daaruit een ontzaglijk groot positief gegeven voor 

deze wereld kan brengen. Maar de mensheid moet zich er eerst 

voor openstellen dat dit bestaat.  
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Vraag: De kwantummechanica heeft het over golfpakketjes, 

fotonen. Die hadden een bepaalde soort energie, dat is ge-

kwantificeerd. In de oude natuurkunde ging alles via geleidelijke 

wegen. Kwantummechanica geeft aan dat het een kwantum is, 

een zekere hoeveelheid. Wat heeft de kwantummechanica te 

brengen? 

 

Z:  In de eenheid  

van de gelijkgestemde delen,  

doch verschillend in zijns 

zult u tot dát besef kunnen komen,  

dat er in de wereld van kennis die u mens beheerst  

tot nu toe een vacuüm is geweest  

wat nog niet in die orde en ordening is gebracht 

die noodzakelijk is  

om deze kwantummechanica  

tot werkelijke bewustzijnsredding  

en materieredding in uw wereld te brengen. 

 

Want Ik zeg u, dat zo u, gij wetenschappers,  

niet zover kunt komen 

er een zeer grote duisternis over uw wereld zal indalen.  

 

Ik zeg u, verenig u met elkaar.  

Wees bereid om vanuit uw eigen zijn 

alles wat u ten dienste staat te willen delen  

met de ander die op een ander punt staat 

edoch vanuit die eenheid van geest  

met u kan samensmelten 

de handen ineen te slaan. 

 

En Ik zeg u, dat Wij,  

uw medebroeders en zusters in de geest  

hier ten volle achter zullen staan  

en u daarin ten geleide willen zijn. 
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4) Vraag: Speelt daarbij de dimensie boven ruimte en tijd een 

rol? 

 

Z: Ja. 

 

4) Vraag: Dat is de informatie overdracht van verstrengelde 

deeltjes? 

 

Z: Ja. De Heer Melchisedek. 

 

4) Vraag: Ja, de Heer der Vormen. Dat deeltjes op een grote 

afstand van elkaar weten dat ze in een bepaalde toestand ver-

keren. Op grote afstand van elkaar verwijderd tóch weten van 

elkaar in welke toestand ze verkeren. Mocht er eentje omslaan, 

in zijn spinfunctie bijvoorbeeld, dan gaat het ook direct in het 

andere. Dan zit er ruimte tussen en er is dus geen tijd en dan heb 

je een domein wat boven ruimte en tijd zit. 

 

Z: Ruimte telt niet. 

 

4) Vraag: Nee precies. En zo speelt ook ons bewustzijn. 

 

Z: De snelheid van het licht is groter dan gedacht. De snelheid 

van het licht, waarin de informatie aanwezig is, is groter dan men 

tot nu toe weet. 

 

4) Vraag: Dat was mijn idee ook. Je kunt met je bewustzijn overal 

naar toe flitsen. Overal gewaarwordingen doen. Dus jouw be-

wustzijn maakt daar al heel veel gebruik van. 

 

Z : Ja. Wat is jouw vraag dan? Het is al overal over de wereld.  

Er zijn overal experimenten. In Japan, in Amerika, Rusland.  

 

Ik heb ook heel akelige dingen gezien van macht en mensen die 

macht willen hebben over de wereld. 

Dat is bezig. Juist dat besef van eenheid van geest, waardoor 

ruimte niet telt en het licht sneller is dan gedacht en waardoor 

informatie zomaar overal kan zijn, is ontzettend belangrijk.  

Opdat hier boven tijd en ruimte niet negatief mee wordt ge-

werkt.  
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Het duistere van het licht gebruiken. Hé, dat is leuk.  

Het duistere van het licht. 

 

Ik wil nog één vraag graag horen. Ik stel hem zelf.  

 

Hoe is het mogelijk dat de wetenschap, die zover is gekomen tot 

nu toe nog niet tot het begrip is kunnen komen, dat er boven tijd 

en ruimte iets is – noem het maar iets – wat het geheel samen-

bindt en samenhoudt? Wanneer dit ontdekt wordt stroomt het.  

Dan kan men zelfs alle ziekten genezen. Dan kan men ontzet-

tend ver komen hierin.  

 

Er zijn onderzoeken in Nijmegen geweest aan de Universiteit, ze 

hebben ontdekt dat het bewustzijn er eerder is dan het functio-

neren van de hersenen, dus al een heel stuk verder. 

 

DNA en zwaartekracht 

 

4) Vraag: Heeft dat te maken met het opheffen van de zwaarte-

kracht?  

Wat ik begrijp is, dat de inspiratie in komt met de fotonenstroom 

en je hebt ook gezegd, in het DNA zit dezelfde inspiratie als het 

ware gevangen. 

 

Z: Ja, dat kan niet anders. Dat is de wederkerigheid. Het ont-

vangsttoestel bepaalt datgene wat kan komen. 

 

4) Vraag: Dus als jij zegt ‘halfweg’, dan zien wij eigenlijk een 

voorbeeld van de fotonenstroom en elke informatie die in je zit. 

Dan is de vraag: wat is dan de energie van die inspiratie?  

Heeft dát dan te maken met zwaartekracht?  

 

Z: Onder andere, niet alleen. Je vraag moet preciezer, duidelijker 

zijn. Je had het over het DNA. Dat is heel belangrijk. 

 

4) Vraag: Is het DNA een vorm van zwaartekracht? 

 

Z: Een vormgeving ja. 
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4) Vraag: Om die inspiratie te laten komen uit het DNA moet er 

toch iets met die zwaartekracht, dat die verdwijnt? 

 

Z: Ja, dat heeft er ook mee te maken. Het is zo, dat in dat DNA bij 

ieder mens verborgen ligt: de eenheid met de oneindigheid van 

geest. 

 

Dat in ieder mens dit zodanig vorm heeft gekregen waardoor de 

mens nú, met dit DNA wat hij nu heeft, tot vernieuwing kan ko-

men, inzicht in andere werelden kan krijgen en zich daarin kan 

begeven. Dit kan vanuit de eigen vrije wil en wat ik dan de ‘re-

cycling’ noem, datgene wat door de levens heen is gebeurd. 

 

4) Vraag: Maar ook veranderingen in DNA. Want ze hebben 

proeven gedaan, dat ze een kikker en een salamander hebben 

en dan elimineren ze iets bij de salamander of bij de kikker en 

brengen ze dat weer op een lijn en krijgt de kikker salamander 

eitjes. Dat is  een verandering in het DNA.  

Is dat waar het geheim in zit? 

 

Z.: Ja, dan gaan we nóg even verder. De veranderingen in het 

DNA zullen plaatsvinden in de eeuwen die nu zullen zijn, dus de 

jaren 2000. Dat betekent dat de mens daardoor macht krijgt 

over de zwaartekracht. 

 

Opgeheven zwaartekracht 

 

4) Vraag: Net als bij het bouwen van de piramides enzo.  

Daar moet de zwaartekracht opgeheven zijn. 

 

Z: Hemel, je brengt me weer tot heel andere dingen. De hele 

oude volkeren, veel ouder dan de antropologie en de archeolo-

gie hebben aangetoond, veel veel ouder, hadden een enorme 

grote kennis hiervan. Dat is gebeurd door de inslag, zal ik maar 

noemen, van buitenaardse energieën.  

 

Deze buitenaardse energieën waren vast geen kleine mannetjes 

met van die enge ogen enzo, dat geloof ik niet.  

Het staat zelfs in de Bijbel.  
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Deze buitenaardse energieën hadden de macht om datgene 

wat als leven aanwezig was op deze aarde, tot een nieuwe 

vorm te brengen.  

In de Bijbel staat onder andere – voor de theologen hier – dat er 

experimenten zijn geweest: mensen met dierenkoppen en al dat 

soort dingen meer.  

 

Nou komen we bij wat een wetenschapper zonet naar voren 

bracht. Het waren experimenten van deze buitenaardse ener-

gieën die dit tot stand hebben gebracht om datgene wat aan-

wezig was bij het ontstaan van het leven vorm te geven.  

Er was dus iets aanwezig waardoor deze buitenaardse energieën 

dit konden brengen tot een bepaalde vormgeving.  

 

Dit kon komen na talloze – ik weet niet hoeveel – experimenten.  

Ik weet niet hoe deze buitenaardse energieën eruit zien, daar wil 

ik niet naar kijken. 

 

Toen konden de – nou komen we in de mystiek – Elohim, de ho-

gere energievormen indalen, waardoor de mens het bewustzijn 

kon krijgen, een bepaalde onschuld in de ziel, een bepaalde 

vrijheid van denken, van wil.  

 

Zo is het leven verder ontstaan. Datgene wat de Elohim, dus de 

hogere energieën, konden brengen en hebben gebracht, werd 

op een bepaald moment tegengehouden door de machten 

van duisternis. Wat zijn machten van duisternis? Dat was de 

naakte materie, zo zal ik het maar noemen. 

Begrijpen jullie nog waar ik het over heb? Echt wel?  

 

Deze machten van duisternis waren noodzakelijk, opdat uiteinde-

lijk – Joost mag weten hoeveel duizenden miljoenen jaren daar-

na – door de wrijving hiervan er een nieuw fundamenteel be-

wustzijn – en ik wil het met ras vergelijken – kon gaan ontstaan. 

 

Vraag: Is die wrijving, is dat die twee wielen die je ziet?    

 

Z: Ja.  
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Negatieve energieën 

 

3) Vraag: Hoe doorbreken we als mensheid het negatieve ener-

gieveld? Gaat het dan om de elementalen, de archonten, de 

aeonen? 

 

Z: Oh, dat is een leuke vraag. Hoe doorbreken wij het energie-

veld van negatieve energieën, dat over de wereld gaat.  

Wat denk je?  

 

In de wederkerigheid die er dus in het geheel bestaat – zeker in 

het kosmische en zeker ook op aarde – is het zo, dat het nega-

tieve een ‘samenraapsel’ is van negatieve energieën die daar-

door een respons krijgen vanuit de andere werelden.  

Dan wil ik niet alle schuld op de mensen gooien hoor.  

Hier kan een hele mooie vraag verder op komen. Dat negatieve 

wat er dan komt is gericht op macht, zelfverheerlijking en gewin, 

begeerte dus. 

 

3) Vraag: Hoe doorbreken we dan dat energieveld dat gericht is 

op respons van boven en beneden, gericht is op macht, begeer-

te en ego. Een energieveld doorbreken dat we in de loop van 

de jaren hebben opgebouwd? 

 

Z: Daar is maar één antwoord op. Dat is de liefde. Waar bestaat 

die liefde uit?  

Niet alleen uit seks en alle andere geneugten daarvan, maar 

voornamelijk uit het respect, de waarden en de waardigheid die 

al het geschapene in zichzelf draagt. Zeker van de mens naar de 

andere mens. Hier kan een prachtig vervolg op komen. 

 

3) Vraag: Zohra, als je zegt over de liefde, wat is dan de relatie 

tussen ons liefdesvermogen, onze liefdeskracht en ons bewust-

zijn? Gaan die hand in hand? 

 

Z: Dat is een hele mooie. De relatie tussen het liefdesvermogen 

van de mens en het hoogste geestelijke aspect wat die mens in 

zich draagt is tot deze liefde te kunnen komen zonder egobe-

lang. Zonder egobelang!  
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Wat is egobelang? Dat is dus dat de persoonlijkheid van de mens 

zich wil verrijken op alle niveaus, zonder rekening te houden met 

mededogen en liefde voor het andere en de ander. Zich daar-

door dus groter wil profileren dan het is.  

 

Het betekent dat, wanneer de mens zover komt dat hij/zij door 

de liefde bewogen, niét zichzelf moet opofferen – zoals onze 

christelijke godsdienst dat altijd heeft geleerd – maar zichzelf in 

balans en in eerbied met dat van de ander kan begeven. 

 

Dan krijg je dat er geen machtsverhoudingen meer zullen zijn in 

de geest. Maar daardoor ook niet zich willen profileren in de ma-

terie. Is dit duidelijk?   

Het moet niet zo zijn van – dat is ook geweest in onze christelijke 

achtergronden – ‘alles is goed wat die ander doet en ach we 

houden van elkaar’ enzovoort. Dan is er geen begrip meer voor 

het onderscheid – dat klinkt raar, onderscheid – tussen de sferen. 

Begrijpt u dit?  

 

3) Vraag: Vroeger was dat dan in onderdanigheid, vanuit je on-

gelijkheid. Nu mag dat veranderen. 

 

Z: Van het woord onderdanigheid krijg ik al kippenvel.  

Hoe verhoud je je daarin. Kijk, in de twintig eeuwen Christendom 

– zonder het Christendom nou te willen aanvallen – hebben wij 

geleerd, dat wij onderdanig moeten zijn. Dat is niet waar! Wij zijn 

geschapen, wij zijn voortgekomen uit de eenheid met het eerste 

goddelijke atoom.  

 

Hebben dus alles in ons wat daar aanwezig is. Maar in de mate-

rie wil de persoonlijkheid van de mens, de materiële mens, het 

ego, de boventoon hebben. Want – en nou komen we dus in de 

geschiedenis van de geest terecht – dat was noodzakelijk opdat 

uit die allereerste menselijke ‘formulering’, een wezen kon gaan 

groeien dat zelfstandig zou zijn en vanuit zichzelf zou kunnen 

gaan leven. Stel nog eens een vraag? 

 

3) Vraag: Welke eisen worden dan aan dat wezen gesteld?  

Dat er een zelfstandig wezen mocht komen? 
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Z: De eisen die aan dit wezen werden gesteld – nou eisen gesteld 

– waar het toe moest gaan leiden, was het bewustzijn van de 

materie.  

Maar daarnaast, en dat is heel groot: het bewustzijn dat geest 

zich in deze materie moet realiseren. 

 

Er moest dus bewustzijn van materie komen.  

Vanuit het allereerste atoompje, begin, waar leven in aanwezig 

was. Dit leven moest zich steeds verder gaan ontwikkelen.  

Heeft een ontzaglijk lange tijd van ontwikkeling nodig gehad om, 

niet alleen tot leven te kunnen komen in de materie, maar ook 

dus in een bepaalde functie van de geest. Ik herhaal: een be-

paalde functie van de geest. 

Ik weet niet hoe de wetenschappers hier verder op doorgaan, 

maar dat is leuk voor later. 

 

3) Vraag: Maar die geest die was er toch al? 

 

Z: Die geest was er al, maar was niet ontwikkeld. Dat moest gelij-

ke tred houden – dat klinkt vreemd, want ik vraag al even of ik 

het wel goed zeg – het moest gelijke tred houden met de ont-

wikkeling van de materie. Want anders kon de materie zich niet 

ontwikkelen.  

 

Als de geest in materie te ver vooruit was, dan viel daar een ‘tus-

senstop’ in - het zal wel een vertaling van mij zijn. 
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‘De mens die, zich omringt met feiten, 

niet toestaat dat hij verrast wordt, 

geen flits van intuïtie kent, 

geen veronderstellingen maakt, 

geen risico neemt,  

leeft in een afgesloten cel.’ 

 

Albert Einstein 
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Noten 

 

1) Boek ‘Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief’, 

Noach Zohra; ISBN/EAN: 978-90-79551-09-5 

a) Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief gericht 

naar Wetenschap, Religie en Maatschappij. Voorberei-

dende studiebijeenkomst d.d. 29 juni 2008 

b) Studiebijeenkomst: Medisch, Neurologisch, Psychisch in 

kosmisch perspectief d.d. 28 september 2008 

c) Studiebijeenkomst: Fysica, Metafysica, Religie in kosmisch 

perspectief d.d. 26 oktober 2008 

d) Studiebijeenkomst: Het leven na de dood in kosmisch per-

spectief d.d. 16 november 2008 

e) Studiebijeenkomst: De psyche van de mens van leven tot 

leven in kosmisch perspectief d.d. 7 december 2008 

2) Studiebijeenkomst d.d. 26  januari 2013 

3) Studiebijeenkomst d.d. 19 februari 2012 
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