Omschrijving Zogenaamde “Luizenkiller”
Deze piramide is gemaakt naar aanleiding van verkregen kennis via mijn Gidsen en via mijn dromen.
Veel kennis zit verwerkt in de bodemspoel van de piramide, de bodemspoel bestaat uit lemniscatisch
gewikkelde koperdraden met open snijpunten, waardoor een geometrisch geheel ontstaat die zeer
harmonieus van aard is. Een snijpunt op zich levert geen bruikbare energie op, om bruikbare energie
te verkrijgen dient een snijpunt “open” te zijn, hierdoor is “groei” mogelijk, zo ontstaan zogenaamde
“poorten” waardoor rechtstreekse verbindingen ontstaan tussen werkelijkheid of geest, of hemel en
aarde, of hoe je ook wilt noemen. Poorten zijn als het ware open verbindingen, of deuren, tussen
dimensies, of werkelijkheden.
Ter hoogte van deze kruisingen ontstaan zogenaamde nulpunten, punten waar energie ontstaat die
negatief en positief tegelijk is, deze energie kan gebruikt worden ten behoeve van vele doeleinden.
De piramide vorm is gekozen omdat ik van mening ben dat deze klassieke vorm uitstekend geschikt
is om energie aan te zuigen, te verzamelen en te bundelen en om de energie vervolgens weer te
verzenden.

Hieronder een deel van een rapport waar ik mee bezig ben geweest, omdat ik behoefte
had aan orde van de informatie, dit deel van het rapport schetst een beeld van de
lemniscaat.
Theoretische aantoonbaarheid Nul-punt energie (Universele energie) in kruisingen van een Lemniscaat.
Inleiding:
Ik heb reden om aan te nemen dat zich op de kruisingen van een Lemniscaat Nulpunt energie vormt
en zelfs in staat is zwaartekracht op te heffen.
Dit is een evolutionair rapport en doet dienst als theoretisch model om aan te tonen dat zich
universele energie op de kruisingen vormt. Vanuit dit model kan men zich richten op de praktijk.
Ik werk veel samen met intelligente universele energieën (channeling) die mij leren te kijken door de
bril die zij dragen. Het wil niet zeggen dat deze energieën Waarheid zijn, maar ze zijn een hele
liefdevolle en waardevolle bijdrage aan het redenatieproces dat met dit rapport hand in hand gaan.
Wanneer ik het heb over de Lemniscaat heb ik het over balans. Een lemniscaat bestaat uit drie delen
ofwel uit een drie-éénheid; namelijk negatief - neutraal - positief, of links – midden – rechts.
Wanneer ik het over gidsen heb, dan bedoel ik een energie uit het universum, of beter gezegd; het
universum zelf, we zijn allen één en ik praat uit één

Ik wil niet zeggen dat mijn Channelings voor 100% kloppen, ook ik wordt zo nu en dan geplaagd door
mijn ego, maar wanneer ik niet zeker ben van mijn zaak check ik mijn channelings via mijn dromen of
andere externe bevestigingen, waar het om gaat is MIJN waarheid, het doet er niet toe of het de
waarheid van iemand anders is.

Rode draad:
Channelings kunnen, zoals ik eerder zij, vorm gegeven worden door het ego, of door een (onbewuste)
voor op gestelde mening. Probeer hier door heen te lezen, ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat de
rode draad in een channeling, ofwel een steeds terugkerend item, een juist gegeven is. De rode draad
geeft een richting aan, deze richting is altijd een juiste richting, dus focus je niet op details.
Gidsen sturen je altijd een bepaalde richting uit, vooraf gezien weet je nooit waar je uit komt, het is
altijd weer een verassing waar ze dit keer naar toe willen, maar je ziet altijd een verband.

En verder…
Ik zal in zo duidelijk mogelijke zinnen en bewoordingen schrijven opdat het voor iedereen
begrijpelijke taal zal zijn, de waarheid van een kind is gestoeld op een zeer grote waarheid, waar men
veel waarde aan kan hechten, kinderen gebruiken weinig en simpele woorden om iemand iets
duidelijk te maken, dit in tegenstelling tot intellectuelen die denken moeilijke bewoordingen nodig te
hebben om iets over te brengen, zo ook hun apparatuur. De ware intelligentie wordt niet gemeten
vanuit het brein, maar vanuit het hart en het hart is simpel en puur, net als een kind. Het hart heeft
helemaal geen woorden nodig om tot een waarheid te komen, het hart IS Waarheid. Het hart oordeelt
niet, want voor haar is alles Waarheid.
Ik weet dat spiritualiteit en wetenschap eigenlijk één is, alleen vanuit ons dualistische zienswijze
hebben we links en rechts een naam gegeven, eigenlijk is er alleen maar het het midden, waar je naar
links en rechts tegelijk kunt kijken zonder oordeel. Onze Schepper is het midden, het Universum is het
midden.
Om tot Nulpunt energie te komen is een denkvermogen nodig die zich in het midden bevindt van de
hersenen.
Nulpuntenergie is energie die zich niet laat vangen door links, of rechts, het laat zich alleen vangen
door het hart.
We leven met z’n allen in een tijd waar het dualistische denken ingeruild dient te worden voor een
denkvermogen uit het hart. De energie om ons heen, dwingt ons om onze oude overtuigingen en
denkrichtingen die voortvloeien vanuit een links of rechts benadering overboord te gooien.
De Nieuwe Tijd is aangebroken, een nieuwe evolutieperiode is van start gegaan die gebaseerd is op
het denken vanuit het hart. ER IS GEEN PLAATS MEER VOOR DUALITEIT. Wetenschappers die
bezig zijn met Nulpunt energie, antizwaartekracht of tijdsmanipulatie ect., zullen NOOIT, tot een
goed werkend apparaat komen wanneer zij hun rechter hersenhelft ontkennen en er niet mee
samenwerken.
De Nieuwe tijd vraagt van een ieder om te creëren vanuit het hart en niets anders dan dat. Al het
andere is gedoemd te mislukken! Een ieder dient zich compleet te reinigen en met AL zijn ikken in
harmonie en liefde samen te werken, zelfs je meest duistere kanten dien je lief te hebben.
DENK HET MIDDEN EN DENK HET UNIVERSUM
In de afgelopen jaren ben ik door meerdere reinigingsprocessen gegaan en heb ik geleerd om elk deel
van mezelf lief te hebben, dit verschafte mij, in samenwerking met mijn spirituele gidsen een diep
inzicht over mezelf en leerde om niet meer te denken in de trend van goed en slecht, alles dient een
doel en is bedoeld om te leren oever jezelf, dit wil niet zeggen dat ik geen oordeel meer heb, maar ik
denk nu meer in de trend van dat ’iets niet trilt in mijn frequentie’ en er zonder een stempel op te
plakken van goed of slecht, met liefde en respect afstand van doe. Doordat ik de afgelopen jaren de
werking van het universum van mijn gidsen geleerd heb door goed naar mezelf te luisteren en te
kijken, weet ik dat alles wat je bent een afspiegeling, of weerspiegeling is van het universum.
Want:

Zo Microkosmos zo Macrokosmos

En ook:

Jij bent het Universum en het Universum ben jij

Ik zal in dit rapport steeds terug komen op vergelijkingen, soms door eigen redenaties, dan weer
aangevuld met zienswijze van mijn Gidsen.
Ik weet niet wanneer dit verhaal haar climax bereikt, het is altijd weer uit te breiden, maar een goede
basis heb ik gelegd voor degene die deze kennis in kunnen passen binnen hun unieke waarheid.

Het meeste van dit werk is intuïtief bij elkaar gesprokkeld, ik weet wanneer ik op een goed spoor zit
doordat elk vermoeden in de regel door ‘toevallige’ gebeurtenissen, samenlopen van
omstandigheden, of via mijn dromen worden bevestigd. Ik grijp elke onorthodoxe manier aan om
mijn waarheid vorm te geven, alles op mijn manier, mijn waarheid. Ik durf op lucht te bouwen.
Met dit rapport probeer ik geen discussie los te peuteren, dit is een rapport op mijn waarnemingen
gebaseerd.
Wanneer dit rapport niet resoneert met jou waarheid zou ik graag willen dat je het met respect naast je
neer legt.
Dit rapport legt mijn gedachtegang vast en is meer bedoeld om eventuele patronen te leren
(her)kennen.
Een gedachte kan soms zo vluchtig zijn, dat je het meteen moet opschrijven, het onder woorden
brengen van een diepgaand gevoel dat zich aandient, kan in de regel alleen op dat moment, of net
erna verwoordt worden.
De Goddelijke energieën kunnen soms zo vluchtig en subtiel zijn dat ze zich niet laten vangen door
woorden.
Uitgangspunten:
Uitgangspunten zijn beperkingen en elke beperking die je jezelf oplegt is een verkleining van je
werkgebied.
In werkelijkheid is alles mogelijk, alles wat de geest kan bedenken heeft bestaansrecht en heeft een
bestaan in een één of andere werkelijkheid van de geest.
Het werken met een model heeft een beperking, tenzij je de uitgangspunten als een losstaand
referentiepunt ziet, het staat los om direct plaats te maken wanneer het evolutieproces van jou vraagt
om de kaders van het model of referentiepunten te verschuiven.
Dit verschuiven van jou referentiepunten is alleen mogelijk wanneer je een open geest blijft houden en
in staat bent oordeel te laten varen en positieve en negatieve energie te zien als één energie
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Alles is mogelijk
Gedachten zijn scheppend
Toeval bestaat niet
Je bent het universum
Zo macrokosmos, zo microkosmos tegelijk.
Dromen zijn geen bedrog en is een symbolische weerspiegeling van jou werkelijkheid.
De werkelijkheid overdag kun je op dezelfde symbolische manier zien als je dromen.
De aarde met haar bewoners is een perfecte weerspiegeling van elkaar en haar gebeurtenissen
in verhouding met gebeurtenissen in het Universum.
Liefde is de energie die het universum in stand houdt. (een zelfinstandhoudend systeem)
Alles is trilling en beweegt zich in golfbewegingen en spiralen.
Ten behoeve van evolutie is een prikkeling van buitenaf (of binnenuit) nodig, ook het
universum wordt van buitenaf (of binnenuit) geprikkeld, zonder prikkelingen, geen groei,
geen leven. Alles is in beweging. Zelfs God wordt door een systeem van buitenaf (of
binnenuit) geprikkeld om in beweging te blijven en dus te groeien.
Wanneer iets een gedachte is bestaat het reeds ergens in het universum, je hoeft het alleen nog
maar te vinden.
Je vindt met behulp van het hart.
Het hart is Waarheid, de enige Waarheid.
Er zijn meerdere zelfinstandhoudende systemen
Er zijn meerdere universa
Alles in dit universum is intelligentie en dus informatie.

Hoe het begon:
Het lemniscaat verhaal zit in mijn hele leven verweven, elke gebeurtenis stond en staat in het teken
van de lemniscaat. Tijdens mijn ontwaken, een paar jaar geleden kwam ik tot de ontdekking dat ik
was voorbestemd om de grote kennis van de lemniscaat aan Nederland te presenteren, deze kennis is
een zeer belangrijke kennis en omvat een zeer grote Waarheid. Vele en vele malen en op een steeds
dieper niveau kwam ik tot de ontdekking dat gebeurtenissen werden gecreëerd om mij vele jaren later
duidelijk te maken waar het om ging. Zodat ik de kennis met een diep gevoel kon ervaren en door dat
ervaren ontstond een weten. Je kunt alleen een waarheid verkondigen wanneer je hem zelf hebt
meegemaakt. Ik leef de lemniscaat, ik ben de lemniscaat, ik ben de oneindigheid in dualiteit die samen
gaat met de oneindigheid van heelheid. De één heeft de ander in zich.
Door diverse ‘toevalligheden’ ben ik in contact gekomen met mijn spirituele gidsen en mijn ware ik, ik
leerde communiceren met ALLES, van de kat tot aan het verkoudheidsvirus. Tezamen begonnen we
een model te ontwikkelen die is gebaseerd op de werkzaamheid van ons universum. Binnen dit model
dat niet aan vaststaande kaders is gebonden, past elke denkbare mogelijkheid die gebaseerd is op het
hart.
De grote spirituele betekenis van het lemniscaatsymbool begon ik te begrijpen en te ervaren, in
samenhang met de werkzaamheid van het universum en dus van jezelf.
De lemniscaat op spiritueel niveau:
De grote spirituele betekenis laat ik door mijn gidsen uit leggen, toegelicht door redenaties of een
uitleg van mij, daarna ga ik dieper in op elk aspect van deze lemniscaat.
(Artikel ‘Spiegelbeeld’ juni 2001)
Ik wil het met jullie hebben over de ‘lemniscaat’, of de luie acht. Een ieder van jullie kent dit symbool,
het wordt regelmatig toegepast bij dyslectische kinderen om de motoriek tussen de twee hersenhelften
te verbeteren.
Wiskundigen breken nog steeds het hoofd op het feit of het een symbool de eindigheid weergeeft of
de oneindigheid maar daar houdt het toch wel bij op. Het schijn zo te zijn dat de Engelse wiskundige
John Wallis (1616-1703) het symbool introduceerde als de ‘wiskundige oneindigheid’. Een andere
wiskundige Jacob Bernoulli genaamd noemde het symbool als eerste ‘Lemniscus’, en is een Latijns
woord voor onderscheiding.
Het symbool komt ook voor in de serie van de Tarotkaarten. Het gaat hierbij om de eerste kaart van
de Major Arcana, de Magiër. Deze magiër heeft boven zijn hoofd de lemniscaat staan, als teken van de
lagere en hogere spirituele krachten, de verbinding tussen het stoffelijke en het onstoffelijke.
De lemniscaat wordt ook wel gezien als een liggende acht, eigenlijk maakt het niet uit hoe je het
symbool weergeeft. Het cijfer acht is met name interessant, omdat dit getal symbool staat voor
harmonie, totaliteit en volkomenheid, in de lijst van de 13 getallen. Het getal acht is structurerend en
herstructurerend, recht en rechtvaardigheid. Maar er is meer aan de hand met dit symbool en ik denk
dat de ware kracht nu pas echt aan het licht komt, ik heb zo het vermoeden dat maar weinigen weten
wat de totaliteit van dit symbool inhoudt.
Wanneer je het symbool met je vingers in de lucht maakt, gebeurt er iets met je wat men vaak moeilijk
kan verklaren er overkomt je een gevoel van rust, een gevoel van dat het goed is zo. Het is een zeer
goed bruikbaar aardingssymbool, iets wat in deze tijd maar al te vaak (helaas) gebruikt dient te
worden.
Maar er gebeurd meer wanneer je dit symbool regelmatig visualiseert of tekent.
Op energie niveau wordt er ontzaglijk veel teweeggebracht wanneer je de lemniscaat gebruikt. Het
laat haar invloed achter op alle niveaus.
Ik wil jullie, in samenwerking met mijn gidsen, het lemniscaat symbool introduceren.

Het beste kan ik de belangrijkheid ervan uit laten leggen door de gidsen zelf, deze weten als geen
ander uit de doeken te doen welk belang dit symbool dient. (ik noem alle energieën die ik channel
gidsen, omdat ze mij informatie verschaffen en daarom geen onderscheid maak tussen welke energie
in ‘aan de lijn’ heb).
Lieve vrienden.
Leren omgaan met hoge frequenties zal voor jullie heel normaal worden. Het leren omgaan met hoge frequenties
zal jullie in staat stellen, om het universum waar je nu in leeft, in frequentie te doen verhogen, waardoor het
mogelijk zal worden om zeggenschap over jou eigen universum te verkrijgen.
Het leren omgaan met deze hoge frequenties zal tot gevolg hebben dat je de leefgemeenschappen in jou
universum zover moet zien te krijgen dat ze het steeds hoger wordende trillingsgetal moeten leren integreren.
Het hoge trillingsgetal heeft tot gevolg dat alles wat niet in overeenstemming komt, niet mee zal gaan naar de
hogere frequentiewerelden.
Het trillingsgetal zal heel goed geïntegreerd dienen te worden. Voor veel leven in het universum zal behoefte aan
heling ontstaan, helende energieën zijn balancerende energieën, balancerende energieën hebben veel invloed op
het integreren van het trillingsgetal.
Helende energieën zorgen ervoor dat het trillingsgetal in balans wordt gebracht en daardoor geïntegreerd kan
worden.
Het hoge trillingsgetal heeft tot gevolg dat alle energieën die niet in balans zijn, het frequentiegebied waar zij
naar toe zullen gaan, niet kunnen betreden.
Het trillingsgetal waar wij jou over vertellen heeft een andere betekenis dan het aardse begrip voor het
trillingsgetal. Jou begrip voor het trillingsgetal is de hoogte van bewustzijn, de hoogte van bewustzijn heeft niets
te maken met het trillingsgetal. Veel mensen zijn zich niet bewust van zichzelf, het bewustzijn van mensen heeft
geen invloed op het trillingsgetal.
Het trillingsgetal waar wij over spreken, heeft alles van doen met de grote aantallen lichtdeeltjes die jou lichaam
aan kan. Het lichtlichaam bestaat uit ontelbare lichtdeeltjes, lichtfilamentjes genaamd. Het trillingsgetal heeft
alles van doen met de mate van snelheid waarmee deze lichtfilamentjes zich om het lichtlichaam heen bewegen.
Het fysieke lichaam heeft heel veel van deze lichtfilamentjes in zich. Het fysieke lichaam zal in de loop der jaren
steeds lichter en lichter worden, zelfs zo licht dat jullie heel veel moeite zullen krijgen om goed geaard te blijven.
Het fysieke lichaam heeft heel lang op een laag niveau gefunctioneerd, het heeft heel veel elementalen
opgenomen, veel van deze elementalen zullen het trillingsgetal niet aan kunnen. Helende energieën zorgen in de
komende tijden dat deze elementalen in balans gebracht worden. Het heeft heel veel zin om jou fysieke lichaam in
een hele goede conditie te houden, het in conditie houden van jou lichaam zal heel veel elementalen kunnen
integreren naar een hoger trillingsgetal.
Het balanceren van deze elementalen zal tot gevolg hebben dat jou fysieke lichaam minder moeite zal hebben het
trillingsgetal te verhogen.
Het heeft er alle schijn naar dat veel elementalen het trillingsgetal moeten integreren, of zij nu willen of niet,
zolang als er mensen zijn die elementalen gebruiken voor het vasthouden van ongeuite emoties, zullen ook zij
moeten meegaan met deze integratie.
Het balanceren van het universum is wat er op dit moment gebeurd. Hier werken zeer veel intelligentie vormen
uit het gehele universum aan mee. Vele van deze intelligentievormen zijn aarde bewoners, vele van deze aarde
bewoners zijn bewust of onbewust bezig met het in balans brengen van hun leefomgeving.
Het in balans brengen van jullie leefomgevingen zal jullie in staat stellen om veel bij te dragen aan het
helingsproces van een ieder die in jullie omgeving woont.
Heel veel mensen worden juist in deze tijd gevraagd om wat extra taken op zich te nemen. Het hele universum is
door het hele verleden door, flink uit balans geraakt, doordat vele intelligentievormen de kosmische wetten
hebben overschreden. Ook jullie aarde is hierbij betrokken.
Vele van deze intelligentie vormen beginnen nu in te zien dat wat ze in het verleden gepland hebben nu oogsten.
Het universum wordt op dit moment gebalanceerd en geheeld met behulp van heel veel balancerende en helende
energieën uit het zogenaamde ‘Zevende Universum’. Het Zevende Universum huisvest veel helende
intelligentie vormen die het aardse begrip van heling ver te boven stijgen.

Wij hebben heel veel mensen nodig om het universum waar jullie in wonen te helpen helen. Jullie universum
staat op het punt te bevallen van zeer veel baby universumpjes.
Door regelmatig het lemniscaatsymbool te tekenen of te visualiseren doe je als mee aan het in balans brengen van
jullie universum.
Het lemniscaatsymbool heeft vele bijzondere eigenschappen in zich, je kunt het symbool vergelijken met een
enorme warmte wisselaar, zij vormt koud water om in warm water, maar in dit geval vormt het symbool angst
om in liefde en alleen liefde is nu nodig om het universum weer in evenwicht te brengen.
Reeds in lang vervlogen tijden bestond dit symbool, alleen werd het nooit mogelijk gemaakt door de toen
heersende energieën om volledig ondersteund te worden, wij vertellen jullie nu dat er energieën op jullie aarde
verankerd zijn, waardoor het symbool volledig in haar kracht is komen te staan.
Het is nu mogelijk geworden om hele universa te balanceren en vanuit dit balans is heling mogelijk.
Het symbool heelt alles wat in haar omgeving ligt, wanneer je haar boven je hoofd visualiseert, zal je gehele
leefomgeving hier de invloed van ondervinden.
Het symbool werkt zeer goed voor mensen die vanuit angst hun leven indelen.
Het symbool heeft eigenschappen in zich die andere symbolen niet hebben, vele symbolen zijn gebaseerd op
details, het lemniscaatsymbool draagt alle symbolen met zich mee en zal elk detail op haar pad meenemen.
Heel veel mensen zullen te zijner tijd hun angsten moeten verruilen voor liefde. Veel mensen zullen leren om
met behulp van het lemniscaatsymbool hun angsten om te zetten in liefde. Liefde bereik je alleen wanneer je in
een staat van balans bent.
Heel veel levens bevatten op dit moment een zogenaamde tijdscodering, het lemniscaatsymbool verschijnt voor
deze mensen op het moment wanneer hun wekkertje begint te rinkelen, vanaf dat moment zullen ze het
lemniscaatsymbool overal beginnen waar te nemen, bewust of onbewust. Het symbool transmuteerd angst in
liefde. Het gehele transmutatie proces heeft te maken met een verandering van richting. Het gehele leven is
gebaseerd op lineairiteit, het denken van de mens zal veranderd worden naar een denken die zich in alle
richtingen tegelijk uitstrekt. Heel veel mensen denken op dit moment lineair, dit wil zeggen dat zij denken dat
alles zich in voorwaartse richting beweegt. Heel veel levens hebben jullie besteed met het bestuderen van het
lineaire denken, nu wordt het tijd voor jullie om ook in andere richtingen te denken. Met behulp van het
lemniscaatsymbool kan het lineaire denken omgezet worden in een denkrichting die zich uitstrekt naar alle
kanten.
Het grote plan van het veranderende denken heeft te maken met het omzetten van materie in antimaterie.
Het heeft niet zo een zin om andere aspecten van het symbool weer te geven, alle informatie op zijn tijd, weet dat
deze informatie nodig is om jullie naar andere waarheden te leiden, hetgeen wij jullie nu vertellen zal een
achterhaalde waarheid van morgen zijn.
Het in balans brengen van het universum zal jou veel goeds brengen, want of je het nu gelooft of niet, een ieder
van jullie zal in de nabije toekomst een eigen babyuniversumpje bezitten.
Wij schenken jullie dit universum omdat dat deel zal uit gaan maken van jullie voorzetting in evolutie.
Zoals jullie bijbel verteld zijn jullie geschapen naar het beeld van God, het beeld van God zit in jullie en daar
hoort ook zijn universum bij! Wat zou nu een Schepper zijn zonder universum!
Lieve mensen, wij begrijpen jullie ongeloof en verbazing, maar wanneer je hier over leest zul je er over na gaan
denken, dat beloven wij jou.
Het universum wordt jullie geschonken omdat is gebleken dat jullie als mensheid bewust bent geworden van
jullie goddelijke vonk. Het gaat er in het universum naar menselijke begrippen nogal vreemd aan toe, door nu
jullie een eigen universum te schenken zul je leren om zelf werelden te creëren.
Het hele universum bestaat uit gedachte kracht en uit gedachten komen hele werelden voort.
Het balanceren van jullie leefomgevingen zal jullie in staat stellen om straks een gebalanceerd en geheeld
babyuniversumpje in ontvangst te nemen.
Het hele universum waar je nu in leeft heeft haar langste tijd gehad. Het hele zonnestelsel waar jullie nu in
wonen zal overgebracht worden naar en geheel ander universum, waar jullie zonnestelsel een andere functie zal

krijgen. Het driedimensionale vlak heeft haar langste tijd gehad en zal ingeruild worden voor een vijf
dimensionaal vlak.
Het is zeer moeilijk voor jullie om je op dit moment voor te stellen om te leven in een vijf dimensionale wereld.
Komende jaren hebben wij jullie veel lessen te leren die te maken zullen hebben met het voorbereiden van jou
toekomstige leven in jou eigen universum in het vijf dimensionale vlak. Jou universum omvat elke gedachte die
ooit geschapen hebt, dit reikt terug tot vele en vele duizenden jaren terug, elke gedachte staat in de ether gegrift,
hele werelden zijn door jullie in deze ether geschapen. Deze etherische werelden waren tot voor kort niet voor
jullie toegankelijk. Wij vertellen jullie dat je zeggenschap zult krijgen over elke wereld die je hebt geschapen.
Hiertoe behoren ook zeer onevenwichtige werelden, die voortvloeiden uit onevenwichtige gedachten. Met behulp
van het lemniscaatsymbool breng je ook balans in deze werelden. De ware kracht hiervan werkt door tot in het
verleden en toekomst. Wanneer je in balans in het NU weet te leven, zal dat invloed hebben op hetgeen je eerder
geschapen hebt, het verleden kan je helen door liefdevol te denken over jezelf in het NU. Veel heeft te maken met
oordeel, houd van elk aspect van jezelf, inclusief elke gebeurtenis die zich in jou leven heeft voltrokken, elke actie,
of deze nu gebaseerd is op het duister of het licht, het deed dienst om jou iets te leren over jezelf.
Lieve mensen, wij kunnen niet genoeg benadrukken wat het grote belang is van het lemniscaatsymbool, voor
jullie een simpel achtje, voor ons een symbool dat de eigenschappen bezit om hele universa te balanceren en te
helen.
Wij wensen jou heel veel succes toe in de komende tijden.
Wij houden van jullie tot in de eeuwigheid.

Geborenen onder het getal 8 volgens de leer van de Maya’s symboliseert het volgende:
8
Galactisch; De opgestapelde scheppende pulsering wordt overgebracht naar het galactisch stelsel.
Brengt het proces van fysieke manifestatie in actie.
HARMONISEER
De invloed van Vaxac is structurerend en herstructurerend. De uiterlijke werkelijkheid begint vorm te krijgen.
Het verfijnt de realiteit gebaseerd op een doorlopende inbreng van de groeiende realiseringen en intenties
(krachtige voornemens).
Het ontdekt en herontdekt de grenzen tussen de Geest en de vorm. 8 is het verband tussen de vorm en de inhoud
van de vorm: 8 staat voor integriteit (onschendbaarheid, niet van zijn stuk te brengen).
Mensen geboren onder invloed van het heilige getal 8 zijn bereid om allerlei nieuwe dingen uit te proberen. Zij
staan altijd klaar om iets anders en iets nieuws te ontdekken. Het zijn ontwerpers en uitvinders van de fysieke
wereld. Zij vergelijken en analyseren uitgangspunten in religie en filosofie. 8c verlangt ernaar om de vele
inzichten van de wereld te begrijpen. Hij wil weten hoe anderen de wereld zien. Dit is waarom 8 vaak een
globetrotter is. Zij halen vele verschillende ideeën en uitgangspunten uit hun leven naar binnen, waardoor ze
wat zonderling, of afwijkend van het ‘gewone’(excentrisch) kunnen overkomen. Ze kunnen er zelfs wat maffe
wilde ideeën op na houden, maar ze zijn zelden onevenwichtig in hun realiteitszin.
Frequenties:
Een frequentie is voor mij een trilling, een trilling is beweging, te vergelijken met de golven van de
zee.
Voor mij bestaat het hele universum uit trillingen, zonder trilling geen groei en zonder groei, geen
evolutie.
Zonder trilling heb je geen bestaan. Een gedachte is een trilling.

Leefgemeenschappen in het universum:
Mijns inziens zijn wij niet de enige intelligentiesoort in dit universum, ik ga ervan uit dat onze fysieke
lichamen ontelbare leefgemeenschappen in zich dragen waar wij geen weet van hebben, vele
bacteriën, virussen en schimmels leven er in ons lichaam, deze kunnen onderling met elkaar
communiceren en hebben weet van zichzelf, of in ieder geval van hun doel en hun doel is evolutie, ik
kan me zo voorstellen dat deze een geheel eigen cultuur kent, gebaseerd op codes waarmee zij zijn
geprogrammeerd.
Deze leefgemeenschappen worden gevoed met energie die van jou zelf afkomstig is, hun groei is van
jou afhankelijk, is deze groei gebaseerd op liefdesenergie of van angstenergie.
Bedenk je dat je zelf een universum en een god bent en dat je alles wat in jou leeft onderhouden en
verzorgt moet worden, dan is aan jou de keus, doe je dat vanuit liefde of doe je dat vanuit angst.
Onze aarde met de mensheid zie ik niet anders dan een leefgemeenschap bacteriën in ons universum.
Wij worden gevoed met liefdesenergie, dit universum heeft gekozen voor liefde als energie om ons te
voeden.
Elementalen:
Elementalen zijn wezens die groeien in de aarde en zijn twee dimensionale wezens, wezens zoals
bacteriën, schimmels, mineralen en dergelijke.
Deze elementalen worden vaak gebruikt wanneer je een op angst gebaseerde energie wil vast houden
in je lichaam, als een soort lijm gebruik je deze wezens, tegen hun zin in, om jou op angst gebaseerde
energie vast te houden. Energieën die leven in de aarde en een verzorgende en voedende taak hebben
ten behoeve van bomen en dergelijke, zijn voor mij elementalen.
Alles is intelligentie en dient met de meest grote zorg en respect behandelt te worden, een ieder heeft
haar eigen leefgebied om haar evolutie te kunnen vorm geven.
Wij zijn als mens in staat om het evolutiepatroon van energieën in de lagere dimensies te verstoren,
door ze tegen hun zin in en ten behoeve van onze eigen behoefte ons lichaam in te trekken in een
dimensie die hun vreemd is en waar ze zich compleet gefrustreerd en verloren voelen.
Uranium is bijvoorbeeld zo’n elementaal die door ons misbruikt, mishandeld en verkracht wordt.
Het is een prachtig wezen dat ons heel graag van dienst wil zijn wanneer je haar met liefde en respect
zou benaderen. Nu laat ze alleen haar negatieve kanten zien.
Zevende Universum:
Voor mij staat het Zevende universum symbool voor een laag of een dimensie waar intelligenties
wonen die daar een speciale rol vervullen die cruciaal is voor het in stand houden van onder andere
de aarde en haar bewoners.
Het getal 7 symboliseert volgens de Maya’s het volgende:
Resonantie; Een plaats tussen de geest en het lichaam van de schepping
Een doorgang tussen de werelden; Een tweezijdige spiegel; Het centrum van de scheppende pulsering
Meetrilling; De aanwezigheid van de wil brengt de intentie van de geest tot bestaan
VERSMELT
De kracht van het getal 7 is de mystieke kracht en roept je op om je verborgen mysteries te ontcijferen. 7 is de
directe connectie – en hechte persoonlijke relatie met de Bron. Vertrouw op de connectie en eis deze op. Wanneer
je gelooft in je Goddelijke verbinding, zul je Goddelijke illuminatie (verlichting) ontvangen. Door je gevoelens en
je verstand te gebruiken zet je de energie en informatie om in hoogst bruikbare spirituele lessen. 7 ligt in het
centrum, precies tussen de heilige getallen 1 en 13. Vrij van de beperkingen van de polariteiten, is het in staat om
zowel in de spirituele als in de fysieke wereld werkzaam te zijn. Zodoende bevindt de 7 zich in beide werelden

tegelijk, zoals gespreide armen die zich uitstrekken van de ene dimensie naar de andere. In het Maya betekent Uc
“maan”, wat dit getal een waterachtige mystieke energie geeft.
Met de 7 wordt begrepen dat de wil moet worden aangewend om het gewenste doel te bereiken. 7 is meetrillen
-een kanaal zijn- maar op je eigen manier. De schepping manifesteert zich niet alleen omdat hiertoe de
mogelijkheid zich aandient. Een doel wordt niet slechts bereikt omdat er een doel is. Mogelijkheden worden niet
louter gerealiseerd, omdat er zich mogelijkheden voordeden. Voor 7-energie, zijn samenwerking en het gebruik
van de wil, de vraagstukken. Er is inspanning voor nodig om de intentie (krachtig voornemen) van de
doelstelling af te maken. 7 breidt het domein van de persoonlijke invloed uit. Het is hard werken om het leven te
hebben zoals jij het wenst. Het gaat over concentratie en focus en het verlangen om persoonlijke controle over je
leven te krijgen. 7 zegt: ”Ik zal mijn doel manifesteren!”
7 leeft en doet dingen door zijn eigen ritme. De invloed van 7 doet zich gelden als iemand die niet met de massa
of heersende opvattingen meeloopt. 7 lijkt de enige te zijn die zomaar doet wat hij doet. Hij is zijn zeer
individualistisch. Als het erop aan komt kan 7 zich ineens opwerken tot hoge prestaties. Hij gaat graag
uitdagingen aan en overwint daarbij makkelijk de obstakels die hem daarbij in de weg staan. 7 is een harde
werker en is bereid om autoriteit te betwisten en op de proef te stellen. Met zijn vaak zeer uitgesproken meningen
kan 7 koppig bij zijn standpunten blijven, zelfs wanneer het tegendeel van zijn gelijk wordt bewezen. Het zou
verstandig zijn, om de waarheid in te zien achter deze botsende overtuigingen. 7 is een standvastige en trouwe
vriend die je in de meest beroerde omstandigheden zal bij staan.
Het getal 7 vindt in het algemeen dat het leven een uitdaging is. Het voelt zich onzichtbaar omdat het lijkt op een
tweezijdige spiegel, die alles om zich heen reflecteert, maar niet gezien wordt zoals hij is. 7 energie is
confronterend, dus zal het moeilijk zijn om te vermijden naar jezelf te kijken in deze energie. 7 geborenen kunnen
geïsoleerd of afstandelijk lijken in de samenleving, maar dat is omdat het massabewustzijn geen zin heeft zichzelf
gespiegeld te zien in de aanwezigheid van deze energie. Dit getal groeit door het in harmonie en balans brengen
van zijn omringende wereld, door het bewustzijn te verruimen en door de dingen in een ruimer perspectief te
plaatsen.
Baby universum:
Universa kun je zien als enorme levende organismen, ze zijn in staat kinderen te krijgen.
Wanneer men kinderen kan krijgen dient men in de regel een bepaalde rijpheid hebben behaald om in
staat te zijn kinderen te kunnen baren. Er is een bepaalde tijd verstreken, vanuit onze zienswijze, in
geval van het universum is er een cyclus voorbij, na deze cyclus is zij in staat kinderen te krijgen en te
baren.
Ook het universum evolueert, net als wij, alleen zal zij haar kinderen afstaan aan ons, in alle
vertrouwen dat wij voor haar zorgen. Een universum is niet anders dan andere levensvormen, het wil
haar nageslacht waarborgen.
Ether:
De ether is voor mij een verzamelnaam van alle fijnstoffelijke gebieden die wij met ons fysiek
vermogen niet kunnen waarnemen, slechts voor fijngevoelige mensen is deze wereld vooral in de
geest waar te nemen.
Velen onder ons zijn ook in staat om met behulp van deze fijngevoeligheid fysiek waar te nemen zoals
bijvoorbeeld het zien van aura’s.
De Lemniscaat uitvergroot 1:
De stroming van het lemniscaat vermengt zich vanuit het ene deel naar het andere deel van de
lemniscaat.

Het punt waar de stroming elkaar kruist is een punt waar een absolute harmonie heerst. De elkaar
tegenkomende energie deelt hier haar ervaringen in totale harmonie en zonder oordeel, dit is het punt
waar de energie geen last heeft van oordeel, ze kunnen elkaar aankijken zonder elkaar naar het leven
te staan. In dit punt deelt men de opgedane ervaringen en wisselt men de meest fantastische verhalen
uit.
In dit punt komt pure ervaringsenergie vrij, gebaseerd op dualiteit die het is, maar in perfecte balans,
de ying en de yang. Het is pure energie waarmee het universum is gecreëerd, gebaseerd op liefde,
geladen met ervaring.
Een energie zonder ervaring geladen heeft niet een voedende kracht, ervaring geeft kracht aan de
energie die het is. In het midden van de lemniscaat komt pure ervaringsenergie uit, bolletjes ying yang
energie, gevuld met pure blijdschap.

De kruising kun je zien als een echte verkeerskruising, kunnen we de stroom van de energie zien als
auto’s die elkaar passeren op de kruising.
Teken de lemniscaat met een pen en begin rechts in het midden. We rijden nu op de snelweg, met de
stroom mee, duiken de snelweg af, gaat wat eten, maakt het één en ander mee, doet ervaring op, duikt
weer de snelweg op. Maar elke stap die deze auto maakt is meer richting de kruising, maar de invloed
van de kruising is nog niet merkbaar, dus hij rijdt en hij rijdt, waar hij ook naar toe gaat, hij rijdt altijd
vooruit. Alternatieve routes heeft hij ontdekt, zijn mooier en indrukwekkender, maar hij blijft in
beweging, niet wetende dat hij richting een groot kruispunt rijdt. Hij rijdt in het zwarte gebied, met
een vleugje wit vermengt, het witte garandeert vooruitgang.
Naarmate hij dichter bij de kruising komt merkt hij dat de hoeveelheid wit toeneemt, hij rijd steeds
dichter naar de invloedssfeer van de kruising toe. De automobilist wordt steeds meer en meer
beïnvloedt door het wit. Hij merkt dat hij steeds langzamer moet gaan rijden, omdat hij zich voor
moet bereiden, zodat hij veilig en vanuit het hart de kruising zonder kleerscheuren kan oversteken.
Voordat hij de kruising bereikt heeft is de invloed van het wit al ongeveer net zo veel geworden als
het zwart. Zijn ogen moeten wennen aan het licht, hij wil terug rijden, dit lukt hem een stukje, maar
ondervind weerstand, omdat de stroom naar het kruispunt is gericht. Hierdoor leert de automobilist
op zijn tocht het wit steeds meer te integreren. Op een gegeven moment, net voor de kruising zal het
wit en zwart volledig met elkaar in harmonie zijn. Hij leeft vanuit zijn hart, hij ziet zwart en wit
gelijktijdig, dan komt er een streep waarover hij met zijn auto rijdt.

Knopen:
Een knoop door hakken, met iemand in de knoop liggen, allemaal spreekwoorden die met kruisingen
of knooppunten te maken hebben.
Kruisingen passeer je op elk moment van de dag, elke keer besluiten we dingen, nemen we
beslissingen, elke seconde hak je een knoop door.
Elke knippering van een oog, of beweging met je vinger is een besluit, de meeste maken we onbewust
en gaan zonder strijd gepaard.
We kennen echter ook grote kruisingen in ons leven, zoals een geboorte van een kind, of een
scheiding, iets wat een drastische wending kan veroorzaken in je leven. Voor vele van deze grote
kruisingen geldt dat je je bewust bent van zo’n kruising. Voors en tegens kunnen afgewogen worden.
Beslissingen zijn voor vele mensen moeilijk te nemen, twijfel is in de regel één van de vertroebelingen
die het nemen van een juiste beslissing in de weg staat. Twijfel ontstaat vanuit onzekerheid en
onzekerheid is gebaseerd op angst. Een beslissing genomen vanuit angst zal in de regel gepaard gaan
met botsingen, of strijd, er is een hoop wrijving. In dit geval passeert men de kruising met vele haken
en ogen en vallen en opstaan.
De energie die deze beslissing met zich meedraagt is gebaseerd op strijd en angst en is niet in balans.
Het is een energie geladen met een hoop frustratie.
Beslissingen die genomen worden zonder twijfel zijn in de regel genomen vanuit het hart, gebaseerd
op liefde.
Men heeft vertrouwen dat men de juiste beslissing heeft genomen en zal hierdoor zonder
kleerscheuren de kruising passeren. Er ontstaat in dit geval geen wrijving en geen botsingen. De
energie die bij het passeren van deze kruising vrijkomt is gebaseerd op harmonie, liefde en totale
balans.
De Lemniscaat uitvergroot 2:
Wij zijn nu in het midden van de lemniscaat beland, het midden is een kruising, of een knooppunt.
In dit punt gelden de regels die ik beschreven heb bij het kopje knopen.
Ik wil wat dieper ingaan op de energie die op dit punt vrijkomt gezien vanuit het model van mijn
vertrouwde verkeerskruising.
Zodra de automobilist de drukke kruising op komt ziet hij een hoop ouwe bekende in de auto’s
zitten, het is een grote kruising, waar veel ruimte is om te stoppen. Botsingen worden voorkomen met

ander kruisend verkeer, want een ieder passeert elkander zonder te botsen of elkaar te schampen.
Wanneer men volledig vanuit het hart leeft komen botsingen niet voor.
Vele oude vrienden komen elkaar tegen in dit punt en allen zetten de auto voor een moment stil en
stappen de auto uit om hun vrienden te omhelzen en om samen hun ervaringen te delen.
Doordat beide partijen geleerd hebben geen oordeel te hebben raken zij door elkaars verhalen ook niet
in gevecht, een wederzijds respect en liefde voor de ander voert de boventoon.
Mensen komen samen en delen elkanders ervaring, een onvoorstelbare liefde en ervaringsenergie
komt vrij.
Ervaringsenergie gebaseerd op pure harmonie, respect en liefde…energie die in een totale staat van
balans verkeert.
Deze vrijgekomen energie is een enorme bruikbare bron van energie voor onze goden, dit is energie
met een voedingsbodem voor leven, hier kunnen zij wat mee, energie gevuld met ervaring is een
energie waar zij mee kunnen bouwen. Het is als een lekkere bemeste grond met veel bodemleven
Op dit kruispunt kan al het geleerde overzien worden, onze automobilist kan besluiten bepaalde
dingen nog eens over te doen, omdat ie vindt dat bepaalde dingen nog niet goed doorleeft zijn en nog
niet volledig onder de knie heeft. Hij zou het besluit kunnen nemen om het duister nog een keer te
ervaren.
De meest logische richting van de stroming van energie hoeft op dit kruispunt niet noodzakelijkerwijs
richting het licht te lopen.
Op een verkeerskruising kan elke richting genomen worden die men verkiest.
Ik denk persoonlijk dat in de lus op elk moment besloten kan worden om uit de lus te stappen om
wederom in het middelpunt terecht te komen, ten behoeve van één ding wat men nog niet zo onder
de knie heeft, hoeft niet noodzakelijkerwijs een gehele evolutielus doorlopen te worden.
In dit geval besluit de automobilist dat hij het duister voldoende heeft doorleeft en reist door naar het
licht.
Nadat zij ruim de tijd hebben genomen om elkanders ervaringen te delen en feest te vieren nemen ze
het besluit weer verder te gaan en de volgende fase in te gaan. Ze nemen met veel liefde afscheid van
elkaar, wetende dat ze elkander wederom tegen zullen komen.
Onze automobilist rijdt door naar de lus waar het licht de boventoon voert met een vleugje duister.
En vanuit deze staat van vreugde en blijdschap verlaat hij de kruising en vervolgt zijn weg.
Hij gaat weer nieuwe ervaringen opdoen, om later weer bij de kruising aan te komen en een herhaling
zal plaatsvinden van het delen van ervaringen.
Wat is Evolutie:
Evolutie is een verzamelnaam voor een rijpingsproces waarin een ziel voltooidheid bereikt en naar een volgend
rijpingsproces groeit.
Het proces van rijping is nauw verwant met het rijpen van bijvoorbeeld wijn. Het rijpen geschied met behulp van
een energie die is gebaseerd op een zelfinstandhoudende energie. Deze energie zorgt ervoor dat het
rijpingsproces wordt gevoed waardoor groei ontstaat. Het zelfinstandhoudende systeem zorgt ervoor dat het
rijpingsproces wordt gewaarborgd onder liefdevolle omstandigheden. Liefde is een zelfinstandhoudend systeem
die is gebaseerd op groei, er zijn meerdere zelfinstandhoudende systemen, buiten jullie universa, vele daarvan
zijn gebaseerd op een perfecte harmonie tussen het ying en yang.
Het universum waar jullie in leven heeft een zelfinstandhoudend systeem dat op liefde is gebaseerd. De energie
liefde is de basis van het AL, dat ooit was, zal zijn en ooit zal zijn. Rijping is nodig om te springen tussen de
verschillende zelfinstandhoudende systemen. Je kunt niet springen tussen verschillede systemen wanneer het
voorgaande systeem niet volledig gerijpt is, wijn kan niet tussentijds melk worden.
Het rijpen is van belang doordat het universum waar jullie in wonen bijna op een punt is beland waarbij het
over kan gaan van het ene rijpingsproces naar een andere rijpingsproces. Evolutie is niet meer dan het rijpen
van een ziel op weg naar een ander stadium. Evolutie is ontstaan vanuit een verlangen om van punt a naar punt
b te bewegen. Het punt A is de cirkel en het punt B is de lemniscaat, ofwel jullie universum is de cirkel en haar

tegenhanger is de lemniscaat, beide zijn zelfinstandhoudende systemen, de één prikkelt de ander, zonder de
ander is er geen prikkel en kan geen verlangen worden opgewekt om van punt a naar punt b te bewegen.
De vrouwelijk vorm is een cirkel, haar tegenhanger is een lemniscaat en beide kunnen zich versmelten, nadat de
ruimte tussen a en b is bewandeld en een volledige samensmelting heeft plaatsgevonden tussen a en b, ofwel
tussen de cirkel en de lemniscaat, beide zelfinstandhoudende systemen zijn nu geïntegreerd en samen vervolgen
zij hun weg op zoek naar andere systemen.
De cirkel is in staat om zichzelf aan beide kanten in tegengestelde richting te roteren waardoor zij de vorm
aanneemt van de lemniscaat, maar zij zal altijd en immer een cirkel blijven. Deze beweging kon zij alleen maken
omdat zij een voorbeeld had van iets dat zich buiten zichzelf bevond, maar ontdekte dat zij haar tegenhanger ook
in zichzelf bevond.
Zonder prikkels van buiten/binnenaf is rijping niet mogelijk, rijping is alleen mogelijk wanneer een verlangen
wordt opgewekt om van punt a naar b te bewegen.
Dus Evolutie is de weg die bewandeld dient te worden, voortvloeiend vanuit een verlangen om van punt a naar b
te komen.
Ervaringsenergie:
Energie is een grondstof die zonder bewerkt te zijn niet zo bruikbaar is. Bewerkte energie, geladen met ervaring
is een halffabrikaat geworden waar van alles mee mogelijk is. Het is een zeer bruikbare energie die als
voedingsbodem kan dienen. Deze voedingsbodem heeft een doel. Wanneer je van plan bent een mooie tuin aan
te leggen, begin je met een bemestingsplan, je laat bodemmonsters nemen en laat deze in een laboratorium
testen.
Daar kunnen zij jou vertellen wat er met jou grond moet gebeuren om hem optimaal gezond te maken. Het liefst
verkrijgen we een grond vol met bodemleven. Bodemleven is alle levende micro-organismen, die in de grond
leven, noem het voor het gemak elementalen. Je voegt wat kalk toe en strooit met wat lekkere verse mest.
In de regel duurt het enkele jaren voordat men een lekkere gezonde grond heeft verkregen. Wanneer jou grond
gezond en in balans is, houdt deze zichzelf in stand.
Ervaringsenergie is niets anders dan een lekkere bemeste grond vol bodemleven. Ervaringsenergie is rijk aan
voeding t.b.v. de energetische fijnstoffelijke werelden. Alles heeft een hoger aspect dat niet stoffelijk is, maar
toch gevoed dient te worden.
Ervaringsenergie doet zich voor in vele soorten en maten, voor ieder wat wils, net zoals grond kennen we vele
soorten en maten. Een cactus zal in de regel voldoende hebben aan een ietwat schrale grond en een sperzieboon
houd weer van een niet al te vers bemeste grond en een pompoen daarentegen groeit het liefst boven op een
mesthoop.
De ene mens houd van wat rouwe en doordringende energie en de ander houdt meer van een wat vitale en
creatieve energie.
Het universum wemelt van lekkere bruikbare ervaringsenergie, wat je ook wil laten groeien, er is altijd en goede
energie voorradig.
Doel:
Voordat je je tuin lekker laat bemesten dien je van tevoren heel goed nagedacht te hebben over wat je in die tuin
wil laten groeien, weet dat alles wat je in de tuin wil planten, van dezelfde soort grond moet houden.
Zet je een plant in een tuin die van schrale grond houd, dan zal deze plant niet goed groeien en kan zelfs dood
gaan wanneer je hem in goed en vers bemeste grond zet.
Dus…weet van tevoren heel goed wat het doel is van jou tuin, wil je er een groente tuin van maken, of wil je er
een Japanse siertuin van maken.
Natuurlijk is ook een combinatie mogelijk, zo kun je een stukje siertuin maken en een stukje groente tuin.
Zo is het ook met een voorgenomen intentie, wat is het doel van jou intentie en wat voor een voedingsbodem zal
deze nodig hebben om tot ontplooiing te komen.
Bestudeer heel goed wat je denkt nodig te hebben voor jou intentie en ga dan aan het werk.
Wanneer je je doel hebt vastgesteld zal vanzelf de juiste voedingsbodem worden aangetrokken.
Octaven:
Wanneer niet geleerd wordt zal men in herhaling treden, net zo lang totdat men het kunstje doorheeft.

Een lemniscaat kan net zo lang worden doorlopen als men wil, je zou hem dan kunnen zien als een
symbool der herhaling.
Wanneer men een lemniscaat op papier tekent ziet men hem vanuit een twee dimensionale
perspectief.
Je zou hem continu kunnen tekenen, telkens weer, zet de pen op papier en teken de lemniscaat,
zonder nu je pen van het papier los te laten blijf je de lemniscaat volgen, de één over de ander. Dit is
herhaling.
We blijven even bij onze automobilist. Deze kan besluiten, wanneer hij alles onder de knie heeft niet te
kiezen voor herhaling. Wanneer hij toch zou verkiezen door te gaan zou hij in herhaling vallen en zou
groei niet tot de mogelijkheden behoren.
Op het moment dat hij de lus van het licht in gaat zit deze een octaaf hoger dan de lus die daar onder
ligt.
Vanaf nu kun je de lemniscaat niet meer 2-D zien, maar ben je genoodzaakt de lemniscaat in een drie
dimensionaal perspectief te plaatsen.
Dan zal men een in een spiraalvorm lopende lemniscaat zien. Vanaf dat moment gaan we tevens
ruimte in een ander perspectief plaatsen.
Wanneer men voldoende heeft geleerd zal men in de regel een octaaf, of meerdere octaven veranderen
van bewustzijn. De één verkiest op het kruispunt om een paar octaven naar onderen te gaan, om daar
nog iets te leren en de ander verkiest op het kruispunt een octaaf hoger, of een paar octaven hoger te
gaan om daar een evolutielus te doorlopen.
Ik ben van mening dat in dit 3-D lemniscaatmodel alles met elkaar in verbinding staat, je zou van laten
we zeggen van lus 1 naar lus 4 kunnen springen en van 5 naar 1. Maar telkens wanneer men besluit te
springen moet men eerst langs het middelpunt. En een belangrijke voorwaarde is dat alleen langs het
middelpunt gegaan kan worden wanneer van duister naar licht wordt gesprongen en vice versa.
Wanneer men van duister naar duister springt, levert dit geen tegenstelling op en is niet bruikbaar
voor het centrum. Het centrum neemt alleen genoegen met energie geladen met een perfecte balans
van het duister en licht. (? Dit is een veronderstelling, misschien wordt dit later wel omvergeworpen)
Wanneer we nu lijnen zouden trekken aan de hand van deze veronderstelling krijgen we het volgende
tekeningetje.
(tekening volgt)
Wat kunnen we aan de hand van dit tekeningetje zien:
Ten eerste valt ons op dat de punt in het midden als een denkbeeldige lijn kan worden gezien.
Ten tweede kunnen we duidelijk de verspringingen tussen de lussen zien, of zoals ik ze noem, de
octaven.
Maar het blijft een lineair geheel…er ontstaat nu een model waar we niet zo veel meer mee kunnen.
Ik mis iets….Het centrum blijft een punt in 2-D en het centrum blijft een lijn in 3-D.
Ik voel het als een beklemmend geheel, het blijft te theoretisch. Waar blijft bijvoorbeeld de bruikbare
energie??
Al vergroot je een punt 1000 x, jet blijft een punt! Ik mis een ruimte waar de ervaringsenergie zich kan
ontwikkelen.
Het is moeilijk om dit model in een ander perspectief te plaatsen, maarrrr……wanneer de nood het
hoogst is, is de redding nabij!

Kosmische seintjes:
Hiervoor is het noodzakelijk om terug te redeneren en mijn gevoel open te houden voor mijn Hogere
Zelf en Gidsen, met probleemstellingen als deze dien je alert te zijn op ‘aanwijzingen’ van hoger hand.
Oplossingen liggen immer binnen handbereik, wanneer je de taal van onze schepper kent.
Dromen zijn in mijn geval van groot belang, doordat ik steeds meer en meer links aangeboden krijg
via mijn dromen, hiervoor is het noodzakelijk om een grote zelfkennis te hebben en de symbolische
aard van dromen te begrijpen.
Na mijn probleemstelling het universum ingezonden te hebben, begon ik de komische seintjes van
onze schepper te ontvangen. In de regel duurt het even voordat alles op zijn plek valt.
Mal:
In een droom werd mij slechts één deel van de lemniscaat getoond.
Dit is een mal van een handvat, vertelden ze mij. Van deze mal kun je vele handvatten maken, maar er
is slechts één origineel!
Juist ja!…..Vele handvatten…mal???
Het zou op zijn plek vallen.
Elastiekjes:
Ik begon op een gegeven moment elastiekjes steeds in dezelfde vormen tegen te komen, elke keer
werd ik door mijn Gidsen getriggerd om op te kijken. De vormen die ik tegenkwam heb ik in het
tekeningetje weergegeven.
Met name de vorm van de lemniscaat met het open rondje in het midden kwam ik overal tegen. Eentje
had zich vermomd als tuinbankje, de ander stond als stiksel op de kontzak van een spijkerbroek van
een zeer slank en mooi meisje en weer een ander op cadeau papier, als printje van een gordijn ect.

vormen elastiekjes
Het viel mij op dat een elastiekje opvallend vaak in de vorm van een lemniscaat valt (betekenis?)
Appelpit:
Ik werd steeds meer en meer gefascineerd door de pitjes van een appel, elke keer wanneer ik een
appel at, viel de vorm van de appel en de pitjes op, tevens het huisje waar de pitjes in groeien…..er
was iets mee..
De vorm van een appelpitje heeft de vorm van één deel van de lemniscaat.
Ik vroeg mijn Gidsen waarom deze vorm zo was bepaald. Het volgende konden zij erover zeggen:
Lieve Rob, dieren eten graag appels, appels groeien om gegeten te worden, maar ze willen toch ook voor
nageslacht zorgen.
Alle informatie die een appel nodig heeft om te worden die hij is, zit besloten in deze pit.
Wanneer dieren de appel eten zorgt de vorm van het pitje dat deze weer uitgepoept wordt. Het appelpitje heeft
dan direct een goede voedingsbodem om wortel te schieten, vanaf dat moment is groei mogelijk.
Klavertje vier:
Tevens werd ik door mijn Gidsen getriggerd door mij overal het klavertje vier tegen te laten komen.
(2 kruisende lemniscaten)

het klavertje vier
Graancirkels en Hologrammen:
In een droom werd mij een graancirkel (geometrie) als hologram getoond, met alle magnetische
veldlijnen daarin getekend. Platte geometrie, zoals graancirkels moet je zien als een hologram.
In latere dromen zag ik wederom holografische beelden verschijnen.
In mijn dromen werd mij zeer duidelijk verteld dat alles als een hologram gezien dient te worden.
Ik moest het mezelf aanleren alles als hologram te zien. Dus: Alles is een hologram.
Al met al een hoop links die aan elkaar gebreid moesten worden, want ik had wel het gevoel dat alles
met elkaar te maken had.
Het universum in beweging:
Ik moest denken aan het ontstaan van het universum. Het universum wordt afgebeeld als een cirkel,
waarin de energie stroomt, het schetst een beeld van een universum in stilstand, geen groei is
mogelijk, vanuit de cirkel is het continu in een staat van zijn.
Toen bedacht ik me het universum als een voetbalspel:
Stel de bal is het universum, partij wit heeft de bal en wil hem in het doel krijgen van partij zwart.
Wit schopt de bal richting het doel. Vanaf de trap (punt A) tot aan het doel (punt B) is deze bal in
beweging.
Hij heeft een enorme hoeveelheid energie meegekregen om zijn doel te bereiken. Een bal in beweging
zal zijn ronde vorm inruilen voor een uiterlijk die de vorm heeft van een appelpitje.
De bal is van punt A naar Punt B in beweging, totdat deze in haar beweging wordt gestopt en een
speler er een andere richting aan geeft.
Ons universum is een evoluerend universum, dus een universum dat in beweging is, zijn natuurlijke
staat van zijn is een perfect ronde bol en perfecte staat van zijn in beweging is een vervormde bol met
het gelaat van een appelpit.
Ik zal later het voetbalspel wederom aanroepen om o.a. de wet van behoud van energie weer te geven.

Lineaire werkelijkheid:
Wij, als mensheid beleven op dit moment een lineaire werkelijkheid, alles is daarin uitgeklapt en
achter elkaar aan gelegd. We hebben gekozen voor afgescheidenheid om onze ware aard te
ontdekken, te ontdekken wie we werkelijk zijn. We schroeven alles uit elkaar en analyseren elk

onderdeel. Dit doen we vanuit een onderscheid tussen goed en kwaad. We zijn niet meer in staat om
het geheel te kunnen zien, we zijn te veel gefocust geweest op details.
Al het door ons geschapene is een direct voortvloeisel vanuit ons analytische, dualistische en lineaire
denkvermogen. Zeker wat de wetenschap betreft.
Holistische werkelijkheid:
We leven in een tijd waarin een ommekeer van de beleving van werkelijkheid zich aan het ontvouwen
is.
We zijn bezig ons dualistische, lineaire en analytische denk en voorstellingsvermogen in te ruilen voor
een werkelijkheid die is gebaseerd op een holistische manier van denken handelen.
Alles wat wij in voorgaande tijden uit elkaar hadden gehaald zijn wij nu weer in elkaar aan het zetten,
onderdeel voor onderdeel wordt weer in elkaar gezet, steeds meer en meer zien we het grote geheel
aan ons verschijnen.
We zijn bezig met het denken in een geheel, als één, daarin zien we dat elk onderdeeltje wat wij
voorheen bestempelden als goed of slecht een plaats inneemt in het geheel.
Samenvatting aanwijzingen:
Ineens zag ik het verband tussen alles!
Mijn dromen, de aanwijzingen van mijn Gidsen
Ik moest leren ALLES als hologram te bekijken, zo ook de lemniscaat!
In feite is een lemniscaat een uitgeklapt 2-D universum in beweging.
In werkelijkheid bestaat er maar één deel van een lemniscaat, maar er zijn er wel twee van! Begrijpen
jullie het nog???
Maar één deel van de lemniscaat is het origineel, het andere deel vloeit voort uit het ene origineel.
Deze twee delen zitten in elkaar vermengt, tegelijk.
Ons universum is tweeledig in één!
Het appelpitje:
Vanuit deze holistische kennis begon mijn platte uitgeklapte lemniscaat minder waarde te krijgen,
mijn oude vertrouwde lemniscaat was een appelpit geworden!
Maar ik begreep het nog niet goed, toen ben ik eens goed naar een appelpit gaan kijken.
Ik heb hem op een zeer lineaire, analytische manier ontleed.

Ik kwam tot een bewonderenswaardige ontdekking!
De pit bestaat uit twee delen met in het midden een worteltje!
Wanneer je de pit uitklapt is het een lineaire lemniscaat geworden met een cirkel in het midden!
Precies zoals het elastiekje mij vertelde.

Groei:
Dit is wat ik in de gewone lemniscaat miste! De gewone lemniscaat zorgde alleen voor transformatie
van energie, maar er kon niets mee gedaan worden.
Nu was er een ruimte ontstaan waarin de energie de mogelijkheid had zich te ontplooien!
Het appelpitje liet mij duidelijk zien dat vanuit dat midden een worteltje ontsproot.
Het midden maakt dus groei mogelijk. De twee delen van de pit werken continu samen, over en weer
worden de energieën weerkaatst en in het centrum vanuit het centrum wordt het resultaat van dit
samenwerken zichtbaar.
In dit geval gaat het om een appelpit, in deze pit zit alle informatie die het nodig heeft om een
appelboom te worden die vrucht draagt, niets meer en niets minder, precies genoeg informatie om te
worden die hij is.
Maar wat zorgt er dan toch voor dat dit worteltje langzaam groeit, het wordt mijns inziens gevoed
door ervaringsenergie van energieën die in dat pitje vertoeven.
Hier moest ik even over na denken!
Om een appelpit te laten groeien is er een voedingsbodem nodig, mijn Gidsen zeiden dat het pitje
door de dieren uitgepoept wordt en dan meteen een goede voedingsbodem hebben om wortel te
schieten.
Wat is poep? Wat mij betreft is het afval, maar ik denk dat ik dat maar eens in een ander daglicht ga
plaatsen.
In 3-D is poep universele voeding om iets te laten groeien. Wat kan poep in 4-D vervangen?
Ervaringsenergie?
Niet alle poep is een goede voedingsbodem, maar ook niet alle ervaringsenergie is een goede
voedingsbodem.
Zo boven zo onder:
Een mens heeft voedsel nodig om te groeien, vers, gezond voedsel, zoals groente en fruit, noten ect.
Maar dat is niet alles, een mens heeft buiten zijn fysieke lichaam om, tevens een etherisch lichaam en
deze zal met etherisch, of fijnstoffelijk voedsel gevoed moeten worden.
Ieder mens heeft een hoger aspect, of hoger zelf, dit is een volle jij die volledig etherisch is. Op dit
moment geloof ik dat het hogere zelf uit meerdere aspecten bestaat, of persoonlijkheden, elk van die
persoonlijkheden kunnen in een wereld als deze ervaring op doen, hier groeien wij zelf van, maar
dient tevens als hoofdvoedsel voor ons hogere zelf.
Dus even heel raar gezegd, onze ervaringen, zowel goed als slecht, dient als groei voor ons hogere
zelf, dus hij zit lekker te eten van onze ellende! Smakelijk eten!
Liefde:
Liefde is een zelfinstandhoudend systeem, mijn gidsen vertelden mij eens een verhaal dat ik toch ook
in dit werk wil opnemen.

Zelfinstandhoudend systeem:
Het hele universum waar jullie nu in wonen heeft haar langste tijd gehad.
Het universum heeft vele miljarden jaren geleden ingestemd met het ondersteunen van vele soorten intelligentie
vormen die het leven wilde ontwikkelen in een omgeving waar liefde de basis vormde voor het ontstaan van alles.
Het hele universum waarin jullie jezelf hebben ontwikkeld heeft een hele mooie structuur die gebaseerd is op een
zelf instandhoudende energie die jullie liefde noemen. Heel veel universa kennen andere systemen, veel van deze
systemen zijn gebaseerd op energieën die zichzelf hebben weten te handhaven in een omgeving die was gebaseerd
op vernietiging.
Het universum waar jullie in wonen heeft haar langste tijd gehad omdat het systeem waarmee zij zich zo veel
jaren in stand heeft gehouden niet meer ondersteunend is voor haar.
Jij bent het universum, hetgeen je buiten jezelf ziet is een kopie van jou lichaam.
Het systeem waar wij in leven is gebaseerd op liefde, liefde is de basis die ons vormgeeft en ons in staat stelt
onszelf te onderhouden zonder de neiging te hebben onszelf te vernietigen.
Het systeem is gebaseerd op energieën die jullie liefde noemen, het leven heeft voor liefde gekozen als systeem ons
onszelf in stand te houden. Het systeem dat het universum ondersteunde heeft haar langste tijd gehad en is nu
bezig om voor nakomelingen te zorgen die haar nageslacht garanderen.
Dit nageslacht bezit alle eigenschappen ten tijde van het universele systeem liefde. Het feit dat jullie universum
jullie gaat verlaten zal inhouden dat het universum waar jullie nu in wonen niet meer ondersteunend zal zijn
voor jullie. Het universum heeft haar inwoners altijd beloofd om te zorgen voor een ieder die haar handtekening
draagt.Het leven zelf zal voor jullie universum gewoon doorgaan, alleen zal zij het systeem heel geleidelijk aan
verruilen voor een nieuw systeem. Het nieuwe systeem zal haar in staat stellen zichzelf te leren kennen op
manieren die zij heel graag zou willen. Liefdesenergie is voor het universum geen zelfinstandhoudende energie
meer voor de dingen die zij van plan is te ondernemen.
Het universum heeft echter beloofd om tijdens deze overgang te zorgen voor nakomelingen. Deze lieve
nakomelingen zij gebaseerd op het systeem dat jullie liefde noemen.
Het systeem van liefde is wat jullie kennen en zal door jullie in de volgende evolutie fase volledig doorgrond
dienen te worden. Het systeem van liefde heeft voor jullie universum geen ondersteunende taak meer.
Het afscheid nemen van dit systeem zal gepaard gaan met een enorme explosie van emotionele energieën, heel
veel van deze energieën zullen gebruikt worden als voeding voor haar nakomelingen. De verbinding met de
moeder zal verbroken worden na haar verwisseling omdat haar nieuwe systeem het oude niet ondersteunt.
De moeder zal heel veel invloed hebben, maar de echte verbinding zal verbroken worden. Heel veel nakomelingen
zullen uitgroeien tot volwassen universa en er zal een tijd komen dat ook deze universa voor nakomelingen zal
zorgen om haar evolutie te waarborgen.
De nakomelingen zullen geboren worden in een omgeving waar er voor hen gezorgd kan worden. Veel informatie
omtrent dit hele gebeuren zal bekend worden gemaakt wanneer de mensheid meer vertrouwd is geraakt aan het
idee dat het universum een levend wezen is dat jullie omvat. Heel leuk om jou te vertellen is dat een ieder van
jullie het universum kan bevatten door zichzelf te leren kennen. Vanuit jullie perspectief kijken jullie door
vensters heen naar haar buitenkant, alles wat jullie vanuit jullie geest door jullie ramen zien is de buitenkant,
het leren kijken met het innerlijke oog zal jou in staat stellen het universum te zien vanuit jou geest. Het
waarnemen van haar geest zal jou in staat stellen haar te leren kennen van binnen.
Heel veel wezens hebben hun lessen geleerd vanuit het gegeven dat alles van twee kanten gezien kan worden,
maar vanuit één kant tegelijk. Het universum is in staat beide kanten tegelijk te zien. Zo binnen zo buiten
tegelijk. Het hele principe van het waarnemen heeft te maken met waar je staat, het punt van waarneming staat
gelijk aan de beweging van jullie universum. Het hele universum neemt zichzelf waar vanaf een punt.
Het verkrijgen van zeggenschap over jou universum hangt af van de mate waarin jij jezelf kent. Het leren
kennen van jezelf zal jou in staat stellen het universum een gezicht te geven. Het universum leeft in jou en jij
leeft in het universum. Veel leuke lessen zullen jullie in de komende tijden leren waar het gaat over kennis die te
maken heeft met het universum. Het leuke van het universum is dat je nooit weet hebt waar het nu plaats heeft

genomen, iedere keer ziet ze zichzelf vanaf een andere plek. Het doorgronden van het universum heeft alles te
maken met de manier waarop jullie naar jezelf kijken, zowel innerlijk als uiterlijk.
Het nieuwe gezichtspunt waaruit het universum naar zichzelf kijkt zal afhangen van haar emoties op het
moment.
Het leuke van dit alles is dat alles van het moment afhangt, het universum wordt voortdurend door haar
omgeving geprikkeld, heel veel van deze prikkels hebben invloed op haar emoties. Het punt van waarneming van
zichzelf op het moment bepaald hoe zij zal reageren op een prikkel van buitenaf. Het hele universum heeft haar
langste tijd gehad, het systeem heeft haar niets meer te bieden. Het hele universum beweegt zich naar een punt in
het geheel en maakt ruimte voor hele nieuwe universa die haar ruimte zullen op vullen.
Dat is dus liefde, ongeacht wat voor een voorkeur, liefde is een universele voeding! Voor iedereen!
Of je nu een cactus bent of een sperzieboon, of een mens, nu hebben we een universele energie
gevonden waar iedereen van smult! Liefde.
En liefde is overal aanwezig! In elk hoekje en gaatje! Er is gewoon geen plekje te vinden in dit
universum waar géén liefde is. Ongelofelijk!
Voedingsbronnen:
Zoals alles zich laat bekijken, heb ik drie soorten voeding onderscheiden.
1.
2.
3.

Bemeste grond (voor planten) en fysiek voedsel (voor de mens)
Ervaringsenergie
Liefde

Zou ik dit in een figuur kunnen samenvatten?
Eerst wat anders…
Appelpit en Kegels:
Ik wil weer even terug naar de appelpitten, mijn droom vertelde mij dat ik alles op een holografische
manier moest zien, wanneer ik zou doortrekken naar een appelpitje hoe zou deze er dan uitzien? Het
is voor mij alleen mogelijk een 3-D beeld te schetsen van de pit…dan begin ik daar eerst maar eens
mee. Onderstaand tekeningetje geeft een 3-D beeld weer van een pitje.

Dit is een mooi beeld van een 3-D appelpit, nu ben ik benieuwd wanneer ik een tegenhanger spiegel,
hoe het er dan uitziet. Dus twee appelpitten gespiegeld.

Dit lijkt verdacht veel op de lemniscaat, maar dan 3-D gezien, een kleine stap is nu om een open
snijpunt te creëren door de appelpitjes in elkaar te schuiven.

De kern is nu overlappend geworden, over een open snijpunt kun je eigenlijk niet meer praten, het is
een open ruimte geworden, ik wil dat eens uitvergroot zien. Er ontstaan nu een ruimte die eruit ziet
als twee tegen elkaar liggende kegels, Ik heb dat eens uitvergroot.

Duidelijk zie je nu dat de kern de vormen hebben van kegels…een losse kegel ziet er zo uit.

Er komen dus Kegels in beeld! Dit roept meteen vragen op!
Een piramide heeft ergens de vorm van een kegel. Wanneer we het kegeltje weer terugprojecteren
naar het appelpitje dan is dit kegeltje het worteltje van de pit.
2-D gezien is een kegel een open snijpunt, waar groei mogelijk is, 3-D gezien is het geen snijpunt meer
maar een ruimte, het is een open ruimte geworden waar groei en ontwikkeling mogelijk is. De kegel is
eigenlijk een enorme mooie vorm, vandaar dat het een veelvuldig gekozen vorm is ten behoeve van
nulpuntachtige apparatuur. Wellicht is de kegelvorm een betere vorm dan de piramide. Het is naar
mijn mening een meer vrouwelijkere vorm dan de piramide, deze is geometrisch gezien meer
mannelijk.
Tot zo ver mijn Rapport…

Wordt vervolgd……..

Terug naar de Piramide, of hoe ik hem gekscherend ben gaan noemen, de “Luizenkiller”.
Deze naam kwam tot stand aan de hand van een voorval.
Ik had een testopstelling gemaakt van deze piramide en naast een plant gezet, dit was een plant waar
luizen in zaten, ik had al enige keren gespoten, dan waren ze voor een paar weken weg, maar telkens
zat de plant weer vol met luisjes. Op het moment dat de piramide naast deze plant stond begonnen
ook de luizen dood neer te vallen, na een week lag het onder de plant bezaaid met dode luizen, zo
begon ik mij af te vragen of het wellicht door de piramide kwam…..Ik ben echter nooit verder gaan
testen, misschien een leuk experiment voor iemand die dit leest??
Vanaf die tijd noem ik mijn piramide dus “de Luizenkiller” misschien een beetje een wrede naam,
maar zie het met een knipoog.
De 3 delen van de Luizenkiller:

1.
2.
3.

Bodem
Kern
Zijvlakken

1. Bodem:
De bodem van een piramide zie ik als een soort spons, een vlak met een zuigende werking, hier heb ik
de spoel geprojecteerd gebaseerd op bovenstaande theorie.
Uitwendige energie wordt als het ware naar dit vlak gezogen en de spoel dwingt de energie een
bepaald patroon te doorlopen, of een bepaalde weg,(via de bodemspoel en de spoel van de zijvlakken)
vrije energie dient onderworpen te worden. Deze wordt nog extra onderstreept door de diodes die de
stromingsrichting bepalen van de energie. Deze kan linksom draaien, of rechtsom, intuïtief heb ik
gekozen voor een tegen de klok in draaiende beweging.
De energie die het van buitenaf opneemt is een ongeordende energie, na het doorlopen van de spoel is
de energie getransformeerd tot harmonieuze, gebalanceerde en geordende energie.
Ter hoogte van de snijpunten wordt de ongeordende energie getransformeerd, ter hoogte van de open
snijpunten ontstaat bruikbare ervaringsenergie, hoe deze ervaringsenergie ontstaat kun je vanuit mijn
theorie afleiden.
De bodem kan niet los worden gezien, de bodemspoel staat in verbinding met de spiraal lopende
spoel op de zijvlakken.
De richting van de energie is een op en neergaande beweging. Dus via de spoel op de bodem via de
spoel van de zijvlakken (Zie zijvlakken) naar de top en van de top naar de bodem. Ofwel een
pulserende beweging. Gelijk de ademhaling, ofwel gelijk de beweging van de energie binnen een
lemniscaat.

Tekening: schematische weergave van de bodemspoel.

Foto’s: fysieke afbeelding bodemspoel:

2. Zijvlakken:
Ik heb intuïtief aanvoelend, koperdraden geprojecteerd die in een spiraal van de bodem naar de top
loopt en van de top naar de bodem.
Deze spiraal lopende wikkeling staat in verbinding met de bodemspoel, het is één geheel, het één kan
niet zonder het ander.
Voor de eigenschappen van de vlakken op zich heb ik niet zo direct een verklaring voor, hier zijn veel
theorieën over, mijn mening is dat de zijvlakken dezelfde zuigende eigenschappen bezitten als de
bodem, maar met als groot verschil dat ik denk dat de zijvlakken kosmische energie aantrekken en de
bodem aarde energie(?) De vlakken dragen tevens bij om de energie te bundelen. In de piramide
worden dus aarde energie en kosmische energie samengebracht, vermengt (fusie?) en gebundeld.
De energie in de draden van de zijvlakken gaan langs elkaar heen, een stroom naar boven en een
stroom naar beneden, als een snelweg, zo zoeven de auto’s langs elkaar heen, zo zoeft ook de energie
langs elkaar heen. Nu neem ik aan dat kosmische energie net als elektrische energie, het koperdraadje
volgt.
Mijn Gidsen geven hier de volgende verklaring voor:
Dag lieve vrienden, kunnen jullie mij vertellen wat voor een soort energie zich tot de luizenkiller
aangetrokken voelt?
Het soort hangt af van jou doel Rob, wil je de energie bundel gebruiken ten behoeve van het helen van
botbreuken, dan zul je de piramide met die intentie moeten maken. Het doel is het meest belangrijke van het
gehele traject, jou doel moet helder zijn, dan zal zich ook energie aandienen die zich aangetrokken voelt tot jou
doel. Wanneer jou doel niet geheel duidelijk is zul je energie van gelijke orde aantrekken. U vraagt en wij dienen.
De eigenschappen hangen samen het doel, maar elke energie bezit de blauwdruk van de oerbron.

Wanneer twee energiestromen van gelijke orde tegengesteld langs elkaar heen stromen, wat gebeurt er
dan?
Het loont de moeite om eens heel goed op te letten wanneer je tussen twee sporen staat tijdens een opname (ik
ben bovenleiding technicus van beroep en moet regelmatig langs het spoor opname doen)
Wanneer twee treinen tegengesteld aan elkaar passeren moet je eens opletten wat er met jou gebeurt, wanneer je
exact in het midden bevindt van de twee sporen.
Ik merk wel eens dat de lucht als het ware wordt weggezogen.
In het midden zal een soort van vacuüm ontstaan, hierdoor is het mogelijk dat deze ruimte gebruikt kan worden
om transport mogelijk te maken van energieën van hoger orde die jou doel dienen.
Het vacuüm kan gebruikt worden om hogere energievormen de gelegenheid te geven zich te verplaatsen.
Over wat voor een soort energievormen praten we dan?
De energie die de weg volgt van het koperdraad is altijd van lager orde dan de energie die de weg volgt van het
vacuüm. De energieën zijn van dezelfde orde maar zijn hoger of lager in rang, allen dienen hetzelfde doel.
Zodra een vacuüm is gecreëerd ziet energie van een hoger orde kans om mee te dingen ten behoeve van jou te
bewerkstelligen doel.
De spoel op de zijvlakken creëren lijnen van vacuüm waardoor er energie van hoger orde roterend binnenkomt.
Heeft deze energie een richting?
Deze energie is roterende energie, geen lineaire energie, de energie van lager orde die de weg van het koperdraad
volgt is lineair van aard, de energie die kans ziet het vacuüm binnen te komen is roterend van aard, deze wordt
nog extra in beweging gezet door de tegengestelde lineaire energie van lager orde. Je zou je zo voor kunnen
stellen dat wanneer je een balletje in het midden van de twee stromen zou leggen, het balletje begint te tollen om
zijn eigen as, op het moment dat de twee stromen elkaar passeren.
Hoe komt deze roterende energie het vacuüm binnen?
Het vacuüm kent geen richting Rob, noch ruimte, noch tijd, dus men kan niet over een richting praten, maar
wanneer men deze in het licht van een lineaire werkelijkheid wordt gehouden, zal de energie haaks van de
lineaire energie binnenkomen.
Zie het vacuüm gemakshalve als een tube, het vacuüm heeft een bepaalde dikte, al spreken wij dat net tegen,
maar een vacuüm neemt toch een zekere ruimte in ten opzichte van het geheel.
Wanneer je het vacuüm als een tube ziet kun je veronderstellen dat een roterende energie van hoger orde haaks
binnendringt. Door de extra verkregen snelheid wordt de roterende energie door het vacuüm heen de piramide in
“geschoten”.
Dus als ik het goed begrijp: energie van een lager orde, lineair van aard, stroomt langs elkaar heen in
tegengestelde richting, hierdoor ontstaat een soort van band, of tube van vacuüm. Energie van hoger
orde, roterend van aard ziet zijn kans om via het vacuüm binnen te dringen. De roterende energie
krijgt een extra slinger door de langs elkaar stromende energie van lager orde.
Vergeet ik iets?
Je moet niet vergeten Rob, dat wat wij jou hier vertellen erg simplistisch is weergegeven, in werkelijkheid is het
één groot samenspel van samenwerkende energieën, de één maakt het mogelijk voor de ander, je begint nu alleen
door te krijgen hoe het één mogelijk wordt gemaakt door het andere.

Wat kunnen jullie mij verder vertellen over de roterende energie die de piramide is binnen gedrongen?
Door het vacuüm is het mogelijk geworden om roterende energie binnen de piramide te krijgen, deze energie
dient een vooropgesteld doel. Eenmaal in de piramide krijgt het te maken met de ervaringsenergie die vanuit de
open kruisingen is ontstaan. Het mooie van deze ervaringsenergie is dat zij ook roterend van aard is.
Wij kunnen jou wel vertellen dat deze energieën van dezelfde orde zijn, zij dienen hetzelfde doel en zijn slechts
meer van hetzelfde, alleen met één groot verschil, en dat is de manier waarop deze roterende energieën
binnenkomen. Bij langs elkaar stromende energieën ontstaat een vacuüm band, of tube die als doorgang dient, bij
jou bodemspoel ontstaat deze doorgang doordat een open poort wordt gecreëerd tussen de dimensies of
werkelijkheden.
Bestaat deze poort dan ook niet uit een vacuüm?
Nee Rob, de poorten ontstaan uit kruisingen zijn “open” poorten, een soort van buizenpost met bepaalde
eigenschappen die wezenlijk anders zijn dan het gecreëerde vacuüm.
Open kruisingen zijn kolommen uit energie zelf, de energie zelf creëert een poort, een gat tussen dimensies en
houdt deze in stand. Vacuüm is een ander middel om van dimensie naar dimensie te reizen, maar is slechts
beperkt, een poort kan door meerdere dimensies of werkelijkheden heen lopen, een vacuüm echter niet, een
vacuüm zorgt slechts voor een open raam, waardoor men naar binnen kan klimmen. Slechts van de ene ruimte
naar de andere ruimte.
Wat doet de energie zodra het de piramide in komt?
Niet veel meer dan zich verzamelen en zich bundelen, dit bundelen gebeurt door de “dwingende” vorm van de
piramide, de energie verlaat de piramide weer via de top, gebundeld, roterend en wel.
Maar nu nog de zogenaamde orgonenergie, die door de organische en anorganische materialen wordt
opgewekt.
Het is vrij simpel Rob, elke keer creëer je op een andere manier meer van hetzelfde. Organisch en anorganisch
is slechts een kwestie van aantrekken en afstoten, ofwel tegengesteld, richting tegengesteld aan elkaar.
Lieve Rob, energie is overal aanwezig, het is zo veel aanwezig dat geen luis(;-) er aan zou kunnen verdienen, de
energie die afkomt op de koperdraden heeft een lager trillingsgetal dan de energie die zich geroepen voelt
gebruik te maken van het vacuüm, de energie die liever gebruik maakt van de poorten, zal een ander
trillingsgetal bezitten. De energie, of orgon zoals jij dat noemt, komt graag af op gepolariseerde materialen.
Mensen heb je in verschillende soorten en maten, de een komt liever binnen via het wc raampje en wil niet te
veel opvallen, anderen komen liever op bezoek via een voordeur, weer anderen gebruiken de zogenaamde
“Beam me up Scotty” techniek. Feit blijft dat hoe deze mensen ook binnen wensen te komen, het mensen blijven,
slechts anders in trillingsgetal. Wat betekent dat nu voor de energie die met z’n allen in de piramide tezamen
komen. De energie is gelijk het doel, alleen wenst een ieder dat doel anders te benaderen, wanneer jou doel het
helen van botbreuken is, zal dat het collectieve trillingsgetal worden van alle energie.
Wij hebben jou uitgelegd over collectieve energieën en individuele energieën, zo is het niet anders met de
energie in de piramide. We gaan verder, bekijk het met ons mee Rob, terwijl jij schrijft. Je ziet de piramide, het
is feest daarbinnen, zij vinden het feit dat ze elkaar daar treffen, ervaringen worden uitgewisseld, veel energieën
kruisen elkaar, veel nieuwe energie wordt geboren, en wordt meer van hetzelfde, echter, de dwingende vorm van
de piramidegeometrie dwingt hen niet te lang op het feestje te blijven en worden als het ware naar de
gemeenschappelijke uitgang getrokken. Het feit dat deze energie zich aangetrokken voelt naar de top, heeft alles
van doen met het doel die de piramide omgeeft, een doel dwingt jou in beweging te zijn en te blijven,
vooruitgang, gemeenschappelijk, hand in hand, zij aan zij verlaten zij als bundel feestgangers de feestzaal, op
weg naar hun werk.
Het creëren van energie in een piramide behoeft niet altijd een even goed doel te dienen, hierdoor kan het
mogelijk zijn dat de ene piramide de andere niet is, de een voelt anders dan de andere, dit is puur het gevolg van
het doel. Mensen die louter zo een ding maken voor de lol, zullen in de regel niet zo een duidelijk doel hebben
gehad, de aangetrokken energie zal dezelfde uitwerking hebben.
Rob, je moet goed begrijpen dat vrije energie zich immer dienstbaar opstelt, vrije energie staat te popelen om
aan het werk te kunnen, wendt deze energie aan, ze staat graag voor jou klaar, maar ze wil wel graag weten

waar ze aan toe is, duidelijkheid is ook voor vrije energie prettig, het gaat hen ook om de ervaring, zorg ervoor
dat deze vrije energie de dag van hun leven wordt bezorgt.
Begrijp dus heel goed dat de aard van het beestje dienstbaarheid is, zij wacht geduldig af.
Ik heb een buisje in het midden van de piramide gemonteerd, deze kwam in de bovenverdieping uit, is dit
zinvol?
Nee Rob, het buisje werkt alleen verstorend, het buisje behoeft niet te worden gemonteerd in de piramide.
En het bovenkamertje dan?
Het bovenkamertje is een ander verhaal, een verdieping kun je zien als een graad, of een dimensie, of een laag
een laag of een dimensie heeft niets met intelligentie te maken, het heeft meer te maken met lessen, zoals het
leven op aarde vorm krijgt, levenslessen, elk niveau kent haar eigen lessen, telkens weer gebaseerd op andere
normen een waarden, zodra een les is geleerd, zal men een verdieping lager of hoger gaan. Hoger of lager heeft
niets van doen met goed of slecht, verdiepingen zijn slechts bedoeld om iets te leren over jezelf, over groei, of
evolutie. Je kunt wat leren door terug te gaan in de tijd, te kijken naar het verleden, of je kunt leren door te
kijken in de toekomst. Lessen liggen in elk hoekje een gaatje verborgen Rob. Verdiepingen in een piramide
werken als een soort filter, opgedane ervaring wordt als het ware gefilterd en gezuiverd. Het ervaringsgebied
van de energie hangt af van jou gestelde doel, de intentie die aan de piramide hangt. Energie die op een bepaald
doel afkomt, dient zich voor de volle 100% te kunnen geven, wanneer ervaring niet overeenkomt met het gestelde
doel, wordt het naar een andere verdieping gestuurd. Het is wellicht voor jou moeilijk te bevatten Rob, maar
energie is bewustzijn, het voelt, beleeft en bezit een zekere mate van emotie, de energie doorloopt net als jullie
een evolutie, energie ondergaat net als jullie, levenslessen, levenslessen kunnen opgedaan worden via mensen,
het is voor energie een zeer mooie ervaring, wanneer zij ten dienste van de mens gevraagd worden, universele
energie doet graag ervaring op bij mensen. De verdieping die jij gecreëerd hebt heeft veel van doen met
verlichting, niet alle energie is bewust. Energie die jou piramide binnenkomt heeft behoefte aan bevrijding, net
als jullie, het doel heiligt de middelen Rob, zo ook bij de energie die zich den dienste opstelt ten opzichte van jou
doel. Wanneer je besluit fysieke verdiepingen te maken in jou piramide, moet je kennis hebben van de
evolutieniveaus, anders kan jou piramide niet het gewenste resultaat verkrijgen, die jij wenst te behalen. Je zou
er goed aan doen, bij onvoldoende kennis, geen fysieke verdiepingen te maken, de energie weet zelf heel goed in
welk leslokaal zij dit uur les hebben.
Tevens had ik wat zuivere germanium in het buisje gestopt, in de hoop hiermee de energie te versterken?
Ha, terwijl je dit schrijft ontstond er al twijfel is het niet?
Ja, dat klopt, ineens realiseerde ik dat ik geen helder doel had met het germanium.
Het draagt tevens bij aan het onduidelijke doel wat jij voor ogen had met de piramide, twijfelachtige energie
kreeg je er voor terug. Wij kunnen jou slechts vertellen dat het Germanium binnen de invloedssfeer van een
piramide geen enkele toegevoegde waarde bezit. Het is als een olifant met een aansteker, hij kan er niets mee.
Is het raadzaam om deze piramide dan ook nog eens een keer te vullen met organische en anorganische
materialen?
Je kunt de piramide gerust vullen met deze materialen, het gehele spel speelt zich af in het zogenaamde dubbel,
jij denk dat de piramide die jij gebouwd hebt het origineel is? Droomde jij niet een keer dat er slechts een mal is
en dat van deze mal vele handvatten kunnen worden gemaakt? Zo is het ook met jou piramide, het origineel
bestaat in jou geest en is op een hoger trillingsniveau al aanwezig. Dus jou fysieke piramide is een kopie van het
origineel, het gehele evolutiespel der energieën speelt zich af in het origineel Rob.
Goed, dus geen verdiepingen bouwen?
Je zou er goed aan doen het over te laten aan de leiding van de energieën die jou doel wensen te dienen. Wij
horen jou denken…niet alleen een mens heeft een gids Rob, iedereen, zelfs het kleinste deeltje wordt geleidt, zo
ook de energie die jou doel wensen te dienen.
Ik heb eens gelezen dat er aan een piramide geen punt hoort te zitten, klopt dat?

Nee Rob, het versplinterd de energie wanneer geen punt aanwezig is, de punt is nodig ten behoeve van het juist
bundelen van de energie, bij een juiste bundeling van de krachten is een effectievere dienstbaarheid van jou doel
te bewerkstelligen. Wanneer energie uitwaaiert zal het zich minder effectief en dus dienstbaar op kunnen stellen.
Is er nog iets dat ik moet weten?
Ja Rob, wij willen nog even terug komen op het buisje in het midden, rationeel gedacht denk jij dat het buisje in
het midden ook zal moeten werken, je plaatst hem tenslotte in het midden en denkt dat de energie door dat buisje
naar boven stijgt, de energie trekt zich niets aan van dat buisje Rob, laat deze liever weg, het dient geen enkel
doel, ook de verdieping kan weg, tenzij je hier mee een helder en duidelijk doel voor ogen hebt. Hou het zo
simpel mogelijk, de werking zal er niet minder om zijn. Het doel dient helder te zijn, de rest volgt vanzelf. Denk
niet te veel na over hoe dat proces verloopt, het evolutiepatroon van een ion is net zo moeilijk te volgen als het
evolutiepatroon van jou ziel, je dient slechts te weten dat deze energie zich volledig in zal zetten om jou doel te
dienen.
De energie die uiteindelijk als een bundel uit de top komt, wat hebben we hier aan?
Het hele energiespectrum van energie, voortgevloeid uit verschillende lagen van het universum, hebben vorm
gekregen door een gezamenlijke ervaring op te doen in de piramide. Ervaringen zijn uitgewisseld en de energie
is gezamenlijk klaar gestoomd voor haar doel, jou intentie die aan de piramide vast zit. Elk energiedeeltje blijft
een individu, maar ze moeten het hebben van samenwerking om hun doel te bereiken. Als een mier die deel uit
maakt van de hele hoop, volg eens één miertje, hij loopt schijnbaar doelloos rond, maar toch kent hij zijn plek in
het geheel. Zo ook de energie uit de piramide. De gezamenlijke energie, energie van verschillende trillingen
bundelen zich en vorm zo een spectrum, dit spectrum zal het uiteindelijke doel vorm geven.

Tekening: schematische weergave van de spoel op de zijvlakken:

Deze weergave is een uitslag van de piramide, in principe zijn er 8 wikkelingen heen en 8 wikkelingen
terug. Ook hier komt de lemniscaat in terug in de vorm van 8 windingen.
De twee draden die vanaf de bodemspoel komen dienen aangesloten te worden op deze spoel van de
zijvlakken, je krijgt nu dus een gesloten geheel.

Foto: Weergave wikkeling zijvlakken.

De draden in de top op deze foto zijn nog niet met elkaar verbonden (kort afknippen en aan elkaar
vast solderen)

De Kern:
De kern, of het binnenste van de piramide is gebaseerd op de zogenaamde Orgontheorie die
bekendheid maakte door zijn ontdekker Wilhelm Reich.
Ver voordat ik van Orgon energie gehoord had werd mij veel verteld over een energie die zichzelf kon
delen en met elkaar kon samenvloeien.
Dit zou te bewerkstelligen zijn door gepolariseerde materialen toe te passen. Ofwel, anorganische en
organische materialen. In plaats van Orgon hebben mijn Gidsen het over ionen, en dan specifiek over
Helium ionen, ik ben geen scheikundige, ik moet helemaal of gaan op hetgeen mijn Gidsen mij
vertellen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat de zogenaamde Orgon energie van Wilhelm Reich
Heliumionen zijn. De laatste tijd hoor ik steeds meer en meer geluiden en lees ik steeds meer theorieën
over dat Orgon energie veel met ionen en ionisatie te maken zou hebben. Het beste is om even op
internet de Orgontheorie te bestuderen
Via mijn Gidsen heb ik het volgende verhaal ontvangen:
Channeling donderdag 02-05-02
Lieve Gidsen, kunnen jullie mij van A tot Z vertellen over die ionen?
Heel graag lieve Rob. Het hele verhaal zullen wij voor jou opsommen.

Heel lang geleden bestond ons universum louter uit waterstof, deze waterstof wist zich met behulp van een
kracht te delen tot meer waterstof. Het is nu juist die waterstof die zo van belang is van het ontstaan van het AL.
Het universum is als een gedachte. Meer gedachte geldt als voeding van dezelfde orde, het is de gedachte die het
universum laat expanderen en het is de gedachteloosheid die het universum laat krimpen.
Weet je, ons universum rekt en krimpt tegelijk, beide aspecten zijn op hetzelfde moment vertegenwoordigd.
Het hele universum gedraagt zich volgens de wetten van de gedachten, het reageert op elke gedachte, hoe klein
deze gedachte ook is. Het voedende aspect van het universum is gedachte. Gedachtekracht is hetgeen vele
wetenschappers over het hoofd zien. Een gedachte vraagt een zekere ruimte binnen bepaalde gedachtegrenzen.
Veel gedachten vormen een collectief aan gedachten en er is zelfs een punt waarop die gedachten zichzelf gaan
herkennen, wij noemen dat het Punt van Zelfherkenning. Door elke gedachte die geboren wordt veranderd zij
van vorm. Zij kent geen vaste vorm, keer op keer verandert zij van vorm. Jullie kennen de zogenaamde Fractals,
het universum gedraagt zich ongeveer als zo’n Fractal, alleen in een soort van ‘Random Play’.
Het universum ontstond uit één enkele gedachte, deze gedachte was een gedachte van wat wij ‘Het Grote
Collectief van Universa”noemen. Hoe denken jullie werkelijk dat een gedachte is ontstaan? Vanuit het niets, of
vanuit een zwart gat? Het Grote Collectief van Universa laat elke nanoseconde een nieuw universum ontstaan,
bij elke nieuwe gedachte van het Collectief ontstaat er een babyuniversum, deze worden door het collectief gevoed
door voedende gedachten, deze gedachten zijn gedachten van aandacht in de vorm van liefde.
Het Collectief vloeit voort uit een hele oude gedachte, heel veel van deze Collectieven werken samen in een nog
groter Collectief, dit gaat door tot je bij de oorsprong van een gedachte komt.
Het hele universum waar jullie in leven vloeit voort uit een gedachte van liefde, liefde is een zelfinstandhoudende
energie. Liefde zorgt voor al dat geschapen wordt binnen deze gedachte.
Het Collectief verzon een manier om deze gedachte tot uiting te brengen in een andere vorm dan de gedachte op
zich.
Hiervoor bedacht het collectief een bol van licht met een bol van licht eromheen draaiend, exact zoals zij voor
ogen hadden, dit is niet wat jullie kennen onder de noemer atoom, het gaat verder terug, in kleinere delen, de som
van al deze delen vormt op haar beurt een collectief met zelfherkennende eigenschappen.
Dit zelfherkennende collectief was het atoom. Dit atoom was met behulp van het Grote Collectief in staat zichzelf
te delen in meer van zichzelf. Ondertussen was het Grote Collectief intens blij met de door hun geschapen uiting
van ‘zijn’.
Het eerste deeltje licht dat een uiting was van het Grote Collectief was een waterstofdeeltje, deze bezat het gehele
Collectief in notendop. Het waterstofdeeltje herkende zichzelf in het Collectief en begon zich op te delen in vele
andere deeltjes van zichzelf.
Het delen van waterstof gaat gepaard met een enorme vreugde uiting, dit omdat de één wordt geboren uit de
ander. Het is juist deze vreugde die het waterstofdeeltje een stimulans geeft zichzelf verder op te delen.
Vreugde en blijdschap zijn dan ook directe uitingen van liefde, het is een kracht, een energie die gebruikt kan
worden om dingen op gang te brengen.
Heel veel delingen later ontstond een universum dat louter bestond uit een hoop waterstofdelen en een enorme
hoeveelheid vreugde, met liefde als zelfinstandhoudend systeem.
Het is deze vreugde die zichzelf begon te herkennen als vreugde en het universum kreeg er een nieuwe uiting bij.
Liefde heeft vele voordelen, liefde laat dingen ontstaan die zeer verassend kunnen zijn. Het Grote Collectief had
nooit gedacht dat bij tweedeling van waterstof een energie zou ontstaan die op haar beurt weer in staat zou zijn
zichzelf te herkennen, maar op een geheel andere en nieuwe manier dan waterstof.
Hierop besloot het universum een samenwerkingsverband aan te gaan met waterstof en vreugde.
Nadat het universum deze samenwerking had bezegeld ontstond er een compleet nieuwe factor binnen het geheel.
Vreugde kon ervoor zorgdragen dat waterstof samen kon gaan en zo ontstond er een derde factor, dit was
wederom een compleet nieuwe verassing voor het Grote Collectief.
Er ontstond een nieuwe factor die zichzelf in de andere twee herkende. Deze nieuwe factor is wat jullie Helium
noemen. Helium wist dat het was voortgevloeid uit de samengegane waterstof, met vreugde als de factor die dat
mogelijk kon maken.

Helium had tevens de kennis om zichzelf net als waterstof te delen, omdat het alle ervaring van het verleden had
meegekregen. Zo kwam er een tijd dat ook Helium zichzelf begon te delen, net als waterstof. De één werd uit de
ander geboren. Liefde zorgde voor een instandhouding van het geheel en de aandacht van het Collectief zorgde
voor de juiste voeding. Maar niet alleen het Collectief was meer verantwoordelijk voor de voeding, waterstof,
helium en vreugde voorzagen zichzelf van aandacht, zo was het een zelfinstandhoudend en zelfvoedend systeem
geworden.
Natuurlijk hebben wij het verhaal in notendop samengevat, elke versie, elke visie is een ander versie.
Het ontstaan van het AL is een essentie en waar het om gaat is de essentie van al die verhalen.
Lieve Rob, jij vroeg aan ons om jou een verhaal van A tot Z te geven omtrent de ionen die jij ziet.
Heliumatomen zijn verantwoordelijk voor het feit dat zij zich zichtbaar kunnen maken aan het menselijke oog.
Heel veel delingen en samengaan is na het ontstaan van helium op gang gebracht, zo werden virussen geboren,
en schimmels, zo ontstond het leven, als een complexe vorm van deling en samengaan. Het Collectief ontdekte
dat een doel een middel was om een geheel nieuwe soort te laten ontstaan.
Het hele verhaal over ionen wat wij jou reeds eerder hadden verteld blijft echter nog steeds van kracht Rob, je
weet dat wij jou dingen vertellen, zoals jij ze graag van ons hoort nietwaar? Je bent een onderzoeker en het is dit
onderzoek dat jou nieuwe inzichten verschaft.
Het idee dat Orgonen verantwoordelijk zijn voor het op gang brengen van energie is afgeleid van het feit dat
enkele mensen, lang geleden op de hoogte waren van deze celdelingen en de hierbij vrijkomende energie. Helium
deelt zichzelf in een omgeving van uiterste harmonie en de juiste aandacht, het is de aandacht die geboorten op
gang kan brengen, het is echter de vrijkomende energie die deze lieden Órgonen’ noemden, of andere benamingen
gaven..
Het was voor de natuurkunde en de scheikunde in die tijd een grote grap om over zoiets te praten als vreugdeenergie en werd dan ook niet als waar genomen.
Het energieverloop van deze celdeling is universeel en kan een interactie aangaan met elke cel binnen dit
universum, dit komt doordat de energie die vrijkomt bij deze tweedeling, onpartijdig is, het is binnen het gehele
universum aanwezig en fungeert als een soort lijm, of oplosser.
Het hele universum zit vol helium, helium is een medium waar veel over te doen is geweest, het lijkt een
opzichzelfstaand iets te zijn, het tegendeel is waar, doordat helium zo dicht bij de oorsprong ligt weet men er niet
zo goed raad mee. Het is slechts de manier van benaderen dat helium in een ander daglicht plaatst.
Helium is in staat zichzelf geboren te laten worden. Celdeling is voor de wetenschap niets nieuws, alleen de
drijvende kracht achter deze deling is iets dat (nog) niet doorgrond is.
Deling heeft vele voordelen in plaats van splitsing. Deling vindt plaats op een vrijwillige basis en splitsing vindt
plaats op een onvrijwillige basis. De energie die vrijkomt bij deling is van onschatbare waarde, het is als cement
voor het bouwen van huizen, een grondstof die gebaseerd is op instandhouding, niet op vernietiging.
Celsplitsing vindt plaats zodra men een oorspronkelijke cel doormidden hakt, hier komt een energie vrij die
tegengesteld is aan vreugde en in staat is het cement op een gewelddadige manier op te lossen. Het is een niet
zichzelf instandhoudende energie, alleen in staat tot vernietiging.
De zogenaamde Orgoneoccumulator werkt met heliumionen die in jullie atmosfeer aanwezig zijn. Door deze
ionen in balans te brengen en te delen komt energie vrij, deze energie kan gebruikt worden voor vele doeleinden.
Fusie is een manier om cellen te verenigen, alleen gebeurt dit wederom op een onvrijwillige basis, alleen komt
hier geen pijn bij vrij, alleen energie die is gebaseerd op ongemak, deze is echter niet zelfvernietigend en is dan
ook niet schadelijk voor haar omgeving, maar is niet harmonieus, het kan vergeleken worden op uithuwelijking
op onvrijwillige basis, het kan goed gaan, maar het kan ook niet goed gaan, daarom zal fusie nooit een volledig
stabiele werkzaamheid worden.
Is helium alléén verantwoordelijk voor dit geheel?

Heliumionen en haar aspecten zijn in haar geheel verantwoordelijk voor de werking van de occumulator zoals
deze nu bestaat, het is in feite een condensator die in staat is vreugde-energie vast te houden en wanneer men dit
wenst, los te laten en te richten op iets dat geheeld moet worden.
De wetenschap moet dit toch allang ontdekt hebben?
Heliumdeling kan niet op kunstmatige wijze tot stand worden gebracht, hierin zijn het vermogen van gedachten
verantwoordelijk. Het helium kan slechts gesplitst worden op kunstmatige wijze, maar om iets te laten groeien is
liefde en aandacht nodig. Je kunt iets laten groeien op een kunstmatige manier, maar zal nooit die kwaliteit
bezitten van leven dan leven dat bezielt is. Kunstmatig leven is rationeel leven en bezit geen gevoel van
eigenwaarde. Heliumdeling vindt plaats op het moment dat de omgeving geschikt is om deling tot stand te
brengen.
Dit zal een harmonieuze en liefdevolle omgeving dienen te zijn.
Hebben graancirkels met helium te maken?
Het heliumatoom is verantwoordelijk voor vele andere fenomenen, deze fenomenen zullen in de loop van de tijd
allemaal met elkaar in verband worden gebracht. Lichtbollen hebben veel van doen met de heliumverbindingen
waaruit de eerste levensvormen zijn voortgevloeid. Heliumverbindingen hebben de eigenschap boven de
natuurkundige wetten van jullie werkelijkheid te staan, zij trekken zich schijnbaar niets aan van de
natuurwetten zoals zwaartekracht.
Grote kennis ligt besloten in het geheim van helium, helium is een sterk ondergewaardeerde element, die menig
wetenschapper in de toekomst tot verbazing kan laten staan. Vele verassingen zullen komen wanneer de kracht
van de gedachte een gedachte wordt die door het merendeel van de mensheid geaccepteerd zal worden.
Gedachtekracht is een opkomende kracht die de meest vooraanstaande wetenschapper in haar blote kont zal zetten
Rob.
Er is een mooie tijd aangebroken, zie hoe de nieuwe wetenschap zich aan het ontvouwen is, terwijl de oude aan
het afbrokkelen is.
Helium Rob, zal voorlopig een ‘hot item’ blijven, hier en daar aangevuld met nieuwe kennis over het universum,
leer eerst het heliumatoom goed kennen. Leer helium kennen vanuit het hart Rob, liefde heeft veel invloed op het
laten slagen van jou bouwproject, dan is succes verzekerd.
Je weet dat dit nog niet alles is en dat we je nog veel te leren hebben.
Kan deze vreugde energie omgezet worden in een vorm van bruikbare energie zoals wij nu kennen?
Deling zorgt ervoor dat energie vrijkomt, fusie op vrijwillige basis zorgt ervoor dat ook energie vrijkomt, dit zijn
dezelfde soorten energie, alleen in een tegengestelde vorm. Delingsenergie draagt zorg voor een optimale fusie en
fusie energie draagt zorg voor een optimale deling. Het is een circulaire beweging, een kring van deling en
samengaan.
Deze energie is een nieuwe energie en zal niet aan jullie verwachtingen voldoen, leer over deze energie en je zult
zeer snel genoeg een warme kamer kunnen verkrijgen met behulp van deze energie.
De energie die vrijkomt bij deze deling, waar kan dat een verbinding mee aangaan?
Heliumdeling vindt plaats zodra aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Heel belangrijk is een
gelijkmatige verdeling van de lagen, heel veel lagen door elkaar zorgt voor een disharmonie en zal kunnen
zorgen voor een disharmonieuze energie. (lagen organisch en anorganisch materiaal, zoals in de
Orgoneoccumulator, het is een kwestie van aantrekken en afstoten)
Ten tweede is van het grootste belang dat de lagen die je wil gebruiken van natuurlijke oorsprong zijn, neem bij
voorkeur geen chemisch samengestelde materialen. Heel belangrijk is dat alles onder de juiste omstandigheden in
elkaar wordt gezet, dat houdt in dat je niet aan jou piramide moet bouwen wanneer je niet zo lekker in je gevoel

zit. Heel belangrijk is dat een omgeving geschapen wordt waar het mogelijk is dat de vrijgekomen energie zich
kan ontplooien tot haar volle zijn.
Channeling 14-05-02 dinsdag
Lieve Gidsen, kunnen jullie mij het verschil tussen orgonen energie en levensenergie vertellen?
Heel graag Rob, leuk dat je deze vraag aan ons stelt, wij zullen jou zo goed mogelijk uit de doeken doen wat met
beide energieën bedoelt wordt.
Energie, zoals men die kent, heeft pas haar intrede gedaan toen elektriciteit haar intrede deed, deze is vanuit de
oudheid nooit toegeschreven als een verklaarbaar fenomeen. Statische energie bijvoorbeeld, heeft door de tijden
heen een zeer magische betekenis gekregen. Heel lang geleden geloofde men dat men besmet was met het vuur
van de Godheid Hades die als Oppergod over de onderwereld heerste. Levensenergie is een zo breede benaming
dat men niet meer zo goed een definitie weet te geven. Liefde schijnt veel van doen te hebben met levensenergie,
niets is minder waar. Wanneer wij over liefde praten, hebben wij het over een systeem, namelijk een systeem dat
dingen in stand houdt, ofwel een zelfinstandhoudend systeem.
Het schijnt zo te zijn dat men levensenergie heel lang geleden zag als een manier om zichzelf op te laden met
energie afkomstig van de goden, de één bedoelde daar negatieve ionisatie mee, die veelal na een fikse donderbui
optreed. Deze geïoniseerde lucht is als een weldadige douche voor lichaam en geest. Bliksem zag men als een
ontlading van boosheid van de goden.
Veel van deze onverklaarbare fenomenen zijn ondertussen verklaarbaar geworden, vele van deze fenomenen werd
als levensenergie toegeschreven.
Er hangt nog steeds een mystiek sfeertje wanneer men spreekt over levensenergie. Wanneer men de pure liefde
bedoeld met de term levensenergie, is dat een voortvloeisel van onder andere de boeddhisten die liefde zagen als
een energie die het leven schonk aan het al dat is. Het zelfinstandhoudende systeem waar wij zo graag over
spreken heeft echter niets van doen met de hedendaagse opvatting over levensenergie.
Vele zaken als ionisatie, bliksem en statische elektriciteit is verklaard aan de hand van natuurlijke processen, die
thans een plek hebben gekregen in de samenleving. Levensenergie is echter nog steeds een term die velen onder
jullie zeer aanspreekt. Dit komt doordat mensen graag een illusie in stand willen houden, omhult met mystiek en
onverklaarbaarheid. Het lijkt er op dat mensen het verschijnsel levensenergie niet zo graag verklaard willen zien,
helaas moeten wij jullie teleurstellen, want het hele verhaal over levensenergie is zich thans aan het ontvouwen
en zal eens en voor altijd uit jullie samenleving verdwijnen. Jullie zijn en blijven, voorlopig althans,
elektromagnetische wezens. Het menselijke fysieke lichaam is slechts in staat fenomenen te integreren met
dezelfde elektromagnetische eigenschappen. Wanneer het zelfinstandhoudende systeem aangewend wordt, wordt
er iets op gang gebracht wat jullie liefde noemen. Jullie kiezen voor afbraak of jullie kiezen voor
zelfinstandhouding. Liefde vertaald zich slechts als een gevoel en kan nimmer aangewend worden om een lamp te
laten branden. Waar jullie zo naarstig naar op zoek zijn is een energie die zich overal om je heen bevind, een
energie die men gratis af kan tappen. Wij zeggen jullie dat alle fenomenen al lang verklaard zijn, nog steeds
duikt men nog dieper in de materie, maar alle principes blijven hetzelfde. Jullie denken hoe verder men duikt, des
te dichter men bij het antwoord van vrije energie uitkomt, niets is minder waar. Het antwoord ligt al lang onder
jullie neus, het vergt alleen een andere manier van kijken en denken, alles heeft haar hogere aspect, zo ook een
elektron, of een proton, of nog kleiner. Maar zoals alles in deze sfeer van dualiteit kent alles ook haar
tegenhanger, het is maar net hoe je de materie bekijkt. Leer om met andere ogen naar jezelf te kijken, leer
onvoorwaardelijk van jezelf houden, of beter gezegd, leer jezelf onvoorwaardelijk te accepteren.
Dan zal het zelfinstandhoudende systeem in werking treden en prompt zul je een andere werkelijkheid gaan
waarnemen, dan wordt bijvoorbeeld een elektron ineens een levend wezen met een identiteit.
Nogmaals lieve mensen, levensenergie is op een manier te verklaren die door jullie harten begrepen kan worden.
Het is niet erg om een illusie in stand te houden, maar wanneer men een lamp wil laten branden op vrije energie
dien je toch met beide benen op de grond te staan en dien je in staat te zijn illusies te doorprikken, anders creëer
je de ene illusie na de andere, het is maar waar je voor kiest.

Het levensenergie verhaal zal niet bij iedereen in goede aarde vallen Rob, zoals velen houden mensen graag vast
aan een illusie, wat moeten ze echter zonder?
Heel veel mooie momenten kun je beleven zodra men weet heeft van het doorprikken van illusies, des te meer
illusies je zult breken, des te meer zul je jezelf gaan zien als een goddelijk wezen dat alles in zijn hand heeft, hij
zal volledige zeggenschap bezitten over de materie en geen geheim is voor hem meer geheim, het onverklaarbare
verklaard, geen illusies meer, slechts je ware zelf.
Alles binnen jullie atmosfeer van jullie werkelijkheid gedraagt zich volgens elektromagnetische wetten, de kracht
van de gedachte is een zeer belangrijke kracht die, helaas, nog steeds zeer ondergewaardeerd word, men legt meer
de nadruk op de liefde, liefde draagt slechts zorg voor instandhouding, vanuit deze instandhouding kan iets
ontstaan, echter de kracht van de gedachte, of aandacht, is achter alles de drijfveer, zonder deze kracht kan niets
tot stand worden gebracht. Beweging kan slechts plaatsvinden wanneer men iets in beweging zet en hier is de
kracht van de gedachte voor verantwoordelijk.
Liefde voor een illusie houdt deze illusie in stand, gevoed door de kracht van de gedachte zet de illusie in
beweging. Buiten de liefde om kennen we meerdere zelfinstandhoudende systemen, dit is echter voor jullie zeer
moeilijk voor te stellen, er bestaan vele universa die zijn gebaseerd op compleet andere zelfinstandhoudende
systemen, deze zijn gekoppeld aan evolutiestadia en ervaringsgebieden. Ooit zullen ook jullie de liefde verruilen
voor een ander systeem, een systeem waar nieuwe mogelijkheden mogelijk zijn. Of je nu denkt met jou hart of
met jou hoofd, of door middel van een visualisatie, immer is er een drijvende kracht. Wanneer men vanuit het
hart denkt, zal jou drijfveer automatisch geladen zijn met zelfinstandhouding. Wanneer men louter uit het hoofd
denkt, mist het de instandhouding en is gedoemd om na een verloop van tijd in verval te geraken.
Dimensies zijn tevens een door jullie verzonnen illusie, niets is gescheiden van elkaar, alles is al voorhanden, het
is slechts jullie zienswijze die scheidingen creëert. De zogenaamde 4e dimensie loopt door de 5e en de 5e dimensie
loopt door de 2e ect. Je kunt in alle dimensies tegelijk zijn, alles is tegelijkertijd aanwezig, het universum is
buiten jezelf en binnen jezelf tegelijk. Doordat jullie nu leren zonder oordeel te leven, leren jullie over het
schouwen zonder gedachten. Er bevinden zich op dit moment vele levensvormen om jou heen die je niet ziet, dat
kan doordat je de illusie hebt dat je je in één ruimte bevindt, waar alleen jij je bevindt.
Niets is minder waar, hoe zou jij het vinden als er ineens een wezen voor jou neus staat in de gedaante ven een
insect? Zou je je niet een hoedje schrikken? Het is deze schrikreactie die jou belet andere werkelijkheden te zien
dan de jou zo vertrouwde werkelijkheid. Heel lang geleden hebben zich vreemde taferelen afgespeeld toen heel
veel levensvormen in staat waren door te breken in de illusie die jullie gebouwd hadden. Vele van deze
levensvormen hebben nooit geweten dat zij in een illusie beland waren, heel veel mensen hebben zich van het
leven berooft toen zij deze wezens in hun illusie zagen verschijnen. Zij hadden daar niet om gevraagd.
Velen hadden geen weet van andere levensvormen buiten de hun bekende levensvormen die in hun werkelijkheid
voorkwamen.
Nu zullen er mensen zijn die op dit moment graag buitenaardse levensvormen zouden willen ontmoeten, maar je
zou eens heel goed bij jezelf te rade moeten gaan, of je dit wel echt wilt, de ontmoeting zal altijd anders verlopen
dan jou denkbeeld, het zal niet meer zo zijn dat je een illusiebeeld in jou illusie creëert, maar het zal zo zijn dat je
de werkelijkheid in jou illusie uitnodigt.
Alvorens buitenaardse levensvormen te zien dien je eerst zonder oordeel door het leven te gaan. Goed en slecht
zijn slechts mogelijkheden om nieuwe illusies te creëren. Wanneer je in staat bent visueel en gevoelsmatig te
schouwen zonder daarbij een oordeel te hebben, zul je langzamerhand levensvormen gaan waarnemen die al
duizenden jaren voor jou verborgen leken.
Is dit een bevredigend antwoord op jou vraag Rob?
Nee, nu weet ik nog niet hoe orgonen in relatie tot levensenergie staan en de energie die je onder andere in
meditaties voelt, is dat dan geen levensenergie? Dat is dan toch liefde?
Welke vraag wil je eerst beantwoordt zien Rob?
Graag eerst de vraag over orgonen lieve vrienden.

Het grote verschil tussen orgonen en levensenergie is de allesomvattende term levensenergie, wanneer we het
hebben over orgonen hebben we meer over een exactere definitie van de term levensenergie.
Het verhaal dat wij jou verteld hebben blijft van kracht lieve jongen, maar wij hebben jou geprobeerd uit te
leggen dat levensenergie voor iedereen iets persoonlijks was en veelal nog steeds is. Om nou een eenduidige
zienswijze te verkrijgen over de term levensenergie die voor iedereen hetzelfde is, heeft onder andere Wilhelm
Reich geprobeerd de brede term te omvatten als iets dat verklaarbaar is, dit is hem goed gelukt, alleen hij is er
niet in geslaagd de definitie levensenergie te elimineren uit de samenleving. Iets wat in duizenden jaren is
opgebouwd breek je niet zo maar weer af. Wij hebben jou geprobeerd uit te leggen dat als men iets niet weet te
verklaren, men heel snel een eigen visie gaat ontwikkelen om het een plek te geven in de eigen geest.
Nu is het zo dat de evolutie van ons allemaal vraagt om éénheid te creëren, we keren met z’n allen terug naar het
begin, hierdoor is het niet meer mogelijk dat levensenergie door de één als zus wordt gezien en door de ander als
zo. Het hele universum beweegt zich naar een punt waar nieuwe mogelijkheden mogelijk zijn, maar om deze
nieuwe mogelijkheden mogelijk te maken is er een eenduidige manier van denken nodig, dit zal resulteren is één
collectief die tot zeer veel in staat zal zijn. Het vormen van een éénheidbewustzijn gaat niet zonder slag of stoot.
Het mediteren in een groep is veelal gebaseerd op een eenduidig doel, alleen zien de meeste mensen nog steeds
verschillende stadia in hun geest verschijnen die zich naar dat doel toe beweegt, de één ziet een blauw licht en de
ander ziet een gids voor zich uit lopen richting het doel. Wanneer nu een duidelijke definitie aan de term
levensenergie wordt gegeven, zal iedereen hetzelfde denken en visualiseren wanneer men het heeft over
levensenergie en natuurlijk mag deze verschillen in design.
Wanneer men tien mensen een lepel laat visualiseren en ze de opdracht geeft de lepel te tekenen die zij voor ogen
hebben, zullen alle lepels er anders uitzien, maar het zal een lepel blijven. Maar wanneer men levensenergie zou
vergelijken met een lepel, dan zou de één een lepel tekenen, de ander een vork en weer een ander een mes. Allen
hebben met eten te maken, alleen er is een te grote bandbreedte.
Het meditatieverhaaltje komt mooi overeen hoe jullie groep denkt over de orgonen van meneer Reich, de één
denkt een vogel, de ander een beer. Het feit dat de heer Reich een poging heeft gedaan te ontdekken hoe celdeling
tot stand kwam heeft veel van doen van het door jullie niet begrepen ontstaan van leven, het hele universum
gedraagt zich volgens de wetten van de mens, zoals zij bedoeld waren Rob. Alles, maar dan ook alles is als een
vertaling naar de mens toe, weet je nog dat God jullie heeft geschapen naar het evenbeeld van hemzelf?
Weet jij hoe je je dromen moet duiden? Juist ja, als symboliek. Wat gebeurt er als twee mensen in een tantrische
beweging met elkaar samensmelten? Juist ja, er komt een enorme lading seksuele energie vrij, waar denk je dat
deze energie blijft? Probeer dit eens tussen twee universa te zien, of tussen twee atomen, dezelfde energie komt
vrij wanneer men een geboorte tot stand brengt, of wanneer men dood gaat. Twee universa kunnen er ook voor
kiezen om met liefde en respect uit elkaar te gaan, alleen als een compleet andere wezens, doordat de ervaring
ze voorgoed heeft veranderd, zie ook dit weer op het niveau van het atoom. Er is niets binnen dit universum dat
niet terug te voeren valt op jezelf, jij creëert zelf levensenergie en zendt deze uit en vervolgens komt de
levensenergie weer bij jou terug, cellen komen samen, cellen gaan uit elkaar en cellen vervallen, elke keer is een
circulaire beweging, alleen steeds een stadia hoger in bewustzijn, een spiraal wordt gevormd.
Is dit antwoord naar jou zin Rob?
En liefde dan?
Het lied van het leven is gebouwd op de constructie van de liefde, de liefde is een patroon, jullie kennen het onder
de naam van de levensbloem. Liefde is een zelfinstandhoudend systeem. Met behulp van een meditatie
visualiseert men licht en liefde, dit brengt de circulatie van jou lichaamscellen in beweging, ze komen samen,
delen zich weer en raken in verval. Er gaat nimmer energie verloren Rob, heb jij weet van de wet van behoud van
energie, dit houdt in dat geen energie verloren kan gaan, alleen de vorm veranderd, niet zijn inhoud.
Het universum implodeert en explodeert tegelijkertijd, de som van de hoeveelheid energie is nul.
Dus Rob, liefde wendt men aan wanneer men iets in stand wil houden, geladen met een gedachte, zet de
schepping in beweging
Dank lieve vrienden. Hier ga ik eens heel goed over nadenken en zoals jullie weten ga ik het één en ander
verifiëren.

Neem niets voor zoete koek Rob, blijf alert en laat jou gevoel het eindoordeel zijn.
Zoals je wellicht al weet, van het één komt het ander….vandaag vertellen we jou dit, en morgen vertellen wij jou
dat. Dag lieve jongen.
Tot de volgende vraag?
Tuurlijk tot de volgende vraag.
En hier zit ik dan, Orgon, die ordinaire Ionen blijken te zijn, Heliumionen nog wel, voor nu hou ik het
maar even in het midden, ik heb niet zo veel verstand van ionen, Ik zal dit eens moeten bestuderen en
zien hoe dit te rijmen valt in het geheel, maar ik ben en weer een hoop theorie rijker, hoe kan ik dat in
het geheel plaatsen? Ik zal mijn best doen.
Dit verhaaltje heb ik ook eens op de nulpuntgroep gepost er werd nauwelijks op gereageerd, behalve
iemand die een goede verklaring gaf over wat ionen precies zijn, de volgende definitie werd gegeven.

Definitie ionen:
In de scheikunde is het begrip ion een van de bouwstenen van die wetenschap.De definitie van een ion loopt als
volgt: Er bestaan ruim 100 elementen op aarde. De kleinste hoeveelheid van zo'n element (wat nog dezelfde
eigenschappen als het element heeft) noemen we atoom. Het atoom bestaat uit een kern en daaromheen bewegen
zich elektronen. De kern is opgebouwd uit twee soorten kleinere deeltjes protonen en neutronen. De protonen
zijn 1x positief geladen deeltjes en de neutronen zijn neutraal. Om de kern bevinden zich in het (ladingsneutrale)
atoom evenveel elektronen als er protonen in de kern zitten.
Wanneer het neutrale atoom nu 1 elektron van buitenaf opneemt krijgt het een negatieve lading van -1 (neemt
het er 2 op dan -2, enz tot -4). We spreken dan van een ion, in dit geval een negatief ion.
Wanneer het neutrale atoom een elektron aan zijn omgeving afstaat is de resterende elektrische lading van het
overblijvende positieve ion +1.
Positieve en negatieve ionen samen kunnen bindingen aangaan en zo zouten vormen, b.v. NaCl = keukenzout,
Na2CO3 = soda.
Het kleinste positieve ion is dat van waterstof, omdat dit atoom slechts 1 elektron bezit. Een kaal waterstof ion
H+ bindt zich makkelijk aan negatieve ionen en vormt daarmee zuren, b.v. HCl en HF.
Een ion is dus een elektrisch geladen deeltje. Alle andere interpretaties van ion zullen begripsverwarring
veroorzaken en een onoverbrugbare kloof naar de wetenschappers creëren.
Op het internet kwam ik onlangs het volgende verhaal over Helium tegen:

Foton lijmt twee heliumatomen tot reuzenmolecuul
Een team van wetenschappers van de Ecole Normale Supérieure (ENS) in Parijs, het FOM-Instituut
voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein en Calvin College in de Verenigde Staten heeft in een
experiment een nieuw reuzenmolecuul gemaakt en gedetecteerd. Het merkwaardige molecuul is
opgebouwd uit twee heliumatomen. Tot verrassing van de onderzoekers explodeert dit
reuzenmolecuul niet, hoewel het een grote hoeveelheid energie bezit. De wetenschappers konden
daardoor precieze metingen aan het metastabiele molecuul verrichten. Hun resultaten verschenen op
15 augustus 2003 in het gerenommeerde Physical Review Letters.
Metastabiele reuzenmoleculen
Een metastabiel heliummolecuul bezit een uitzonderlijk grote hoeveelheid interne energie. Een
dergelijk molecuul kan enige tijd stabiel blijven, maar zal vroeger of later uit elkaar spatten als een
miniatuurtijdbom. Utrechtse en Amsterdamse wetenschappers zagen vier jaar geleden voor het eerst
metastabiele heliummoleculen. In hun experimenten vielen de moleculen na korte tijd uiteen in een
hagel van geladen deeltjes. Daardoor waren de metingen aan het molecuul niet nauwkeurig genoeg
om iets te weten te komen over de eigenschappen van de reuzenmoleculen en de interacties tussen de

heliumatomen. Op basis van deze experimenten hebben de wetenschappers in Parijs met succes
stabielere reuzenmoleculen gemaakt. Eén van de belangrijkste verschillen met het experiment van hun
Amsterdamse en Utrechtse collega's is dat zij de temperatuur waarbij ze de moleculen maakten met
een factor honderd verlaagden.
Atomen lijmen
Om het metastabiele molecuul te maken, hebben de wetenschappers eerst een wolk van ongeveer
één miljard heliumatomen gevangen in een magnetisch veld. Vervolgens koelden zij de wolk tot een
temperatuur van ongeveer tien miljoensten van een graad boven het absolute nulpunt (-273 graden
Celsius). Er zijn dan nog ongeveer tien miljoen atomen over. Elk heliumatoom bevindt zich dan in een
metastabiele toestand en heeft een lange levensduur. De interne energie van deze metastabiele atomen
is twintig electronvolt. Dat is veel: duizend keer zoveel als de interne energie van een watermolecuul
bij kamertemperatuur. De interne energie is daarmee meer dan tien miljard keer groter dan de
gemiddelde kinetische energie (bewegingsenergie) van het atoom. In deze toestand staan de
heliumatomen dus bijna geheel stil.
Vervolgens lijmen de wetenschappers twee heliumatomen aan elkaar met een laser. Bij dit proces, dat
fotoassociatie genoemd wordt, zorgt een foton voor een sterke aantrekking tussen de twee atomen. De
resulterende moleculen zijn extreem lang. Ze zijn honderd tot duizend keer zo groot als een
watermolecuul, dat een afmeting heeft van 1 Ångström (1 Ångström is 10-10 meter). Juist dit
uitgestrekte karakter zorgt voor stabiliteit: de twee atomen komen namelijk nooit dicht genoeg bij
elkaar om elkaar uit evenwicht te brengen. In normale botsingen tussen twee losse metastabiele
heliumatomen verliezen deze vaak hun totale hoeveelheid interne energie van veertig electronvolt,
waarbij een hagel van geladen deeltjes ontstaat. Het atoompaar dat de wetenschappers in Parijs
maakten is beschermd tegen deze vorm van destructieve ionisatie. Het foton zorgt op korte afstand
voor afstoting tussen de atomen en op lange afstand voor aantrekking. Het is als het ware een veer en
de atomen vibreren op een afstand van honderd tot duizend Ångström. Het nieuwe reuzenmolecuul
blijft bestaan totdat het na ongeveer vijftig nanoseconden (1 nanoseconde is 10-9 seconde) spontaan
het foton weer uitzendt en de originele onafhankelijke metastabiele heliumatomen weer ontstaan.
Tot hun grote verrassing ontdekten de onderzoekers dat de beide atomen tijdens het uit elkaar vallen
van het molecuul een heel klein beetje kinetische energie winnen. Voor het experiment is dit een groot
voordeel. Deze extra energie wordt namelijk omgezet in extra thermische energie in de wolk
heliumatomen. De temperatuur van de wolk gaat omhoog en dat is een duidelijk te meten signaal dat
fotoassociatie plaatsvindt.
Het internationale team heeft voor de metingen verschillende specifieke frequenties van de laser
gebruikt. Zo konden ze met grote nauwkeurigheid de krachten tussen de atomen meten. De resultaten
bevestigen theoretische berekeningen aan het heliumatoom.
Bose-Einsteincondensatie van helium
In de nabije toekomst hopen de wetenschappers de krachten tussen atomen met nog grotere
nauwkeurigheid te bepalen. Ze willen dat doen door de beide atomen met meer dan één foton aan
elkaar te plakken. Deze sterkere binding biedt de mogelijkheid om aan meer eigenschappen van het
heliumatoom te meten. De resultaten zijn van belang voor het onderzoek naar BoseEinsteincondensatie van helium, dat Franse wetenschappers in Parijs uitvoeren.
Daarnaast willen de wetenschappers kijken naar wat er gebeurt als ze de eigenschappen van het
foton, de lijm, veranderen. Veranderen daardoor de eigenschappen van de reuzenmoleculen of
gebeurt er niets?
Voor de redactie:
Het artikel in Physical Review Letters (vol 91, issue 7, artikel 073203) is getiteld 'Giant helium dimers
produced by photoassociation of ultracold metastable atoms'. Auteurs zijn J. Léonard, M. Walhout,
A.P. Mosk, T. Müller, M. Leduc and C. Cohen-Tannoudji.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Allard Mosk, e-mail: mosk@rijnh.nl, telefoon
(053) 489 53 92 of dr. Jeremie Leonard, e-mail: leonard@lkb.ens.fr

De elektronische versie van de illustratie kan worden opgevraagd bij Annemarie Zegers, Afdeling
Voorlichting, Stichting FOM, telefoon: (030) 600 12 18, e-mail: annemarie.zegers@fom.nl
klik op het plaatje voor een grotere afbeelding

Een paar van onafhankelijk bewegende metastabiele heliumatomen absorbeert een foton en wordt daardoor
gebonden tot een molecuul. Het elektrische veld van het foton, en het effect daarvan op de atomen, houdt de
binding in stand. Na enige tijd wordt het foton weer uitgestraald. De atomen hebben dan een beetje
bewegingsenergie gewonnen.
Dit verhaaltje komt een beetje overeen met het verhaal dat mijn Gidsen vertelden, de fotonen worden
hier gebruikt als die zogenaamde lijm en na ontbinding houden de Heliumatomen energie over.

Eerst nog een doorsnede van de piramide:

Goed, nu moet ik er één geheel van zien te breien….Alle informatie op een hoop ….van de ene vraag
komt de andere, naarmate ik dieper in ga op de theorie hoe meer theorie ik er voor terug krijg…Da’s
een wet van het universum, zend iets uit en je krijgt het bubbel weer terug.
Ik heb dus een energiespectrum in de top van de piramide in de vorm van een bundel, maar net als de
energie die slechts een kruising passeert is deze energie die de top verlaat getransformeerde energie
naar mijn mening. Echter voor een bruikbare energie is een open snijpunt nodig zie ook mijn eerder
vertolkte theorie. Hoe kan deze energie bruikbaar worden gemaakt, ik zoek naar een punt in die top
waar groei mogelijk is. Er schiet mij weer te binnen dat er altijd een geestelijke tegenhanger bestaat, er
is altijd een dubbel, mijn Gidsen hadden het over dat het proces van de energie zich eigenlijk afspeelt
in de piramide die gespiegeld staat t.o.v. de fysieke piramide, er is dus een origineel die je niet ziet,
deze is slechts aanwezig op een niveau die voor onze ogen verborgen blijft, ik ga dat eens 2-D
tekenen.

Dit zijn dan toch weer bekende plaatjes geworden, mijn lemniscaat is er zo in te passen.
Figuur 1 symboliseert transformatie, bij figuur 2 treedt een open snijpunt op, groei is nu mogelijk en
bij figuur 3 ontstaat een diepere indaling van het licht en figuur 4…tja, wat symboliseert dat figuur,
wie het weet mag het mij vertellen en wellicht kom ik er zelf nog achter.

Maar wat betekend dat nu voor de energiebundel met een bepaald energiespectrum waar ik het over
had? Ik dacht dat ie vanuit de fysieke piramide ontstond, maar blijkbaar ontstaat deze energie in de
niet fysieke tegenhanger, het origineel dat wij niet zien.
Alles ontstaat vanuit een gedachte, deze gedachte is gebaseerd op een prikkel van binnenuit of van
buitenaf.
De bodemspoel, de spoel op de zijvlakken, de organische en anorganische materialen, alles slechts
middelen om gedachten vanuit de geest naar onze fysieke wereld te laten reizen via het vacuüm, of
poorten, ontstaan uit de snijpunten van de bodemspoel of via de gepolariseerde materialen. Deze
energie brengt een lading met zich mee dat gelijk staat aan het doel, of jou intentie.
De energie uit de piramide heeft een doel en zal er alles aan doen haar doel te verwezenlijken.
De energie voelt zich sterk aangetrokken tot het doel, het doel werkt als het ware als een magneet .
Het zal alles op haar weg trotseren om haar doel te verwezenlijken, onderweg doet het veel ervaring
op en leert deze energie over zichzelf, zoals ook wij doen, wij bewegen ons ook naar een doel, de
energie evolueert en bereikt uiteindelijk haar doel, haar bron is gevonden, zij zal versmelten het het
doel, in dit geval dus het helen van de botbreuk. In principe dient het doel niet te zijn het hele van de
botbreuk, maar de reeds geheelde botbreuk. Men moet ervan uitgaan dat het al gebeurd is, energie neemt
alles mee op haar weg, dus ook de heling van de botbreuk, want dat ligt op haar weg van reeds geheeld.
Hoe nu uiteindelijk alles tot stand komt weet ik niet, dat is evenmin zo moeilijk te verklaren hoe jou
eigen leven wordt vorm gegeven, jou hologram, ergens gaat de energie die jou doel dient een
interactie aan met jou holografische beeld van jou werkelijkheid, hetgeen jij via jou ogen en zintuigen
waarneemt zal door de energie veranderd worden in een ander beeld. De energie zal jou holografische
beeld schikken en herschikken, hoe dit proces verloopt is ook een leuke theorie waard, maar voor nu
ga ik er maar van uit dat de energie gewoon haar werk doet en de botbreuk heelt.

Geloof:
Alle verstoring van de energie die jou doel dient, zal de energie afhouden van haar doel, ongeloof is
zo een energie, wantrouwen is een gedachte die direct in zal gaan tegen de stroom van jou dienende
energie, dit werkt vertragend, een gedachte is een energie van bepaalde orde, deze zal ook haar weg
vinden naar de fysieke werkelijkheid, ook deze energie zal hou hologram schikken en herschikken.
Het hologram is een nimmer vaststaand beeld, het is continu aan verandering onderhevig, hoe klein
ook, elke gedachte is een verandering. Ongeloof en wantrouwen jegens de werkbaarheid van jou
dienende energie zal tegenwerkend zijn, maar geloof en vertrouwen zorgt ervoor dat de dienende
energie een extra duw in de rug krijgt en mag daarom ondersteunend genoemd worden.

Doel:
Wanneer je een piramide gaat bouwen dient jou doel zeer helder te zijn, de intentie die je aan jou
piramide moet van dien aard zijn dat het in de toekomst ligt, dus wat ik eerder zij, je moet ervan uit
gaan dat iets al heeft plaatsgevonden. Energie beweegt zich van punt a naar b en zal alles op haar weg
meenemen. Stel ik wil dokter worden, ik ben in dit geval de energie, ik moet er dan niet van uitgaan
dat ik het wil worden, maar dat ik het al ben, zo kun je je ook beter beelden voorstellen als dat je je vak
al uitoefent. Je hebt nu een doel, alle energie zal nu aangetrokken worden om dat doel, of jou
hologram te doen veranderen in een hologram waarin jij dokter bent. De energie zal alles ondernemen
om haar doel te bereiken, zeker wanneer ondersteund met vertrouwende en dus ondersteunende
energie.
Wanneer dat betekend dat jij naar de universiteit moet en stage moet lopen, aangevuld met diverse
workshops, boeken nodig hebt ect. Jou doel moet helder zijn, punt.
Wanneer er vervuiling optreedt, en afhoud van jou doel, door bijvoorbeeld onzekerheid, zal de
energie altijd aan jou blijven trekken, het zal altijd trachten het doel alsnog te verwezenlijken. Heb je

ooit de wens uitgesproken om een wereldreis te maken, en de omstandigheden maken dat je
“onmogelijk” die wereldreis kunt maken, doordat je een gezin hebt, of getrouwd, of wat voor een
reden dan ook waardoor je denkt de reis niet te kunnen maken, de energie van de wens zal altijd aan
jou blijven trekken, dus je kunt in deze 3-D werkelijkheid de verandering van jou hologram heel lang
tegen gaan, tot het moment waarop je geen weerstand meer biedt. Maar elke geopperde wens zal een
keer uitkomen en dat hoeft zich niet per sé te beperken tot dit leven, universele energie is tijdloos en
trekt zich niets aan van geboorte en dood, deze verhuist gewoon met jou wezen mee een volgend
leven in.
Dus, creëer een helder doel voor jou piramide, weet waar die voor moet staan. Dan zal de piramide
precies doen wat je van hem vraagt.

Punt van Zelfherkenning:
Dan hebben we nog het zogenaamde Punt van Zelfherkenning, of kritische massa, een punt waarop
een omslag bereikt wordt. Hier hebben mijn Gidsen veel over gepraat, dit is een zeer belangrijk punt,
die zeer zeker niet over het hoofd moet worden gezien.
Het komt er op neer dat wanneer een bepaalde hoeveelheid energie een bepaalde massa heeft bereikt
dat het van vorm verandert. Zoals water bij 100 graden Celsius in stoom verandert.
Ik zeg nu massa, maar het kan net zo goed een graad van bewustzijn zijn, of een bepaald volume of
een temperatuur, en wellicht een bepaalde rotatiesnelheid.
In de volksmond wordt het Punt van Zelfherkenning ook wel “Bezieling” genoemd.
Bezieling is nodig om een apparaat zelfwerkend te maken. Wanneer een apparaat zelfwerkend, of
zelfvoorzienend is geworden, zul je er een minimale energie in hoeven te steken om hem draaiende te
houden, ik vergelijk het zelf met het aan de kook brengen van water, eerst stop je veel energie in het
water om het water over het omslagpunt (kookpunt) te helpen, wanneer eenmaal het omslagpunt
bereikt is, behoef je met een minimale energietoevoer deze staat in stand te houden.
Natuurlijk heb ik veel van wat mijn gidsen hebben verteld opgeschreven, hier volgt een deel of delen
van een Channeling over de luizenkiller en het Punt van Zelfherkenning.
Channeling 21-07-03
Lieve vrienden, kunnen jullie mij “het punt van zelfherkenning”van bijvoorbeeld mijn
“Luizenkiller”uitleggen?
Leer het bezielen eigen maken Rob, het kan jou veel leren over vastberadenheid. Het heeft veel van doen met het
vinden van vertrouwen en geloof. Veel hangt samen met zelfwerkzaamheid. Het bezitten van volledige
zeggenschap over al jou gereedschappen zal nog even op zich laten wachten, stukje bij beetje geven wij jou er een
handig stuk gereedschap bij. Telkens wanneer er een stuk gereedschap wordt gegeven zal je jezelf het werken
ermee eigen moeten maken. Het verlenen van volledige zeggenschap van alle eigenschappen die samengaan met
de gereedschappen, zal een zeer onaangename ervaring zijn. Vele gereedschappen leveren een groot gevaar op
wanneer je er mee probeert te werken, je zal een cirkelzaag niet zo snel aan een peuter toevertrouwen.
Bezieling van onder andere jou Luizenkiller, zoals je hem zelf gekscherend noemt, overigens niet zo een rare
naam, heeft jou geleerd dat het ontwerp een goed kloppend ontwerp was. Je hebt even mogen proeven van één
van de bijwerkingen van de piramide, een grondige kennis van de geometrie is in dit geval gewenst. Je kunt ook
niet leren auto rijden op een fiets, het zijn alle twee vervoersmiddelen, maar zijn wezenlijk anders.
Op opwekken van zogenaamde vrije energie, wat eigenlijk niets anders is dan een fysieke uiting van jou eigen
levensadem, zal weldra een grote wending krijgen, wanneer blijkt dat er meer tussen hemel en aarde beweegt dan
ufo’s alleen. Vele mogelijkheden komen aan bod wanneer zal blijken dat jullie universum door meer van jullie
soort bewoont wordt. Het leren omgaan met bezieling leert jou over de gevaren die erbij komen kijken, eenmaal
bezield zal het niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, acceptatie is daarom van het grootste belang.

Bezieling is een zaak die met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd moet worden, eenmaal bezield zal het altijd
onderdeel van jou blijven, het zal altijd aandacht blijven vragen, dus weet heel goed wat jij wil bezielen en met
welk doel.. Het gestelde doel is belangrijker dan de vraag hoe bezieling werkt. Het leren vaststellen van een doel
is een lastige klus, er dient goed te worden nagedacht over de voors en tegens, een doel stellen is een intentie
plaatsen waar je geen millimeter van afwijkt. Het leren omgaan met het creëren van doelen zal jou veel leren over
vastberadenheid. Veel energie zal gaan zitten in jou doel, energie van dezelfde orde. Het leren omgaan met het
vaststellen van een doel zal jou veel leren over geloof, geloof is nodig om twijfel weg te nemen, twijfel is als
suiker in de benzine, het veroorzaakt storingen. Het leren omgaan met het vaststellen van een doel zal jou veel
leren over vertrouwen, vertrouwen ondersteund het geloof en neemt enige twijfel weg.
Doel, geloof en vertrouwen zijn de enige ingrediënten die nodig zijn ten behoeve van een geslaagde bezieling.
Weet jij het doel nog van jou Piramide Rob?
Ja, volgens mij had ik een vrij helder doel.
Volgens ons had het doel de vorm van een kip-kanarie-olie-leeuw. Weet jij hoe die loopt?
Ik zou het niet weten, vrij ongelukkig denk ik.
Dat denken wij ook, het ene deel wil lopen, het andere deel wil vliegen.
Die piramide zat vol tegenstrijdigheden. Het volgen van het gehele gedachteproces, voor, tijdens en na de bouw
zat vol wantrouwen Rob, je hebt je regelmatig afgevraagd of ie het zou doen. Door het je alleen al af te vragen
breng je twijfel in de piramide.
Het leren omgaan met het volgen van jou gedachtegang voor, tijdens en na het proces zal jou een hoop leren.
Het zou goed zijn om de eerste tekenen van een nieuw plan op papier te zetten, volg elke stap omtrent het idee en
schrijf het op, elke gedachte, voor zover dat mogelijk is, dient opgeschreven te worden, je zult veel leren over jou
zelf. Dan zie je dat de werkzaamheid van een piramide niet alleen en louter in de vorm ligt, maar in die gene die
hem heeft gebouwd.
Jij geeft instructies, hij doet. Wanneer jij nu over het volle vermogen van bezieling had beschikt was jou ontwerp
meer dan alleen een Luizenkiller geweest. Wees je bewust van jou eigen kracht, bezielingen met een schijnbaar
goede bedoeling kunnen een zeer destructieve uitwerking hebben, maar wees gerust Rob, wij laten jou niet direct
de Grand Prix van Monaco rijden! Alles op zijn tijd.
Hoe is jou gedachtegang bij het maken van een pot koffie? Je zet zonder twijfel die pot koffie, je hebt geloof en
vertrouwen dat het een lekkere pot koffie gaat worden. Vooraf was het doel zeer helder; je gaat een pot koffie
zetten en er heerlijk van genieten. Eigenlijk was de pot koffie er al, want in jou gedachten zat je al een lekker
bakkie te drinken.
Zo moet het met jou piramide ook zijn, je ziet hem in jou gedachten al werken, en hebt geen enkele twijfel dat ie
niet zou werken.
Dus wanneer je nu de volgende keer weer iets gaat creëren, let heel goed op jou gedachtegang gedurende het
gehele proces. Begin dan met jou Orgonfilter, (Iets waar ik over heb gedroomd, het gaat om een luchtfilter voor
de auto, deze kan vervangen worden door een filter waarin organische en anorganische materialen verwerkt
zitten, dit kan een aanzienlijke besparing op de brandstof opleveren) wij steunen jou waar kan, wij zullen jou alle
aanwijzingen geven die nodig zijn, heb vertrouwen Rob en geloof in jou kennis en intuïtief, dan weten wij zeker
dat het een succes zal worden en weet dat een kind niet in één keer zal kunnen lopen, in de regel zal ie eerst leren
kruipen.
Veel liefs van jou Hemelse vrienden
Dank jullie wel lieverds!

Channeling 25-7-03
Ben ik weer!…Ik wil graag verder gaan met mijn gesprek met jullie, wat kunnen jullie nog meer vertellen
over dat Punt van Zelfherkenning?
Het feit dat wij jou pen kunnen bewegen heeft louter te maken dat jij als een soort zekering tussen hemel en
aarde in staat. Het gehele verhaal over piramides kan niet los worden gezien van de mens, zij dient er altijd
tussen te staan, het bewegen van jou pen kunnen wij alleen via jou hand, zodra je de pen neerlegt doet ie niets! Je
zou een draadje aan jou pen vast kunnen maken, het uiteinde van het draadje beetpakken en de pen begint te
bewegen. Het maken van contact is van groot belang op het moment, jullie hebben fysiek contact nodig op het
moment, jullie hebben fysiek contact nodig doordat jullie op het moment niet over alle gereedschappen
beschikken.
Maar hoe kan ik dan de hele tijd die orgonfilter vasthouden?
Het heeft vele voordelen wanneer je het filter zou zien als iets dat verbonden zit aan jou auto
En het feit dat wanneer je auto bestuurd er ook in zit, maakt dat je contact hebt met alle onderdelen van die auto.
Maar doet ie het helemaal niet dan,als je er geen fysiek contact mee hebt?
Het feit dat jij geen fysiek contact maakt met jou schepping zegt niets over de werkzaamheid ervan. Op hogere
niveaus kent men lichtverbindingen. Op het hogere niveau staat elke schepping met haar schepper in verbinding,
dus wanneer jij niet in staat bent jou schepping fysiek te verbinden, heb je alsnog een lichtverbinding, maar
doorgaans vertrouwen mensen meer op een fysieke verbinding. Het verkrijgen van volledige zeggenschap over al
jou lichtverbindingen vergt een professioneler gebruik van jou lichtverbindingen. Het zien van een
lichtverbinding is een zeer ingrijpende gebeurtenis Rob, lichtverbindingen strekken zich uit tot ver in het
verleden, heden en toekomst, je bent met alles dat je ooit geweest bent, bent en zal worden verbonden, het zal een
zeer vreemde gewaarwording zijn wanneer je een lichtverbinding zou zien opdoemen. Dus gebruik voor
voorlopig gewoon een fysieke verbinding en doe niet te veel moeite jou lichtverbinding te begrijpen, alles op zijn
tijd. Jullie zijn nog te fysiek gebonden en vertrouwen collectief meer op het fysieke dan op het licht.
Hoe merk je dat een collectief (piramide) zelfherkennend is geworden?
Het intuïtief aanvoelen heeft haar voorkeur, maar op het fysieke vlak zal er ook het een en ander gebeuren.
Om een punt van zelfherkenning te bereiken is tijd nodig, of evolutie, deze tijd is nodig om te rijpen, deze tijd
wordt gemarkeerd door bepaalde punten. Wanneer je water tot het kookpunt wil brengen, kost dat energie dat
gedurende een tijd wordt toegevoegd, wanneer je na een minuut zou voelen, zou je fysiek weinig veranderingen
voelen, na drie minuten voel je verandering, maar het doet nog geen pijn, na tien minuten zouden wij onze
vingers ;-) niet meer in het water durven steken.
De piramide van jou heeft de eerste drie minuten bereikt Rob, je voelt fysiek veranderingen, het gevolg van de
drie minuten zag je aan de hand van de levenloze luizen, dit proces gaat verder naar gelang jou toegevoegde
energie uitgesmeerd over een tijd.
Wanneer je het geduld op zou kunnen brengen om elke dag een paar minuten aan jou piramide te besteden, met
in het achterhoofd het doel, dan zul je weldra het volgende stadium bereiken. Je zult intuïtief aanvoelen,
misschien zul je dromen en je zult zeker de fysieke gevolgen ervan ervaren.
Geduld, geloof en vertrouwen zorgen voor een gedegen en betrouwbare evolutie.
Jullie wordt veel verteld over dat je alles met de geest kunt doen, dat is wel zo, maar niet alles is nu mogelijk en
zeker niet collectief. Vele mensen worden ongeduldig wanneer ze niet na een paar keer een glas door de kamer
kunnen laten zweven. Geduld lieverd, geduld, alles op zijn tijd, maar sneller dan jij denkt, want de wonderen
zijn de wereld nog niet uit!

Is dit voldoende zo, wij worden een beetje moe namelijk.
Da’s goed, dank jullie wel voor dit antwoord.
Goed, het Punt van Zelfherkenning, mooie kennis om je er van bewust te zijn dat dat zo werkt. Deze
kennis is cruciaal wanneer je je bezig gaat houden met vrije energie. Je moet op de hoogte zijn van de
gedragingen van vrije energie alvorens je er mee gaat werken, want vrije energie kan ook zeer
destructief zijn.

Het verhoudingsgetal Phi:
Hier is een hoop over te doen, bouwwerken zoals onder andere de piramides van Egypte zouden
gebouwd zijn onder het verhoudingsgetal Phi, (0.61803) dit getal is een getal die men overal in de
natuur terug vindt, dit getal zou van cruciale invloed zijn wanneer men zich bezig gaat houden met
de bouw van vrije energie apparatuur. Vrije energie apparatuur zou niet optimaal werken wanneer
het verhoudingsgetal er niet in verwerkt zit. Het getal wordt ook wel het getal van De Gulden Snede
genoemd. Ik wil voor de rest van de theorie over Phi verwijzen naar het internet, er zijn vele sites die
dit getal beschrijven en de vermeende geschiedenis ervan weergeven. Ook kun je je wenden tot vele
boeken over dit onderwerp. Ik hou het even bij hetgeen mijn Gidsen mij vertellen.
Channeling verhoudingsgetal Phi op 6-1-2001

Lieve vrienden, kunnen jullie mij vertellen over het getal Phi?
Heel belangrijk om te weten is dat het verhoudingsgetal Phi het levenszaad in zich draagt.
Om het leven vorm te geven zonder deze verhouding schep je in feite chaos uit chaos.
Harmonie heeft veel weg van een geordende chaos. Het verhoudingsgetal vind je in alle opbouw in de natuur
terug. Chaos in de natuur bestaat niet, alles is een geordende chaos, waarbij het verhoudingsgetal centraal staat.
Het loont de moeite om het getal Phi in ogenschouw te houden wanneer je bewust wil scheppen, want niet alleen
in fysieke vorm kun je deze verhouding toepassen, hetzelfde getal geldt tevens voor de geest. Het getal Phi is een
getal van de universele ordening. Het hele scheppingsverhaal heeft het getal Phi als basis.
Het hele scheppingsverhaal werd geboren zodra God orde op zaken had gesteld. Het levenszaad bestaat uit vijf in
elkaar passende cirkels, deze cirkels verhouden zich in een getal, dit getal werd geboren toen de vijfde cirkel haar
plek innam. Het levenszaad was de basis van bewuste scheppingen, het zaad is immers nodig om te kunnen
scheppen, zonder levenszaad ben je slechts in staat chaos in chaos te scheppen.
Het levenszaad beschouwt zichzelf als de perfecte harmonie van het leven zelf. Het heeft niet zo een zin om het
getal Phi te zien zonder weet te hebben van haar betekenis. Dit getal werkt niet in op jullie celstructuur, het is
niet in staat jullie DNA te veranderen, het getal Phi heeft jullie lichamen vorm gegeven en zal haar naam eer
blijven aandoen zolang er menselijke nakomelingen zullen zijn. Jullie ZIJN het getal Phi, het gehele menselijke
lichaam is vanuit het levenszaad opgebouwd. Elke cel in jou lichaam verhoudt zich tot dit getal.
Het getal laat zich niet uit het veld slaan door een poging haar te veranderen in een getal zonder naam. Zij is en
blijft wie zij is. Het creëren van chaos in het menselijk lichaam heeft niets van doen met het leren omgaan met
duistere celstructuren. Het aanroepen van duistere celstructuren heeft geen invloed op het verhoudingsgetal. Het
leren omgaan met licht en duister zal jou leren over het universum, wanneer je weet hebt dat het universum
vanuit chaos is geboren, kun je leren over het creëren van chaos.
Chaos betekend zoiets als ongeordend, er zit geen vast patroon in, je kunt er geen pap van brouwen, het feit dat je
het probeert te bevatten zegt veel over jou bovenkamer, het vervelende van chaos is dat je niet weet waar je moet
beginnen om een lijn te creëren.
Het levenszaad bood de oplossing om orde op zaken te stellen, het leren omgaan met het uitzetten van doelen zal
jou veel leren over structuren. Het leren werken met het getal Phi zal jou leren om van alle uitzichtloze situaties
punten uit te zetten. Het leren omgaan met het getal zal jou leren om het leven te zien als één grote opgezette

levenszaad tekening waarin orde is gecreëerd. Het leven begint vanuit chaos en vanuit de chaos vind je een
manier om orde in deze chaos te scheppen.
Het leren over de werking van doelen uitzetten leert jou over structuur, het leren omgaan met
structuurherkenning zal jou leren over de opbouw van het universum. Deze herkenning dient eerst in jezelf te
hebben plaatsgevonden. Het hele verhaal over orde uit chaos vloeit voort uit de wens van de schepper om te
ontdekken of het mogelijk was om zelfherkenning te verkrijgen zonder echte voorkennis te hebben van het
verhoudingsgetal.
Het leren omgaan met dit getal leert jou over ordening, het leren omgaan met ordening leert jou over het
levenszaad en wanneer je het levenszaad voldoende hebt weten te ontrafelen kan met deze kennis verder worden
gegaan. Het leert jou over het scheppen met een doel, scheppen zonder doel leert jou over de zinloosheid van
chaos. Het bouwen vanuit dit principe zal jou inzicht verschaffen dat vanuit pure harmonie geschapen dient te
worden, alvorens naar hogere frequentiewerelden te verhuizen.
Het getal integreren in apparatuur leert jullie over harmonie en harmonie is nodig om vanuit dit
frequentiegebied het licht te kunnen scheppen. Veel scheppingen worden gedaan vanuit het feit dat winst het doel
is, winst is gebaseerd op hebzucht en hebzucht is niet harmonieus. Het behalen van winst kan slechts
gerealiseerd worden vanuit een oogpunt van liefde, dan dient winst een ander doel niet het doel van hebzucht.
Het leren werken met verhoudingen leert jou over harmonie en wanneer je wil leren omgaan met energieën van
een hogere orde, zul je in harmonie met alles moeten zijn alvorens het hoogfrequente licht vorm te kunnen geven.
Het eeuwige leven kun je louter verkrijgen vanuit een opperste staat van harmonie. Perfecte balans in alles wat
je doet is zelfinstandhoudend, al het andere is zelfvernietigend.
Het menselijke lichaam is één brok harmonie, het getal Phi is verwerkt om jullie inzicht te verschaffen over het
levenszaad. Het getal Phi is slechts het gereedschap om in hogere frequentiewerelden te kunnen scheppen.
Het getal Phi op zich zegt weinig, het is slechts het omgaan met dit getal dat jou lichaam en geest in een opperste
staat van ordening brengt en deze ordening, zowel binnen als buiten, is nodig om het zogenaamde
‘nulpuntenergie’ te kunnen vorm geven.
Werk met dit getal in alles wat je doet, probeer dit getal waar mogelijk te integreren en jou geest zal dit getal als
vol aan gaan zien en uiteindelijk zal de geest zich herinneren dat bij het levenszaad alles begon. – orde vanuit
chaos –
Dank voor dit antwoord lieve vrienden.

CONCLUSIE:
Wat is nu de conclusie van dit al? Ik zal proberen een samenvatting te geven van alles wat beschreven
is, zoals ik het nu zie.
Een piramide is een 3 dimensionaal geometrisch model die in staat is energie te absorberen, te
bundelen en te verzenden. De aard van de energie laat ik hierbij buiten wege, of het nu heliumionen
zijn, of roterende vreugde energie, ik neem voor nu kennis van de aard van de energie, het is als het
willen weten wat benzine precies is, feit is dat het een brandstof is om een benzinemotor te laten
draaien. Ik weet nu, deels door ervaring, maar ook deels door het doorvoelen van de theorie, dat de
piramide-energie bruikbaar is en ermee gewerkt kan worden. Het is toepasbare energie. Dus alvorens
uit te pluizen wat de aard van het beestje is maak ik er al vast gebruik van, later zal het me wel
allemaal duidelijk worden. Ik vergelijk het altijd met een auto die je aan een groep holbewoners uit de
oertijd aan zou bieden. Wat denk je dat ze ermee doen? Eerst kijken ze er heel vreemd naar, weten niet
wat het is en waarvoor het is, men slaat erop, ruikt eraan en ontdekken dat je er in kunt zitten, na
tijden ontdekken ze dat je het contactsleuteltje om kunt draaien, de motor begint te draaien, grote
paniek, na een tijdje ontdekken ze het gaspedaal, dit gaat zo door totdat ze leren dat je ermee voor uit
kan rijden. Vervolgens leren ze te sturen, remmen, schakelen, achteruit rijden, de raampjes open en
dicht….
Natuurlijk een heel simpel voorbeeld, maar het geeft wel op een komische wijze weer hoe wij de
piramide zien denk ik…We moeten er maar gewoon gebruiken en ik ben er van overtuigd dat

piramide energie tot veel meer in staat is dan we ooit voor mogelijk heb gehouden, maar de tijd moet
dat ons leren.
De bouw van de piramide dient zo simpel mogelijk te zijn, des te meer items er in verwerkt worden,
des te meer moet jou doel helder zijn. Het doel moet simpel en helder zijn, verder moet je vertrouwen
hebben in de uiteindelijke werking van het ding, want wantrouwen verstoort de werking ervan.
Voordat je met de bouw van de piramide start moet het doel helder zijn, tevens tijdens de bouw.
Wanneer de piramide gereed is moet je het aandacht blijven geven, met telkens het doel in het
achterhoofd. Je moet jou piramide zelfwerkzaam zien te maken, zodat het uit zichzelf gaat werken,
zodat je in staat bent een interactie met de piramide aan te gaan, of zoals mijn gidsen mij vertellen, het
moet het punt van zelfherkenning zien te krijgen. Bezielen lukt niet met één instructie, bezieling,
ofwel de piramide zelfherkennend te laten worden, is veel aandacht nodig, zoals er veel energie
gegeven moet worden alvorens water aan de kook te krijgen.
Dus, wanneer ik weer zo een piramide zou maken zou dat zijn zonder:
• Buisje in het centrum
• Germanium
• Verdieping
• Wantrouwen
• Wazig doel
De bodemspoel, de spoel op de zijvlakken en de organische en anorganische materialen zou ik
wederom toepassen. Daar zou ik het verder bij laten.
Dan zou je je af kunnen vragen of je een betere materiaalkeuze zou kunnen maken. Het karton waar ik
de luizenkiller mee gemaakt had, zou vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld metaal.
Het koperdraad van de spoelen zou bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door glasvezel, of een
variant daarop, (dit trekt een energie van een hoger orde aan).
Dus mijn conclusie is, de piramide werkt, door er mee te leren werken zal de piramide steeds meer
toepassingen prijs geven. Precies zoals het voorbeeld van de auto die we aan de holbewoners hebben
gegeven. Het gelukt mij nu niet om uit de doeken te doen wat de aard van de energie is, het valt
vanzelf allemaal op zijn plek. We denken dat we veel weten, maar in werkelijkheid weten we nog
maar net hoe we het portier open krijgen.

Praktijk:
Natuurlijk is hier veel theorie beschreven, ik heb wel gemerkt dat je wanneer je iets wil
bewerkstelligen de ervaring op moet zoeken, door te doen open je een kanaal voor het universum om
jou verder te brengen. Zo is het ook met het bezielen, het is leuk dat men de theorie achter het bezielen
kent, maar wanneer niets in de praktijk wordt gebracht, dan komt men ook niets verder. Bezielen, het
bereiken van het Punt van Zelfherkenning kost tijd, men moet gefocust blijven op het doel, het kost
concentratie en hier is een flinke dosis discipline voor nodig. Voor veel mensen is het een grote opgaaf
om elke avond voor langere tijd te gaan mediteren, men is tegenwoordig te druk om ook maar even
de tijd voor zichzelf te nemen. En toch, wanneer je met bezieling wil gaan werken moet je dit op
kunnen brengen, anders hoef je er naar mijn mening, niet aan te beginnen.
Veel bouwplezier!!!

Rob

