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Welkom en inleiding 

Dag lieve mensen, van harte welkom. Op deze middag zal er voor ons mensen vanuit 

het kosmisch collectief van hogere bewustzijns een aanreiking komen, hoe wij vanuit 

onze eigen spiritualiteit naar wetenschap, religie en gewoon naar de mens en onze 

maatschappij kunnen gaan kijken en ermee kunnen werken.  

 

Deze dag, zo was mij aangereikt, zou zich vooral richten naar de medische 

wetenschap, want neurobiologie en de psychiatrie zou heel belangrijk zijn.  

Waar het voornamelijk om gaat is dat er in alles wat er in onze wereld gebeurt, al deze 

ellende, economisch en op alle mogelijke manieren, nu wordt gevraagd: mens, kijk 

naar jezelf en voel toch naar jezelf. Wie ben je? Wat ben je? Kun je je verbinden met 

ons in de geest? Zo ja, stel je dan open. Leg je eventuele vooroordelen even opzij.  

Stel je hoofd en je hart open, dat vraag ik dan ook van u. Wat er in de doorgeving gaat 

komen weet ik niet, ik ben net zo nieuwsgierig als u misschien.  

 

Ik weet wel dat er ‘een aanreiken’ kan komen, waardoor de diepste spirituele basis en 

achtergronden van alles wat wetenschap is, wat de mens beweegt te zijn die hij is, in 

bepaalde aspecten hier belicht kunnen worden.  

Hoe ver dat gaat weet ik niet, uw vragen, de dialoog en uw onderlinge contacten 

hierover zijn ontzettend belangrijk. Dus, lieve mensen, wees met elkaar daarin, deel je 

ervaring en je vragen met elkaar.  

Deel ze daarna met mij, zodat ik dát door kan krijgen wat daarvan verder wordt 

aangereikt.  

 

Dan zou ik nu even een beetje stilte willen houden, vragen naar innerlijke opening.  

Stel u open, er gaat echt niets griezeligs gebeuren. Weet dat er vanuit het kosmisch 

perspectief een groepering, het collectief van hogere bewustzijns, zich verenigd heeft 

om de gehele mensheid te helpen.  

 

Dit stukje wat wij doen is natuurlijk maar een heel klein stukje, een druppel op een 

gloeiende plaat zou ik willen zeggen. Het gebeurt overal ter wereld, maar in dit kleine 

stukje kunnen we al heel veel doen. 

  

Dus, wees met mij, wees met ons, wordt er gezegd, stel u hierop in alstublieft, wees 

even stil in uzelf en laat maar komen wat komt.  
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Doorgeving 

 

Zeer geliefde mensen 

tot u spreekt El Morya, uw broeder in de geest  

met u verenigd in die universele liefde  

die vanuit de geest, tot in het menslijk zijn  

zijn werkelijke realiteit kan gaan beleven.  

 

Juist in deze tijden  

van zeer grote obstructie van duistere energieën  

die het licht willen verdoven  

wat u als mens 

vertegenwoordiger van het hoogste zijn  

in u zelve hebt en kunt uitstralen.  

 

Zo zeg ik u  

dat juist in deze tijden waar het zo noodzakelijk is  

om naast al hetgeen uw mensheid  

u zelve heeft verworven  

juist in deze verworvenheden  

uw diepste spirituele basis te kunnen herkennen  

en te kunnen realiseren.  

 

Wij zijn ons zeer bewust van het feit  

dat de wetenschap  

geen spirituele achtergronden wil of kan accepteren 

omdat in de mens het belang  

van de macht van het ego zo groot is geworden  

dat zij wil prevaleren over de geest.  

 

Doch ik zeg u, dat juist nu  

nu de materie zo'n grote vlucht heeft genomen 

juist ook in uw wetenschap  

vernieuwende aspecten kunnen komen.  

 

De kwantumsprong die de mens kan maken  

behelst een zo grote vernieuwende  

energie van bewustzijn  

een zo grote energie 

dat zij in uw wereld uw materie  

zou kunnen transformeren  

zelfs in het fysieke. 

 

Ik zeg u: zelfs in het fysieke.  
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Wetenschap zal door dit kanaal  

niet gegeven kunnen worden  

doch achtergrond van wetenschap  

achtergrond van het leven  

achtergrond van de schepping  

in de hoogste spiritualiteit gegeven  

zal zich nu kunnen gaan realiseren.  

 

Zo wees dan open  

zo stel u dan op hiervoor  

en wees in de ontvangenis als een kind.  

 

In het functioneren van uw hersenen  

in het functioneren van uw gehele  

menselijke wezen  

fysiek als wel psychisch 

zo zeg ik u, zal daar  

een zeer grote verandering in kunnen komen  

zo gij mensheid u daarvoor wilt open stellen.  

 

Wat betekent dit?  

Het betekent, zo zeg ik u  

dat wanneer in de mensheid 

in de gehele schepping  

het bewustzijn van geest kan indalen  

en niet alleen in uw mentale bewustzijn  

niet alleen in uw rationele verwoording 

realisatie hiervan  

doch heel diep in al uw gevoelslagen 

in de diepten van uw eigen zijn.  

 

Dan, zo zeg ik u  

zal ook in het functioneren van de hersenen  

in het gehele systeem  

van uw menselijke fysieke zijn 

die veranderingen kunnen komen 

waardoor bepaalde ziekten en kwalen 

niet in een keer zich zullen kunnen genezen  

doch wel tot vernieuwende energie  

kunnen komen waardoor de mens  

het beheer daarover zal krijgen  

in eenheid met uw wetenschap.  

 

Want gij mens  

zijt zeer ver gevorderd in uw wetenschap.  
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Doch ik mag u waarschuwen  

dat uw wetenschap alleen gestoeld  

op de materiële waarden daarvan 

niet die hoogten zal kunnen bereiken  

die wanneer gij mens tot de diepste diepten  

in uzelf van uw geest kunt komen  

zal kunnen evenaren.  

 

Bewustzijn is een op zichzelf staand gegeven. 

Is niet afhankelijk van het functioneren  

van de hersenen.  

 

Bewustzijn zit in elke cel van uw fysieke lijf.  

Bewustzijn wil zich uitdrukken  

opdat juist de mens  

de schepping van dit grote geheel  

tot een zodanige eenheid kan komen  

in zijn fysieke materie, dat hierdoor  

en luister goed  

veranderingen zullen kunnen gaan komen  

zelfs in de werking van het DNA 

zelfs in de transformatie van uw genen.  

 

En wel zodanig dat gij mens in uw materie  

zult zijn een drager des Lichtes  

zoals ik u in vorige doorgevingen  

reeds heb aangereikt.  

 

Wat is voor u het rendement hiervan? 

Dat is, dat uw wetenschap 

die nu zover gevorderd is  

zich zelve niet zal verliezen in de materie hiervan 

doch in de eenheid met geest  

tot een zo groot bewustzijn zal kunnen komen  

dat in uw wereld  

op deze planeet die vernieuwingen 

die schoonheid zal kunnen komen  

die voor u als lichtdrager  

in uw mogelijkheden ligt.  

 

Zo verzoek ik u  

om in de uitwisseling met hen  

die u nastaan in dit gegeven  

in de uitwisseling van uw kennis 

uw achtergronden en uw wetenschap 

 



Studiebijeenkomst 28-9-2008 © Zohra Noach, Zohra Noach Foundation  

Medisch, Neurologisch, Psychisch in kosmisch perspectief 

 

7 

 

juist die vragen te willen formuleren  

waardoor er vernieuwende aspecten kunnen komen  

zo groot dat u hiermede kunt werken  

in uw eigen achtergronden 

in uw eigen werkterreinen 

in uw eigen werkvelden.  

 

En vreest niet  

niets van wat uit de geest wordt gegeven 

kan u ontzetten uit uw eigen zijn 

uit uw eigen kennis, uw wetenschap.  

 

Nee, zij zal u alleen kunnen brengen  

tot een grotere eenheid van schoonheid  

van liefde, van acceptatie  

en van medemenselijkheid.  

 

Dan, en ik mag u noemen  

mijn broeders en zusters 

is nu het punt gekomen dat u in u zelve  

enkele seconden van stilte zult kunnen hebben.  

 

Datgene wat u is aangereikt  

is wijd, is grootschalig, denkt u.  

 

Doch zij zal zich absoluut kunnen realiseren  

in de grote kleinschaligheid  

van uw eigen menselijk zijn.  

 

Wees dan met ons en redt uw wereld  

van de vernietiging door de materie.  

 

Redt de beleving van uw eigen geest  

uw eigen zijn met ons 

uw verbinding.  

 

En het enige wat van u wordt gevraagd  

is u open te stellen  

en u met elkander te willen verbinden  

juist vanuit die achtergronden die u zelve heeft. 
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Toelichting kosmisch collectief  

Ik dank u voor uw aandacht.  

Alles wat is gezegd, dat kan ik voelen, is heel wijd en groot. Hoe kun je dit als mens 

zodanig vatten dat het je zo kan raken, dat je daar in deze wereld iets mee kunt doen? 

  

Dat inderdaad de wetenschap zich niet alleen meer zal richten op de materiële 

essentie daarvan - met materieel wordt in alle opzichten ook lijfelijk bedoeld - maar 

juist de diepste achtergronden van het geheel zal kunnen gaan zien en herkennen.  

Uw vragen en verbinding met elkaar zijn zo belangrijk.  

Deel het met elkaar en deel het met mij. 

 

Wat hier gebeurt, is nog niet zo eerder voorgekomen.  

Vanuit het kosmisch collectief werd een verbinding met de mens gesteld, niet vanuit 

religie, godsdienst, of wat voor stroming dan ook, maar gewoon vanuit onszelf.  

Je bent er één mee, dat is toch geweldig en wie weet wat er nog kan komen? 

 

Dialoog  

 

Kwantumsprong in het bewustzijn van de mens 

--- Wat is kwantumsprong nou precies?  

Het is substantieel iets anders dan wat wij gewend zijn. Hoeven we alleen maar te 

wachten en worden we wijzer? Kunnen we zelf iets doen, bijvoorbeeld onze intuïtie 

volgen of iets dergelijks?  

 

Z: Met de kwantumsprong wordt bedoeld dat er in het bewustzijn van de mens nu iets 

van het besef gaat komen dat de mens niet alleen uit materie bestaat en alle 

consequenties van dien, maar dat er in hem zelf geest is. Los van godsdienst, van 

meneer god op een troon, dat heeft er allemaal niets mee te maken. 

Alleen al het feit dat de mens werkelijk tot in zijn tenen gaat beseffen dat hij geest is in 

zichzelf, is een enorme kwantumsprong. Dat zal deuren openen die de mens nu nog 

niet kan bevroeden, waardoor er een totale vernieuwing gaat komen in het hanteren 

van de fysieke, natuurkundige aspecten in het leven.  

 

--- Wat is dan het extra fenomeen?  

 

Z: Dat is wat ik zonet zei, geest. Los van vormgevingen, van patronen, tradities, van 

hoe dan ook. Geest niet gebonden aan religie, godsdienst of wat dan ook. Geest in 

alles wat is. Dat is een enorme kwantumsprong.  

 

--- Is dat reeds in ons en moeten we het zoeken, of komt het van buiten?  

 

Z: Dat is in ons, het zoeken is bezig over de hele wereld en het gaan realiseren, het 

gaan invullen is wat nu gaat gebeuren. In Japan, in Amerika, in Rusland, overal zijn 

wetenschappers hier mee bezig. Wat is dat iets? Je weet wel, in de kranten staat dan, 

mensen geloven dan in iets. Niemand weet wát dan, maar het is een iets. 
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Het is niet een meneer op een troon met een Sinterklaasmuts of een mijter, het is niet 

een vaststaande religie, godsdienst, het is niet een bepaalde stroming, een bepaalde 

filosofie. Het is geest in al wat is en in de mens, omdat de mens de rede heeft en het 

hoogste bewustzijn. Dat is de kwantumsprong.  

 

Dat kan niet alleen geschieden vanuit het denken, de ratio. Het kan alleen als het totaal 

in de mens werkelijk beklijfd wordt, dat is de poort tot de vernieuwing.  

Wat is er dan precies? Daar moeten we met elkaar achter komen, dat kan ik niet alleen 

zo invullen, dat is niet gevraagd. Ik moet dit samen met de mensen doen. Want het 

gaat er om dat het een heel groot gebied over de wereld zal bestrijken.  

En niet dat bepaalde mediums, of intuïtieve mensen, of wat dan ook dat allemaal 

vertellen. Nee, het gaat erom dat het in ieder mens duidelijk wordt.  

 

In de diversiteit en de uniciteit die wij mensen hebben, zal dat overal verschillend zijn, 

maar de eenheid daarvan is het allerbelangrijkste: Geest.  

Aan u.  

 

Geest en ziel. De invloed van een trauma 

--- Kan er sprake zijn van 'vertrek' van een stuk van de ziel, door welke oorzaak dan 

ook, door welke factor dan ook en hoe krijg ik dat stuk weer terug? 

 

Z: Laat ik beginnen met geest. Al bij de conceptie, waar het sperma de eicel raakt, 

komt het bewustzijn. Het is dan nog niet in vorm gegoten. In de gehele foetus, zal dit 

bewustzijn zich steeds meer gaan evolueren. De ziel treedt in bij de eerste ademtocht. 

Wat is die ziel?  

Een complex energieveld van herinneringstrillingen uit andere levens, waarin dit 

energieveld zich dus steeds weer opnieuw een stoffelijke vormgeving zocht.  

In de ziel blijven die aspecten achter wanneer de ziel deze aspecten in het huidig leven 

niet heeft getransformeerd tot liefde en acceptatie. Dan blijven die trillingen zitten, deze 

worden in het nieuwe leven weer opnieuw geactiveerd, opdat zij juist door de duisternis 

en het lijden, wat daar vaak mee gepaard gaat, in het bewustzijn gaan komen. Dan 

kan de mens daar iets mee gaan doen. Wanneer iemand hier niets van weet, zal dat 

een hele moeilijke weg zijn.  

Wat beoogd wordt met al dit soort dagen is dat de mens hier begrip voor gaat krijgen 

en er kennis van kan gaan hebben. 

 

--- Het kan zijn dat er een trauma optreedt waardoor een stuk in iemand geblokkeerd 

wordt, dat kan hem heel angstig maken en een beperkend leven teweeg brengen. Hoe 

kun je dat dan weer helen?  

 

Z: In het trauma dat je in een bepaald leven krijgt, zit altijd een resonantiepunt vanuit 

een ander leven, hoe klein dan ook. In dit leven wordt het zodanig gestimuleerd, 

waardoor het als trauma, lijden, in het bewustzijn gaat komen. 

  

Een mens is blijkbaar een beetje een dom wezen, pas als hij lijden ervaart, kan hij er 

iets mee.  
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Ik denk dat de 'spiritual healer' van nu en ik hoop ook de psychische en medische 

wetenschap, gaat zoeken naar de diepere achtergronden van dat trauma. 

  

Dat, door het inzicht dat de mens kan krijgen, dit lijden wordt veroorzaakt door iets wat 

er al is en wat nu in dit leven gestimuleerd wordt. Hij kan dus met zijn eigen lichtkracht, 

want dat hebben we, het lijden gaan transformeren.  

Daar is wel hulp bij nodig.  

 

--- Vanuit het sjamanisme wordt er gezegd dat je ziel verdwijnt als je bijvoorbeeld een 

heel erg trauma of een ongeluk hebt gehad. Het kan dan zijn dat delen van je ziel niet 

meer terug komen, is dat zo?  

 

Z: Nee. Zoals ik het weet niet. Wel dat delen van die ziel als het ware versluierd 

worden, dat lijkt op dat vertrek, maar het is niet zo dat het verdwijnt.  

Dat kan helemaal niet, het is één energieveld.  

Het kan wel versluierd worden, waardoor die mens dus niet meer weet hoe hij zich 

moet verhouden.  

 

Verandering door kwantumsprong 

--- Wat verandert er door de kwantumsprong in de fysieke, zintuiglijke waarneming van 

alledag, dus merkbaar voor je eigen waarneming? 

 

Z: De verandering door die kwantumsprong, dus in wezen 'alleen maar’ het besef tot 

in je tenen van geest te zijn, is dus heel reëel.  

Dit kan in het gevoelsleven van de mens, maar ook rationeel, tot allerlei veranderingen 

leiden. Hij zal intuïtiever kunnen worden, meer inzicht kunnen krijgen over vorige 

levens, over continuïteit van leven, over wat wij noemen ‘paranormale vermogens’. Het 

zijn geen paranormale vermogens, het is het vermogen om in geest te zijn en dat in je 

stoffelijke, menselijke zijn te realiseren. 

 

Ontwikkelingen binnen de psychiatrie 

--- In de reguliere psychiatrie word ik als psychiater heel erg beoordeeld of wat wij doen 

wel wetenschappelijk is. Als ik in mezelf, vanuit mijn intuïtie, mijn gevoel zou willen 

werken, geeft dat een spanning. De huidige wetenschap gaat misschien wel meer 

ruimte krijgen, maar het is nu nog zo dat je als psychiater heel erg beoordeeld wordt 

met andere normen. In hoeverre is nu de tijd rijp dat er binnen de reguliere 

psychiatrische instellingen ruimte komt om meer vanuit mijn intuïtie te werken? Daar 

zit voor mij een heel groot spanningsveld.  

 

Z: Ja, ik denk dat het erg moeilijk is. Ik betitel dat als ‘de inquisitie’ van verenigingen als 

Scepsis, tegen de kwakzalverij. Daar zit een angst achter, een enorme angst dat de 

oude patronen van kennis weggevaagd zou kunnen worden door dit nieuwe.  

Is uw vraag eigenlijk: moet ik een eigen praktijk beginnen, of blijf ik in de reguliere 

psychiatrie? Kijk, een eigen praktijk heeft die voordelen dat u kunt zijn zoals u wilt, 

zolang u niet buiten uw eigen wetenschappelijke boekje gaat.  
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Aan de ene kant is het jammer wanneer dat onttrokken wordt aan de reguliere 

psychiatrie, want dan komt dat nooit verder. 

  

Alliantie van wetenschappelijke groeperingen 

Ik hoorde vanochtend in mijn meditatie, dat het goed zou zijn om in dit land een alliantie 

te beginnen van spiritueel georiënteerde wetenschappers, werkers, professionals.  

Kijk, een eenling wordt niet gehoord.  

Ik hoorde een verhaal over een professor, dat hij een professor van de ‘zweefkunde’ 

wordt genoemd nadat hij een prachtig boek heeft geschreven over de ziel en 

dergelijke. Dit is afbrekend voor de hoge energie die tot ons komt. 

  

Wanneer men zich gaat verenigen, vanuit de diversiteit van achtergronden, heeft men 

een stem, want nu wordt alles wat spiritueel is toch nog, zeker als het in de wetenschap 

is, van tafel geveegd.  

Ik mag u niet zeggen of u het een of het andere mag doen, dat is van u, ik mag niet 

ingrijpen in andermans leven.  

 

--- Kun je iets meer zeggen over die alliantie?  

 

Z: Ja, zo'n alliantie zou plaats kunnen hebben en ik weet bijvoorbeeld dat er in 

bepaalde landen ook groepen zijn die zich verenigen vanuit hun eigen diversiteiten.  

Dat zou hier ook kunnen, dus vanuit een duidelijk spiritueel besef. Als dat zou kunnen 

dan krijg je een stem en krijg je blijkbaar in elk land en zeker hier in Nederland, je voet 

aan de grond.  

Ik ben een vrij nuchter mens, ik heb negen kinderen grootgebracht, en houd ook niet 

van zweeftoestanden. Ik denk dat wanneer wij werkelijk vanuit geest willen zijn en 

leven, we daar ook voor moeten staan. 

  

Sta er dan ook voor en verenig je met elkaar. Dan is het niet eens belangrijk vanuit 

welke diversiteiten dat gebeurt, maar natuurlijk moet iedere groepering zich kunnen 

realiseren in die alliantie.  

Wie staat op en gaat dat doen?  

 

Academisch en spiritueel onderzoek 

 --- Je gaf in de doorgeving aan dat de huidige wetenschap de spirituele achtergronden 

van het leven niet wil en kan accepteren, anderzijds wordt er een oproep gedaan. Mijn 

vraag is: wat is de methode van kennisverwerking om die transformatie te krijgen van 

academische natuurwetenschappen naar de spirituele kennis en wetenschap? 

 

Z: Werkelijk onderzoek en dan niet alleen uitgaan vanuit het reguliere ‘wetenschaps-

beleid’, maar juist ook openstaan voor het spirituele en daar onderzoek naar doen.  

 

--- Als je onderzoek wilt doen, moet je dat via een bepaalde methode doen?  

Hoe zou die methode moeten zijn?  
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Z:  

Die methode zal zijn 

zo zeg ik u 

dat gij u openstelt voor het besef 

dat gij mens en uw gehele schepping 

in gradaties van niveau van bewustzijn 

uit geest bestaat.  

 

Dit als uw enige en juiste basis stellend  

zult gij dan uw medestanders  

zodanig moeten verenigen 

dat gij u kunt realiseren  

in datgene wat gij werkelijk gelooft. 

Wat gij werkelijk gelooft. 

 

Gelooft gij dat gij geest zijt?  

Of denkt u dat u slechts materie bent?  

Er is geen tussenweg.  

 

Volg datgene wat gij in u zelve werkelijk gelooft  

en u zult zien hoe de kosmische energieën  

met u zullen zijn.  

 

--- Een academische natuurwetenschapper heeft zijn of haar geloof. Een spiritueel 

levend mens heeft zijn of haar geloof. Wat is er nodig om die alliantie tot stand te 

brengen, zonder dat iemand van zijn geloof hoeft te vallen om een stap te kunnen 

zetten in de richting van onderzoek om die spirituele aspecten van het leven tastbaar, 

grijpbaar en voelbaar te maken?  

 

Z: Helemaal met je eens, je mag nooit een ander van zijn geloof doen laten vallen. 

Want dan grijp je in, in het kosmisch bestel van een ander. Wat wel wordt aangereikt 

en aanbevolen is dat in ieder mens de onschuld, ‘The innocence’, tot realiteit gaat 

komen.  

 

Onschuld of innocence als basis voor onderzoek 

--- Wat betekent onschuld of innocence?  

 

Z: De onschuld of de innocence betekent dat de mens niet vanuit zijn egobelangen, 

vooroordelen, oordelen of denken moet handelen om tot vernieuwing te kunnen 

komen.  

De mens zou juist in zichzelf moeten toestaan om in een mate van, ik zou bijna zeggen, 

kinderlijke onschuld en openheid te zijn, opdat er totaal andere en nieuwe inzichten 

kunnen gaan komen.  

Zonder vrees.  
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--- Ik heb een vraag over de fysieke zintuiglijke waarnemingen enerzijds en anderzijds 

de kinderlijke onschuld. Een kind ziet, voelt dingen die de wetenschap ontkent. Het 

hallucineert, het fantaseert, het verzint.  

 

Z: Daar heb je het bijna. 

 

--- Maar wat is die link? Moeten we de metafysica te hulp roepen, of een nieuwe 

gewaarwording filosofie tot ontwikkeling brengen. Wat is daarvoor nodig?  

 

Z: Geconditioneerdheden, patronen enzovoorts loslaten houdt een geweldige stap in. 

Dat is je referentiekader, daar ben je in grootgebracht en dat kun je niet zomaar 

loslaten, dat is heel erg moeilijk. Maar wanneer in de mens het besef gaat komen dat 

hij geest is, zullen de kosmische energieën hem helpen om tot kinderlijke, eigen 

innocence, onschuld te kunnen komen.  

 

--- Laat de kinderen tot mij komen? 

 

Z: Ja, en ik heb het niet over meneer god hoor, die bestaat niet. Ik heb het over geest 

in de mens, die de mens stimuleert: stel je nou open, want 'Ik' ben jou.  

Ik ben geest, daar is alles uit ontstaan. 

  

Het is me ook gezegd dat de kosmische energieën, hoe u zich dat ook mag voorstellen 

en iedereen zal een andere voorstelling ervan hebben, zullen meewerken wanneer het 

bewustzijn van de mensheid daarom vraagt en zich daarvoor opent. Dat is een 

wisselwerking. Zolang dat niet gebeurt, zal dat ook niet zo zijn.  

 

Bewustzijn van eenheid 

--- We hebben door de vele eeuwen heen heel veel strijd en beperkingen gehad vanuit 

allerlei geloofsovertuigingen. Wij willen eigenlijk uit die strijd en hebben tegelijkertijd 

de diepe geloofsovertuiging dat we allemaal geest zijn. Hoe kunnen we daar de 

openheid in bewaren, ontwikkelen, om niet weer in strijd terecht te komen van ‘Ik heb 

gelijk?'  

Is het een andere soort geloofsovertuiging dan al die vorige die we tegen elkaar in het 

strijdperk hebben gebracht? 

 

Z: Bij een religie waar aan de ene kant om de zege voor de overwinning wordt gebeden 

en aan de andere kant bij de vijand net zo gebeden wordt, kan het nooit zijn dat daar 

een hoger bewustzijn, geest, de bakermat van zou zijn. Laat het eigen menselijk 

nuchtere bewustzijn spreken. Als ik vind dat ik vanuit mijn godsdienst gelijk heb, hoe 

kan dan, als ik geloof dat daar een meneer god is, de ander die een totaal ander geloof 

en bewustzijn heeft, dan hetzelfde denken? Dat kan helemaal niet. 

  

Er is dus geen enkele basis van gelijkheid, van waarden, van waardigheid van geest 

en materie.  

Want de materie, dat is ons eeuwenlang voorgehouden, heeft niet de waardigheid van 

geest.  
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Maar de materie is wel de realisator van geest. Dus heeft het dezelfde waardigheid.  

 

Wanneer wij zover kunnen komen dat wij als mensheid dit zo kunnen stellen in onszelf, 

dan geven de fotonen, de lichtdragers, andere lichtseinen af in het bewustzijn van de 

mens. Door deze andere lichtseinen aan ons bewustzijn kan er in de mens een geheel 

nieuwe natuurkundige, medische, menselijke realisatie komen. Juist in het hele wezen 

van de mens.  

 

De vorige keer is heel duidelijk aangereikt dat de moleculaire verbindingen in de 

celmondjes een zeer grote impact hebben op het wezen van de mens. Daar is niet zo 

op ingegaan en ik moet dat blijkbaar nu weer brengen. Vanuit het kosmisch collectief 

wordt gevraagd om dat uit elkaar te halen, te verifiëren.  

Wat is het dan? Hoe kan dat dan? 

 

Moleculaire verbindingen in cellen 

--- De mate van ontvankelijkheid voor geest, voor bewustzijn in een individu, 

bewerkstelligt veranderingen in de conditie van de celmondjes van de celwanden in 

de menselijke cel.  

De vraag is in welke richting zou dat onderzoek verder moeten gaan om daar...   

 

Z: Wacht even, dat is de volgende vraag.  

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.  

 

--- Dus de relatie tussen ontvankelijkheid voor geest en moleculaire structuur-

veranderingen in de celmondjes, van de celwand van de menselijke cel, vraagt om een 

biochemisch onderzoek?  

 

Z: Ja en neurobiologisch zeer zeker ook.  

 

--- Neurobiologisch zou impliceren dat het alleen in de zenuwcellen zou zijn.  

 

Z: Onder andere, het zit overal in.  

 

--- 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 

sluitingsproces teweeg brengt.  

 

Veranderingen in DNA  

--- De vorige keer werd in dit verband ook aangereikt dat het vooral de stroom buiten 

de cel is, wat ze noemen de extracellulaire stroom, die langs die cellen gaat die deze 

verandering bewerkstelligt  
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Z: Ja. 

 

--- Dus dat is iets anders dan dat het vanuit de kern van de cel, van uit 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.  

 

--- Dus de veranderingen in de moleculaire structuren in de extracellulaire ruimte, is 

iets wat tot stand komt door een veranderende expressie van het DNA.  

 

Z: Ja, ik heb heel duidelijk gehoord, dat zelfs in het DNA een verandering gaat komen, 

waardoor ook de genen veranderen, waardoor bepaalde ziekten, kwalen en 

misvormingen kunnen veranderen.  

 

--- Heeft DNA een soort sleutelpositie als het gaat om de kwantumsprong, die 

energetische verandering, die nu gaande is? 

 

Z: Ja  

 

--- Hoe kan die energetische verandering tastbaar en meetbaar worden gemaakt?  

 

Z: Dat is een proces, wat zowel in de psyche als in het fysieke, maar vooral ook in het 

emotionele gebied van de mens plaatsvindt.  

 

Nieuwetijdskinderen 

--- 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. 

 

--- 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 collectief gevraagd dat de mens al zijn kennis, 

kunnen en wetenschap gebruikt om hier onderzoek naar te doen. Want het is een reëel 

bestaand feit.  

 

--- Hoe kunnen wij dat aantoonbaar maken? Kunnen ze 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. 
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Z: Daar ben ik het helemaal mee eens, tot mijn verdriet. 

Het onderzoek wat plaats kan vinden, kan gericht zijn - we komen 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 pakken 

genomen te worden, of door andere wetenschappers helemaal uitgerangeerd te raken. 

Daar zit het in.  

 

Waarom gebeurt dat dan niet? Omdat bijna iedere wetenschapper die niet vanuit zijn 

diepste spiritualiteit leeft, de angst heeft dat hij geroyeerd zal worden, dat hij niet 

erkend zal worden, dat hij, kortom, buiten de boot gaat vallen. Dat is een zeer slechte 

vormgeving in onze maatschappij.  

 

Methode van onderzoek  

--- Vanuit de kwantumfysica wordt gezegd dat een objectief onderzoek niet bestaat. 

De onderzoeker heeft altijd een bewuste of onbewuste subjectieve relatie met het 

onderzochte.  

 

Z: Ja, dat is de diepte psychologie, dat is in de psychologie bewezen. 

 

--- Je sprak net over de fotonen, de lichtenergieën.  

Zou dat een link kunnen zijn wat daaraan gerelateerd kan worden? 

 

Z: Ja, in de fotonen, de lichtenergieën, is alle kosmische informatie aanwezig. Hoe dat 

ontvangen wordt door de mens in zijn bewustzijn, hangt af van zijn eigen paradigma, 

van zijn eigen geaardheid.  

 

Fysica en metafysica 

--- Ik heb hier een model, waarbij ik het geestelijke van de mens, van de totale 

werkelijkheid, als een geel gebied gemaakt heb. Dat groene gebied daarachter is de 

materiële wereld, de 'ruimtetijd' en daartussen hangt dan in mijn visie, een gordijn van 

het kwantummechanische reductieproces wat de mensen al ontdekt hebben als het 

meest vreemde van de natuurkunde.  

 

Mijn eerste vraag is natuurlijk, kan ik mijn vragen stellen, uitgaande van dit model? Dat 

ik het zo zie, dat in de natuurkunde het reductieproces als het ware tussen het zelf, het 

ik-achtige, inzit?  

Het laatste stapje is dat alle ervaring, wat dat reductieproces in feite is, in de hersenen 

naar je bewustzijn toekomt? 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 gelaagdheden, 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.  
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Daardoor komt in de mens het besef dat hij in zichzelf, alle kosmische kracht heeft 

verenigd. 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 

bestaat, die natuurkundig verduidelijkt kunnen worden.  

 

--- Wat zijn die andere lichamen dan? Zoals astraal en etherisch lichaam, om het zowel 

natuurkundig, als experimenteel, 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.  

 

--- Als ik dan denk dat meteen naast het ‘zelf’, het geestelijke, 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 geslagen. Die bruggen zijn 

te traceren in de wetenschap, zowel in de medische als in de fysieke, fysische 

wetenschap. Daar moeten we naar dus toe.  

 

Bewust zijn van de brug tussen geest en materie 

--- 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 gevoelsgebieden, in z’n fysieke, overal in, bewust 

gaat worden dat hij geest ingedaald in materie is. Dan kunnen er bruggen geslagen 

worden, eerder niet.  

 

--- We moeten zoeken naar mogelijkheden vanuit ons eigen zijn, om een brug te slaan 

vanuit de fysieke wetenschappen zoals die nu zijn, en hoe het moet gaan worden.  

Aan de andere kant, de kwantumsprong is gedefinieerd als een proces wat gebeurt in 

de mens, individueel en collectief, het groeit innerlijk omdat er geest in ons aanwezig 

is. Dat gebeurt en geeft een grote omwenteling.  

Zorgt dat gebeuren er dan voor dat het allemaal in orde komt? Is de kwantumsprong 

de oplossing voor de problemen waar we mee worstelen in het vinden van vormgeving 

van hoe we het allemaal moeten doen? 
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Z: Ben ik niet helemaal mee eens. 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.  

 

--- Naarmate de kwantumsprong vordert, wordt het niet steeds gemakkelijker voor de 

mens als het inzicht verder komt dat de mens geest in zich heeft? Dat geeft dan 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 wat als het 

ware de geestkracht van jezelf in jezelf, het hoger zelf in jezelf, dicht slaat.  

De geestelijke hiërarchie, die ik het kosmisch collectief van hogere bewustzijns noem, 

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, door 

de menselijke lichtkracht. Niet in een afhankelijkheid aan, ik weet niet van wie of wat, 

want dan blijven we op hetzelfde steken, met iets andere normen.  

 

Verstrengeling in de kwantummechanica  

--- In dit beeld, met de kwantummechanica, kan ik me voorstellen dat wat dan heet, de 

kwantummechanische samenhang, of verstrengeling, of entanglement, dus dat delen 

op afstand, die een geheel geweest zijn samenhangen. Dit kan bijvoorbeeld de basis 

zijn van telepathie of transcendente ervaringen van iets, zonder dat je dat zintuiglijk 

ervaart en de vraag is dan eigenlijk, is dat zo en hoe is dat dan?  

 

Z: De verstrengeling kan pas plaatsvinden, dus beleven van de parallelle werelden is 

het in wezen, 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 nou 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.  
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Parallelle werelden 

--- 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 simpelweg 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 afhankelijk 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 daaraan schijnt een sluier te leggen.  

 

--- Maar tegelijkertijd kan die connectie met zo’n verticale 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 helpen, 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. 

 

Hypofyse en hersenfuncties 

--- Het bidden niet buiten jezelf plaatsen.  

Kan het zo zijn, dat als je je hartswens in jezelf laat klinken, de hypofyse daarop 

reageert met een ontvankelijk maken van je hersencellen, waardoor kosmische 

energieën kunnen beklijven? Dus het richten van je idealen of wensen, vindt plaats in 

een inkerend proces? 

 

Z: Ja. Heel goed. 

 

--- Komen dan de celmondjes en het moleculaire veranderingsproces aan bod in dat 

ontsluiten van nieuwe hersenvelden?  

 

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

de hersens grijs is en aan een ander deel zitten blauwe vlammetjes.  

In dat deel dat nog grijs is, zouden enorm veel blauwe vlammetjes kunnen komen, 

wanneer dit zou gebeuren, wat jij nu zegt. 

 

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

ieder mens. 
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--- Ik heb een MRI scan en een EEG gehad. Het was bij mij het meest duidelijk op de 

EEG dat er hersengebieden actief zijn die bij anderen niet actief zijn. Dit wordt in de 

medische wetenschap vertaald als ‘epilepsie’, maar dat is het dus niet.  

 

Z: Mooi, dank je wel. 

 

Effecten op het zenuwstelsel 

--- 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 gebaseerd 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 daarlangs 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.  

 

--- 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, door dat zenuwstelsel wat ontwricht lijkt te worden 

maar het niet echt is, een behoorlijke fout kunnen maken. Voor de betreffende persoon 

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 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 

kunnen hanteren.  

Daar is het dan ook allemaal voor gegeven. 

 

--- Hoe kunnen genezers, ofwel regulier ofwel alternatief, zich hierin scholen? 

 

Z: Ik denk dat daar overal al scholingen voor zijn. Maar nogmaals, alles gebeurt vanuit 

het bewustzijn wat die mens als mens heeft. Is dat bewustzijn gebaseerd op gewin, 

macht, aanzien, nou noem maar wat, dan is de hulp die de genezer kan geven van 

weinig waarde. Hij zou juist de hulpzoekende nog dieper in de put kunnen brengen.  
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Het zijn de energieën die wij ook uitstralen. De energieën die ongezien waarschijnlijk 

de ander kunnen bereiken en juist de ander daar raken waar jouw energie een respons 

vraagt of geeft.  

 

--- Ik kreeg een keer iets aangereikt over 'lijden' met een lange ij,  

daarna werd het een 'leiden'.  

Toen was het: We willen je brengen naar een andere weg en het aanreiken van andere 

energieën en weg nemen wat allang niet meer bij je hoort en je laten inzien dat liefde, 

liefde is.  

Het zal je denken transformeren.  

Het is een liefdevolle handreiking die jou wil bereiken vanuit een zuivere energie.  

Een doorbraak met dieper inzicht, je houding zal veranderen en je meer zicht geven 

op wat voorheen onzichtbaar was. De pijnen zullen veranderen in heldere impulsen en 

je intuïtie versterken.  

Het is energie van het zuiverste goud.  

Gegeven uit jouw innerlijke bron.  

Het kan stromen daar waar het eerst geen bedding vond. Nu mag het lichtend de weg 

vinden waarvoor jij gekomen bent.  

 

Z: Nou, is dat niet prachtig?  

Dit is waar we het nou de hele dag over hebben. 

 

Licht en duisternis 

--- Al een tijdje bezig zijnde met deze materie, komt er heel veel informatie op ons af 

en daarin wordt gesproken dat er behalve die hogere hiërarchieën, ook andere 

hiërarchieën zijn, die dit proces, de vergeestelijking in de materie in de mens, willen 

doorkruizen en er ook faliekant tegen zijn. Is daar enige kennis over? 

 

Z: Ja, dat is waar.  

Licht roept duisternis op, klinkt vreemd hè?  

Licht en duisternis zijn elkaars tegenpolen die het kosmisch geheel in balans houden. 

Wanneer het licht groter wordt, wordt de duisternis ook groter. Dit zijn de engelen van 

barmhartigheid. Ik zag ze met een zwart maskertje voor, dat is mijn vertaling. 

  

Juist de engelen van barmhartigheid, die vroeger de duivels werden genoemd, dus het 

kwaad, zijn noodzakelijk om de mens tot zijn werkelijke bewustzijn te brengen.  

Iemand zei zo even over lijden met een lange ij.  

Het lijden zal de mens net zolang nodig hebben totdat in hemzelf het bewustzijn zo 

groot is geworden, dat dit niet meer noodzakelijk is.  

Deze hiërarchieën werken met elkaar samen en slechts de onschuld van het 

bewustzijn van de mens, kan voorkomen dat in de lichtflitsen die de mens krijgt, ook 

duisternis aanwezig zal zijn.  

In een lezing over ‘Wegen en dwaalwegen van channeling’ sprak ik over wat er 

aanwezig is in het diepste onderbewustzijn in de mens, waardoor hij juist in dat licht 

krijgend en gevend, toch duisternis kan brengen.  
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Dat komt door datgene wat nog niet in liefde is getransformeerd in het eigen 

onderbewustzijn en vooral wanneer daar de innocence van het ‘niet willen zijn’, ‘niet 

willen hebben’ niet is. 

  

Het is de energie van begeerte.  

Deze energie van begeerte is niet alleen zwart, maar is met felkleurige vlammen en 

dat kan de mens totaal, als het ware, verslinden.  

Juist in dit tijdperk, het Aquariustijdperk, waar de mens steeds meer opengaat, moet 

er gekeken worden - en door de mens die open gaat heel duidelijk in zichzelf 

onderzocht worden - of daar in datgene wat hij of zij brengt niet de liefdeloosheid van 

machtswellust, van begeerte, van egoïsche aspecten aanwezig is. 

 

Bewustzijn en zelfbewustzijn 

--- Geldt de transformatie voor alle levende wezens die cellen hebben? Of is het alleen 

afhankelijk van bewustzijn en zelfbewustzijn? 

 

Z: Het is wel afhankelijk van bewustzijn en zelfbewustzijn, want ook een plant, een 

mineraal en dieren hebben bewustzijn en zelfbewustzijn, alleen is dat van de 

mineralen, de planten en de dieren groepsgewijs gesorteerd, zal ik het maar noemen.  

 

--- Krijgen zij diezelfde beïnvloeding, want ik neem aan dat zij helemaal innocence 

zijn?  

 

Z: Zij krijgen dezelfde flitsen, maar staan in hun bewustzijn dus in een totaal ander 

niveau.  

Daar gebeurt ook iets mee, ja. 

 

Hulpverleners en studiegroepen 

--- Waarom zijn er zo vreselijk veel hulpverleners in deze tijd? 

 

Z: In ieder mens leeft toch, dat zou je haast niet geloven met alle ellende en kwaad 

wat er gebeurt, een mate van herkenning van de eenheid waar we uit komen. Vanuit 

de mate van herkenning kan in ieder mens de menselijke warmte opgloeien.  

Zo is mij ooit gezegd:  

‘uw menselijke warmte is de hoogste energiebron op deze uw wereld’. 

  

Waarom daar zoveel hulpverleners zijn, is omdat in ieder mens die opengaat, dit de 

ander wil mededelen.  

Er is alleen een grens: deel het de ander niet mee vanuit jouw- maar vanuit de 

waardigheid van de ander.  

 

--- 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 psychiatrie en psychologie 

kunnen komen, die dit met mij wil gaan onderzoeken, want dit is een heel groot veld. 
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De relatie tussen het DNA en de gevoelsgebieden betreft al die 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, dan kan daar een totale verandering in 

komen, omdat dan duidelijk gaat worden waar die knooppunten liggen.  

 

--- Ik snap dit wel, daar zitten een hele hoop vragen aan vast. Alleen op dit moment 

heb ik daar geen vragen over.  

 

Onderzoek met geestelijke hulp 

--- De hele middag kom je terug op het belang van onderzoek. Wat is ervoor nodig om 

dat mogelijk te maken. Moet dat vanuit de bevolking komen? Want er leeft bij de 

wetenschap heel veel angst. Wat is er voor nodig om dat praktisch mogelijk te maken? 

 

Z: Daarvoor zijn twee kanten nodig.  

Vanuit de bevlogen, de spirituele wetenschap is het noodzakelijk dat er natuurlijk de 

animo voor ontstaat. Met hun kennis en achtergronden kunnen zij daar een heleboel 

aan geven. 

  

Maar het is zeker van heel groot belang dat er bij mensen in de werkvelden van de 

maatschappij dit bewustzijn gaat leven en men met elkaar daarover wil praten, het wil 

onderzoeken en het dan later wil combineren met de spirituele wetenschap.  

Ik weet niet wat ik daar tussendoor kan doen, maar als ik wat kan doen, dan is dat 

prima. Zo zijn er nog meerdere mensen die dit ook kunnen.  

 

--- Ik wil hier nog een vraag over stellen die hier op doorgaat. Er leeft zoveel angst om, 

zeker vanuit de wetenschap, je op dat gebied te begeven. Wat wordt er vanuit geest 

geboden aan bescherming, aan hulp?  

 

Z: Wanneer een mens werkelijk vanuit die innocence, door onderzoek hierin verder wil 

gaan en werkelijk tot diepere inzichten wil komen om, dat klinkt overdreven, de wereld 

te verbeteren, dan zal er grotere geestelijke hulp komen. Hoe dat eruit ziet weet ik niet.  

 

Mag ik het even naar mezelf doen. Ik heb in mijn jeugd vaak wat stemmen gehoord, 

of wat schimmen gezien.  

Ik heb een auto ongeluk gehad en daarna werd het wat sterker. Mijn moeder was daar 

bang voor, want haar moeder was in Indonesië iemand die daar heel veel van wist en 

dat wilde ze van haar dochter niet. Ik ben jong getrouwd, heb een heleboel kinderen 

gekregen, had geen tijd hiervoor en heb alles weggeschoven. 

  

In mijn tweede huwelijk kreeg ik liefde.  

Aha, liefde en veiligheid, dat was een basis waardoor het bij mij open kon gaan. En 

natuurlijk niet alleen bij mij, bij iedereen kan dat zo zijn. In dat opengaan, kwam alles 

als het ware vanzelf. De televisie stond op de stoep met het ‘Wat heet beter’ van de 

KRO, de radio, allerlei bladen en ik kreeg een grote praktijk.  

Ik wist van toeten noch blazen, maar het kwam.  
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Er was diepte psychologie, daar had ik nooit van gehoord, maar het kwam. Dus vanuit 

een bepaalde innocence, zal ik het maar zeggen, kreeg ik de hulp die noodzakelijk 

was om dat allemaal te kunnen doen. 

  

We zijn allemaal uniek, dus voor ieder mens geldt ditzelfde in zijn eigen context. Dat 

is een hoopvol gegeven en daar moet je vertrouwen in hebben. 

 

--- We hebben eeuwen lang de religies gehad, daarna de esoterische stromingen, 

spirituele bewegingen en daar kom je dezelfde dogma’s tegen. Je sprak net over 

onbevangenheid. Gaat het er om, om al onze overtuigingen, ook de spirituele en 

esoterische, los te laten om opnieuw te kunnen beginnen en te ontwennen? 

 

Z: Ja, prachtig. Dat is wat er beoogd wordt door de begeleiding die ik krijg. En dat 

kosmisch collectief wil een brug slaan naar wetenschap, maatschappij en religie van 

de mens, dat is: 

  

‘Mens, denk er toch om dat jij bent de geest;  

dat in jou is alle waardigheid die je kunt hebben;  

dat het respect daarvoor bij eenieder  

omhoog moet komen'. 

  

Dat wij daarvoor moeten staan en moeten werken  

en in vertrouwen.  

 

Slotceremonie 

Laten we even stil zijn en al die woorden die we hebben gehoord los laten en gewoon 

in onszelf zijn.  

 

Deze slotceremonie, die in de wijdingsvieringen van de Tempelorde die ik heb mogen 

oprichten, ook de beginceremonie is, is datgene wat juist vandaag heel duidelijk naar 

voren kwam hoop ik. 

  

U ziet drie kaarsen op het tafeltje.  

De kaars aan uw rechterhand en mijn linkerhand,  

symboliseert de 'Eenheid van zijn: Geest’.  

De kaars aan uw linkerhand en dus mijn rechterkant,  

symboliseert het 'Licht van het Bewustzijn' daarvan.  

De kaars die de punt van de driehoek vormt en naar u gericht is,  

symboliseert de 'Liefdeskracht' die in de mens aanwezig is.  

Dan wil ik nu drie mensen vragen, twee mannen en een vrouw, of twee vrouwen en 

een man, dat maakt niet uit, die deze kaarsen willen aansteken.  

Met het kleine kaarsje aan die grote kaars van de 'Verbinding'.  

Ziet u de relatie hiertussen?  
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De grote kaars van de verbinding, die dan gebruikt wordt als basis voor het symbool 

van de eenheid van het zijn, het licht van het bewustzijn daarvan en de liefdeskracht 

van de mens. U kunt dat in uw eigen woorden zeggen, of in uzelf, dat maakt niet uit.  

Wie mag ik vragen?  

De linkerkant, de eenheid van zijn, rechts het licht van het bewustzijn en de derde 

kaars, de liefdeskracht in de mens.  

 

Ik dank u wel en dat wij deze slotceremonie die eigenlijk slechts een symbolische 

handeling is, toch in ons hart en ook in ons hoofd, in ons verstand meedragen.  

En dat in ons dagelijkse leven, misschien soms zo nu en dan een flits daarvan kan 

opkomen.  

 

Ik dank u voor uw medewerking, de prachtige vragen, de humor die daar ook was en 

het gezamenlijk zijn hier, wat een hele grote dragende positieve energie is. Want wij 

zenden energie uit en zo’n groep als deze zendt dat ook uit en zal hopelijk dezelfde 

energieën ontmoeten waar dan ook.  

Dank u wel.  
 


