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Voorwoord
Steeds meer horen en lezen we over het woordje hologram en steeds meer
lijkt het er op dat de wetenschap meer moeite heeft met het gegeven van
wat realiteit is of een illusie. Dat blijkt duidelijk als men uit de wetenschap
gaat komen met de uitspraak dat de wereld / het universum een hologram
is en als men diep genoeg graaft men uitkomt op enen en nullen!
In het boek “Dimensies” http://www.johnbaselmans.com/Downloads/
Books/Dimensies_Download.pdf wat vrij te downloaden is, zijn we al in
het diepe gesprongen in de wereld om ons heen en hebben we diverse aspecten al belicht van wat de wereld, in mijn ogen, is. Ook haalde ik diverse
malen aan dat de wetenschap aan het dwalen is en dat werd duidelijk toen
ik het interview hoorde met Leonard Susskind die de strijd aanging tussen
wetenschappers van de oude wereld en de wetenschap zoals een Hawking
en de nieuwe garde die de Kwantum Fysica als waar aannemen.
Veel kunnen we terugvinden in oude beschavingen en al ben ik niet een
voorstander van de misplaatste geschiedenis en de veelal gemanipuleerde
geschriften maar door ze aan te halen denk ik wel dat deze oude geschriften
zaken door laten sijpelen en schemeren die we eigenlijk niet mogen weten,
laat staan het bestaan van mogen kennen.
In de huidige wereld is het duidelijk dat diverse werelden langs elkaar
gaande zijn. Men praat over zeer zwaar bewaakte ondergrondse basissen
maar ook van vreemde vliegende objecten die vanuit de aarde komen.
Ook ziet men steeds meer documentatie materiaal naar buiten komen van
“poorten”, vreemde verschijnselen en vreemde krachten.
Nu, na vele jaren zijn de heren wetenschappers bij elkaar gekomen en is
duidelijk geworden dat beide groepen deels een goede beredenering hebben
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maar nog niet uit zijn hoe de ware wetenschap en de vele theorieën eruit
moeten zien en als waar vastgelegd moeten worden.
In een van de lezingen was een professor die zelfs opmerkelijke zaken
vertelde en ging zo ver om te zeggen van; hoe dieper men gaat zoeken in
de materie men uit zal komen bij nullen en enen! Deze uitspraak zou zeggen dat alles een computerprogramma is en dat we dus duidelijk in een
hologram leven wat bestuurd wordt door…. wie, wat en waarom?
Laten we bij het begin beginnen en eens kijken waar deze reis naar toe
zal gaan.
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1-1 In den beginnen
Terugkomend even op mijn boek “Dimensies” wil ik toch, voordat we
verder gaan, enkele delen van het boek verder uitdiepen. Want al trok ik
in dat boek al vele kanalen open, er is meer gaande zoals ik het beleef in
mijn leven en door mijn ogen zie.
Ik ga dit boek starten met een simpel gestelde vraag;
Ik ga aannemen dat u eerst mijn boek dimensies heeft gelezen en ook
begrepen heeft wat ik beschreef en wat er gaande is. Uitgaande daarvan,
is er deze vraag:
Wat was er het eerste in dit Universum, het leven of de nullen en enen
(simulatie)?
Laat deze vraag meelopen in alles wat je nu gaat lezen en blijf die vraag je
alsmaar stellen en kijk waar deze vraag jou in deze wereld gaat brengen.
Succes met de nieuwe reis in de diepe “Kern” of te wel “Core” van het leven.
Wat mij zeer erg aantrekt zijn veelal de niet geschreven stukken, daar deze
gezet zijn door veelal personen die niet gemanipuleerd waren. Geschreven
stukken komen namelijk in die tijden van personen die al konden manipuleren en hoger op de maatschappelijke ladder stonden dan het “gewone”
volk. Maar wat in mijn ogen belangrijk is, zijn de geschilderde en gebeeldhouwde werken die (zoals men aanneemt) 45.000 jaren terug gaan in onze
menselijke geschiedenis! Mensen die bepaalde gebeurtenissen vastlegden
die heel veel gingen over de jacht en het overwinnen van een monsterlijk
dier of gevaarlijk wezen. Maar wat interessanter is zijn de verhalen en afbeeldingen van de mens zelf en veelal over de mens, dieren en de “goden”
die o zo wijs waren en alles bezaten en regelden! Deze afbeeldingen zijn een
goudmijn aan informatie omdat ze niet allemaal gewist zijn en er nog vele
van zijn waar zaken op staan die aangeven en uitbeelden wat er speelde in
die tijd. Buiten dat men soms vreemde onverklaarbare objecten vastlegde
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waren het ook het verschil tussen de “gewone” mens en hun leiders. Dat
zowel in lengte maar ook in kracht en macht.
We gaan zeker hier nog veel dieper op in omdat het duidelijk is dat men
bewust probeert de geschiedenis te verzwijgen zoals deze gelopen is. Dat
ziet men als men bijvoorbeeld over de Annunaki praat, maar dat de geschiedenis nog overal terug te vinden is en zelfs te herstellen.
Door te duiken in de vele afbeeldingen en de beeldinformatie die vanaf
tientallen duizenden jaren vastgelegd zijn is het ook nog mogelijk deze
energie die deze afbeeldingen vrijgeven weer te plaatsen in het geheel en
dan ja, dan gaat het interessant worden want dan zien we de dimensies op
één lijn liggen of te wel naast elkaar, zonder tijd, zonder afstand. Alles is
duidelijk in het nu spelend.
Een belangrijke rol spelen de geloven die allemaal bij elkaar komen in het
vaticaan. Het vaticaan herbergt vele geheimen en het is het katholieke geloof die veel verzwijgt maar ook erg veel heeft vernietigd van het verleden.
Het zijn hen die zo bang zijn dat bepaalde zaken naar buiten gaan komen
die elk geloof op deze aardbol zal laten vallen en de ware achtergrond laat
zien. Al zijn er geloven die wel naar buiten brengen over buitenaardse
krachten en wezens die niet werkelijk gekoppeld zijn aan de mens is het
toch het vaticaan die niets er van wil weten en horen omdat anders men
gelijk gesteld gaat worden met het vaticaan en misschien zelfs machtiger.
Duidelijk is dat het geloof ergens haar krachten vandaan haalt en het is
duidelijk dat deze bronnen nog aanwezig zijn en dat men ze ook gebruikt
om zaken door te drukken. De absolute ommekeer in het katholicisme
naar de Islam is een duidelijk bewijs dat er een grote verschuiving gaande
is. De kaarten zijn duidelijk anders geschud maar ook anders op tafel. We
zien ook dat bepaalde zeer machtige groepen als bijvoorbeeld de Joden,
die zich langzaam aan het terugtrekken zijn, naar een zogenaamd iets. In
werkelijkheid is het zo dat zij zich aan het afscheiden zijn van de aardse
12
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activiteiten. Wat begrijpelijk wordt als je weet wat de voorspelde toekomst
op aarde is.
We weten vanuit de tijd van Hitler dat dit ook gaande was en dat Hitler
de Antarctica gebruikte als een uitvalshaven. Er zijn nu zelfs bewijzen dat
hele steden met zelfs een muterend volk geleefd heeft op de Antarctica.
Ik heb in hoofdstuk 4-1 een stukje aangehaald over deze bewoners. We
weten nu dat zeer grote steden diep onder de aardkorst zijn die zichzelf
kunnen redden en niets meer van het aardoppervlak nodig hebben. Alles
wordt daar artificieel vervaardigd en het is een bijzondere wereld langs de
wereld zoals wij deze kennen. Het vele grote geld verdwijnt zeer duidelijk
via de Joodse gemeenschap onder de grond. Alleen vermogende mensen
en mensen die nodig zijn voor het voortbestaan van de mensheid, volgens
hun ogen, worden nu al “opgesloten” in deze ondergrondse steden. Het
is zeker geen oud idee en we weten van oude beschavingen dat er altijd
mensen zich sterk hebben gemaakt om een “reserve mensheid” onder de
grond veilig te stellen.
Men weet ondertussen door metingen dat er vele steden en vele bouwwerken ver onder het aardoppervlak aanwezig zijn. Er zijn bijvoorbeeld onder
en rond de drie grote Giza Pyramide van Egypte vele gangen en kamers
gevonden en er is tot op heden nog het verhaal dat daar een van de oudste
ondergrondse beschavingen nu nog leeft! Toen dit verhaal weer vaker
opdook heeft men vanuit de kerk opdracht gegeven om de in/uitgangen
allemaal te vernietigen en op te blazen. Doch er zijn nog foto’s naar boven
gekomen van deze kamers en ook de vele rotstekeningen die in al de eeuwen
daar zijn geplaatst en een nog zeer interessant verhaal vertellen. Ondanks
de in- en uitgangen te vernietigen blijken er nog andere toegangen te zijn
en steeds meer lekt er informatie vanuit dat deel onder de aardkorst.
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1-2 Om gewoon eens over na te denken
Als we eens simpel een rekensommetje maken, en je volgt het geld, zie de
vele wereld economieën, de astronomische cijfers, maar ook de mega rijken
op deze aarde. Als je dat geld gaat volgen en wat er van werkelijk terecht
komt in de economieën van de landen, dan is er een groot zwart gat in de
boekhouding. Deze zwarte gaten vind je veelal in de boekhoudingen van
defensie, belastingen, maar ook de farmaceutische wereld en de daaraan
gekoppelde drugswereld! Veel geld wordt er gegenereerd uit deze hoeken
van de wereldeconomie. Veel geld zien we verschuiven via wereldbeurzen.
Maar ook veel geld verdwijnt in zaken die nergens geregistreerd staan.
Deze verdwijnen via vreemde fondsen maar ook vreemde ondernemingen
die nergens uitkomen, althans niet in een of andere economie.
14
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In Nederland hebben we als melkkoe het gas, dat even buiten de drugshandel de belangrijkste duistere geldstroom is. Volg de gasinkomsten maar eens
en wat er werkelijk beschreven staat en terug te vinden is in de Nederlandse
economie en officiële boeken. Via dan slim bedachte constructies in de
financiële wereld, offshore en papierenhandel gebeuren zeer bedenkelijke
zaken. Ik ben geen meester boekhouder of een financieel expert maar ik zie
wel dat miljarden binnen komen en miljarden niet beschreven staan! Een
manier van handelen wat nu wel langzaam maar zeker open wordt getrokken en alleen al in de offshore zien we dat het dus niet allemaal volgens
de regels gaat en moeten banken en accountants zich gaan verantwoorden.
Een schijnbeweging?
Waar gaat dat geld naar toe?
Een simpele verklaring is hiervoor te geven; Al het geld is nodig om projecten te financieren waarvan de buitenwereld geen weten van mag hebben.
De steden onder de grond, de heimelijke experimenten en de onbekende
wereld voor ons mensheid moet wel uitgebreid en onderhouden worden
en moet op het aardoppervlak omgezet worden. Bouwmaterialen en alles
wat bij techniek nodig is moet grotendeels komen van boven de grond.
Eenmaal draaiende kan er veel door eigen fabricage onderhouden worden
maar al deze zeer kostbare projecten worden vanuit het joodse geldsysteem
gefinancierd en verder uitgebreid.
De financiële markt heeft een duidelijke schaduw/parallelmarkt waar maar
weinigen weet van hebben en zelfs vele topfinanciële medewerkers geen
notie van hebben. Die mensen die het wel weten wat er gaande is worden
zwijgend gehouden en als er iets loskomt verdwijnen deze mensen! Hoeveel bankmedewerkers hebben melding gemaakt van vreemde financiële
structuren en transacties?
Trek de financiële markt maar eens na, leg wat cijfers naast elkaar en sta
verwonderd waar wij als slaven voor werken, werken zoals we al deden
Is de wereld een hologram?
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10.000 en 8000 v.Chr. voor de Anunnaki. Men beseft niet dat het allemaal
nog steeds hetzelfde verhaal is en dat de gehele geschiedenis zich over en
over blijft herhalen!
Matrix of Hologram?
Laten we meteen de koe bij de horens pakken en beginnen vanuit de kern
van onze geschiedenis.

1-3 Wat is het geheim rond en om de Anunnaki?
Waarom worden we alsmaar achtervolgd door een wezen met vleugels
genaamd Anunnaki en blijft men geheimzinnig doen rond deze wezens die
meesters zijn in DNA manipulatie. Zelfs het geloof heeft deze wezens als
“engelen” vernoemd al wil het vaticaan absoluut niet hebben dat er deze
vergelijking getrokken wordt.
Dit is een artikel in Wikipedia vanuit het Engels vertaald:
Anunnaki
De Anunnaki (ook getranscribeerd als Anunaki, Anunna, Ananaki en andere
variaties) zijn een groep goden die voorkomen in de mythologische tradities
van de oude Sumeriërs, Akkadiërs, Assyriërs en Babyloniërs. Beschrijvingen van hoeveel Anunnaki er waren en welke rol zij vervulden, zijn
inconsistent en vaak tegenstrijdig. In de vroegste Sumerische geschriften
over hen, die uit de post-Akkadische periode stammen, zijn de Anunnaki de
machtigste godheden in het pantheon, afstammelingen van An, de god van
de hemelen, en hun primaire functie is het lot van de mensheid te bepalen.
In Inanna’s “Descent into the Netherworld” (Afdaling naar de onderwereld)
worden de Anunnaki afgebeeld als zeven rechters die voor de troon van
Ereshkigal in de Onderwereld zitten. Latere Akkadische teksten, zoals The
16

HOLOGRAM

Epic of Gilgamesh, volgen deze afbeelding. Tijdens de oud-Babylonische
periode werden de Anunnaki verondersteld de chtonische godheden van de
Onderwereld te zijn, terwijl de hemelgoden bekend stonden als de Igigi. De
oude Hettieten identificeerden de Anunnaki als de oudste generatie goden,
die door de jongere goden waren omvergeworpen en naar de Onderwereld
waren verbannen. De Anunnaki zijn prominent aanwezig geweest in werken
van moderne pseudogeschiedenis, zoals de boeken van Zecharia Sitchin,
en in complottheorieën, zoals die van David Icke.
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Etymologie
De naam Anunnaki is afgeleid van An, de Soemerische god van de hemel.
De naam is op verschillende manieren geschreven “da-nuna”, “da-nunake4-ne” of “da-nun-na”, wat betekent “prinselijke nakomelingen” of
“nakomelingen van An”.
De Anunnaki werden verondersteld de nakomelingen te zijn van An en zijn
gemalin, de aardgodin Ki. Samuel Noah Kramer identificeert Ki met de
Soemerische moedergodin Ninhursag en verklaart dat zij oorspronkelijk
dezelfde figuur waren. De oudste van de Anunnaki was Enlil, de god van
de lucht en de oppergod van het Soemerische pantheon. De Sumeriërs
geloofden dat, totdat Enlil werd geboren, hemel en aarde onafscheidelijk
waren. Toen kliefde Enlil hemel en aarde in tweeën en voerde de aarde
weg terwijl zijn vader An de hemel wegsleepte.
Aanbidding en iconografie
De Anunnaki worden vooral genoemd in literaire teksten en er is nog maar
heel weinig bewijs gevonden om het bestaan van een of andere cultus te
onderbouwen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat elk lid van
de Anunnaki zijn of haar eigen individuele sekte had, gescheiden van de
anderen. Evenzo zijn er nog geen representaties van de Anunnaki als een
groep ontdekt, hoewel enkele afbeeldingen van de individuele leden geïdentificeerd zijn. Godheden in het oude Mesopotamië waren bijna uitsluitend
antropomorf. Men dacht dat ze over buitengewone krachten beschikten en
ze werden vaak voorgesteld als zijnde van een enorme fysieke omvang. De
goden droegen typisch melam, een dubbelzinnige substantie die “hen in
angstaanjagende pracht bedekte”. Melam kan ook worden gedragen door
helden, koningen, reuzen en zelfs demonen. Het effect dat het zien van de
melam van een godheid heeft op een mens wordt beschreven als Ni, een
woord voor de fysieke tinteling van het vlees. Godheden werden bijna
altijd afgebeeld met gehoornde mutsen, bestaande uit maximaal zeven
boven elkaar geplaatste ossenhoorns. Ze werden soms ook afgebeeld met

18

HOLOGRAM

kleding met gedetailleerde decoratieve gouden en zilveren ornamenten
eraan genaaid.
De oude Mesopotamiërs geloofden dat hun goden in de hemel woonden,
maar dat een beeld van god een fysieke belichaming van de god zelf was.
Als zodanig kregen cultusstandbeelden constante zorg en aandacht en een
aantal priesters werden toegewezen om hen te verzorgen. Deze priesters
zouden de beelden kleden en hen feestmalen voorleggen zodat ze konden
“eten”. Van een godheidstempel werd aangenomen dat hij de letterlijke
verblijfplaats van de godheid was. De goden hadden boten, full-sized
schepen die normaal werden opgeslagen in hun tempels en werden gebruikt
om hun cultusbeelden te vervoeren langs waterwegen tijdens verschillende religieuze festivals. De goden hadden ook strijdwagens, die werden
gebruikt voor het transporteren van hun cultusbeelden aan land. Soms
werd het cultusbeeld van een godheid naar de locatie van een veldslag
vervoerd, zodat de godheid kon kijken hoe de strijd zich ontvouwt. De
belangrijkste godheden van het Mesopotamische pantheon, waaronder de
Anunnaki, werden verondersteld deel te nemen aan de “vergadering van de
goden”, waardoor de goden al hun beslissingen namen. Deze vergadering
werd gezien als een goddelijke tegenhanger van het semi-democratische
wetgevende systeem dat bestond tijdens de Derde Dynastie van Ur (ca.
2112 voor Christus - ca. 2004 voor Christus).
Mythologie
Sumerische
De vroegst bekende gebruiken van de term Anunnaki zijn afkomstig van
inscripties die zijn geschreven tijdens het bewind van Gudea (circa 2144
- 2124 v. Chr.) En de Derde Dynastie van Ur. In de vroegste teksten wordt
de term toegepast op de meest krachtige en belangrijke goden in het Sumerische pantheon: de afstammelingen van de hemelgod An. Deze groep
goden omvatte waarschijnlijk de ‘zeven goden die besluiten’: An, Enlil,
Enki, Ninhursag, Nanna, Utu en Inanna.
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Hoewel bepaalde godheden worden beschreven als leden van de Anunnaki,
heeft geen volledige lijst met namen van alle Anunnaki het overleefd en
worden ze meestal alleen als een samenhangende groep in literaire teksten
aangeduid. Bovendien beschrijven Soemerische teksten de Anunnaki onregelmatig en zijn ze het er niet over eens hoeveel Anunnaki er waren, of
wat hun goddelijke functie was.
Oorspronkelijk bleken de Anunnaki hemelse goden te zijn met immense
krachten. In het gedicht “Enki and the World Order”, doen de Anunnaki
“eerbied” aan Enki, zingen hymnes van lof ter ere van hem, en “plaatsen
hun woningen” onder de mensen van Sumer. Dezelfde compositie zegt
herhaaldelijk dat de Anunnaki “het lot van de mensheid bepalen”.
Vrijwel elke grote godheid in het Soemerische pantheon werd beschouwd
als de beschermheilige van een specifieke stad en werd geacht de belangen
van die stad te beschermen. De godheid werd verondersteld permanent te
verblijven in de tempel van die stad. Eén tekst noemt maar liefst vijftig
Anunnaki’s die geassocieerd zijn met de stad Eridu. In de Inannas “Descent
into the Netherworld” zijn er slechts zeven Anunnaki, die in de Onderwereld
verblijven en als rechters dienen. Inanna staat terecht voor hen vanwege
haar poging om de Onderwereld over te nemen; zij achten haar schuldig
aan overmoed en veroordelen haar tot de dood.
Grote goden in de Sumerische mythologie werden geassocieerd met specifieke hemellichamen. Inanna werd verondersteld de planeet Venus te zijn.
Utu werd verondersteld de zon te zijn. Nanna was de maan. An, Enki en
Enlil werden niet geassocieerd met bepaalde planeten omdat ze werden
verondersteld de belichamingen van de hemel zelf te zijn.
Akkadisch, Babylonische en Assyrisch
Akkadische teksten uit het tweede millennium v.Chr volgen soortgelijke
afbeeldingen van de Anunnaki uit Inannas Descent into the Netherworld en
beelden ze uit als goden van de chtonische Onderwereld. In een verkorte
20
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Akkadische versie van Inannas Descent, geschreven in het vroege tweede
millennium, merkt Ereshkigal, de koningin van de Onderwereld, op dat
ze “water drinkt met de Anunnaki”. Later in hetzelfde gedicht beveelt
Ereshkigal haar dienaar Namtar om de Anunnaki van Egalgina te halen,
om “de drempeltreden met koraal te versieren” en om “hen op gouden
tronen te zetten”.
Tijdens de Oud-Babylonische periode (ca. 1830 v.Chr. - ca. 1531 v.Chr.),
wordt een nieuwe reeks goden, bekend als de Igigi, geïntroduceerd. De
relatie tussen de Anunnaki en de Igigi is onduidelijk. In sommige gevallen
lijken de categorieën als synoniemen te worden gebruikt, maar in andere
geschriften, zoals Het Gedicht van Erra, is er een duidelijk onderscheid
tussen beide. In het latere Akkadische Atra-Hasis-epos zijn de Igigi de
zesde generatie van de goden die gedwongen zijn om arbeid te verrichten
voor de Anunnaki. Na veertig dagen creëert de Igigi-rebel en de god Enki,
een van de Anunnaki, mensen om hen te vervangen.
Vooruitgaand de Midden-Babylonische periode (ca. 1592 - 1155 voor
Christus) werd de naam Anunnaki algemeen toegepast op de goden van de
Onderwereld; terwijl de naam Igigi werd toegepast op de hemelse goden.
Gedurende deze periode worden de Onderwereldgoden Damkina, Nergal
en Madānu genoemd als de machtigste onder de Anunnaki, naast Marduk,
de nationale god van het oude Babylon.
In het standaard Akkadische Epos van Gilgamesh (ca. 1200 voor Christus)
beschrijft Utnapishtim, de onsterfelijke overlevende van de zondvloed,
de Anunnaki als zeven rechters van de Onderwereld, die het land in vuur
en vlam zetten terwijl de storm dichterbij komt. Later, wanneer de vloed
komt, rouwen Ishtar (het Oost-Semitische gelijkwaardig aan Inanna) en
de Anunnaki om de vernietiging van de mensheid.
In de Babylonische Enûma Eliš kent Marduk de Anunnaki hun posities
toe. Een late Babylonische versie van het epos vermeldt 600 Anunnaki van
Is de wereld een hologram?
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de Onderwereld, maar slechts 300 Anunnaki’s uit de hemel, wat wijst op
het bestaan van een complexe Onderwereld kosmologie. In dankbaarheid
bouwen de Anunnaki, de “Grote Goden”, Esagila, een “prachtige” tempel
gewijd aan Marduk, Ea en Ellil. In het achtste eeuw voor Christus worden
in Gedicht van Erra de Anunnaki beschreven als de broers van de god
Nergal en worden ze afgeschilderd als vijandig tegenover de mensheid.
Een zwaar beschadigde tekst uit de Neo-Assyrische Periode (911 - 612 voor
Christus) beschrijft Mardoek die zijn leger van Anunnaki naar de heilige
stad Nippur leidt en verstoring veroorzaakt. De verstoring veroorzaakt
een overstroming, die de residente goden van Nippur dwingt om onderdak te zoeken in de Eshumesha-tempel Ninurta. Enlil is woedend over de
overtreding van Marduk en beveelt de goden van Eshumesha om Marduk
en de andere Anunnaki als gevangenen te nemen. De Anunnaki worden
gevangen genomen, maar Marduk benoemt zijn front-runner Mushteshirhablim om een opstand tegen de goden van Eshumesha te leiden en stuurt
zijn boodschapper Neretagmil om Nabu, de god van geletterdheid, te waarschuwen. Wanneer de Eshumesha-goden Nabu horen spreken, komen ze
uit hun tempel om hem te zoeken. Marduk verslaat de Eshumesha-goden
en neemt er 360 van hen mee als krijgsgevangenen, waaronder Enlil zelf.
Enlil protesteert dat de Eshumesha-goden onschuldig zijn, dus Marduk zet
ze voor de rechtbank voordat de Anunnaki dat doen. De tekst eindigt met
een waarschuwing van Damkianna (een godin die ook in de Enûma Eliš
wordt genoemd) aan de goden en aan de mensheid, en smeekt hen om de
oorlog tussen de Anunnaki en de goden van Eshumesha niet te herhalen.
Hurrian en Hittite
In de mythologieën van de Hurriers en Hittieten (die floreerden in het midden tot het late tweede millennium voor Christus), werd aangenomen dat
de oudste generatie goden door de jongere goden naar de Onderwereld was
verbannen, waar ze werden geregeerd door de godin Lelwani. De Hettitische schriftgeleerden identificeerden deze goden met de Anunnaki. In het
oude Hurrian worden de Anunnaki karuileš šiuneš genoemd, wat betekent
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‘vroegere oude goden’, of kattereš šiuneš, wat ‘goden van de aarde’ betekent. Het Hittitische en Hurriaanse verdrag werden vaak gezworen door de
oude goden om ervoor te zorgen dat de eed zou worden gehouden. In één
mythe worden de goden bedreigd door de stenen gigant Ullikummi, daarom
beveelt Ea (de latere naam voor Enki) de voormalige goden om het wapen
te vinden dat werd gebruikt om de hemelen van de aarde te scheiden. Ze
vinden het en gebruiken het om Ullikummis voeten af te snijden.
Hoewel de namen van de Anunnaki in Hurrian en Hittite teksten vaak
variëren, zijn ze altijd acht in getal. In een Hettitische ritueel worden de
namen van de oude goden vermeld als: “Aduntarri de waarzegger, Zulki
de droom onderdrukt, Irpitia Heer van de aarde, Narā, Namšarā, Minki,
Amunki en Āpi.” De oude goden hadden geen herkenbare cultus in de
Hurrio-Hettitische religie; in plaats daarvan probeerden de Hurriers en
Hettieten met de oude goden te communiceren door middel van het rituele
offer van een big in een put die in de grond was gegraven. De oude goden
werden vaak aangeroepen om rituele zuiveringen uit te voeren.
Het Hettitische relaas van de verbanning van de oude goden naar de
Onderwereld werd uiteindelijk de bron voor het verhaal van de Griekse
dichter Hesiodus over de omverwerping van de Titanen door de Olympiërs
in zijn Theogonie. De Griekse hemelgod Ouranos (wiens naam “hemel”
betekent) is de vader van de Titanen en is afgeleid van de Hettitische versie
van Anu. In het verhaal van Hesiodus wordt Ouranos gecastreerd door zijn
zoon Kronos, net zoals Anu gecastreerd werd door zijn zoon Kumarbi in
het Hettitische verhaal.
Moderne pseudogeschiedenis
In zijn boek “The Twelfth Planet” in 1976, beweerde de RussischAmerikaanse auteur Zecharia Sitchin dat de Anunnaki eigenlijk een ras
van buitenaardse wezens waren van de onontdekte planeet Nibiru, die
ongeveer 500.000 jaar geleden naar de Aarde kwam om goud te delven.
Volgens Sitchin, waren de Anunnaki genetisch gemanipuleerde homo
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erectus om moderne mensen te creëren om te werken als hun slaven. Sitchin beweerde dat de Anunnaki gedwongen waren de Aarde te verlaten
toen de Antarctische gletsjers smolten, waardoor de zondvloed van Noach
ontstond, die ook de bases van de Anunnaki op Aarde vernietigde. Deze
moesten worden herbouwd en de Nephilim, die meer mensen nodig had
om te helpen bij deze enorme inspanning, leerde hen landbouw. Ronald
H. Fritze schrijft dat volgens Sitchin “de Annunaki de piramides en alle
andere monumentale structuren van over de hele wereld hebben gebouwd
die oude astronautentheoretici onmogelijk vinden om te bouwen zonder
zeer geavanceerde technologieën.” Sitchin beweerde ook dat de Anunnaki menselijke buitenaardse hybriden hadden achtergelaten, van wie
sommigen misschien nog steeds in leven zijn, zich niet bewust van hun
buitenaardse afstamming. Sitchin breidde deze mythologie uit in latere
werken, waaronder The Stairway to Heaven (1980) en The Wars of Gods
and Men (1985). In The End of Days: Armageddonand the Prophecy of the
Return (2007), voorspelde Sitchin dat de Anunnaki naar de aarde zouden
terugkeren, mogelijk al in 2012, wat overeen komt met het einde van de
“Mesoamerican Long Count” kalender.
Sitchin’s geschriften zijn universeel verworpen door reguliere historici,
die zijn boeken als pseudogeschiedenis bestempelden, erop wijzend dat
Sitchin opzettelijk Soemerische teksten verkeerd voorstelt door ze uit hun
context te citeren, citaten te citeren en Sumerische woorden verkeerd te
vertalen om hen radicaal andere betekenissen te geven dan hun aanvaarde
definities. Niettemin omdat Sitchin werkte in de schaduw van de meer
gepubliceerde Chariots of the Gods van Erich von Däniken? Hij wist te
ontsnappen aan de aankondiging van debunkers, waardoor zijn theorieën
invloedrijker werden. Hoewel Sitchin zelf de Anunnaki omschreef als
mensachtig, stelde de complottheoreticus Arthur Horn in een boek dat
in 1994 werd gepubliceerd voor dat ze eigenlijk reptielachtig waren. De
Britse samenzweringstheoreticus David Icke heeft dit proefschrift verder
uitgebreid door te beweren dat de overgebleven buitenaardse bloedlijnen
die door Sitchin worden genoemd de “Brotherhood of Babylon” waren,
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een ras van vormveranderende reptielachtige aliens die in het geheim alle
regeringen van de wereld controleren en mensen tot slaaf houden door de
Illuminati te gebruiken als een van hun schaakstukken.
Even een extra aanhaling
“Afdaling naar de Onderwereld” Deze omschrijving zal later in dit boek
geheel verklaard worden want al beweert men dat de Anunnaki niet meer
aanwezig zijn in onze huidige wereld steeds meer gaat het er naar uit zien
dat ze niet weg zijn geweest. En dat verklaart vele zaken die nu spelen en
waar we nu in terecht komen.
Voordat we verder gaan wil ik even eerst doorgaan met de tabletten die we
kennen als de tabletten van de Enki.
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1-4 De tabletten
Ik wil je de overdenking van John R. Deahl niet onthouden daar die duidelijk een mooi overzicht geeft van wat er allemaal gebeurd is en hoe zaken
nu nog lopen.
De 14 tabletten van Enki (voormalig Anunnaki-leider van de planeet aarde)
De tabletten zijn het verslag van Enki, een Annunaki, van een planeet genaamd Nibiru. Hij was de eerstgeboren zoon van Anu, de koning van de
planeet Nibiru. Nibiru wordt verondersteld om de 3600 aardse jaren rond
de zon te cirkelen.
Enki beweert, in deze tablets, te zijn gekomen om goud te delven voor
hun thuisplaneet Nibiru. Het goud was nodig om de atmosfeer van hun
planeten te herstellen. Ze hadden mijnwerkers nodig, dus creëerde Enki
mensen op aarde naar hun beeld.
Genesis 1:26 En God zei: Laten wij de mens maken naar ons beeld, naar
onze gelijkenis: en laat hen heersen over de vis van de zee ....
De eerste Adams en Eva’s waren een “blacked headed people” en waren
steriel. In plaats van een enkele Adam en Eva geïmpliceerd in de bijbel,
waren er 7 paren. Ze waren steriel, maar dit steriliteitsprobleem werd opgelost in latere versies van Adams en Eva’s.
De Anunnaki lijken te geloven in de evolutie van hun eigen soort, hoewel
er sprake is van een ‘schepper van allen’. In de tabletdiscussies over het
creëren van een primitieve werker (Adam en Eva) wordt een ‘vader van
alle begin’ genoemd als de enige schepper van het leven.
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Ondanks dit geloof in een opperwezen, zou hun schijnbare geloof in evolutie
kunnen verklaren waarom ze, ondanks hun geavanceerde technologie en
kennis, emotioneel en moreel verrassend onstabiel lijken te zijn.
Incest, verkrachting en rivaliteiten lijken gebruikelijk te zijn. De Annunaki
lijken geen grenzen te hebben aan hun emotionele zelfvernietiging. Tot
het punt van het gebruik van wat lijkt op atomaire wapens tegen elkaar,
inclusief hun eigen familieleden.
Het is enigszins ontmoedigend om te lezen wat er op deze tablets staat.
Het slechtste is dat we op veel manieren op hen lijken. Of, juister gezegd,
de schaduwbeheersers en leiders van onze huidige wereld lijken op hen in
houding en persoonlijke instelling.
Er is één opmerkelijke zaak; aan het einde van de Enki-reeks tablets, leken
de hoge leiders in commando en invloed zich van hun tronen en krachtposities naar de achtergrond te verplaatsen terwijl ze nog steeds controle hadden.
Dit doet me denken aan de New World Order-controllers van vandaag
die vanuit de schaduw regeren. Even belangrijk was dat de Anunnakicontrollers net zo destructief waren als onze huidige NWO-controllers.
Beide groepen zien het uiteindelijke resultaat van hun acties niet.
Het slechte oordeel en de beslissingen van de koningen en leiders is geweldig. Het is moeilijk voor te stellen dat mensen met dergelijke technologie
zo gehinderd worden door hun gebrek aan begrip van hun eigen emoties,
verlangens, beslissingen en de consequenties die onvermijdelijk zullen
voortvloeien.
Elk kind kan de problemen zien die ze voor zichzelf maken en hoe het
moet eindigen. Ze lijken zonder enige religie te zijn voor morele leiding,
in plaats daarvan te vertrouwen op geleerden.
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Deze emotionele instabiliteit van de Annunaki is vooral verrassend, omdat
ze mogelijk in de jaren van de aarde een miljoen jaar oud of ouder kunnen
worden. De Anunnaki-leiders kwamen als volwassenen naar de aarde.
Tijdens de Enki-tabletten voor de zondvloed was het aantal jaren in aantal.
Een deel is een revolutie van hun planeet Nibiru rond de zon.
In Aardse jaren is een verdeling 3.600 jaar. De leiders van Annunaki waren
op aarde meer dan 432.000 aardse jaren. Exacte tijdsduur is niet bekend.
Dezelfde Anunnaki-leiders die in het begin naar de aarde kwamen, leefden
nog steeds en keerden na hun tijd op aarde terug naar Nibiru. Twee van
deze leiders waren de koningenzonen en toen zij terugkeerden, werd één
de koning van Nibiru.
Een aanvullende opmerking hierover is dat hun levenslengte werden verkort toen ze op Aarde waren, omdat de Aarde een kortere cyclus heeft. Ze
konden dit corrigeren zodra ze terugkeerden naar Nibiru. Ze verwezen naar
hun levensduur als eeuwig leven.
Maar dit kan niet waar zijn omdat ze worden geboren en ouder worden.
Dus ze moeten op een bepaald moment ook sterven.
De Anunnaki hebben een drankje en brood dat hen deze lange levensduur
geeft. Het wordt gezien als vastgehouden in een aantal van de rots gesneden foto’s van de Annunaki. Ze delen het niet met de Adams en Eva’s. Ze
houden het opzettelijk van de mens af.
Zoals je zult zien, zal er een debat in je geest zijn over het eeuwige leven.
De Anunnaki lijken heel waarschijnlijk te denken dat het een fysiek leven
is dat eeuwig is. Maar het had een andere leugen van de Annunaki kunnen
zijn. We zijn opgevoed om te geloven dat het eeuwige leven na de dood
een spiritueel leven is.
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De Anunnaki lijken bepaalde beperkte krachten te hebben, maar deze
worden niet volledig onthuld. Het betekent wel dat ze iemand kunnen
vervloeken, maar ze gebruiken die kracht niet vaak. Of ze stoppen de wind
met hun gedachten.
Wat echt verrassend is, is het tijdsverschil tussen Nibiru en de aarde. Bijvoorbeeld, de eerste Annunaki kwam alleen naar de aarde. De Anunnaki
op Nibiru namen één shar om zich voor te bereiden en de reis naar de
aarde te maken.
Kun je je voorstellen dat je 3600 aardse jaren moet wachten (1.314.000
dagen) voordat je feest aankomt? Bovendien is wat de Annunaki-man in die
tijd op aarde aan het wachten was onbekend. Hij woonde nog in een rieten
hut toen ze aankwamen. Een ander voorbeeld is dat koning Anu naar de
aarde kwam voor een bezoek. Toen hij aankwam, sliep hij twee dagen lang.
Het is moeilijk om zelfs maar de eenvoudigste woorden een beschrijving
van deze Anunnaki te maken. Net als je denkt dat ze de dingen niet slechter
kunnen maken, doen ze dat wel.
Voor alle vorderingen, cultuur en beschaving van de Annunaki lijken de
Anunnaki-mannen hun vrouw behoorlijk slecht te behandelen. Het lijkt
erop dat alle Annunaki-mannen vals spelen op hun vrouwen en dat vrij
vaak doen. Dit levert veel halfbroers en -zussen op.
Van Anunnaki-vrouwen wordt verwacht dat ze seksuele relaties hebben met
hun halfbroers. Het is zelfs hun gewoonte. In één geval vraagt een vader zijn
dochter om geïmpregneerd te worden door haar broer en ze voldoet eraan.
Annunaki-vrouwen kunnen niet opstijgen naar de troon of eigen land.
De vrouwen lijken dit allemaal zonder probleem te accepteren. Hoewel
dat feit niet bekend is, omdat Enki niet echt vrouwen citeert om over te
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praten in de tabletten. Dit alles doet denken aan de samenlevingen in het
Midden-Oosten vandaag.
Er zijn veel parallellen tussen de Soemerische tabletten en de Bijbel.
Bijvoorbeeld het verhaal van Kaïn en Abel. Het verhaal van David en
Bathseba. Het verhaal van Noah. De meest redelijke mensen hebben zich
altijd afgevraagd hoe Noah een mannelijk en vrouwelijk paar van alle
dieren op een enkele boot kreeg.
Sinds de ontdekking van DNA hebben mensen nagedacht dat alleen het
DNA van de dieren werd gered en aan boord van de boot werd gebracht.
Maar de vraag bleef hoe de primitieve Noah DNA had kunnen winnen
en behouden. In deze tablets waren het de Anunnaki die dit werk deden.
De tablets kunnen moeilijk te volgen zijn omdat veel mensen en namen
worden gegeven. Sommige mensen hebben veel namen. Een persoon heeft
een historische stamboom van familie / mensen nodig om alles te volgen
en te begrijpen. De meeste namen in de tabletten zijn anders dan in de
Bijbel. Er wordt gezegd dat er meer dan 100 verschillende talen in het
Midden-Oosten zijn. Dit is ongetwijfeld een gevolg van het verhaal van
Babel, waar Enlil hun tongen beschaamde.
Sommige passages over de onderwereld of bovenwereld lijken mythisch
en obscuur.
Een heel merkwaardig iets wordt in één tablet genoemd. Het “opgeheven
oog dat de landen aftast, de opgetilde straal die alles doordringt”. Ook de
Annunaki verwijzen naar een “Schepper van allen” en de “Vader van alle
begin”. Ze gaan niet verder in op het onderwerp. In sommige van de tablets
zijn er aanwijzingen voor de mogelijkheid van een opperwezen dat boven
en buiten onze scheppers staat. Het zit in de onderstaande tabletdelen:
hoofdstuk 9.4, hoofdstuk 13.3 en hoofdstuk 14.1
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Met een speciale dank aan heer R. Deahl
Dan gaan we nu de beschrijving geven zoals we deze kunnen lezen in de
gehele tekst die te downloaden is in hoofdstuk 1-6
Wat beschrijven de tabletten

1-5 Tablet van Lord Enki
Het eerste tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 1.1 - Deze Tablet legt uit wat voor ons een atomaire oorlog op
aarde lijkt te zijn tussen de Annunaki. De kwaadaardige wind waar het over
gaat, lijkt een radioactieve wolk te zijn die iedereen op zijn weg doodt,
goden en de mensheid. Een heel interessant onderdeel is dat het het ergste
is dat er is gebeurd sinds de zondvloed (overstroming).
Hoofdstuk 1.2 - Deze tablet heeft het lang geleden over de thuisplaneet
Nibiru op de Anunnaki. Ze lijken te denken dat ze tot leven zijn gekomen
vanuit wat onze evolutionisten als oersoep geloven. Hoewel we weten dat
het niet kan gebeuren, denken ze dat het kan. Het noemt de planeten een
dikke atmosfeer en vegetatie. Zijn cycli rond de zon met de hete en koude
periodes. Tijdens de koude perioden houdt de innerlijke warmte van de
planeten Nibiru warm. Geschillen begonnen met het gebruik van wat we
beschouwen als atoombommen. Het verwoestte hun planeet. Toen werd
vrede gesloten en een koningschap gevestigd voor de hele planeet (One
World Government).
Hoofdstuk 1.3 - Deze tablet vertelt over de koningschaplijn op Nibiru.
Het vertelt over de koningenhuwelijken. O zelfs getrouwd met zijn broers
dochter.
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Hoofdstuk 1.4 - Deze tabletvideo lijkt dat de thuisplaneet van de Annunaki
problemen heeft met een stuitligging in hun atmosfeer. Het antwoord is om
fijn gepoederd goud in de bovenste atmosfeer te plaatsen om een reparatie
uit te voeren. Deze beslissing was pas toen een gevecht onder hen eindigde
in het doden van de koning. (Broeder doodt broer zoals Kaïn en bekwaam).
Hoofdstuk 1.5 - Deze tablet bevat de Anunnaki raad die besluit de Annunaki die de koning heeft gedood, waarvan hij een verre verwant is, de
troon zou moeten geven. Er wordt zelfs geen enkele straf overwogen voor
het doden van de koning.
Hoofdstuk 1.6 - Deze tablet beschrijft hoe de koning probeert de atmosfeer van de planeten te helen door atoombommen in vulkanen te laten
ontploffen. Het doet niet goed en de Anunnaki zijn ontstemd. De volgende
persoon in de rij voor de troon daagt de koning uit en verslaat hem in een
worstelwedstrijd. De koning ontsnapt aan de Annunaki door in een ruimtevaartuig te springen en op weg te gaan naar de aarde. (Het lijkt bijna op
het neerhalen van Satan).
De tweede tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 2.1 - Deze tablet vertelt over de verslagen koningen die ontsnappen uit Nibiru met het plan om naar de met sneeuw bedekte aarde te gaan.
Het ruimteschip dat hij nam had atoombommen en zijn plan was om een
pad door de asteroïdengordel te blazen, waardoor de Anunnaki niet naar
de aarde waren gegaan.
Hoofdstuk 2.2 - Beschrijft de aankomst van de verslagen koning op aarde.
Hoofdstuk 2.3 - Deze tablet vertelt de eerste dagen op aarde over de verslagen koningen en vindt de lucht, het fruit en de vissen goed. Ook vonden
we sporen van het goud dat de Nibiru-planeet nodig heeft voor het herstel
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van de atmosfeer. Hij noemt de nieuwe koning van Nibiru en wil een deal
sluiten.
De derde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 3.1 - Deze tablet vertelt; de verslagen koning probeert de nieuwe
koning om te kopen met zijn kennis van het goud op aarde en zijn koningschap te laten herstellen.
Hoofdstuk 3.2 - Dit deel heeft het einde van de onderhandelingen. Een
team zal naar de aarde worden gestuurd om te kijken of er goud is. Als er
goud is, zal de verslagen koning een andere worstelwedstrijd hebben met
de nieuwe koning voor de troon.
Hoofdstuk 3.3 - In de volgende tabletvideo reist de Annunaki naar de aarde.
Ze stoppen even op Mars voor water. Hun ruimteschip draait blijkbaar op
water. Dan gaan ze verder naar de aarde en landen daar.
Hoofdstuk 3.4 - Dit gedeelte vertelt over de eerste 6 dagen op aarde van
het voortgangsteam van Anunnaki. Genoeg eten, water, vissen en dieren.
Hoofdstuk 3.5 - Dit deel beschrijft de Annunaki-teamleider die de zevende
dag als een rustdag verklaart. Metalen werden verwerkt uit de wateren. De
dag, de maand en het jaar kregen hun namen.
Hoofdstuk 3.6 - Dit gedeelte van de tablet vertelt over zoeken en vinden
van goud, maar niet in grote hoeveelheden. De resterende atoombommen
op het ruimteschip van de verslagen koning werden uit het ruimtevaartuig
gehaald en verborgen in een grot. Ze mogen niet opnieuw worden gebruikt
om een weg te banen door de asteroïdengordel. Een teamlid van Anunnaki
verlaat de aarde om de eerste mand vol goud naar Nibiru te brengen.
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De vierde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 4.1 - Deze tablet begint met het ruimteschip waarbij de eerste
manden met goud aankomen. Word van de aarde ontvangen, de grotere
goudafzettingen zijn ondergronds. Een hoog geplaatste Annunaki kreeg de
leiding over de operaties op de aarde. Hij vertrok van Nibiru en arriveerde
op aarde.
Hoofdstuk 4.2 - Dit deel van de tablet laat de nieuwe koning op Nibiru
naar de aarde komen om zelf te zien waar het goud ondergronds is. Er is
een plan aan het ontwikkelen om te zien wie van zijn zonen terug zal gaan
naar Nibiru en welke zal blijven en de operaties op aarde bestuurt. Dit
moet gebeuren vanwege rivaliteiten tussen zijn twee zonen omdat beiden
in aanmerking komen voor het volgende koningschap.
Hoofdstuk 4.3 - Dit deel laat de nieuwe koning en zijn twee zonen tekenen
om te zien welke banen ze zullen vervullen. Wanneer beslissingen worden aangekondigd, herhaalt de verslagen koning zijn argumenten voor de
tweede worstelwedstrijd voor de troon. De worstelwedstrijd eindigt met
de nieuwe koning die de al eens verslagen koning verslaat. Na het einde
van de wedstrijd bijt de verslagen koning de penis van de nieuwe koning
af en slikt het in. Hij is vastgebonden. Terwijl de nieuwe koning aan het
genezen is, zwelt de buik van de verslagen koning van het zaad uit de penis
van de koning. Een rechtbank komt bijeen en beslist wat te doen met de
verslagen koning. De nieuwe koningszoon wil hem doden.
Hoofdstuk 4.4 - Op dit deel van de tablet heeft de nieuwe koning besloten
om de verslagen koning te plaatsen, die naar verwachting zal sterven door
de nieuwe koning zijn penis te slikken, op mars in ballingschap terwijl
hij sterft. De nieuwe koning keert terug naar Nibiru en vertelt over alles
wat er is gebeurd en over de plannen om het goud op aarde te oogsten. De
plannen omvatten het maken van relaisstations van Mars en mogelijk de
maan. De aarde wordt opnieuw verwezen als Eden.
34

HOLOGRAM

Hoofdstuk 4.5 - Dit gedeelte beschrijft de bouw van specifieke grondverzetmaterieel, ruimteschepen en raketten op Nibiru voor gebruik op
aarde. De kortere cycli en atmosfeer van de Aarde hebben invloed op de
Anunnaki. Een grotere groep van Annunaki, inclusief enkele vrouwen die
genezingsvaardigheden hebben, verlaten Nibiru voor de aarde. Ze stoppen
op Mars om te zien of de verslagen koning is overleden en om daar een
relaisstation te beginnen. De rest van de groep gaat verder naar de aarde.
De vijfde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 5.1 - Deze tablet begint met de nieuwste groep die op aarde arriveert. De zoon die de leiding heeft gekregen over de goudoogst, begroet
zijn zuster, die een van de genezers is. Ze vliegen af naar de verblijfplaats
van de koning en zonen die hij op een berg heeft gebouwd. Ze tonen liefde
voor elkaar en bespreken hun zoon op Nibiru die naar de aarde wil komen
(dit is broer en zus). Ze vliegen terug naar Eden en hij vliegt haar rond en
vertelt haar over zijn plannen. Meer en meer Anunnaki komen van Nibiru.
Hoofdstuk 5.2 - Er zijn nu 300 Annunaki op Mars en 600 op Aarde. Dit deel
van de tablet is meer van dezelfde onwetende beslissingen en immoraliteit
door sommige van de Anunnaki. De koningsdochter die de zoon van de koning liefheeft, is door de koning aan de andere zoon van de koning beloofd.
Als blijkt dat de andere zoon en dochter samen hebben geslapen, is het
verboden voor de dochter om met iemand te trouwen. De koningszoon die
de liefde maakte met zijn zuster, verkracht een jonge vrouwelijke genezer,
die onder het bevel staat van de zuster met wie hij slaapt. De zoon van de
gewraakte koning wordt verbannen naar een kale plaats op aarde, maar de
Annunaki die hem naar ballingschap brengt, neemt hem opzettelijk mee
naar een plaats waar de zeven atoombommen van het verslagen ruimteschip
van koning wordt opgeslagen in een grot.
Hoofdstuk 5.3 - De verkrachte jonge vrouwelijke genezer wordt voor de
zeven rechters gebracht en zij vertelt hen dat ze zwanger is. Ze vragen
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haar of ze de zoon van de koning zal nemen die haar als echtgenoot heeft
verkracht. Ze zegt dat ze het zal doen. De zoon van de verbannen koning
wordt teruggebracht naar Eden. De andere koningszoon die de leiding
heeft over het verkrijgen van het goud uit de grond, leeft in dat deel van
de aarde. Zijn vader, de koning, had hem zijn dochter uitgehuwelijkt, maar
verbood haar in plaats daarvan het huwelijk toen de koning te weten kwam
over haar en zijn andere zoon die samen sliepen. Nu vraagt de koningszoon
die de leiding heeft over het goud, haar om zich bij hem te voegen in zijn
woning. Hij en zijn halfzus hebben een pasgeboren dochter. Hij wilde een
zoon. Ze heeft nog een dochter. Hij schreeuwt dat hij een zoon wil, maar
ze vervloekt hem (echte vloek). Hij heeft nu vreselijke gezondheidsproblemen. Pas bij het vloeken om weg te blijven van haar vagina, geeft ze hem
verlichting van haar vloek. Ze keert terug naar Eden. Hij roept zijn vrouw
en kind op Nibiru op om naar de aarde te komen. Hij heeft vijf zonen van
zijn vrouw en andere Anunnaki-vrouwen.
De andere zoon van de koning verkrachtte na een scheiding met zijn zuster
een jonge genezer en trouwde later met haar. Nu nemen hij en de zuster
die hij liefheeft hun zoon van Nibiru naar de aarde. Maar hij is getrouwd
en heeft een zoon door zijn vrouw.
Dit veroorzaakte rivaliteit tussen de twee zonen van de koning op aarde.
Het leidt tot oorlog.
Het goud gaat naar Nibiru en wordt tot een fijn stof gemaakt dat in de
atmosfeer wordt geplaatst. De atmosfeer is langzaam aan het genezen. Er
zijn nu vijf Annunaki-steden op aarde.
De Igigi beginnen te klagen over de werkdruk. De Igigi op Mars klagen het
meest. De commandant van Mars wordt naar de aarde gebracht om hem
de werking daar te laten zien.
Hoofdstuk 5.4 - De commandant van Mars laat de werking op aarde zien.
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Hij wil stiekem de koning zijn, dus steelt hij de tafelen van het lot (onbekend
hun ware omvang en macht) uit Eden. Hij gelooft dat hij niet verslagen kan
worden terwijl hij de tafelen van het lot heeft, maar hij wordt verslagen en
ter dood veroordeeld. Hij stierf in de vijfentwintigste shar (een shar wordt
verondersteld 3600 aardse jaren te zijn, de lengte van een Nibiru-baan rond
de zon). Vijfentwintig shars zouden zijn executie plaatsen op ongeveer
90.000 jaar nadat de Anunnaki naar de aarde kwamen. De leiders van de
Annunaki op Aarde komen met een plan om het goud op aarde te verfijnen
en alleen geraffineerd goud naar Nibiru te brengen. Dat laat ruimte op het
vaartuig voor Igigi om voor rust naar Nibiru te reizen. De koning is het
daarmee eens.
Hoofdstuk 5.5 - De zoon van de koning die de leiding heeft over het
ontginnen richt nu zijn aandacht op het leven en de dieren op aarde en
hoe het verschilt van Nibiru. Genoemd zijn de dieren in de hoge bomen
die hun voorpoten als handen gebruiken. Andere wezens werden gezien
in hoge grassen die rechtop liepen (hominoïden). De Igigi in de mijnen
rebelleren. De koning, twee zonen en anderen bedenken een plan om de
rebellerende Anunnaki terug te brengen naar Nibiru en ze te vervangen
door nieuwe Annunaki-arbeiders. Ze besluiten ook om een Lulu te maken.
Een primitieve werker.
De zesde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 6.1 - Er is veel discussie over het creëren van een primitieve
arbeiders-slavenras van wezens. Een van de zonen van de koning stelt
dat de “vader van alle begin” de enige scheppingskracht heeft. De andere
koningszoon die dit streven promoot, zegt dat het al bestaat en dat ze geen
slaven zijn, maar helpers. Natuurlijk klinkt dit als een moderne verzinsel van
een leugen. De zoon van de andere koning zegt dat het tegen de regels van
de planeet is om naar de planeet te reizen. De zoon van de andere koning
zegt dat het tegen de regels was om zelfs naar de aarde te komen. Na lang
debat besloot de koning dat de primitieve slaaf zou worden geschapen.
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Hoofdstuk 6.2 - Hoe meer ik dit heb onderzocht, hoe meer ik heb geloofd
dat de Anunnaki, vooral de zoon van de koning die de leiding had over
mijnbouw, de mythische wezens van weleer hadden geschapen. Ze houden
van draken, centauren, zeemeerminnen, eenhoorns, enz. In dit gedeelte
van de tablet staat dat ze delen van de achterkant van een dier hebben genomen en het hebben gecombineerd met de voorzijde van een ander dier.
Met andere woorden ze hadden geëxperimenteerd met DNA. De zoon van
deze koning had schepsels uit het DNA geschapen en de regels overtreden
voordat de argumenten zelfs begonnen waren een primitieve arbeider te
creëren. Gezien het recht om door te gaan bij de koning probeerden ze het
DNA van de twee viervoetige wezens (hominoïden) met het te vermengen
en het in de baarmoeder van de twee viervoetige vrouwelijke wezens te
plaatsen. Er waren veel opvattingen maar de resultaten waren niet goed.
Veel wezens zijn gemaakt met misvormingen.
Hoofdstuk 6.3 - Alle pogingen faalden, maar uiteindelijk besloten ze om een
tweebenige vrouw op aarde niet opnieuw te bevruchten, maar een vrouw
van Annunaki. Het Anunnaki-vrouwtje dat de DNA-splitsing had gedaan,
besloot zelf geïmpregneerd te worden. Ze werd zwanger en baarde een jong
kind. Ze noemde hem Adam. Toen besloten ze om de jonge vrouwelijke
Annunaki-genezers van Nibiru te vragen of ze geïmpregneerd zouden
worden. Zeven stapten naar voren.
Hoofdstuk 6.4 - De zeven vrouwelijke genezers van Anunnaki waren
geïmpregneerd met een combinatie van het vrouwelijke schepsel met
twee benen op de aarde (hominoïde) en Adam. De zeven baarden zeven
mannelijke kinderen. Toen ze het probleem van de vraag naar Annunakivrouwen beseften, besloten ze vrouwelijke kinderen te maken en zich te
laten voortplanten. De vrouw van een Anunnaki werd gevraagd en heeft
toestemming gegeven om te impregneren. De geboorte was niet normaal,
maar het vrouwelijke kind was goed.
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Hoofdstuk 6.5 - Er zijn nog zeven vrouwtjes gemaakt voor de zeven mannen. Adam en Eva worden verplaatst naar Eden (de belangrijkste stad van
Annunaki) en de zeven mannen en vrouwen worden in kooien tussen de
bomen geplaatst. (zozeer omdat je geen slaaf bent). De tijd om zich voort
te planten is gekomen. Geen opvattingen. Er wordt wat DNA afgenomen
van de koningszoon en de vrouw die de DNA-kruiden deed en in Adam en
Eva geplaatst. Adam en Eva worden vervolgens overgelaten om te zwerven
naar waar ze willen.
Hoofdstuk 6.6 - In dit deel van het tablet merkt de zoon van de koning over
Eden op dat Adam en Eva bladeren op zich hebben. Hij is boos en roept de
zoon van de andere koning op die deel uitmaakte van de schepping om uit
te leggen. Hij roept op zijn beurt zijn handlangers in de schepping op. Ze
verklaren allemaal het ontbrekende DNA, waardoor de zoon die de leiding
heeft over Eden nog meer van streek is. Hij had gewaarschuwd voor de
dwaasheid. Een van degenen in de schepping spreekt zich uit en zegt dat
het Anunnaki lange leven niet aan hen is gegeven. De zoon die de leiding
heeft over Eden beveelt hen hun creaties uit Eden te halen. Adam en Eva
verlieten Eden niet omdat ze de vrucht van de verboden boom aten. Ze
werden verdreven omdat de wetenschappers van Annunaki hen het DNA
gaven om zich voort te planten en de commandant van Eden was boos.
Eva was niet in de verleiding. Niets van dat alles was binnen de controle
van Adam en Eva.
De zevende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 7.1 - Adam en Eva worden geplaatst in een behuizing buiten de
stad Eden. Ze hadden veel kinderen. De Anunnaki hebben nu drie generaties op aarde. De Adams zijn werkzaam in de velden en mijnen. Het goud
stroomt. De aarde warmt op. De sneeuw smelt. Vulkanen barsten los en de
grond trilt. De Igigi klagen op Mars over harde wind en stofstormen. De
asteroïdengordel verkeert in beroering. Op aarde vallen randstenen. Het
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lijkt erop dat Nibiru op de een of andere manier langs kwam en heel wat
problemen veroorzaakte in de lucht. Een grote asteroïde raakte de maan.
Hoofdstuk 7.2 - In dit gedeelte overwegen ze het relaisstation op Mars te
verlaten. Het is nu 80 sharen, of 288.000 aardse jaren, op aarde geweest.
Merk op dat de mensen van Annunaki die voor het eerst op Aarde kwamen
288.000 jaar geleden nog steeds leven. Anunnaki gaan naar de maan en
bestuderen veel dingen. De drie wegen van de hemel. De twaalf sterrenbeelden, etc.
Hoofdstuk 7.3 - Omdat het relais van Mars verlaten moest worden, moest
er een nieuwe ruimteschiphaven op Aarde worden gecreëerd voor direct
transport van het goud naar Nibiru. De koning komt naar de aarde om de
nieuw gecreëerde ruimtehaven te zien.
Hoofdstuk 7.4 - Divisie begint opnieuw tussen de koningszonen en hun
nakomelingen. De primitieve arbeiders (Adams en Eva’s) worden buitgemaakt buiten de stad Eden en de stad binnengebracht. Ze krijgen klusjes te
doen. In die dagen werden granen en schapen niet naar de aarde gebracht.
De koningszoon die de mensheid heeft geschapen, heeft een nieuw plan,
maar hij merkt dat de mens achteruitgaat.
Hoofdstuk 7.5 - De koningszoon die Adam en Eva schiep, observeerde
Adam en Eva. Op een dag bespioneerde hij verschillende jonge Eva’s en
besloot ze te impregneren met zijn sperma. Ze hebben gebaard. Het is nu
de negentigste seconde, 331.200 jaar, de Annunaki zijn op Aarde geweest.
De zoon van de koning is extatisch over de geboorten en zegt dat hij de
beschaafde mens heeft geschapen. Hij wil dat dit een geheim is. Hij vertelt
zijn vizier om de twee kinderen in zijn huis te vertellen en te zeggen dat
ze in rieten manden in de lisdodde zijn gevonden. De zoon van de koning
en zijn vrouw voedden hen op. De koningszoon gaf ze zeer bedrieglijk
door, niet als zijn nakomelingen maar als een nieuwe, meer intelligente
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generatie van Adam en Eva. Hij roept op om granen en ooien naar de aarde
te brengen, zodat ze de schapen kunnen hoeden en graan kunnen oogsten.
Zodra de mannelijke en vrouwelijke kinderen zich voortplanten (en twee
zonen krijgen, Kaïn en Abel), wil de koning van Nibiru dat het aardmannetje naar Nibiru komt voor een bezoek.
De achste tafel van Lord Enki
Hoofdstuk 8.1 - Het ruimtevaartuig om het mannetje op te halen arriveert.
De koningszoon stuurt zijn andere nakomelingen mee om het mannetje
te begeleiden. De zoon van de koning bedriegt het mannetje door hem te
vertellen de dingen van het lange leven niet te eten of te drinken omdat het
vergif is en je zult sterven. Het vliegtuig vertrekt en ze komen aan op Nibiru. De koning ziet zijn kleinkinderen en een aardling voor de eerste keer.
Hoofdstuk 8.2 - Op Nibiru wordt de aardling het brood en elixer met
een lange levensduur aangeboden. Hij eet niet of drinkt niet. De koning
is beledigd en vraagt hem waarom niet? Hij zegt dat hij zal sterven. Een
van de kleinzonen van de koning geeft de koning een tablet die zijn vader
hem heeft gegeven om aan zijn vader de koning te geven. De koning leest
het en begrijpt dat het aardse mannetje het nageslacht van zijn zoon is. De
zoon van de koning wil dat de aardling naar de aarde terugkeert en het is
zijn lot om te leven en te sterven op aarde. De echte reden waarom de zoon
van de koning niet wilde dat hij het voedsel met een lang leven zou eten en
drinken, was vanwege zorgen over eventuele toekomstige koningsgeschillen sinds hij zijn zoon was. De aardling en een van de twee kleinzonen
keren terug naar de aarde.
Hoofdstuk 8.3 - De tweelingzonen Kaïn en Abel laten zien hoe ze watergrachten graven en graan oogsten, terwijl de andere wordt geleerd schapen
te hoeden en wol te spinnen. Bij de eerste oogst is er een viering en de
twee aardse tweeling mannen doen hun aanbod aan de koning en zijn twee
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zonen. Er is een feest gevierd. Later is Kaïn ongelukkig dat een van de
koningszonen hem niet heeft geprezen vanwege zijn inspanningen. Kaïn
in staat om te vechten vanwege dit en Abel wordt gedood.
Hoofdstuk 8.4 - Dit gedeelte van de tablet vertelt het verhaal van gebeurtenissen na het doden. Kaïn wordt verbannen.
Hoofdstuk 8.5 - Deze tablet beschrijft de leer van de aardse nakomelingen
van de zoon van de koning. Het vermeldt ook andere leringen voor andere
nakomelingen. De aanbidding van de Anunnaki is gemaakt. Dit was in de
achtennegentigste eeuw, of 352.800 jaar geleden dat de Annunaki op Aarde
landden. In de honderdvierde shar, of 374.400 aardse jaren, hebben de
generaties van het koningschap op aarde, verschillende latere generaties,
nog steeds baby’s met hun halfzusjes.
Hoofdstuk 8.6 - Dit tabletgedeelte vertelt het verhaal van het einde van het
leven van de eerste aardse man die de zoon van de koning had gemaakt
met een Eva. Het aardmannetje (vader van Kaïn en Abel) wordt ons verteld
als Adam. Hij werd geboren in de drie-en-nerenderde (334.800) en stierf
in de achtendertigste (388.800) waardoor hij 54.000 aardse jaren oud was
toen hij stierf. Op dit moment zijn de Anunnaki en aardse mensen onderling gehuwd.
De negende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 9.1 - Op dit moment trouwen de mensen van Annunaki en aardbewoners. Ontberingen op aarde en Mars als gevolg van het flakkeren van
de zon. Een zoon van de koningszoon wil met een aardse vrouw trouwen.
Er is een bezwaar. Het debat houdt de verklaring in dat de afstamming van
de koningschap met halfzusjes trouwen een gewoonte is. Het probleem met
het huwelijk is de koningschaplijn. Als de koningschaplijn met een aardse
vrouw trouwt, kan de koning op Nibiru uiteindelijk een aardling worden. De
koning besluit dat als de mannelijke zoon van de koning met een aardling
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trouwt, hij niet naar Nibiru kan terugkeren en zijn prins-status is geëindigd.
De koningszoon die de bevelhebber van de aarde is, beweert ook dat hij en
zijn nieuwe vrouw niet in Eden kunnen blijven. De mannelijke nakomeling
van de koningszoon trouwt met een aardse vrouw.
Hoofdstuk 9.2 - Tweehonderd Igigi’s uit Mars kwamen naar de bruiloft.
Zonder medeweten van de leiders van Eden hadden de tweehonderd Igigi’s
van Mars besloten aardse vrouwen te ontvoeren als hun vrouwen. Na de
bruiloft hebben ze deze daad gedaan. De bevelhebber van de aarde, die
altijd tegen de schepping van de mensheid was, is bedroefd dat ze hun
oorspronkelijke missie hebben vernietigd. Eens een heilige missie, is nu
de ene slechte daad na de andere. Nu zal de aarde worden overspoeld door
de mensheid. De mannelijke nakomelingen van de koningszonen die net
getrouwd waren, werden in feite verbannen naar een ander land aan de
overkant van de zee. Daar nodigde hij de Igigi’s uit die aardse vrouwen
had genomen. De koningszoon die de mensheid heeft geschapen, voelt zich
aangetrokken tot een getrouwde aardse vrouw. Hij vraagt aan zijn zoon die
getrouwd is met een aardse vrouw en die in het nieuwe land woont of de
man van de aardse vrouw daar wordt overgebracht. De koningszoon die de
mensheid heeft geschapen, bezoekt nu vaak het nieuwe land en kijkt toe
en verleidt de vrouw (bijbels verhaal van David en bathseba).
Hoofdstuk 9.3 - Bathseba wordt zwanger en heeft een kind. De eerste
blanke, blondharige, blauwogige aardling. Geboren in de honderdste en
tiende shar, of 396.000 aardse jaren na de komst van de Anunnaki. Er zijn
plagen en honger op aarde. De bevelhebber van de Aarde voelt dat de missie
van de Aarde pervers is geworden en verafschuwt de aardse mensheid. Het
geschreeuw van de aardbewoners is luid geworden. De bevelhebber van de
aarde kan niet slapen. Een Annunaki wilde de aardbewoners de kunst van
het genezen leren. De bevelhebber van de Aarde Anunnaki zei nee. Water
zou niet komen uit de bronnen waar de aardbewoners woonden. Vegetatie
groeide niet. De bevelhebber van de Aarde verbood elke lering of hulp aan
de aardbewoners. Hij wilde dat de aardlingen vergaan. Voor één shar (3600
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jaar) aten de aardbewoners grassen. Dit gaat door voor ongeveer vijf shars.
Er zijn zwarte vlekken op de zon. De geleerden op Nibiru vertellen over de
planeten die bewegen tijdens het volgende passeren van de zon door Nibiru.
Hoofdstuk 9.4 - De geleerden op Nibiru vertellen dat op de aarde de gletsjers smelten en dat ze hun houvast verliezen. Het glijden van de gletsjers
zal een grote golf veroorzaken die het land zal bederven. De aarde zal
overweldigd zijn. De koning op Nibiru vertelt Mars en de aarde om zich
voor te bereiden op evacuatie. Een hoofdkenner komt naar de aarde met
een boodschap van de koning. Hij informeert hen dat het terugkeren van
Annunaki naar Nibiru is aangetast doordat ze gewend is geraakt aan de
cycli van de aarde en zich niet meer kan aanpassen aan de langere cycli
van Nibiru. Ze sterven sneller. Een van de zonen van de koning wist hiervan, maar de andere koning, die de bevelhebber van de aarde is, is boos.
Hij is boos dat de aardbewoners net zo werden als zij en zij werden als
aardbewoners. Hij voelt dat ze gevangen zitten op planeet Aarde en eens
waren ze meesters, nu zijn ze als slaven. De geleerde vertelt hen dat ze op
aarde moeten blijven. Ze moeten omhoog gaan in ruimteschepen om de
rampspoed af te wachten. De andere Anunnaki krijgen de keuze om terug te
keren of te wachten op de rampspoed. De Annunaki die met aardse vrouwen
trouwden, moesten kiezen tussen hun vrouw en vertrek. Deze tablet houdt
in dat de zondvloed een natuurlijke gebeurtenis is. In de bijbel belooft
God de mensheid niet opnieuw te laten vernietigen door overstroming.
De Anunnaki worden verzameld en verteld over de gebeurtenis die moet
plaatsvinden en hun keuzes. Ieder kan besluiten te blijven of te vertrekken.
Hoofdstuk 9.5 - De Annunaki hebben hun keuzes gemaakt. Daarna vragen
ze naar het lot van de mensheid. De bevelhebber van de Aarde verklaart
dat ze zullen vergaan. De Anunnaki schreeuwen terug dat ze niet dood
moeten gaan. De bevelhebber van de aarde waarschuwt zijn broer die hen
in de eerste plaats tegen zijn wensen heeft geschapen. Dat hij achter zijn
rug ging en zijn eigen creatie verstoorde. De bevelhebber van de aarde laat
elke Annunaki een eed zweren. Taken voor bereidingen worden gegeven.
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Ruimtevaartuigen zijn toegewezen. De koningszoon die de mensheid heeft
geschapen, gaat opnieuw achter zijn broer en besluit het DNA van de dieren
te verzamelen. Het aardgeribbelen groeit.
De tiende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 10.1 - Deze tablet vertelt over de zoon van de koning, die aardbewoners heeft geschapen en een droom heeft ontvangen die hem vertelt
om Noach te informeren over de komende watersnoodramp. Noach zal
een stoere boot bouwen om zijn gezin te redden tijdens de komende vloed.
Hoofdstuk 10.2 - Noah bedroog de mensen om hem te helpen een stevige
boot te bouwen. De zesde dag arriveerde de navigator met een doos met
dierlijk DNA. De tijd van de overstroming was de honderdtwintig shars
(432.000 jaar). Noach was tien shars (36.000 jaar) oud. De zondvloed was
een combinatie van golf en regen. Ik vermoed dat de golf uit de losgeraakte
zuidelijke poolkap kwam en het regende ook vele dagen. Dit alles kwam
tot stand door Nibiru, in zijn baan, die dicht bij de aarde komt.
Hoofdstuk 10.3 - Dit gedeelte van de tablet vertelt over de vloed en de
afwikkeling van Noach’s boot op de berg naast Ararat. De Anunnaki komen
terug naar de aarde. De commandant van de aarde vindt Noach en is klaar
om zijn broer te doden vanwege zijn bedrog. Wanneer alles is uitgelegd, is
hij gekalmeerd. Het enige dat nog over is van hun steden is het landingsplatform voor het ruimtevaartuig.
Hoofdstuk 10.4 - Wanneer de Annunaki naar de aarde terugkeren, zien ze
totale verwoesting. Mars heeft zijn atmosfeer verloren en het water is opgedroogd. Op aarde organiseren de Anunnaki klusjes om opnieuw te bouwen.
Hoofdstuk 10.5 - Nibiru is beschadigd door de aantrekking van Mars en
de Aarde. De atmosfeer op Nibiru is ook beschadigd. Nibiru heeft meer
goud van de aarde nodig. De aarde vertelt de koning dat geen goud kan
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worden gedolven. De mijnen zijn verdwenen. Maar één Annunaki die over
de oceaan landt, vindt goudklompjes op de grond liggen. Hij ziet ook dat
sommige van Kaïns mensen het hebben overleefd. Herbouw en voorbereidingen voor nieuwe landingsplatforms worden gedaan.
Hoofdstuk 10.6 - De ruimteschepen hebben twee bergen nodig. Geen plaats
was ideaal. Ze bouwen de piramides als bergen voor hun ruimtepoort.
Hoofdstuk 10.7 - Bij dit laatste deel van de tablet is de Anunnaki weer zelfzuchtig en verlangt hij naar macht en titel. Ze verdelen de landen onder hen.
De elfde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 11.1 - Voor de volgende shar (3600 jaar) werd vrede gehouden.
Maar het is te mooi om lang mee te gaan. Een van de koningszonen had
twee zonen. De een woonde in het land bij zijn vader en de ander woonde
bij de haven. De zoon bij de haven werd jaloers en hebzuchtig. Hij dacht
dat zijn vader zijn land zou achterlaten aan de zoon die bij hem woonde.
Dus zijn hij en zijn vrouw van plan om de broer te vermoorden, zodat hij
het land zou erven. Ze gaven een feestje en toen zijn broer in slaap viel van
het drinken, legden ze hem in een kist en gooiden hem in de zee. Hij werd
pas gevonden toen hij dood was. De smartelijk getroffen vrouw beloofde
wraak en nam sperma van haar overleden echtgenoot en impregneerde
zichzelf. Ze heeft een zoon opgevoed om wraak te nemen. De zoon groeide
en werd getraind. Hij richtte een leger op. De dag kwam dat haar zoon
werd geraakt met een vergiftigde pijl.
Hoofdstuk 11.2 - In dit gedeelte van de tablet verslaat haar zoon de oom
die zijn vader heeft vermoord. Hij was door zijn vak op de aarde gevallen. Hij is verblind en zijn testikels pletten. De raad staat hem toe om te
leven. De bevelhebber van de Aarde beseft dat dit de eerste keer was dat
een aardbewoner een leger grootbracht. Hij onderzoekt zijn positie om
ruimtehavens te hebben op plaatsen en op terreinen waar hij geen controle
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over heeft. Hij roept zijn drie zonen op en heeft een andere haven dan de
andere Annunaki gebouwd. Een ander liefdesbelang is voortgekomen.
Deze keer is het tussen afstammelingen van elk van de koningszonen. Op
één na ziet iedereen ernaar uit om vrede te brengen.
Hoofdstuk 11.3 - Ter voorbereiding op de bruiloft is het de gewoonte dat
een vrouwelijk familielid de bruid kleedt. Tijdens haar aankleding vertelt
de bruid over haar plannen met haar man. De plannen zijn zo groots dat
de vrouwelijke verwant die haar aankleedt de vader van de bruidegom
vertelt. De vader is gealarmeerd en vreest dat de andere zonen van de
koning de koningschaplijn zullen krijgen. Dus zijn plan is om zijn dochter te laten impregneren door haar broer (de bruidegom). Op deze manier
blijft de koningschaplijn in tact aan hun kant van de familie. Hoe hij zou
weten dat het nageslacht mannelijk zou zijn, weet ik niet. Nadat hij zijn
zusje heeft bevrucht, valt hij in slaap. Hij heeft een droom van de dood.
Wanneer hij wakker wordt, vertelt hij zijn zus die denkt dat hij ervan zal
worden beschuldigd haar te hebben verkracht. Hij rent weg van de stad en
komt uit bij een waterval. De rotsen zijn glad en hij valt dood. Dit laatste
deel is verwarrend. Het zou de bruid zijn die snelt naar de plaats waar
haar bruidegomslijf lag. Ze wordt door haar zus ervan beschuldigd dat ze
door haar zwager is geïmpregneerd. De adviseur van van bruiden zegt dat
de zuster haar met zestig plagen moet vervloeken. De koningszoon die
de mensheid heeft geschapen en ook de bruidegomgrootvader is, maakt
twee bloedloze afgezanten die niet kunnen worden beschadigd door de
doodstralen om de bruid te halen. De adviseur van de zus van de bruid
schiet de twee afgezanten met een straal, maar heeft geen invloed op hen.
De adviseur toont ze vervolgens het levenloze lichaam van de bruid die
aan een paal hangt. De twee afgezanten sturen een pulsar en een uitstraler
op haar, plaatsen een plant van leven in haar mond en sprenkelen haar
lichaam met het water des levens.
Hoofdstuk 11.4 - Dit deel verklaart een deel van de verwarring van het
laatste deel. De bruid was naar de onderwereld gegaan op zoek naar het
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lichaam van de bruidegom. De onderwereld was in vroegere tijden de plaats
van de dood. De twee afgezanten brengen haar weer tot leven en gaan verder
met het verlaten van de onderwereld langs het lichaam van de bruidegom.
De bruid wil wraak en eist de dood van de vader van de bruidegom, ook
al heeft hij zijn zoon niet vermoord. De bruid zoekt wraak door een oorlog te beginnen. Het eindigt met de vader van de bruidegom die zichzelf
opsluit in een kamer van de piramide. Hij heeft zichzelf begraven en zal
daar sterven als er niets wordt gedaan. Zijn vader sluit een deal waar hij
wordt verbannen en het koningschap afdraagt.
Voor alles wat deze Anunnaki doen en gedaan hebben, lijkt dit oneerlijk.
Maar de bevelhebber van de Aarde speelt politiek en heeft de overhand
gekregen. Zijn broer, door ouder te zijn, zou de volgende koning moeten
zijn, maar door deze gebeurtenis verzekert de koningschaplijn bijna dat
het koningschap nooit zijn broers afstamming zal zijn.
Hoofdstuk 11.5 - Dit deel gaat over het redden van de vader uit het kamergraf en schade binnen de piramide aan de stenen, balken en baken.
De bevelhebber van de aarde wijst ook landen opnieuw toe. Dit roept een
andere vraag op die hij heeft voor zijn vader de koning. De aardbewoners
vermenigvuldigen zich sneller dan de Annunaki. Hoe kunnen de Anunnaki
de aardbewoners ertoe brengen om hen te gehoorzamen en te dienen. De
koning besluit nog een keer naar de aarde te komen.
Hoofdstuk 11.6 - Het ruimteschipbaken is verplaatst. De bevelhebber van
de aarde wijst het land opnieuw toe. De bruid wil nog steeds elk land ze
zou hebben gehad als het huwelijk was voltooid. Niets is haar gegeven.
De twaalfde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 12.1 - De koning besluit naar de aarde te komen. De wederopbouw gaat door, hoewel het sinds de zondvloed (7.200 jaar) twee shars
is geweest. Een zeer merkwaardig ding wordt hier genoemd. Het “opge48
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heven oog dat de landen aftast, de opgetilde straal die alles doordringt”.
Het doet me denken aan het alziende oog bovenop de piramide. Zoals op
onze dollarbiljet.
Hoofdstuk 12.2 - Dit is een zeer interessant gedeelte. De koning komt aan
en een groot feest en zingen wordt door iedereen verzorgd. De koning en
zijn vrouw slapen vervolgens enkele dagen en nachten. Op de zesde dag
dagvaardt de koning de twee zonen en dochter. Ze verklaren hem de layout van de nieuwe goudzoeker en spatieblok, enz. Dan praten ze over de
afgezant die hij hen stuurde voor de zondvloed. Degene die in een ruimteschip kwam en met hen sprak over de overstroming en hun levenscyclusverandering op aarde. Over hoe ze zouden sterven als ze terug zouden
keren naar Nibiru. Dan verschijnt dezelfde afgezant aan een van de zonen
in een droom. De koning verklaart dat hij geen afgezant heeft gestuurd.
Ze zijn allemaal verbijsterd.
Hoofdstuk 12.3 - Veel veranderingen na het bezoek van de koning. Enige
reorganisatie van de landen en een nieuwe benadering van de aardbewoners.
Ze moesten worden vermengd met de Annunaki in de steden. Ze kregen ook
een eigen stad met hun eigen koning, aangesteld door de bevelhebber van
de aarde. Een puntensysteem voor koningschap en autoriteit werd bedacht
en gegeven. De bruid is nog steeds vervuld van wraak en eist haar eigen
land. Ze maakt een plan en stuurt het de grootvader (koningszoon) van haar
dode bruidegom. Hij heeft de leiding over iets dat MIJ wordt genoemd. Ze
maakt een plan om ze van hem te stelen. Ze komt schaars bij zijn woning
aan en verleidt hem met zang en wijn. Tot nu toe valt hij voor het bedrog.
Hoofdstuk 12.4 - De bruid werd betrapt maar had de ME’s niet bij zich. De
commandant van de Aarde lijkt zijn broer van de verantwoordelijkheid te
hebben ontdaan. De broers zoon, terug uit ballingschap, werd erg woedend.
Hij eiste een heilige stad van zichzelf. De oom van de commandant van
de aarde zou hem er geen geven. Hij nam het op zich en verzamelde igigi
om hem te helpen. Ze bouwden vervolgens de toren van Babel. ‘s Nachts
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vernietigden de krachten van de opperbevelhebbers van de aarde het en
verspreidden de mensen. Hij gaf vervolgens elke regio een andere taal en
alfabet om te gebruiken. Stadskoningen kwamen en gingen. De mensen
zongen liedjes over de bruid die nu de leiding had over de ME’s.
Hoofdstuk 12.5 - De eens verbannen zoon van de koningsnzoon kreeg
een domein over een land dat zijn broer heerschappij gaf. Gedurende 650
aardse jaren maakten ze ruzie. De jongere broer ging uiteindelijk weg
op aandringen van de zoon van de koning (zijn vader). Hij vertrok naar
nieuw land over de oceaan. Interessant is dat de eens verbannen zoon van
de koningszoon die de aardbewoners schiep nu Ra genoemd (Ra werd in
Egypte de zonnegod genoemd). Ra vervangt nu het gezicht van de leeuw
naast de piramide met het gezicht van zijn zoon. Verwijzingen naar zijn
jongere broer zijn gewist. Er lijkt in Egypte een geschiedenis te bestaan van
dit soort van het vernietigen van de overblijfselen van oude koningen. De
Anunnaki hadden een nauwkeurig systeem van tellen met 60. Ra vervangt
het door te tellen met 10s.
Hoofdstuk 12.6 - Dit deel van de tablet begint met de vader die Ra wat
ME’s geeft. Hij gaf hem alle kennis, behalve hoe hij de doden kon doen
herleven. Er is nu een derde regio gevestigd en de bruid krijgt er beheer
over. De koningszoon die ze verleidde en ME’s stal, houdt ME nu tegen
haar waar ze haar land mee moet regeren. Haar land krijgt ook een geheel
nieuwe taal. De derde regio was niet in staat om te communiceren vanwege
de taal en gaat er bijna oorlog over voeren. Handel gebeurt niet vanwege
taal. Het derde gebied bloeide niet vanwege deze barrière.
De dertiende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 13.1 - De derde regio is niet tot bloei gekomen. De bruid verwaarloosde haar regio. Andere regio’s zijn haar niet gegeven. Het werd
uiteindelijk van haar afgenomen. Ze werd achtervolgd door haar dode
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bruidegom. Ze bouwde een huis voor plezier in de nacht. Ze verleidde
mannen naar haar bed en doodde ze. Gilgamesj is een koning en verlangt
een lang leven. Hij probeert het, maar bereikt het niet en sterft.
Hoofdstuk 13.2 - Ra wordt gehinderd door het reilen en zeilen van de
bruid. Hij is nu bezig met het bereiken van onsterfelijkheid. Hij instrueert
mensen om op zoek te gaan naar goud. Ze vallen het land van zijn broers
binnen en worden woedend. Ra wil de hele aarde regeren. De bruid reist
en vindt een volk in een land dat ze leuk vindt. Aardbewoners worden de
sterrenbeelden geleerd.
Hoofdstuk 13.3 - De aartsvijanden bereiden zich voor op oorlog. De bruid
en Ra. Oorlog begint tussen de families van de twee koningszonen. De
commandant van de aarde heeft een droom met dezelfde afgezant als zijn
broers dromen.
Hoofdstuk 13.4 - De oorlogsvoortgang en de zoon van de koningszoon die
de aardbewoners heeft geschapen, is aan het winnen. Hij roept de commandant van de aarde en zijn volgelingen op dat hij de enige heerser is en
dat ze zich moeten overgeven. Maar de commandant van de Aarde heeft
een voorsprong. Hij weet waar de wapens van terreur verborgen zijn. Hij
stuurt er twee om ze te laden en te gebruiken, maar zorgt ervoor dat de
mensen geen schade ondervinden.
Hoofdstuk 13.5 - De wapens van terreur werden ontketend. Het is 1736
jaar geleden dat de overstroming plaatsvond. Alles is vernietigd van Rakrachten en -volgelingen. Daarna blies de wind een duistere donkere wolk
die alles op zijn weg doodde.
Hoofdstuk 13.6 - Deze tablet is een voortzetting van de vorige tablet.
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De veertiende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 14.1 – Op deze laatste tablet heeft de koningen twee zonen.
Enki en Enlil vliegen rond en onderzoeken de schade van de wapens van
terreur. De twee broers praten en bespreken de betekenis van alles. Het
koninkrijk dat RA zo graag wilde, is nu een woestenij. De commandant
van de aarde vertelt zijn broer dat wat Ra wilde, hij kan hebben. Wat hij
zaaide, kan hij nu oogsten (het radioactieve land). Wat de bevelhebber van
de aarde betreft, hij gaat westwaarts naar waar het gouden veld is om de
oorspronkelijke missie te voltooien.
Volledige teksten van de tabletten en de boeken
Voor het gehele verhaal over de Anunnaki en hun planeet Nibiru lees het
document in het boek “Dimensies” vanaf pagina 40.
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.
pdf
Boeken ZechariaSitchin
- The end of Days, ZechariaSitchin
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/The%20
End%20of%20Days.pdf
- The Lost Book of Enki, ZechariaSitchin
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/LBoE.pdf
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1-6 Even nog wat verder denken
Wat op valt in het bovenstaand artikel is dat er alsmaar gesproken wordt
over complottheorieën wat vreemd is omdat er diverse geschriften zijn maar
ook afbeeldingen van deze tijd dat de Anunnaki aanwezig waren (of nog
zijn) op deze planeet. De vraag is misschien wel; Is deze groep wel ooit
weggegaan? Want we weten ook dat men zeer sceptisch is en vele stekels
recht op gaan staan zodra men het over deze Anunnaki heeft. Het is nog
steeds onmogelijk een ware documentaire te maken of een film over deze
groep. Alsmaar is er een machtige kracht die alles rond deze tijd en wezens
afschermt en restricties oplegt.
Opmerkelijk was de zin van heer Deahl Die de tijd van de Anunnaki langs
de tijd legt van de huidige tijd met onze New World Order! Opmerkelijk
is het omdat inderdaad veel gelijkenissen zijn en dan pak ik er een uit die
zeer actueel is en dat is het offeren en misbruiken van kinderen en te pas
en te onpas met iedereen het bed delen! Dit was ook duidelijk beschreven
in de geschriften van de Anunnaki en we zien nu dezelfde handelingen,
maar dan uitgaande van de ritualen die vastgesteld zijn in de zogenaamde
genootschappen als een freemasons maar ook het vaticaan! Is het zo dat
deze clubjes of te wel genootschappen de oude gebruiken van de Anunnaki
voortzetten om zo hun krachten te putten? Of is het zo dat er nog een groep
is die dan veelal onder het aardoppervlak leeft, die nog nakomelingen zijn
van de Anunnaki!
We zien duidelijk de voortzetting van hun gebruiken en handelswijze en
vergeet niet wat alsmaar geschreven wordt is dat de Anunnaki de goden
waren van de Onderwereld!
Wat mij alsmaar trekt is dat we over de vele andere culturen vele geschriften vinden en dat men van de Anunnaki tijd weinig mogen lezen en veel
vernietigd is. Wat is het waarom deze groep verbannen wordt uit onze
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geschiedenis? Bij het lezen van de wel beschikbare geschriften en het
bekijken van de afbeeldingen is het duidelijk dat er hier een ingang is naar
de ware oudheid en ware geschiedenis van de mens. Zeker nu dat zelfs
wetenschappers zaken gaan zetten in een hologram en er gepraat wordt
over geen tijd, geen afstand en zo ook een compleet andere inzicht van het
geheel naar buiten brengen. Hier kruist dan de weg ook van de dimensies
waar al eerder is over geschreven en de matrix waarin we leven.
Het is interessant dat er met man en macht gewerkt wordt aan het terughouden van de informatie van dit deel van onze geschiedenis. Er is duidelijk
hier een ingang naar de krachten maar ook de ware wereld waarin we leven.

En dan komen we op ons Universum en de wereld die duidelijk één zijn
maar dan wel in een geheel andere context.
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1-7 Parallel Universum / Parallel Wereld
Men praat ook heel veel over parallel werelden en dan zijn er twee richtingen waar men aan kan denken.
Wereld één zou zijn dat er een kopie wereld is die parallel loopt met de
wereld die wij als mens waarnemen. Maar als je er oude geschriften op na
leest en je gaat kijken wat er wel zichtbaar voor ons mens is dan komen
we op een wereld onder de aardkorst, die noemen we even voor het gemak
wereld twee!
Op vele afbeeldingen zien we dat er steden onder de grond zijn. Ook zeker
weten we dat deze ondergrondse steden steeds verder in een diepst geheim
worden vergroot. Van onder andere Denver in Amerika weten we dat onder het gehele gebied vliegveld Denver een stad is gelegd. Personen die
dit aangaven zijn nu verdwenen van het aardoppervlak. Maar ook hebben
we de geheime basissen waar men met geen mogelijkheid kan komen.
En dan niet te vergeten die mensen die van boven op deze aarde in deze
ondergrondse steden werken en alles moeten verzwijgen! Praat er iemand
zal deze verdwijnen voor eeuwig.
We weten ook steeds zekerder dat er vanuit die ruimtes vreemde objecten
komen die we meestal de naam Ufo’s geven. We zien deze ingangen in
de aarde op vele plaatsen rond de aarde en bijvoorbeeld Mexico maar
ook Egypte, Panama en ga de lijst maar na, maken melding van vreemde
verschijnselen en objecten die uit de grond / vulkaan of uit zee komen!
Ook wat frappant is dat men wezens van buiten onze aarde hebben vastgelegd die we alsmaar “buitenaards” bestempelen! Zijn ze wel zo buitenaards
vraag ik me werkelijk af.
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Maar wat denk je aan de grote ogen die we veelal zien bij de zogenaamde
buitenaardse wezens? Grote ogen wil zeggen weinig licht en/of gevoelig
voor licht. Want wat moet je in een donkere ruimte met ogen doen waar je
weinig aan hebt. Dat zien we ook in de dierenwereld waar vele dieren die
met weinig of geen licht zien een totaal ander navigatiesysteem hebben,
denk even aan een vleermuis of de vissen diep in onze oceanen. Zouden
veel van die vrijgegeven foto’s van “buitenaardse wezens” niet bewoners
zijn vanuit hieronder, uit onze aardkorst?
Als je alles simpel op een rijtje zet is het logisch dat er nog steeds groepen
mensen diep onder de grond leven. Vergeet niet, de mens heeft grotten altijd
als woonruimte gezien en kwamen pas naar buiten als er eten gevonden
moest worden. We zien overal in alle landen, dat er veel onder de grond
gebeurt en dat er grote steden zijn, dat veelal onder het mom van metro
en treinverbindingen die de grond ingaan. Maar ga je daar snuffelen in de
plattengronden dan zie je vele ruimtes die je niet meer terug kan vinden
in deze metro/trein lijnen. Plaatsen die ontoegankelijk zijn voor de buitenwereld en onbevoegden.
Juist, het woordje “buitenwereld” zegt al veel want er is in onze wereld
duidelijk een buiten- en binnenwereld. Ooit eens heel goed de oude kaarten
bekeken. Die kaarten waarvan platte aarde personen geloven dat het op
de aardbol is maar een bewijs zijn van dat er diverse wezens nooit op de
aardbol zijn geweest! Wat denk je van de vele kaarten die je vrij eenvoudig
kan projecteren in de aarde?
Er is duidelijk een wereld naast een wereld en we weten ook dat bepaalde
mensen die van dienst kunnen zijn in de technologie in de “onderwereld”
voorgoed verdwijnen en zogenaamd “vermoord” worden aan de oppervlakte. We weten ook dat “wezens” mensgelijkend van de onderwereld
naar het aardoppervlak komen en daar bepaalde opdrachten uitvoeren
op bestuurlijk maar ook in de maatschappij. De vele zeer hoogbegaafden
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die boven op de aardkorst leven hebben connecties en knowhow van de
onderwereld!

1-8 Even het woordje “onderwereld”
Als men het woordje onderwereld gaat bekijken heeft deze ook duidelijk
een parallel betekenis want vele mensen zien de onderwereld als de wereld
waar de criminelen beschreven worden en te maken heeft met mega veel
geld wat op een niet eerlijke manier volgens de bovenaardse standaarden
verkregen zijn. Maar onderwereld is ook de wereld die onder in de grond
verborgen zit. En zo kom ik op de vraag; is de bovenaardse onderwereld
geen link naar de onderaardse wereld? Alles moet ergens vandaan komen
en veel geld verdwijnt duidelijk in het niets. Er worden momenteel vragen gesteld waar triljoenen zijn gebleven vanuit alleen al bijvoorbeeld de
Amerikaanse economie!
Praten we nog niet over de grote mega coöperaties die als doel hebben
zeer veel geld weg te sluizen naar de onderwereld! Is dat de wereld onder
de grond? Vele materialen worden wel gedolven en vergaard vanuit de
bovengrondse wereld en dit wordt dan gesluisd naar beneden, onder de
grond, waar men veel verder is in de vele technieken dan het verouderde
bovengrondse gemeenschap.
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Zie het zo: Boven de grond leven de slaven van de ware elite die veilig in
hun ondergrondse steden leven. Nee, we praten niet over de bovengrondse
elite daar deze ook maar slaven zijn van de ware meesters die verborgen
en onbereikbaar voor ons bovengrondse wezens!
Lijkt allemaal ver gezocht maar hoe dieper ik in oude geschriften duik
en hoe dieper ik in de vele gemeenschappen die boven de grond hebben
geleefd en nog leven ga, zie je duidelijk dat er een zeer groot vraagteken
is met wat er met de culturen onder de grond is gebeurd.
De vele mysterieuze clubjes en genootschappen boven op de aarde vereren niets voor niets zeer oude gebruiken, gebruiken die over mysterieuze
krachten gaan. Laten we even het rooms-katholieke geloof erbij halen en
hoeveel praten en schrijven deze gelovigen niet over het goede (wat hun
god is) en het kwade (wat de duivel moet zijn)!
Pak je het?
God schijnt ergens boven op een wolk te zitten maar de duivel komt uit
de aardkorst!
Moet ik verder gaan?
Op vele oude geschriften, tekeningen en schilderijen kom je de ondergrondse duivel, ook wel lucifer genoemd, tegen.
Maar even dan de moderne sience fiction film The Matrix.
Hadden we niet de wereld op de aarde en de wereld in de aarde?
Werd daar ook niet de goddelijke creator en de duivelse figuur in verwerkt
om het geheel compleet te maken?
Lucifer, zoals de duivel ook genoemd wordt is voor vele een voorbeeld
een held maar hij is ook de lichtbrenger. Lichtbrenger omdat hij personen
van de onderwereld op de aarde plaatst? Dus Lucifer is de link tussen de
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onder- en bovenwereld terwijl een god of jezus christus, krishna, spirituele
leiders als buddha, alleen opereren vanaf het oppervlak!
We moeten even god erbij halen en de beschrijving om later wat zaken
duidelijker te pakken.

1-9 Wat de geleerden zeggen over Goden
God
Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor
bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als
geheel.[bron?] Goden kunnen geacht worden te leven op aarde, met name in
de natuur, alsook in de hemel of nog in het onderaardse of de onderwereld.
Het geloof in goden is algemeen verbreid, maar godsdiensten (waarmee
vaak één of meer culturen verbonden zijn) verschillen in het aantal goden
dat wordt aangenomen, de betekenis die zij eraan geven, en hun houding ten
opzichte van eigen en andere god(en). De monotheïstische religies, zoals
jodendom, christendom en islam, erkennen in principe slechts één god. In
polytheïstische religies, zoals de Noordse of Germaanse mythologie en
het hindoeïsme, zijn er vele (klassen van) goden (in India ook wel deva’s
genoemd, en in West- en Noordwest-Europa Asen, Alven en Wanen). Vaak
worden zulke goden verbonden door een mythologische genealogie. Het
hindoeïsme is echter een voorbeeld waar goden als incarnaties van elkaar
gelden, zodat in feite een veelgodenverering gecombineerd kan worden
met één universeel goddelijk principe dat zich in allen manifesteert. De
empirische wetenschap houdt doorgaans zich niet bezig met de vraag
naar het bestaan van goden, omdat metafysica buiten haar domein valt en
het daarom niet-overlappende magisteria (NOMA) zouden zijn;[1] in de
filosofie en de theologie wordt hierover wel gedebatteerd.
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Een god van de gaten is een godsconcept dat slechts wordt toegepast ter
verklaring van (nog) niet verklaarde verschijnselen. In dit verband wordt
wel gesproken van een (niet-menselijke) intelligente ontwerper.
Etymologie
In etymologisch opzicht zijn het woord god en zijn cognaten in andere
talen (in geschreven vorm identiek aan het Engels, Gott in het Duits enz.
in andere Germaanse talen) naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren op
een Indo-Europese wortel *ghu-tó (= het aangeroepene). Ook wordt het wel
in verband gebracht met een werkwoord dat gieten of offeren betekende.
Er is een parallel met het Oud-Perzische woord ‘Khoda’ (‘God’); van
belang is ook de achtergrond in het Sanskriet: het woord ‘hu’ betekent
(onder meer) ‘aanroepen’.
Geloofsopvattingen over het wezen van God en goden
Theologie houdt zich o.a. bezig met de studie van het wezen van de godheid.
Enerzijds trachten theologen die wezenskenmerken expliciet te maken,
soms zelfs te systematiseren. Anderzijds probeert men soms een persoonlijke godservaring te vangen in een theologisch of filosofisch systeem.
Over het algemeen echter hebben veel theologische systemen gemeen dat
ze beginnen met de notie van ‘God’ of ‘god(en)’.
Opsomming van theologische posities
De verschillende theologische opvattingen zijn te groeperen en te classificeren naargelang hun positie betreffende drie fundamentele zaken:
“bestaat God of bestaan goden? En zo ja, wat is hun belang of plaats in
de religie?”
“is God louter enkelvoudig of bestaan er meerdere goden?”
“is God transcendent of immanent dan wel beide?”
De antwoorden op deze drie vragen reflecteren en impliceren de verschil-
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lende posities aangaande de relatie tussen God/god(en) en de wereld
enerzijds en tussen God/god(en) en de mensheid anderzijds.¨
Agnosticisme is de visie dat we nooit met zekerheid kunnen weten of er
al of niet een God of goden bestaan.
Animisme is het geloof dat er geesten bestaan, die dieren, planten, landobjecten en dergelijke bezielen. Dit geloof komt over de hele wereld voor,
soms in combinatie met het praktiseren van een van de grote religies,
waardoor een gesyncretiseerde vorm van oude animistische tradities en
de nieuwere godsdienst ontstaat.
Atheïsme is de opvatting dat er geen God of goden bestaan. Deze opvatting
wordt op verschillende wijzen geformuleerd.
Deïsme is het geloof dat God volkomen transcendent is: God bestaat, maar
behalve voor wat nodig was om de schepping tot stand te brengen grijpt
Hij niet in de wereld in.
Dualisme (waaronder manicheïsme), is het geloof dat er zowel een volmaakt
goede God is als een tegengestelde godheid van het kwaad met evenveel
macht, of dat er een dergelijke tweedeling bestaat in de wereld als geheel
of binnen de menselijke ziel.
Henotheïsme is een variant op het polytheïsme. Het zegt dat er vele goden zijn, maar dat een daarvan de allerhoogste is, dat de andere slechts
ondergeschikt zijn en niet hetzelfde niveau van ‘god-zijn’ hebben. Sommige vormen van het klassieke Griekse en Romeinse polytheïsme vallen
onder deze categorie, zie Griekse mythologie en Romeinse mythologie. De
ĦNoordse mythologie, met haar oppergod Odin, waaraan alle andere goden
ondergeschikt zijn, valt eveneens onder het henotheïsme. Bij de Azteken
was er een henotheïstische stroming met Tloque Nahuaque.
Ietsisme is de moderne overtuiging dat er ‘íets’ is, maar dat hoeft geen
god te zijn.
Logisch positivisme is de opvatting dat het woord ‘god’ op zichzelf betekenisloos is.
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Monolatrisme is een bepaalde vorm van henotheïsme. De aanhangers ervan geloven in het bestaan van vele goden, maar ook dat deze goden hun
macht alleen kunnen uitoefenen bij of voor degenen die hen aanbidden.
Een monolatrist zou dus kunnen geloven in zowel de Egyptische goden als
in de God die in de joodse Thora, de christelijke Bijbel of de islamitische
Koran beschreven wordt, maar zal zichzelf slechts tot een van deze religies
rekenen. De god of goden die zij aanbidden hebben invloed op hun leven;
de andere god of goden niet.
Monotheïsme is het geloof in één godheid. Namen voor deze godheid in
diverse religies en talen zijn JHWH, God, Gott, Deo, Allah, Jumala, Bog en
Brahma. Men hoeft geen christen te zijn om deze godheid God te noemen.
Het monotheïsme moet niet verward worden met het zogenaamde “klassiek
monotheïsme” waarbij extra eisen gesteld worden, zoals de eis dat deze
ene godheid maar op één manier aanbeden of gerealiseerd kan worden.
Non-theïstische religies stellen het bestaan van een god of goden niet centraal in de religieuze beleving. Het taoïsme, het boeddhisme en Advaita
Vedanta (een filosofische richting binnen het hindoeïsme) zijn voorbeelden
van non-theïstische religies. Non-theïstische religies dienen niet verward
te worden met het atheïsme. Non-theïstische religies zijn niet tegen goden
en kunnen het bestaan van goden bevestigen. Goden nemen echter wel een
minder dominante plaats in, in de leer; ze zijn ondergeschikt aan concepten
als bijvoorbeeld de tao, verlichting of non-dualisme.
Pantheïsme is het geloof dat God volkomen immanent is; kort gezegd: dat
de kosmos, het universum zelf, God is.
Panentheïsme is het geloof dat God het universum bevat (immanentie), maar
niet identiek is aan dat universum en het ook overstijgt (transcendentie). De
kabbala, de joodse mystiek, geeft een panentheïstische kijk op het wezen
van God; deze visie wordt in het chassidische jodendom vrij algemeen
geaccepteerd. Ook christelijke en islamitische mystieke stromingen zijn
vaak onder deze noemer te scharen. Verder is het de visie van de proces62
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theologie en van de christelijke beweging die in de VS bekend is als de
‘Creation Spirituality’. Ook de hindoegodsdiensten hebben grotendeels
een panentheïstische visie op het wezen van God.
Polytheïsme is het geloof in het bestaan van vele goden. Men noemt het
daarom ook wel ‘veelgodendom’. Polytheïsme wordt vooral aangetroffen
bij natuurgodsdiensten.
Theïsme is het geloof dat God zowel transcendent als immanent is; God
is dus tegelijkertijd oneindig en ver boven de mensen verheven, maar tegelijkertijd in zekere zin aanwezig in de wereld en in het wereldgebeuren.
Sommige mensen gebruiken het woord ‘monotheïsme’ om te refereren aan
het geloof in een enkele God/god en gebruiken ‘theïsme’ om elk geloof in
God/god(en) aan te duiden, dus zowel monotheïsme als polytheïsme. Veel
theïsten en monotheïsten geloven behalve in God als Opperwezen ook in
het bestaan van andere, minder machtige onsterfelijke wezens, maar geven
hen andere namen, zoals engelen, demonen of halfgoden.
Mannelijke, vrouwelijke en hermafrodiete goden
Door de geschiedenis heen is er een schommelend aantal mannelijke dan
wel vrouwelijke goden, sommige zijn zelfs tweeslachtig of onzijdig. Men
gaat ervan uit dat het maatschappijbeeld en de ordening van de samenleving
sterk verband houden met de religieuze visie en omgekeerd. Zo zijn er
talloze archeologische en historische aanwijzingen dat er in de prehistorie
(Neolithicum) tot zo’n 7.000 jaar geleden een samenleving bestond, waarvan het centrum in Anatolië lag, met als opperwezen een moedergodin. Ook
bij opgravingen naar de Indusbeschaving heeft men talloze aanwijzingen
gevonden van een moedergodincultus. Pas toen nomadenstammen, mogelijk om klimatologische redenen, deze culturen overrompelden, werden ook
mannelijke goden binnen deze gemeenschappen voorwerp van aanbidding.
Vaak werd de moedergodin dan door de mannelijke god(en) verdrongen.
Maar er is een lange overgangsfase waarin de cultussen van godinnen, zij
het vaak in ondergedoken vorm, parallel blijven voortbestaan, soms tot op
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de dag van vandaag. De Romeinen waren ook op dat punt uiterst tolerant,
zolang de openbare orde maar niet werd geschaad.
Uit de mythologische verhalen en afbeeldingen van de oudste religies kan
men nagaan dat machtige goden en zelfs het opperwezen als tweeslachtig
of hermafrodiet werden beschouwd. Zo zijn er beelden van Indische goden
met een uiterlijk dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan worden gezien. Er
is zelfs een shivabeeld waar de god letterlijk een vrouwelijke en een mannelijke helft vertoont, maar in het hindoeïsme zijn alle goden uiteindelijk
incarnatie van één universele godheid. Sinds de Klassieke Oudheid is het
dominante model in het echte veelgodendom dat goden ‘trias’-groepen
vormen: een ouderpaar met kroost.
Ook de oude religie die in het noordwesten van Europa voor de kerstening
gold, spreekt van hermafrodiete entiteiten die aan de schepping voorafgingen en heeft goden die hetzij zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, hetzij in
paarvorm voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld de oude cultus van de vruchtbaarheidsgod Freyr, wiens vrouwelijke kant Freya heet.
Dierlijke, menselijke, abstracte en gelijkgestelde godsbeelden
Wanneer godheden worden voorgesteld als en/of gelijkgesteld met bepaalde diersoorten, waarmee ze geacht worden eigenschappen te delen,
spreekt men van zoömorfisme. Wanneer goden voorgesteld worden als
(super)mensen spreekt men van antropomorfisme. Beide zijn courant in
het polytheïsme, en kunnen gecombineerd worden, zoals Oud-Egyptische
goden vaak een mensenlichaam met dierenhoofd hadden.
Binnen het pantheon van één religie kunnen godheden meerdere gedaanten
hebben, niet enkel door zich te ‘vermommen’ als mens of dier, maar zelfs
doordat de ene als incarnatie van de andere geldt. In het hindoëïsme zijn
zelfs alle godheden uiteindelijk incarnaties van de originele godheid.
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Verder kwam het vaak voor dat al dan niet verwante culturen met een
vergelijkbaar polytheïsme eigen godheden gelijkschakelden met min of
meer overeenkomstige uit ander pantheons. Dat gebeurde op grote schaal
in de culturen van het hellenisme, vooral tussen Grieken en Romeinen, die
voor de meeste goden equivalenties kenden.
Godsbegrip in verschillende culturen
Doorheen de tijd en verspreid over de hele wereld zijn min of meer van
elkaar verschillende godsbegrippen opgedoken. Tegelijk dragen die een
overeenkomstige kern in zich, het geloof in bovennatuurlijke wezens,
anders dan mens en dier.
Hindoeïstisch godsbegrip
Doordat het hindoeïsme geen controlerend instituut kent, zoals bijvoorbeeld
het Vaticaan, zijn de leringen er daardoor meer divers dan in geïnstitutionaliseerde religies. Bovendien hebben het boeddhisme, het sikhisme, het
jaïnisme en andere stromingen het hindoeïsme over de eeuwen heen in
bepaalde aspecten beïnvloed en de diversiteit versterkt.
De meeste hindoes geloven in de absolute eenheid van een transcendente
en immanente God, het oneindige kosmische bewustzijn (Parama Purusha),
die de schepper is van het universum en waar alle wezens ten innigste
mee verbonden zijn. De meeste hindoes vereren maar één God, zoals de
Brahma, Shiva of Vishnoe. Zij geloven dat andere goden incarnaties zijn
van die ene God, aspecten of opvolgende fasen ervan.
Sommige filosofische tradities in het hindoeïsme (zie de zes hoofdscholen
van de hindoefilosofie) gebruiken het woord God op een meer onpersoonlijke manier en stellen het gelijk met filosofische concepten als ‘het al’,
‘de waarheid’ of ‘het proces van oorzaak en gevolg’.
Boeddhistisch godsbegrip
In principe erkent het boeddhisme geen concept dat overeenkomt met het
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bestaan van een god als schepper van het universum. Het erkent echter wel
het bestaan van goden en hemels. Alhoewel een van deze goden (de Maha
Brahma) denkt dat hij de wereld geschapen heeft, stelde de Boeddha dat
de Maha Brahma op dit terrein een foute visie heeft, en dat het heelal niet
door een god of wezen geschapen is. Het fysieke heelal ondergaat volgens
Gautama Boeddha zeer langdurige cycli van ontstaan, groei, neergang,
en ondergang. Na de ondergang van het heelal ontstaat het heelal weer
opnieuw. Boeddha zei dat er geen oorspronkelijk begin waarneembaar is
in deze cyclus van het achtereenvolgens ontstaan en wederom ondergaan
van het heelal.
Er bestaan in de boeddhistische kosmos 26 verschillende hemels, waar
29 verschillende soorten goden (devas) verblijven. Wedergeboorte in een
hemel wordt beschouwd als een gunstige wedergeboorte en het resultaat
van het gemaakt hebben van goed karma. Wezens die in een hemel wedergeboren worden, heten goden of devas. Deze devas (of goden) leiden een
gelukkig en comfortabel leven, maar worden niet als de ultieme toevlucht
gezien, daar devas ook sterven en wederom geboren worden in veelal een
andere conditie (mens, dier, geest, et cetera).
Het beschouwen of gedenken van de goede kwaliteiten van goden of devas
(Pali: devanussati) is een van de aanbevolen vormen van meditatie in het
boeddhisme.
Oud-Egyptisch godsbegrip
In het Oude Egypte beschouwde men natuurlijke en bovennatuurlijke
drijfkrachten, wetmatigheden en principes die in de hele kosmos functioneren als ‘netjer’ (mv. netjeru). De term werd later, bij gebrek aan een
betere, door de Grieken vertaald als θέος, theos. Daarom werd de term in
de westerse cultuur gelijkgesteld met ‘god’ of ‘goden’. Maar in feite was
het veel ruimer en er was ook een zekere ontwikkeling van het begrip
netjer gedurende de vier millennia van de Oud-Egyptische cultuur. Bij de
meest oorspronkelijke opvatting golden concepten zoals te vinden zijn in
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de zogenaamde Ogdoade van Hermopolis. ‘Vergoddelijking’ van dergelijke
begrippen gebeurde geleidelijk aan. De Egyptische ‘goden’ waren niet
transcendent maar immanent.
Aangezien de wereld van de netjeru een reflectie was van onze wereld,
waren ook niet alle netjeru gelijkwaardig. Zij waren in een hiërarchie van
macht en invloed geplaatst.
De wereld zoals wij die waarnemen en kennen was slechts een bijproduct
van de activiteit van de netjeru. Als dingen misgingen was dat omdat een
netjer verstoord of vertoornd was. Men moest daarom dagelijks de grote
en kleinere rituelen volhouden om aan hen dankbaarheid te betonen en om
hun gunstige invloed te bekomen. Het grootste ritueel werd door de farao
voltrokken en had als oogmerk het in stand houden van de kosmische orde.
Farao Achnaton nam die naam aan nadat hij tabula rasa maakte met het
veelgodendom en slechts één god, de almachtige schepper Aton, erkende.
Na zijn (mogelijk niet natuurlijke) dood werd zijn ‘ketterse’ gedachtenis
meteen uit de herinnering gewist terwijl het aloude polytheïsme in ere
werd hersteld.
Oud-Grieks godsbegrip
De Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische
wezens bestonden. Zij waren polytheïstisch en vereerden een pantheon aan
goden en godinnen. Dit polytheïsme heeft onder andere als oorzaak dat
veel plaatselijke culten werden verenigd tot één panhelleense godsdienst,
zoals dat ook het geval was met de Egyptische mythologie waar zij deels
op steunden. Er was eveneens een sterke invoer van de Thracische en
Anatolische mythologieën, waaruit een aantal godheden letterlijk zijn
overgenomen. De godenverhalen werden mondeling overgeleverd, wat
waarschijnlijk de reden is dat er hier en daar plaatselijke varianten en
tegenstrijdige feiten opduiken.
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Wanneer belangrijke beslissingen moesten worden genomen vroeg men
vaak om raad. Men trok naar de tempel in Delphi om een orakel, een raadgevende uitspraak van de goden, te vragen. In de Griekse wereld werden
offers gebracht om de goden gunstig te stemmen of ze te bedanken. Dat
gebeurde veelal op een altaar. Zo’n altaar stond in een temenos, een heilig
domein, waarin soms ook een tempel stond. Een offer was vaak een landbouwproduct; een bloedgave was meestal een (gezond) dier. In mythen
wordt wel verteld over mensenoffers, zoals het verhaal waarin Agamemnon
zijn dochter Iphiginea offert om van Artemis een gunstige wind te krijgen
om naar Troje te kunnen varen.
De Griekse goden beschikten over buitengewone krachten, maar konden
menselijke gestalten aannemen en vertoonden menselijk gedrag en gebreken. Er werden vaak machtsspelletjes gespeeld, en emoties als wellust,
woede, vrolijkheid en jaloezie waren hen niet vreemd, reden waarom
de Griekse mythen en verhalen de mensen zowel vroeger als nu blijven
aanspreken.
Oud-Romeins godsbegrip
Het Romeins model dacht op een andere manier over de goden dan de
Grieken. Zou men een Griek naar Demeter vragen, dan zou hij vertellen
over het bekende verhaal van haar verdriet over Persephone, die geschaakt
was door Hades.
Een Oude Romein zou echter vertellen dat Ceres een officiële priester had,
flamen genoemd, die een junior was ten opzichte van de flamens van Jupiter,
Mars en Quirinus, maar senior ten opzichte van de flamens van Flora en
Pomona. De Romein zou vertellen dat Ceres hoorde bij een drietal goden
van de landbouw, samen met Liber en Libera. Hij zou zelfs alle lagere goden
oplepelen met speciale functies richting Ceres, zoals Sarritor (de wieder),
Messor (om te oogsten), Convertor (om te vervoeren), Conditor (voor de
opslag) en Insitor (voor het zaaien) en tientallen meer.
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De archaïsche Romeinse mythologie bestond dus niet uit verhalen over
de goden, maar uit relaties tussen de goden onderling, en tussen goden en
mensen. Het principe do ut des overheerst: welbepaalde offers en andere
religieuze handelingen moeten tegenprestaties vande goden ‘verdienen’. De
politiek is nauw verweven met de staatcultus, waarin later de vergoddelijkte
keizers een cruciale ereplaats innemen tot de kerstening de rollen omkeert.
De oorspronkelijke godsdienst van de vroege Romeinen werd later gewijzigd door toevoeging van talloze, zelfs conflicterende, geloven in latere
tijden. Ook door het opnemen van een grote hoeveelheid Griekse mythologie, waardoor alle Griekse goden een Romeinse naam kregen. Het weinige
wat bekend is van de vroege Romeinse mythologie is niet afkomstig uit
berichten uit die tijd, maar van latere schrijvers, die probeerden de oude
tradities te behouden, zoals de geleerde Marcus Terentius Varro uit de 1e
eeuw v.Chr. Andere klassieke schrijvers, zoals de dichter Ovidius werden
sterk door de Hellenistische modellen beïnvloed. In hun werken vulden zij
gaten in kennis op met elementen uit het Griekse godsgeloof.
Noords of Germaans godsbegrip
In de Noordse of algemeen Germaanse mythologie die tot aan de kerstening
in het grootste gedeelte van Europa gold, werd een god beschouwd als
een regulerende drijfkracht: Oudnoords regin, gen. pl. ragna = heersende
macht. Deze krachten en machten doordringen de hun toebedeelde plaatsen
in de 9 werelden, maar beïnvloeden ook de menselijke psyche. Onder de
categorie van drijfkrachten vielen niet alleen de Asen en Wanen, maar ook
natuurgeesten zoals de Alven, en bovendien lagen er oeroude entiteiten aan
de basis van de hele schepping, die Thursen en Joten werden genoemd en
waaruit de goden en de werelden zelf voortkwamen. De opperste macht
werd aan de oppergod Odin of Wodan toebedacht, al had hij zelf ook begin
en eind in een macrokosmische beschouwing. Hij was vooral uit op het
vermeerderen van zijn kennis, zelfs als hij daarvoor letterlijk of figuurlijk
moest strijden.
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De voor-christelijke Germanen gebruikten het onzijdige woord als aanduiding voor het godsbegrip nog tot na de kerstening. In het Oudnoords
voerde men er daarna, rond het jaar 1000, ook een mannelijk woord voor
in, maar dat was enkel van toepassing op de christelijke God.
Zoroastrisch dualisme
Het Antiek Perzië had een bijzondere religie, bekend als Zoroastrisme
(naar de profeet) of Mazdeïsme, waarin twee goddelijke principes elkaar
in evenwicht houden, de positieve Ahura Mazda en de negatieve Ahriman.
Het bijhorend ‘dualistich’ denken zou sterk nawerken in de christelijke
theologie, enerzijds als model voor God en de Duivel, anderzijds als
tweeledig model voor diverse ketterijen met betrekking tot twee of drie
goddelijke personen en/of naturen.
Pre-columbiaans godsbegrip
In de grote culturen van Midden- en Zuid-Amerika, zoals Azteken, Mayas
en Incas, zijn de goden de incarnaties van de natuurkrachten en bewakers
van een kosmische cyclus, die mede gaande moet worden gehouden door
bloedige offers aan hen, meteen de basis voor een militaristische staatsorganisatie die daartoe krijgsgevangenen moet maken.
Monotheïstisch godsbegrip
In het jodendom, het christendom en in de islam (ook wel de Abrahamitische religies genoemd) wordt exclusief een enkele god beschouwd als
opperwezen dat heerst over het universum, evenals in het bahá’í-geloof, het
brahmanisme en het zoroastrisme. De oude monotheïstische traditie die de
drie Abrahamitische religies verbindt wordt door deze tradities teruggeleid
tot de, naar verluidt, eerste profeet, Abraham (hoewel sommigen geloven
dat Adam als eerste profeet moet beschouwd worden).
Naar deze traditie gelooft men in het bestaan van één god, die de schepper
is van de hemel en de aarde. Daarnaast zijn Hem een aantal eigenschappen
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toegedicht als almacht (omnipotentie), alwetendheid, al-goedheid (liefde,
barmhartigheid), alomtegenwoordigheid en rechtvaardigheid. Er bestaan
echter uiteenlopende opvattingen over deze eigenschappen. Het bahá’ígeloof streeft de vereniging van alle religieuze opvattingen, en primair de
monotheïstische abrahamitische, na.
Volgens sommige historici is het abrahamitische geloof in een enkele god
terug te leiden tot het zoroastrisme zoals grondgelegd door Zarathoestra
in het antieke Perzië. Volgens hen zou het Zoroastrisme de oudst bekende
monotheïstische religie zijn. Het brahmanisme is een eerdere monotheïstische stroming.
Er is een aantal argumenten voor het bestaan van God beschreven, evenals
argumenten voor de thesis dat God niet bestaat. Bij de laatste hoort het
probleem van het kwaad en het lijden in de wereld, waar met de theodicee
een antwoord op geformuleerd is.
Esoterisch godsbegrip
Het esoterische godsbegrip wordt door een deel van de mensen in de Westerse wereld gehanteerd, vaak met verwerping van de christelijke dogma’s.
Zij zien God niet als een persoon en ook niet als mannelijk of vrouwelijk,
maar als een alles omvattende, overal en altijd aanwezige energie, kracht
en/of bewustzijn. “Alles omvattend” betekent inclusief de mens zelf, die
dan deel uitmaakt van deze goddelijke kracht. De ‘drie-eenheid’ versie bij
het esoterische godsbegrip is: God is de Schepper én het Geschapene én
het Scheppingsproces. Communicatie met God vanuit dit begrip kan als
volgt samengevat worden: “Ik praat voortdurend met alles en iedereen.
Het gaat er niet om tegen wie Ik praat, maar wie naar Mij wil luisteren”.
Neopaganistisch godsbegrip
Neopaganisme is een verzamelnaam voor verschillende religieuze en/of
wereldbeschouwende overtuigingen. Het houdt niet aan één bepaald dogma
vast. De meeste neopaganisten hebben een polytheïstisch, pantheïstisch of
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panentheïstisch geloof, dikwijls vermengd met elementen uit het animisme.
Voor sommige neopaganisten, wicca-aanhangers in het bijzonder, is een
primair model van God de ‘Gehoornde God’.
Terwijl de meeste neopaganisten vele goden aanbidden, kan het af en toe
ook een vorm van monotheïsme zijn; de vele goden worden dan gezien
als aspecten van één God/god.
Hoe God en goden met mensen zouden communiceren
Veel religies leren dat God zijn wil aan de mensen kenbaar kan maken.
In het judaïsme, het christendom en de islam wordt dit proces openbaring
genoemd en betreft Zijn eeuwige, absolute waarheden, cruciaal voor de
theologie. Vooral de heidense godsdiensten geloven vaak veeleer in meer
pragmatische, ad-hoccommunicatie met godheden, veelal via magische
methoden zoals offers, mediums en allerlei waarzeggerij, genezingen en
andere specifiek gerichte riten.
Sommige religies leren dat God zijn wil vooral of alleen openbaart aan
(via) bepaalde personen die profeten genoemd worden. Anderen geloven
dat openbaring gekanaliseerd wordt door God gesanctioneerde instellingen. Weer andere, vooral sommige meer mystiek georiënteerde religies
en geloofsstromingen, leren dat openbaring in principe aan alle mensen
gegeven kan worden, tijdens bijvoorbeeld gebed, meditatie of aanbidding
van God. Openbaring of vermeende openbaring heeft in al deze tradities
en overleveringen verschillende vormen aangenomen.
Zo kent men bijvoorbeeld een hoorbaar gesproken openbaring, een inspiratie van gedachten (als een communicatie van de Geest van God naar de
menselijke geest) en handelingen die de wil van God zou openbaren, en
een geschreven openbaring. De boeken van de Tenach worden binnen de
joodse traditie beschouwd als producten van goddelijke openbaring aan
en via diverse joodse individuen uit de geschiedenis. Door de christenen
wordt dit onderschreven, maar zij beschouwen de boeken van het Nieuwe
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Testament, handelend over het leven van Jezus Christus en de stichting van
de eerste christelijke gemeenten, eveneens als producten van goddelijke
openbaring aan en via verschillende individuen, ook van (veelal) joodse
afkomst.
Moslims houden vast aan het geloof dat de Koran de enige betrouwbare
representatie is van goddelijke openbaring, die exclusief via één persoon,
Mohammed, als boodschapper aan de mensen gegeven is. De Heilige Boeken daarvoor geopenbaard zouden corrupt zijn door verkeerde interpretatie.
Over hoe openbaring werkt en wat iemand precies bedoelt wanneer hij/zij
zegt dat een bepaald boek ‘goddelijk geïnspireerd’ is, wordt verschillend
gedacht. In Het Urantia Boek wordt gesproken van vijf grote wonderbaarlijke openbaringen, sinds de eerste mensen op aarde verschenen, bijna een
miljoen jaar geleden. De eerste vond een half miljoen jaar geleden plaats,
kort nadat ergens in wat nu Noord-India heet de aanzet plaats vond tot de
diverse gekleurde rassen op aarde, iets waarover overigens alleen in dit
boek met gezag wordt gesproken. De eerste wonderbaarlijke openbaring
had, volgens het boek, plaats in de regio die later Mesopotamië genoemd
werd, en mannen als Mek, Van en Nod voerden toen commissies aan die
hielpen de primitieve mens in die tijd beter te leren omgaan met zijn / haar
omgeving. De tweede wonderbaarlijke openbaring waarover Het Urantia
Boek verhaalt zou zo’n 38.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. In de
Bijbel wordt deze gebeurtenis gepresenteerd als het ontstaan der mensheid
(Adam en Eva), echter wordt dit in Het Urantia Boek in een meer eigentijds
licht geplaatst. Eigentijds, omdat inmiddels ook wetenschappers neigen naar
de vaststelling dat juist rond die tijd iets bijzonders moet zijn gebeurd op
de planeet. Alsof een Nieuwe Mens vrij plotseling was opgestaan, zonder
duidelijke voorgeschiedenis, wat strookt met de bijzondere gebeurtenis
rond de komst van Adam en zijn gade, zoals beschreven in het boek. De
derde wonderbaarlijke openbaring zoals beschreven in Het Urantia Boek
hangt samen met de komst van de profeet Melchizedek, omstreeks 2000
jaar voor onze jaartelling. Aan de achterzijde van de Mozes en Aaronkerk
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in de voormalige jodenbuurt van Amsterdam hangt halverwege de blinde
muur een imposant beeld van deze profeet. De vierde wonderbaarlijke
openbaring heeft volgens het boek te maken met de komst van Jezus als
christus zelf, zijn leven en werk. Ten slotte wordt Het Urantia Boek zelf als
de vijfde wonderbaarlijke openbaring genoemd. Het verscheen in oktober
1955 voor het eerst in Amerika en in 1997 in het Nederlands.
Neopaganisme leert dat communicatie van de goden gewoonlijk direct en
ervaringsgericht is; zij kennen niet de concepten van ‘geschrift, ‘profeet’
of ‘openbaring’ in de betekenis die de drie Abrahamitische godsdiensten
eraan geven. Men gelooft dat normaal gesproken een goddelijke boodschap direct doorgegeven wordt aan de persoon of de personen voor wie ze
bedoeld is. In sommige tradities wordt een zogenaamd openbaringsritueel
‘Drawing down the moon’ genoemd, wat iets als ‘het oproepen of aantrekken van de maan’ betekent. Daarbij roept een hogepriesteres (soms een
hogepriester) de godin aan en geeft de naar men meent goddelijk geïnspireerde woorden door aan de verzamelde gelovigen. Dit ritueel wordt het
meest gepraktiseerd in wiccatradities. Ook het animisme, het spiritisme,
occultisme en verschillende natuurgodsdiensten zoals winti kennen een
vorm van openbaringsgerichte rituelen. De persoon of personen door wie
een ‘goddelijke boodschap’ of ‘boodschap van de geesten’ aan de mensen
gegeven wordt heeft binnen elke traditie weer een andere naam (medicijnman, peeai, medium, bonuman, enz.). Oude animistische tradities die door
veel moslims naast de islam gepraktiseerd worden kennen de ‘marabout’,
aan wie naast genezende krachten vaak ook mediamieke krachten worden
toegeschreven. De meeste van deze tradities vereren naast een ‘schepperGod’ ook allerlei geesten en/of goden.
In het hindoeïsme wordt de communicatie tussen God en de mens meestal
meer beschouwd als een vorm van spirituele realisatie of zelfverwerkelijking. De mensen die dit is overkomen of die dit stadium bereikt hebben
worden omschreven als rishis of wijzen. Het hangt van de stroming af of
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de woorden van deze rishis als goddelijke openbaringen, als spirituele
wijsheden, dan wel als beiden beschouwd worden.
Wetenschap en God
Het bestaan van goden is nooit op wetenschappelijke wijze vastgesteld.
In andere woorden: er is geen wetenschappelijk bewijs dat god(en) wel
of niet (kunnen) bestaan. Veel empirische wetenschappers gaan daarom
uit van de hypothese dat er geen goden bestaan. Zij beschouwen goden
als eeuwenoude verklaringspogingen voor bepaalde menselijke noden,
behoeften, onbehagen of welzijn en als symbolische voorstellingsvormen
die door eeuwen van religieuze traditie en overlevering tot op heden in
stand gebleven zijn binnen religies of godsdiensten.
Aangezien goden uit hun aard bovennatuurlijk en onstoffelijk zijn, kan de
wetenschap ook niet uitsluiten dat goden bestaan. Het is dan ook mogelijk
dat wetenschappers in een god of goden geloven. Voorbeelden zijn Georges
Lemaître, Blaise Pascal, Isaac Newton, Kurt Gödel en Werner von Braun.
In het algemeen houdt de (westerse) wetenschap zich alleen bezig met de
via haar eigen methoden meetbare en reproduceerbare verschijnselen. Zo
valt bijvoorbeeld metafysica volgens dit principe buiten de objectgerichte
wetenschap. De godsdienstfilosofie houdt zich bezig met de rationele
analyse van de fundamenten van de diverse godsdiensten. Hiermee samen
hangt de vraag of ‘God de mens schiep’ of dat ‘de mens God schiep’ en
daaropvolgend ofwel de theologische vraag waarom God de mens schiep,
ofwel de antropologische vraag waarom de mens God schiep.
Overdrachtelijk
Buiten de religieuze context wordt de term god nog gebruikt: in de beschouwende wijsbegeerte, voor een filosofisch geponeerde absolute entitiet, inz.
de oorzaak van alles, zonder daaraan persoonlijke eigenschappen toe te
kennen als metafoor voor zeer machtige en/of vereerde sterfelijke personen, zoals een idool in de seculiere betekenis die ironisch ook met afgod
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wordt betiteld, of zelfs levenloze dingen of begrippen waaraan ‘absolute’
waarde wordt gehecht.
Na vele pagina’s van en over god is het duidelijk dat zelfs een wikipedia
het moeilijk heeft om zaken te beschrijven. Pagina’s vol aan verklaringen
verwijzingen en woorden om god zo te zetten zoals het vaticaan het wil
hebben. Want geloof me hier is weinig wetenschap aan te pas gekomen
en is alles wat er geschreven is niets meer dan vermoedens. Want god is
een fictie een bijbelsfiguur en een woord wat totaal iets anders zegt als dat
men ons doet geloven maar om de beschrijving helemaal te maken even
wat goden op een rijtje.

1-10 Enkele goden vernoemd
Heb voor de informatie even wat goden op een rijtje gezet. De spirituele
leiders zal ik hier niet verder plaatsen daar dit tot dusver zo’n kleine 85000
zijn.
A
Abaia (god)
Abeguwo (godin)
Abzu (god)
Aditi (godin)
Aditya (god)
Adonai (god)
Adonis (god)
Aedh (god)
Aegir (god)
Ahriman (god)
Ahuramazda (god)
Aitne (godin)
Akasagarbha (god)
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Akhlut (god)
Aker (god)
Alalu (god)
Allah (god)
Amaterasu (godin)
Amaunet (godin)
Amset (god)
Ammit (godin)
Amon (god)
Amon-Ra (god)
Amor (god)
Anagami (godheid)
An of Anu (god)
Anahita (godin)
Anat (godin)
Anu (godin)
Anubis (god)
Anzar (god)
Apis (god)
Apollo (Griekse god)
Apollo (Romeinse god)
Apsu (god)
Aphrodite (godin)
Ares (god)
Artemis (godin)
Artemis van Efese (godin)
Asclepius (god)
Asen (goden)
Astarte (godin)
Athena (godin)
Athena Pronaia (godin)
Asherah (godin)
Ashtoreth (godin)
Is de wereld een hologram?

77

Astarte (godin)
Atl (godin)
Atlas (god)
Atoem (god)
Aton (god)
Atropos (god)
Aurora (godin)
B
Baäl (god)
Bacchus (god)
Badb (godin)
Baka Brahma (god)
Baldr (god)
Banba (godin)
Bastet (godin)
Bel (god)
Belenos (god)
Beli (god)
Bes (god)
Bhaisajyaguru (god)
Bilé (god)
Boann (godin)
Brahma (god)
Brahma Sahampati (god)
Bragi (god)
Bres (god)
Brigit (godin)
Britomartis (godin)
C
Centzon Totochtin (goden)
Cernunnos (god)
Ceres (godin)
Charon (god)
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Chronos (godheid)
Chepri (god)
Chons (god)
Clotho (god)
Coatlicue (godin)
Consus (god)
Cú Chulainn (godenzoon)
Cumal (god)
Cupido (godheid)
Cura (godin)
Cybele (godin)
D
Dagan (god)
Dagda (god)
Dana (godin)
Danu (Keltische mythologie) (godin)
Danu (hindoeïsme) (godin)
Demeter (godin)
Deva (het Goddelijke)
Dharmapala (god)
Dhatarattha (god)
Dian Cécht (god)
Diana (godin)
Dionysus (god)
Domnu (godin)
Donar (god)
Drie-eenheid (God)
Doeamoetef
Don (godin)
Donn (god)
Devi (godin)
Durga (godin)
E
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Ériu (godin)
Ehecatl (god)
El (god)
Ekaliath (god)
Enki (god)
Enlil (god)
Eochaidh Ollathair (god)
Eos (godin)
Epona (godin)
Eris (godin)
Eros (god)
Eryniden (godinnen)
Esus (god)
F
Fand (godin)
Fauna (god/godin)
Flora (god/godin)
Fódla (godin)
Fosite (god)
Fráech (godenzoon)
Freya (godin)
G
Gaia (godin)
Ganesha (god)
Garoeda (god)
Geb (god)
Gefion (godin)
Germaanse goden
God (bahá’í)
God (christendom)
God (islam)
God (jodendom)
Guanyin (godin)
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Guan Yu (god)
H
Hades (god)
Hapy (god)
Hanuman (god)
Harmachis (god)
Hathor (godin)
Heh (god)
Heilige Drieëenheid (God)
Heka (god)
Helios (god)
Hephaestus (god)
Hera (godin)
Herakles (godenzoon)
Hercules (god)
Hermes (god)
Hesus (god)
Hestia (godin)
Hexia (godin)
Horus (god)
Huitzilopochtli (god)
Hyacinthos (halfgod)
Hygieia (godin)
Huehuecoyotl (god)
I
Iaret (godin)
Iðunn, Iduna (godin)
Inanna (godin)
Indra (god)
Irene (godin)
Ishtar (godin)
Ishvara (god)
Isis (godin)
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J
Jahweh (God)
Jam (god)
Janus (god)
Jaw (god)
Jezus (godenzoon)
Juno (godin)
Jupiter (god)
Justitia (godin)
K
Kálii (godin)
Khnum (god)
Krishna (god)
Kratos (god)
L
Lakshmi (godin)
Laren (goden)
Lí Ban (godin)
Liber (god)
Libertas (godin)
Loki (god)
Lugh (god)
Luna (godin)
M
Maät (godin)
Maitreya (god)
Manánnan Mac Lir
Marduk (god)
Mars (god)
Mercurius (god)
Mesechenet (godin)
Mextli (god/godin)
Mictlantecuhtli (god)
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Min (god)
Minerva (godin)
Mithras (god)
Mixcoatl (god)
Miysis (god)
Moet, ook wel Amaoenet (godin)
Moiren (godinnen)
Morpheus (god)
Mórrígan (godin)
N
Naga (god)
Nagarjuna (god)
Nefertem (god)
Nehalennia (godin)
Neith (godin)
Nekhbet (godin)
Nemesis (godin)
Nephthys (godin)
Neptunus (god)
Nezha (god)
Nintu (godin)
Njord (god)
Noet (godin)
Nike (godin)
Nyai Loro Kidul (godin)
Nyx (godin)
O
Odin (god)
Ogma (god)
Olodumare (god)
Ometecuhtli (dubbelgod)
Ometeotl (dubbelgod)
Osiris (god)
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Ostara (godin, twijfelachtig)
P
Pakhet (godin)
Pallas Athene (godin)
Pan (god)
Panakeia (god)
Parvati (godin)
Pele (godin)
Persephone (godin)
Phaedra (godin)
Phoebe (godin)
Pluto (god)
Pomona (godin)
Pontos (god)
Poseidon (god)
Praxidike (godin)
Priapus (god)
Ptah (god)
Q
Qetesh (godin)
Quetzalcoatl (god)
R
Ra (god)
Ruadh Rofessa (god)
Roma (godin)
S
Saturnus (god)
Sedna (godin)
Sekhmet (godin)
Selene (godin)
Selket (godin)
Serapis (god)
Seth (god)
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Shiva (god)
Sif (godin)
Sin (god van de maan)
Sita (godin)
Sjoe (god)
Skaði (godin)
Sobek (god)
Sokaris (god)
Sopdet (godin)
Sucellus (god)
Surya (god)
T
Taranis (god)
Tatenen (god)
Taweret (godin)
Tefnut (godin)
Teshub (god)
Tethys (godin)
Teutatès (god)
Tezcatlipoca (god)
Themis (god)
Thor (god)
Thoth (god)
Tiamat (godin)
Tislit (godin)
Tlaloc (god)
Tloque Nahuaque (god)
Toëris (godin)
Tonatiuh (god)
Triton (god)
Trimurti (God)
Typhon (god)
U
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Uranus (god)
Utu (god)
V
Varuna (god)
Venus (godin)
Vesta (godin)
Vier hemelse koningen (goden)
Viracocha (god)
Vishnoe (god)
Vulcanus (god)
W
Wadjet (godin)
Wepwawet (god)
Wodan (god)
X
Xilonen (godin)
Xipe Totec (god)
Xochipilli (god)
Xochiquetzal (godin)
Y
Yamm (god)
Yaw (god)
Yemayá (godin)
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1-11 Het Heelal / Universum en haar goden
Er werd in de goddelijke omschrijving ook enkele malen het woordje Universum of te wel heelal aangehaald. Laten we daar eens de omschrijving
van lezen.
Wat de geleerden zeggen over het Universum
Laten we maar eens eerst de wetenschap spreken en wat er in bijvoorbeeld
een wikipedia vastgelegd is hoe men het heelal/Universum verklaart en ziet.
Het heelal of Universum
Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie, zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele
ruimtetijd-continuüm waarin wij bestaan.
Definitie
Er valt voorts nog een onderscheid te maken tussen het zichtbare heelal
en het theoretische heelal:
Het zichtbare heelal omvat dat deel van het heelal waarvan sinds het “begin
der tijden” licht ons heeft kunnen bereiken en dat we daardoor om ons heen
kunnen waarnemen. Omdat de snelheid van het licht eindig is, is ook het
zichtbare heelal gemeten vanaf het “begin der tijden” eindig.
Het theoretische heelal omvat de theoretische modellen die in de kosmologie een mogelijke structuur beschrijven waarin het zichtbare heelal wellicht ‘ingebed’ is. Deze worden behandeld in bijvoorbeeld de verschillende
snaartheorieën en de theorie over een mogelijk multiversum.
De oerknal
Over het algemeen wordt aangenomen dat het heelal is ontstaan volgens
de oerknaltheorie. Volgens de huidige stand van zaken van deze theorie is
het heelal circa 13,75 miljard (± 1%) jaar geleden ontstaan.
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De Belgische astronoom Georges Lemaître introduceerde in 1927 de theorie
dat het universum uitdijt, wat verklaarde dat ver van ons verwijderde sterrenstelsels een roodverschuiving vertoonden. De Amerikaanse astronoom
Edwin Hubble vond twee jaren later experimenteel bewijs voor Lemaîtres
theorie. Hij bewees dat alle sterrenstelsels zich van ons verwijderen met
een snelheid proportioneel tot de afstand ten opzichte van ons. Dit impliceerde dus ook een begin vanuit een bepaald punt en in 1931 verklaarde
Lemaître dat het heelal met de explosie van een oeratoom was begonnen.
Laatdunkend werd deze theorie daarom door de Britse astronoom Fred
Hoyle “bigbangtheorie” genoemd, een term die is blijven hangen. Het
belangrijkste bewijs voor de theorie werd in 1964 ontdekt door Arno Allan Penzias en Robert Woodrow Wilson, die hiervoor de Nobelprijs voor
de Natuurkunde kregen. Zij ontdekten namelijk (bij toeval; ze waren er
niet naar op zoek) de achtergrondstraling, die werd voorspeld door de
oerknaltheorie.
Van de verst verwijderde sterrenstelsels is de golflengte van het licht met
meer dan een factor 6 toegenomen, wat betekent dat het heelal met deze
factor is uitgedijd sinds het licht van deze sterrenstelsels vertrok.
Aan de hand van de temperatuur van de kosmische achtergrondstraling
gemeten door de “Cosmic Background Explorer” (COBE) kon worden
berekend hoe oud het heelal is. Het moment van de bigbang werd bepaald
op 15,556 miljard jaar geleden met een onzekerheid van 24 miljoen jaar.
Recenter onderzoek met de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
(WMAP) gaf echter een ouderdom van 13,7 miljard jaar met een onzekerheid van 1% (ca. 137 miljoen jaar). Metingen van ESA, bekendgemaakt
in 2013, wijzen op een leeftijd van 13,8 miljard.[1]
Het zichtbare heelal
De grote-schaalstructuur
Het zichtbare heelal is volgens hedendaagse kennis opgebouwd uit grote
groepen superclusters en clusters, die samen met slierten sterrenstelsels
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(filamenten) een draderig netwerk vormen waartussen zich enorme superholtes bevinden. Deze clusters op hun beurt zijn opgebouwd uit honderden
tot duizenden sterrenstelsels. Zo’n cluster kan een diameter hebben van wel
enkele tientallen miljoenen tot honderden miljoenen lichtjaren.
De topologie van deze grote-schaalstructuur van het heelal, kan vergeleken
worden met die van een zeepsop: de materie van het heelal bevindt zich in
de dunne ‘vlakke’ gebieden, die de betrekkelijk ‘lege’ superholtes omsluiten. Op de grenzen van de vlakken bevinden zich de filamenten, uitgerekte
slierten van sterrenstelsels en op de kruispunten van de filamenten vinden
we de clusters. Een andere analogie is die van de spons, waar ook de ‘lege’
gebieden met elkaar zijn verbonden.
Plaats van de aarde in de kosmos
De plaats van de Aarde in de kosmos is niet langer aan geocentrisme of
heliocentrisme onderhevig zoals ten tijde van Copernicus en Galilei en
kan zodoende ondertussen redelijk goed gesitueerd worden. Zo maakt de
aarde deel uit van:
Het zonnestelsel
De Aarde bevindt zich dicht bij het centrum van het zonnestelsel, op ongeveer 150 miljoen kilometer ofwel 8 lichtminuten van een gele dwerg
die bekendstaat als de zon. De Aarde draait rond deze gele dwerg met een
gemiddelde snelheid van 30 km/s. De omwenteling is voltooid na één jaar.
De Aarde bevindt zich op ongeveer 15 à 20 miljard kilometer ofwel 14 à
18 lichtuur van de grens van het zonnestelsel, ook genaamd de heliopauze
waar de interstellaire ruimte begint.
De Lokale bel
Ons zonnestelsel bevindt zich in de Lokale Bel, een opening in het interstellaire gas met een dichtheid van slechts 1/10 van de omgeving, veroorzaakt
door miljoenen jaar oude explosies van supernova’s die gas en stof in de
buurt wegbliezen. De lokale bel heeft een diameter van 600 tot 800 lichtjaar
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en de Zon ligt op ongeveer 90 lichtjaar van de rand ervan.
De Melkweg
Het zonnestelsel bevindt zich op ongeveer 30.000 lichtjaren van het centrum
van de Melkweg, aan de rand van een van zijn spiraalarmen, met name de
Orion-arm. De dichtstbijzijnde buur van ons zonnestelsel is de ster Proxima
Centauri op een afstand van 4,2 lichtjaar. Het zonnestelsel draait rond het
centrum van de Melkweg met een snelheid van 782 460 kilometer per uur
(dat is gemiddeld 217,35 km/s). De omwenteling is voltooid na 226 miljoen
jaar. De Melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar in doorsnee.
De Melkweg en zijn satellietsysteem.
Rond de melkweg draaien veertien dwergstelsels, waarvan de meest bekende de zogenaamde Magelhaense wolken. Andere satellietsterrenstelsels
zijn genoemd naar het sterrenbeeld waarin ze worden waargenomen, onder andere de Ursa Majordwerg, Fornax, Draco, Ursa Minor dwerg, Leo,
Sextans en Sagittarius.
De Lokale groep
De melkweg en zijn satellieten maken deel uit van de Lokale Groep, een
cluster van zo’n 30 à 40 sterrenstelsels gespreid over een diameter van 10
miljoen lichtjaar. Binnen de lokale groep van sterrenstelsels in een straal
van 5 miljoen lichtjaren is ons melkwegstelsel een van de drie grootste. Het
dichtstbijzijnde grote sterrenstelsel is de Andromedanevel op een afstand
van 2,2 miljoen lichtjaren.
De Canes Venatici (wolk). De Lokale Groep maakt deel uit van de Canes
Venaticiwolk, een cluster met een doormeter van 23 Mpc ofwel 75 miljoen
lichtjaar.
De Lokale of Virgosupercluster
De Canes Venaticiwolk maakt samen met de Virgocluster en enkele andere clusters deel uit van de Virgosupercluster of Lokale Supercluster, die
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meer dan 10.000 melkwegstelsels bevat en een doorsnede van 77 Mpc
ofwel 250 miljoen lichtjaar heeft. De Lokale Groep bevindt zich aan de
rand van deze supercluster en beweegt zich van het centrum af, hoewel de
vluchtsnelheid afneemt ten gevolge van de aantrekking door het centrum.
De Virgosupercluster als geheel wordt versneld in de richting van de Grote
Aantrekker, een enorme, in 1986 ontdekte onzichtbare massa op ongeveer
250 miljoen lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Norma.
De Grote Muur
De Lokale Supercluster maakt deel uit van de Grote Muur, ontdekt in 1989,
een aaneenrijging van talrijke superclusters, onder andere de Coma- en
Hercules-superclusters. De afmetingen zijn gigantisch: 500 miljoen lichtjaar lang en 300 miljoen lichtjaar breed. Naast de Grote Muur zijn er nog
andere “muren” (waaronder de Grote Muur van Sloan). De superclusters
en muren vormen een draderig netwerk van filamenten, waartussen zich
enorme superholtes bevinden.
Sloan Digital Sky Survey
Vanaf 2000 is het Sloan Digital Sky Survey project (SDSS) opgestart door
het Astrophysical Research Consortium (ARC) - een samenwerkingsverband van zeven Amerikaanse onderzoeksinstituten - om het huidige
universum in kaart te brengen en onze positie daarin. Het totale noordelijk
halfrond van de sterrenhemel wordt door meerdere telescopen in kaart gebracht inclusief de deepskyobjecten. Dit gecombineerd met radiotelescopie
zorgt voor nieuwe gegevens die vrij opvraagbaar zijn via het internet.
Deze eerste fase, SDSS I, is afgerond in juni 2005. In vijf jaar tijd werden
meer dan 200 miljoen hemellichamen opgespoord, en de spectra gemeten
van meer dan 675.000 sterrenstelsels, 90.000 quasars en 185.000 sterren.
Voor de tweede fase, SDSS II, gepland tot juni 2008, is het consortium uitgebreid tot 25 internationale onderzoeksinstellingen. Het onderzoek spitst
zich nu onder meer toe op de oorsprong van sterrenstelsels en quasars en
het ontstaan en de evolutie van de melkweg.
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In juli 2008 startte SDSS III. In deze fase doet men onderzoek naar de
donkere energie en de kosmologische parameters, de structuur, dynamica
en chemische evolutie van de melkweg, en planetenstelsels. Deze fase is
afgerond in 2014.
Het uiteindelijke lot van het heelal
Het uitdijen van het heelal heeft implicaties voor het uiteindelijke lot van
het heelal. Het belangrijkste is hierbij de dichtheid van het heelal ofwel
de hoeveelheid materie. De meest gangbare mogelijkheden zijn of de
“Big Chill, Big Rip” (open heelal), “Big Crunch” (gesloten heelal) en het
vlakke heelal.
De “Big Chill”
De “Big Chill” neemt aan dat de dichtheid van het heelal zo laag is dat de
uitdijing oneindig zal doorgaan, waardoor alle sterrenstelsels steeds verder
van elkaar geraken. Ook zal het heelal blijven afkoelen tot 0 Kelvin, doordat
de warmte zich over een steeds grotere ruimte zal moeten verspreiden. Zoals
het er nu naar uitziet zal het heelal inderdaad op deze manier evolueren,
omdat alles erop wijst dat de hoeveelheid donkere materie veel kleiner is
dan de zgn. kritische waarde.
De “Big Rip”
De “Big Rip” is een variatie op de Big Chill die veronderstelt dat de snelheid van de uitdijing van het heelal steeds zal toenemen, waardoor niet
alleen sterrenstelsels, maar uiteindelijk ook sterren, moleculen en atomen
uit elkaar zullen worden getrokken. Op die manier zal alle materie zich
dusdanig verspreiden dat er niets meer van enige omvang zal bestaan.
De “Big Crunch”
De “Big Crunch” neemt aan dat dichtheid van het heelal hoog genoeg is
om de uitdijing uiteindelijk, door de zwaartekracht van alle materie, te doen
stoppen en dat het heelal daarna ineen zal krimpen. Het uiteindelijke lot
zal dan de totale ineenstorting van het heelal zijn (eindkrak).
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Het vlakke heelal
Hierbij is de uitdijende kracht even groot als de zwaartekracht en zet het
heelal net vlug genoeg uit om samentrekking te voorkomen. Het heelal
zal dan in theorie ooit stoppen met uitdijen, maar oneindig ver in de toekomst. In de grafiek van de uitdijing als functie van de tijd zien we dan
een horizontale asymptoot.
Maar de dichtheid van het heelal kan ook worden beïnvloed door externe
factoren, bijvoorbeeld als ons heelal wordt omgeven door een nog groter
gebied met een hogere dichtheid, waar het uiteindelijk mee in botsing zal
komen. Dit hangt nauw samen met het steeds populairder wordende idee
van een multiversum.
Uit een onderzoek, dat de beweging van een aantal sterrenstelsels onderzocht, blijkt dat een groot deel daarvan zich naar één punt beweegt. Over
deze beweging is verder weinig bekend.
Multiversum
De term multiversum verwijst naar het idee of concept dat er naast het
zichtbare universum waar we in leven nog veel (volgens sommigen oneindig
veel) andere universa zijn waarnaar verwezen wordt als parallelle universa.
Volgens de oerknaltheorie zal het heelal uitdijen, maar als er meerdere
ruimten zijn die dat ook doen, zullen ze zo elkaar op den duur kruisen. Dit
hangt nauw samen met het idee van een multiversum. Er ontstaan nieuwe
centra, waar materie zich opnieuw samenvoegt, en waar zodoende ook
nieuwe oerknallen kunnen ontstaan. Zo ontstaat er een soort “superheelal”.
Multiversum in de natuurkunde en kosmologie
Het concept van het multiversum of ‘veel universa’ is voorgesteld in de jaren
vijftig van de 20e eeuw door de natuurkundige Hugh Everett om bepaalde
problemen in de kwantumfysica op te lossen. In het kort komt het erop
neer dat bij iedere observatie van een gebeurtenis in de kwantumwereld
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(waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn) iedere uitkomst verwerkelijkt
wordt in een nieuw parallel universum of tijdlijn voor iedere mogelijkheid.
Dit zou een ontzaglijk groot aantal verschillende universa opleveren. Het
multiversum is dan het geheel, of de verzameling van alle mogelijke universa. Na aanvankelijke scepsis van de wetenschappelijke wereld is een
deel van de natuurkundigen het tegenwoordig eens over de noodzaak om
de ‘vele-wereldeninterpretatie’ te gebruiken als men zou willen komen
tot een fundament van een ‘allesomvattend’ model van het universum.
Voorbeelden zijn de snaartheorie of M-theorie en de inflatietheorie. De
theoretisch natuurkundige en M-theoriedeskundige Michio Kaku schat
het aantal mogelijke universa op minstens 10.500 Ter vergelijking: men
schat dat er slechts ongeveer 10.70 atomen in ons (zichtbare) heelal zijn.
Kritiek
Veel natuurkundigen hangen echter een formalisme aan, dat alleen een
wiskundige beschrijving wil geven met voorbijgaan aan de vraag naar de
feitelijke aard van de onderliggende natuurkundige werkelijkheid. Het
multiversum is een mogelijke interpretatie van het wiskundige model, die
er wiskundig gezien echter niets aan toevoegt. Het is ook niet duidelijk
of deze interpretatie de status van wetenschappelijke theorie heeft; het
is bijvoorbeeld onduidelijk of zij empirisch te toetsen is. Het lijkt erop
dat alle mogelijke waarnemingen binnen de interpretatie vallen; er is dan
geen mogelijkheid tot falsificatie en de interpretatie is in dat geval alleen
te rechtvaardigen als een pure tautologie.
Een veel gehoorde tegenwerping tegen het idee van een multiversum is
dat het niet zou voldoen aan de eis van Ockhams Scheermes: omdat het
multiversum het bestaan van zoveel universa inhoudt, lijkt het minder
waarschijnlijk te zijn dan het alternatief dat er maar één universum is. Over
het algemeen wordt er echter van uitgegaan dat die eis niet relevant is in
die gevallen waar een groot aantal verschijnselen noodzakelijk voortvloeit
uit een enkel fundamenteel principe of inherent is aan een samenhangend
gebeuren. Zo mag men het concept van de natuurlijke getallen niet ver94
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werpen met het argument dat het er oneindig veel zijn of het trekken van
een lijn onwaarschijnlijk achten omdat die oneindig veel punten bevat.
Donkere energie
Donkere energie is een hypothetische vorm van energie in het heelal die
verantwoordelijk zou zijn voor de versnelling van de uitdijing van het
universum. Donkere energie is overal en gelijkmatig verdeeld in het heelal.
Het gedraagt zich alsof het een negatieve zwaartekracht uitoefent.
In 1917 had Albert Einstein al een kosmologische constante geïntroduceerd
in zijn veldvergelijkingen. Omdat Einstein uitging van een statisch heelal,
deed hij dit om te voorkomen dat het heelal volgens zijn theorie door de
zwaartekracht zou instorten. Na de ontdekking van de uitdijing van het
heelal trok Einstein het idee van deze anti-zwaartekracht in en noemde dit
idee “zijn grootste blunder”.
Verdeling van donkere materie en donkere energie in het universum ten
opzichte van zichtbare materie volgens metingen van de WMAP.
In de jaren negentig werd ontdekt aan de hand van de studie van verre
supernova’s, het Supernova Cosmology Project, dat de uitdijing van het
heelal zo’n vijf miljard jaar na de oerknal is gaan versnellen. De enige
manier om dit te verklaren was het introduceren van een onbekende kracht
die zich gedroeg als een kosmologische constante en werkte als een negatieve zwaartekracht.
Nauwkeurige analyses van de gegevens van de WMAP in maart 2003
brachten aan het licht dat de dichtheid van het heelal voor 74% bestaat
uit donkere energie. Inmiddels is dat aandeel door observaties van het
Planck Observatory teruggebracht tot 68%. Slechts 5% bestaat uit gewone
(baryonische) materie, de 27% rest wordt verklaard door donkere materie.
Kosmologen hebben voor deze donkere energie nog geen verklaring.
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Gedacht wordt aan de energie van het vacuüm zelf, de zogenaamde nulpuntsenergie. Dit levert voor de theoretici echter zeer grote problemen op
indien deze energie volgens de kwantummechanica wordt berekend. De
uitkomst hiervan is veel hoger (wel 10120 tot 10140 keer) dan de waargenomen donkere energie. Donkere energie is een hypothetische vorm van
energie in het heelal die verantwoordelijk zou zijn voor de versnelling van
de uitdijing van het universum. Donkere energie is overal en gelijkmatig
verdeeld in het heelal. Het gedraagt zich alsof het een negatieve zwaartekracht uitoefent.
In 1917 had Albert Einstein al een kosmologische constante geïntroduceerd
in zijn veldvergelijkingen. Omdat Einstein uitging van een statisch heelal,
deed hij dit om te voorkomen dat het heelal volgens zijn theorie door de
zwaartekracht zou instorten. Na de ontdekking van de uitdijing van het
heelal trok Einstein het idee van deze anti-zwaartekracht in en noemde dit
idee “zijn grootste blunder”.
Verdeling van donkere materie en donkere energie in het universum ten
opzichte van zichtbare materie volgens metingen van de WMAP.
In de jaren negentig werd ontdekt aan de hand van de studie van verre
supernova’s, het Supernova Cosmology Project, dat de uitdijing van het
heelal zo’n vijf miljard jaar na de oerknal is gaan versnellen. De enige
manier om dit te verklaren was het introduceren van een onbekende kracht
die zich gedroeg als een kosmologische constante en werkte als een negatieve zwaartekracht.
Nauwkeurige analyses van de gegevens van de WMAP in maart 2003
brachten aan het licht dat de dichtheid van het heelal voor 74% bestaat
uit donkere energie. Inmiddels is dat aandeel door observaties van het
Planck Observatory teruggebracht tot 68%. Slechts 5% bestaat uit gewone
(baryonische) materie, de 27% rest wordt verklaard door donkere materie.
Kosmologen hebben voor deze donkere energie nog geen verklaring.
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Gedacht wordt aan de energie van het vacuüm zelf, de zogenaamde nulpuntsenergie. Dit levert voor de theoretici echter zeer grote problemen op
indien deze energie volgens de kwantummechanica wordt berekend. De
uitkomst hiervan is veel hoger (wel 10120 tot 10140 keer) dan de waargenomen donkere energie.
Donkere materie
Verdeling van donkere materie en donkere energie in het universum ten
opzichte van zichtbare materie volgens metingen van de WMAP (2003).
Inmiddels worden iets andere getallen aangehouden.
Donkere materie is een hypothetische soort materie in het heelal, die niet
zichtbaar is met optische middelen en dus niet te detecteren is via de elektromagnetische straling die de aarde bereikt. Daarom wordt ze donkere
materie genoemd, om haar te onderscheiden van de zichtbare materie. Op
grond van waarnemingen door de Planck Observatory wordt gedacht dat
de totale hoeveelheid massa/energie van het heelal bestaat uit:
68% donkere energie
27% donkere materie
5% normale materie (baryonen).
Donkere materie wordt verondersteld te bestaan om de waargenomen
baanbeweging van verre sterren en afgeplatte spiraalvormige sterrenstelsels (zoals ons eigen Melkwegstelsel) te verklaren op een wijze die zowel
consistent is met de zwaartekrachttheorie als met de relativiteitstheorie.
De zichtbare materie in deze sterrenstelsels heeft namelijk niet genoeg
massa om de bewegingssnelheid van de sterrenstelsels in hun baan om het
gemeenschappelijk zwaartepunt te kunnen verklaren. Om de bewegingssnelheid met de bestaande zwaartekrachttheorie en de relativiteitstheorie te
kunnen verklaren, veronderstellen astronomen dat er extra materie aanwezig
is die tot dusverre niet gedetecteerd kan worden.
Donkere materie en afgeplatte spiraalstelsels
Jan Hendrik Oort was de eerste persoon die het bestaan van donkere materie
beschreef in 1932. Oort was bezig met het bestuderen van de Melkweg, en
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bedacht als eerste dat de massa van het stelsel groter moest zijn dan louter
de zichtbare massa. De berekeningen van Oort bleken foutief te zijn, maar
Fritz Zwicky bewees het idee van Oort in 1933.
Zwicky zag dat er iets moest bestaan als donkere materie. Zijn observaties
van sterrenstelsels in de Comacluster toonden bij acht daarvan dat ze snelheden bezaten die vele malen groter waren dan verwacht. De snelheden die
Zwicky mat bedroegen 3 miljoen kilometer per uur, wat zou impliceren
dat de massa zo’n 50 maal zo groot was als verwacht werd op grond van
de waarnemingen. Zwicky nam aan dat dunkele Materie, donkere materie
dus, verantwoordelijk was voor deze hoge snelheden.
Rond 1978 deden de Amerikaanse sterrenkundigen Vera Rubin en Kent
Ford snelheidsmetingen op afgeplatte spiraalvormige sterrenstelsels, zoals
ons eigen Melkwegstelsel. De snelheidsmetingen werden uitgevoerd aan
wolken waterstofgas, die zichtbaar zijn in de verste buitengebieden van
het spiraalstelsel, waar vrijwel geen sterlicht geproduceerd wordt. Bij elliptische stelsels kon deze meetmethode niet worden toegepast, doordat
hierin vrijwel geen gas voorkomt. Met de bekende gravitatiewetten werd uit
de gemeten rotatiesnelheid van de afgeplatte stelsels de benodigde massa
berekend. Deze massa was veel groter dan de massa die aanwezig was in
de zichtbare sterren en gaswolken.
Anders gezegd: de buitengebieden van de spiraalstelsels draaien sneller
rond dan verwacht werd op grond van de bekende massa. Dit heet het melkwegstelseldraaiingsprobleem. Er moet dus een sterker zwaartekrachtsveld
zijn. Hiervoor werd aangenomen dat er onzichtbare massa aanwezig was
in de sterrenstelsels. Deze werd donkere materie genoemd omdat ze niet
zichtbaar is.
Het ontbreken van zwarte massa in elliptische sterrenstelsels (zie verderop
in dit artikel) enerzijds, en een mogelijke alternatieve verklaring van de
afwijkende gravitatiewet door een aanpassing van die wet voor verre af98
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standen anderzijds, geeft aan dat de theorie van de donkere materie niet
de enige mogelijke verklaring is voor de afwijkende rotatiesnelheid van
verre afgeplatte sterrenstelsels.
Eigenschappen
Om een verklaring te zijn voor de snelheid van sommige sterrenstelsels
moet donkere materie aan de volgende eigenschappen voldoen:
- zij heeft massa;
- zij bevindt zich in grote hoeveelheden in alle sterrenstelsels in het heelal;
- zij is niet zichtbaar, of anderszins te detecteren via de elektromagnetische
straling die ons op aarde bereikt.
Oerknal
Donkere materie is ook een mogelijke oplossing voor bepaalde inconsistenties in de theorie van de oerknal. Metingen met de WMAP brachten
aan het licht dat 23% van de massa van het heelal donkere materie is, dat
is veel meer dan de 4% ‘gewone’ zichtbare materie. 73% van de massa
is donkere energie volgens E=mc². Niemand weet echter wat donkere
materie is. Het verklaren van de aard van donkere materie is een van de
grote problemen van de kosmologie. In filosofische terminologie gaat het
om de gepostuleerde zogenaamde oerstof. Een mogelijke hypothese is het
bestaan van deeltjes die slechts een zwakke interactie met hun omgeving
hebben, de WIMP-deeltjes.
Klonters?
Op grond van onderzoek dat in het voorjaar van 2006 is gepubliceerd, beweren onderzoekers van het Instituut voor Astronomie van de Universiteit
van Cambridge te hebben berekend dat donkere materie alleen voorkomt
in “klonters” met een diameter van ten minste 1000 lichtjaar en een massa
van ca. 30 miljoen zonnemassa’s. Zij trekken hieruit de conclusie dat de
gemiddelde snelheid van de donkere materie ongeveer 9 km/s bedraagt,
hetgeen overeenkomt met een relatief hoge temperatuur van ongeveer 10
000 kelvin.
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Donkere materie en elliptische sterrenstelsels
In april 2003 presenteerde een Europees team van astronomen verrassend nieuws op de Brits-Ierse National Astronomy Meeting in Dublin:
elliptische sterrenstelsels lijken geen donkere materie te bevatten. Deze
ontdekking was mogelijk door een nieuwe meettechniek, de Planetaire
Nevel Spectrograaf waarbij gebruik werd gemaakt van planetaire nevels
in plaats van waterstofgas.
Een verklaring voor deze waarneming is er nog niet. Misschien hebben
elliptische sterrenstelsels een andere ontstaansgeschiedenis dan spiraalstelsels. Of misschien is de donkere materie verdwenen door de wisselwerking
met andere stelsels.
Er is dus nog een dubbel mysterie:
- Wat is de aard van donkere materie in spiraalstelsels?
- Waardoor is er geen donkere materie in elliptische stelsels?
Men veronderstelt dat de meeste massa van het universum bestaat uit donkere massa. Er zou zeven maal zo veel donkere materie zijn als zichtbare
materie. Dit is slechts een vierde van wat nodig is om de expansie van het
universum tot stilstand te brengen. Het bepalen van de aard van de donkere
massa is bekend als het donkerematerieprobleem of het probleem van de
ontbrekende massa. Het is een van de belangrijkste problemen van de
moderne kosmologie.
Het meest algemene standpunt is dat donkere materie bestaat uit elementaire deeltjes, niet de gangbare elektronen, protonen en neutronen, maar
neutrino’s, axionen of hypothetische deeltjes die bekend zijn als zwak
wisselwerkende massieve deeltjes (WIMPs), zoals de “neutralino’s” (dit
deeltje wordt voorspeld in supersymmetrische theorieën als een lineaire
combinatie van de superpartners van het foton, het Z-boson en het neutrale
higgsboson) of misschien is het een nog meer exotische vorm van materie.
Alternatieve zwaartekracht in sterrenstelsels
Een alternatieve mogelijkheid om de gravitatiekrachten in sterrenstelsels te
verklaren is te veronderstellen dat de gravitatiekrachten in sterrenstelsels
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groter zijn dan de Newtoniaanse bij grote afstanden. Dit kan men doen door
te veronderstellen dat de kosmologische constante negatief is. (Deze waarde
wordt verondersteld positief te zijn op basis van recente observaties.)
Een andere mogelijkheid is een veranderende Newtoniaanse dynamica te
veronderstellen. Een benadering, voorgesteld door Finzi (1963) en opnieuw
door Sanders (1984), is de gravitatiepotentiaal U te vervangen door de
veralgemeende uitdrukking
waarin m de massa voorstelt, r de afstand, G de constante van Cavendish
en B en ρ aanpasbare parameters zijn. Binnen de mechanica van Newton
geldt B = 0 en/of ρ = oneindig.
Al deze benaderingen leiden echter tot moeilijke verklaringen van de
verschillende gedragingen van de verschillende sterrenstelsels en clusters,
terwijl deze makkelijk te beschrijven zijn door verschillende hoeveelheden
donkere materie te veronderstellen. Een andere theorie voor de zwaartekracht moet ook het volgende kunnen verklaren:
1 de details van de vele zwaartekrachtslenzen,
2 verdeling van de achtergrondstraling,
3 de groteschaalstructuren en
4 de precisiemetingen in ons zonnestelsel.
De huidige zwaartekrachtstheorie kan dit alles met de algemene relativiteitstheorie al wel verklaren.
Gegevens van de rotatiecurves van sterrenstelsels geven aan dat ongeveer
90 procent van de massa van een sterrenstelsel onzichtbaar is en alleen door
het effect dat het op de zwaartekracht heeft ontdekt kan worden.
Soorten
Men veronderstelt dat er verschillende soorten donkere materie kunnen zijn:
Baryonische donkere materie (baryonic dark matter). Dit zijn dezelfde
deeltjes die ook elders voorkomen (in het bijzonder protonen en neutronen,
die beiden baryonen zijn, vandaar de naam), maar op plaatsen die ervoor
zorgen dat het niet, zoals de gewone sterren en gaswolken, zichtbaar is. Te
denken valt aan planeten, bruine dwergen en zwarte gaten.
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Koude donkere materie (cold dark matter), ook wel WIMPs genoemd
(voor Weakly Interacting Massive Particles). Dit bestaat uit nog onbekende
deeltjes die massa hebben, maar geen lading, en ook niet onderhevig zijn
aan de sterke kernkracht. Ze interageren dus alleen via de zwaartekracht en
eventueel de zwakke kernkracht of nog onbekende krachten die ‘gewone’
materie niet voelt. In de loop der jaren zijn heel wat kandidaten voorgesteld;
momenteel gelden de deeltjes die door de theorie van de supersymmetrie
worden voorspeld (of althans de lichtste en daarom stabiele daarvan, vermoedelijk het neutralino) als de meest vooraanstaande kandidaat.
Hete donkere materie (hot dark matter) verschilt daarin van koude donkere
materie, dat de afzonderlijke deeltjes zeer licht zijn. Ze bewegen zich daardoor met een snelheid die dicht tegen de lichtsnelheid aanligt. Een voor de
hand liggende kandidaat is hier het neutrino, dat, als het massa zou hebben
(wat nog niet definitief is aangetoond, maar wel zeer waarschijnlijk lijkt),
precies aan de voorwaarden voor hete donkere materie zou voldoen. Er
worden echter ook wel andere kandidaten genoemd, zoals het axion.
Berekeningen geven aan dat er te weinig baryonische materie kan zijn om
alle donkere materie te verklaren. Dit ligt aan de nucleosynthese in het jonge
heelal. De aangetroffen abundanties (relatieve hoeveelheid voorkomen)
van de diverse elementen en isotopen leveren daardoor behoorlijk strenge
limieten aan de dichtheid van de baryonische materie in het jonge heelal.
Ook een model met alleen hete donkere materie voldoet niet. Hete donkere
materie heeft veel minder de neiging om samen te klonten (dichtheidsvariaties te vormen) dan baryonische en koude materie. Als alle niet-baryonische
materie heet zou zijn, zou er daarom onvoldoende samenklontering zijn
om het ontstaan van sterrenstelsels te verklaren. Hete donkere materie
wordt daarom steeds besproken als een deel van een gemengde theorie
voor donkere materie.
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Waarnemingen
Er zijn in 2009 zo’n 20 experimentele projecten om WIMPs te detecteren
(Caldwell en Kamionkowski). Het gaat erom de 10 tot 100 keV waar te
nemen die een WIMP uit de halo van de Melkweg achterlaat bij botsing
met een atoomkern in een detector. Het probleem is dit verschijnsel te
scheiden van de enorme ruis.
Het DAMA-experiment in het Gran Sasso-laboratorium onder de Apennijnen gaf aanwijzingen voor een stroom van donkere materie die spoort met
de aardbaan door de halo van donkere materie rond de Melkweg. Maar dit
resultaat is (nog) niet bevestigd door andere experimenten. De massa van de
eenvoudigste supersymmetrische WIMP die werd voorgesteld ter verklaring
van de DAMA-bevindingen, werd uitgesloten door andere experimenten.
Een andere mogelijkheid is de waarneming van de annihilatie van WIMPs,
waarbij hoog-energetische fotonen en kosmische stralen in de vorm van
positronen, antiprotonen en neutrino’s vrijkomen met mono-energetische
gammastraling. De dichtstbijzijnde bronnen zijn het centrum van de
Melkweg, waar de dichtheid van donkere materie hoog is en de kernen
van dwergstelsels rond de Melkweg.
In 2008 nam PAMELA - een detector voor kosmische straling op een satelliet - een onverwachte overvloed van positronen waar, net als de ballonproef
ATIC die met een calorimeter werkte. Deze positronen zouden afkomstig
kunnen zijn van de annihilatie van WIMP’s.
Ruimte (astronomie)
De term ruimte wordt in de astronomie over het algemeen gebruikt om delen
van het heelal buiten de Aarde, het zonnestelsel of andere hemellichamen
aan te geven, of meer algemeen de relatief “lege” delen van het heelal. Dit
is met name de intergalactische ruimte (zie onder). Termen als ruimtevaart
en ruimtesonde verwijzen ook naar dit gebruik van de term ruimte.
De ruimte is geen echt vacuüm, maar bestaat hoofdzakelijk uit plasma
van waterstof en helium, elektromagnetische straling (in het bijzonder
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kosmische achtergrondstraling) en neutrino’s. De ruimte bevat zeer weinig
atomen van andere elementen (metalen) en stofdeeltjes. De intergalactische
ruimte bevat slechts enkele waterstofatomen per kubieke centimeter (in
ingeademde lucht zitten ongeveer 1019 atomen per kubieke centimeter).
Volgens de meeste theorieën is de ruimte daarnaast rijk aan donkere energie en donkere materie. Ook kunnen er objecten doorheen bewegen, zoals
meteoroïden en kometen.
Interplanetaire ruimte
Met de interplanetaire ruimte wordt de ruimte tussen de planeten binnen
het zonnestelsel bedoeld. Deze ruimte bevat interplanetaire materie - vooral
kosmische straling, geïoniseerde atoomkernen en diverse subatomaire
deeltjes. De interplanetaire ruimte loopt tot aan de heliopauze, waar de
heliosfeer overgaat in de interstellaire ruimte. Vanzelfsprekend hebben
exoplaneten hun eigen interplanetaire ruimte.
Interstellaire ruimte
De interstellaire ruimte is alle ruimte in een sterrenstelsel die niet bezet
wordt door sterren en hun planetenstelsels. De materie en straling in de
interstellaire ruimte wordt interstellair medium genoemd. Het enige door
mensen gemaakte object dat de interstellaire ruimte heeft bereikt is de
ruimtesonde Voyager 1.
Intergalactische ruimte
Met de intergalactische ruimte wordt specifiek de ruimte tussen twee sterrenstelsels bedoeld, bijvoorbeeld tussen de Melkweg en de Andromedanevel. Doordat de over het hele heelal verspreide sterrenstelsels heel ver
uit elkaar liggen, maakt de intergalactische ruimte veruit het grootste deel
van het heelal zelf uit. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de Melkweg
“slechts” zo’n 150.000 lichtjaar, terwijl het dichtstbijzijnde sterrenstelsel,
de Andromedanevel, pas op een afstand van zo’n 2,2 miljoen lichtjaar
ligt. Volgens de meest gangbare theorie zal de intergalactische ruimte in
de toekomst een exponentieel steeds groter wordend deel van het heelal
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gaan uitmaken, doordat de sterrenstelsels steeds sneller uit elkaar drijven.
Doordat de intergalactische ruimte zo groot is, is de dichtheid binnen het
heelal zeer laag en daarmee ook de zwaartekracht. Dit maakt het mogelijk
dat de uitdijing van het heelal voor onbepaalde tijd door kan gaan.
Intergalactisch medium
In de intergalactische ruimte bevindt zich een soort van plasma, beter
bekend als het intergalactisch medium, dat waarschijnlijk grotendeels uit
geïoniseerd waterstof bestaat en precies evenveel elektronen als protonen
bevat. De reden om aan te nemen dat het hier om geïoniseerd gas gaat is
dat de temperatuur hoog genoeg is om het mogelijk te maken dat gebonden elektronen in een waterstofkern ontsnappen. De dichtheid van het
intergalactisch medium is naar schatting 10 tot 100 maal de gemiddelde
dichtheid van het heelal.
Genoeg wetenschap
In diverse boeken ben ik al dieper gegaan over dit thema dan wat men normaal verwacht. Men wil niet graag lezen of horen bijvoorbeeld dat er een
leven na de dood is, of dimensies en werelden die parallel lopen of zelfs
dezelfde dimensie is. Daar praat of schrijft men liever niet over en wordt,
zoals we in de wikipedia omschrijvingen veel tegen komen, over complotten
en theorieën gesproken als men er niet werkelijk een verklaring voor heeft!
We voelen ons duidelijk ongemakkelijk als we verder denken dan dat ons
geleerd wordt. Juist dan gaat het interessant worden. Er komen dan zaken
naar boven waarvan men dingen over af gaat vragen en dieper in gaat duiken
die liever verzwegen worden. De tot dusver uitgegeven boeken over het
Energieniale leven hebben veelal afgespeeld op deze aardbol en zijn het
zaken waar ik zelf zeer diep ben ingedoken, meegemaakt of gezien heb.
De dood maar ook de energiewereld en de daarna de diverse dimensies
waren de logische stappen die je gaat nemen als je je vast gaat bijten in de
wereld van de energie.
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Men ziet steeds meer en men gaat steeds dieper in deze wereld mits men
er maar voor open staat. Eens beschreven in mijn eerste Energieniale boek
waar duidelijk werd hoe dieper je gaat en hoe verder je reist des te meer
je tegen komt en steeds meer werelden zich openen.
Wat later bleek dat de werelden allemaal één waren en dat alles één is.
Dat kan ook niet anders als je weet dat het allemaal energie is die bepaalt,
bespeelt en mee gewerkt kan worden mits je het met de nodige regels
respecteert.
Nu we al diverse facetten hebben doorgenomen is het logisch dat we ook
eens gaan duiken in de wereld van lichtjaren, sterren, stelsels en het verre
onbekende. Als men in deze wereld gaat duiken gaat het steeds onlogischer
worden daar de getallen zich op elkaar stapelen. Maar ook hoe het mogelijk
is daar nog ooit een bevestiging van te krijgen.
Of is het simpel en niet zo gecompliceerd zoals de wetenschap ons doet
geloven? Zijn de “poorten” een simpele weg en de zwarte gaten meer een
ophoping in plaats van het niets wat niets moet zijn?
We weten uit de vele oude geschriften dat leven op deze planeet veel meegemaakt heeft en dat er vele beschavingen waren die veel verder waren dan
wij op dit moment zijn. Beschavingen die niet direct gebonden waren en
als slaven leefden op deze bol en beschavingen die een veel verdere knowhow hadden dan wij momenteel met onze huidige computers en techniek.
Zie de manier van bouwen maar ook kunstwerken. Artefacten zijn te voorschijn gekomen waarvan we absoluut niet weten hoe die gemaakt zijn. De
wereld en de bewoners gaan op en neer in hun kennis en alsmaar komen
en gaan beschavingen. We willen aan de ene kant leren van de oude gewezen beschavingen maar aan de andere kant willen we zaken niet loslaten
die al duizenden jaren ons opgelegd en voorgekauwd worden. Bang voor
veranderingen en bang om een nieuwe weg in te slaan.
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Wat frappant is dat in vele geschriften over wezens gesproken worden met
voor ons bovennatuurlijke krachten. Weer in andere delen van de wereld
praat men over Goden en we hadden een heer Erich von Däniken die heel
duidelijk stelde: “Waren goden kosmonauten”.
De mens heeft in zijn hele bestaan vastgehouden aan goden en heeft zich
altijd als slaaf gekoppeld aan deze goden en gedaan wat de afvaardigden
van deze goden hen oplegden. Welk geloof je ook neemt, men ziet de
slaven om de “geloofmeesters” (priesters) hangen als bijen om hun zoete
honing. Nu nog met de huidige techniek en iets meer kennis dan 2000 jaar
geleden blijft men als slaven om kerkelijke leiders hangen en gehoorzaamt
men hen nog steeds met hun opgelegde wil. Leiders die verscholen zijn in
vele duistere genootschappen maar ook naar buiten komen als vertegenwoordiger van een of andere god, geloof of sekte maar wel mensenlevens
eisen omdat er andere gelovigen zijn die weer in een andere god geloven.
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We gaan dit allemaal eens verder uitdiepen en we gaan zien wat het Universum te zeggen heeft over het geloof in goden. Laten we eens de ware
energie spreken en laten zien waar hiermee gewerkt wordt. Is de mens wel
een vrij wezen en hoe staan wij als mens in het gehele Universum? Twee
vragen die een leven kunnen veranderen maar ook andere inzichten kunnen
geven over datzelfde leven.
Gaan we meteen dan even verder met het woordje licht

1-12 Licht
Licht is waar veel over gesproken wordt en veel onder gebracht wordt, zeker
onder die mensen die verkondigen het licht gezien te hebben, verlicht te
zijn en of lichtwerkers te zijn. Alles wordt momenteel onder het licht gezet
en men denkt hoe lichter het object is hoe dichter men bij de bron is! Nu,
gezien van de wereld van de energie liggen de kaarten geheel anders en
is het opmerkelijk wat er werkelijk gaande is in het licht. Maar voordat u
gaat verschieten laten we even de geleerden weer aan het woord.
Licht
Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, soms foutief met inbegrip van infrarood
licht, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet licht, met een iets hogere
frequentie. Bij licht spreekt men meestal over de golflengte in vacuüm en
lucht die bij een frequentie hoort, omdat in de meeste toepassingen met
de golflengte gewerkt wordt. De golflengte is, anders dan de frequentie,
afhankelijk van de stof waar de straling doorloopt. Het zichtbare spectrum
strekt zich uit over golflengten van ongeveer 380 nm (nanometer) (violet)
tot 780 nm (rood) in vacuüm en lucht. In vacuüm plant licht zich, zoals
alle elektromagnetische straling, voort met de lichtsnelheid. Lichtkwanta,
die in de kwantumoptica een rol spelen, worden fotonen genoemd.
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De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie, ofwel
de trillingsrichting, die altijd loodrecht op de voortplantingsrichting staat.
Het onderzoeksveld over licht en de wisselwerking van licht met materie
heet optica.
Deeltje of golf
Licht beschreven als een golf. De elektrische (E, rood) en magnetische
(M, blauw) velden trillen in loodrecht op elkaar staande richting terwijl
de golf zich voortplant. De golflengte is aangegeven met het symbool λ.
In de 17e eeuw beweerde Christiaan Huygens als eerste dat het licht een
golfverschijnsel is. Hiervoor pleitten de bij licht waargenomen verschijnselen interferentie en buiging. Dit werd tegengesproken door Isaac Newton,
die stelde dat licht uit een stroom van snelle deeltjes bestaat. Dit leidde tot
een felle discussie, die aanvankelijk werd beslecht in het voordeel van de
deeltjestheorie. In de 19e eeuw werd duidelijk dat licht een elektromagnetisch golfverschijnsel is binnen een specifiek golflengtegebied, dankzij
het experimentele werk van Thomas Young, Augustin Jean Fresnel en
Heinrich Hertz en het theoretische werk van Lorentz. Het gedrag van licht
kon verklaard worden door het oplossen van de Maxwellvergelijkingen
die de basis vormen voor alle elektromagnetische verschijnselen. Met de
opkomst (begin 20e eeuw) van de kwantummechanica werd er toch nog
een deeltjeskarakter van het licht vastgesteld. Dit culmineerde in de ontwikkeling van de kwantumelektrodynamica die alle wisselwerkingen tussen
geladen deeltjes onder uitwisseling van fotonen volledig en met zeer grote
nauwkeurigheid beschrijft en voorspelt. Het is een synthese van de relativistische versie van de Maxwellvergelijkingen met de kwantummechanica.
Ontstaan van licht
Als atomen genoeg verhit worden, of op een andere manier in een aangeslagen toestand terechtkomen, kunnen de buitenste elektronen op een hoger
ofwel geëxciteerd energieniveau komen. Wanneer een elektron terugkeert
naar een lager energieniveau, wordt de vrijgekomen energie in de vorm van
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een foton uitgezonden. Deze energie van een foton bepaalt de frequentie
en dus de golflengte en daarmee de kleur van het licht.
Lichtsnelheid en voortplantingsrichting
De lichtsnelheid is in een isotroop medium gelijk in alle voortplantingsrichtingen.
Licht plant zich voort in vacuüm met een snelheid van per definitie 299
792 458 meter per seconde. In een medium als water, lucht of glas is de
snelheid lager. Dit komt door de interactie tussen de elektrische vector van
de lichtgolven en de elektronenwolken om de atomen waaruit het medium
is opgebouwd. De verhouding tussen de lichtsnelheid in vacuüm en de
lichtsnelheid in een medium is de brekingsindex van dat medium.
In de speciale relativiteitstheorie wordt gepostuleerd dat de lichtsnelheid
in vacuüm een natuurkundige constante is, die zelfs niet, zoals voor de
formulering van deze theorie in 1905 werd aangenomen, afhangt van de
bewegingstoestand van de waarnemer ten opzichte van de lichtbron.
Breking (refractie)
Door de lichtbreking op de grensvlakken tussen lucht, glas en water lijkt
het rietje daadwerkelijk gebroken.
Als licht door een transparant medium (zoals lucht, water, of glas) beweegt,
wordt de voortplanting vertraagd ten opzichte van vacuüm met een factor
die brekingsindex wordt genoemd. De brekingsindex is gedefinieerd als de
verhouding van de lichtsnelheid in vacuüm tot die in het medium:
met n de brekingsindex, c de lichtsnelheid in vacuüm en vf de fasesnelheid
in het medium. Bij een verandering van de brekingsindex, bijvoorbeeld
op het grensvlak tussen lucht en water, verandert – bij schuine lichtinval
– behalve de voortplantingssnelheid ook de voortplantingsrichting van de
golven. Dit verschijnsel heet lichtbreking of refractie, en is te beschrijven
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en berekenen met de Wet van Snellius. Omdat de snelheid gelijk is aan de
golflengte maal de frequentie, volgt hieruit de verhouding van de golflengte
in vacuüm en in een stof.
Breking in anisotrope media
In een anisotroop medium varieert de lichtsnelheid, afhankelijk van de
hoek tussen een transversale Elektrische veldsterktevector van een elektromagnetische golf en een optische as van een kristallijn medium (er
kunnen maximaal twee optische assen zijn). Dit is het gemakkelijkst te
constateren middels het verschijnsel dubbele breking. Een bundel wit licht
zal zich zelfs bij loodrechte inval opsplitsen in twee witte bundels (dus
niet te verwarren met dispersie, die alleen bij schuine inval opsplitsing in
bundels van verschillende kleuren veroorzaakt).
Weerkaatsing (reflectie)
Als licht onder een bepaalde invalshoek met de normaal op een oppervlak
tussen twee media met verschillende brekingsindices stuit, kan dat geheel
of gedeeltelijk gereflecteerd worden, onder een eenzelfde hoek met de
normaal. Het eventuele niet gereflecteerde deel vervolgt zijn weg door het
tweede medium volgens de bovengenoemde brekingswet. Is de invalshoek
groter dan de Brewsterhoek, dan wordt alle invallende straling gereflecteerd.
Buiging (diffractie)
Als licht door een opening gaat met afmetingen in dezelfde orde van grootte
als de golflengte, is er niet één bepaalde straal of bundel die recht door die
opening valt, maar buigt een deel van de bundel af, zoals ook watergolven
doen. Met het klassieke golfbak-experiment kan dit zichtbaar worden gemaakt. Als lichtgolven verstoord worden door kleine onregelmatigheden in
het medium (druppeltjes, stofjes en zelfs moleculen) dan wordt het effect
verstrooiing genoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen obstakels
die groter, ongeveer even groot of kleiner zijn dan de golflengte.
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Het tweespletenexperiment is gebaseerd op de buiging van het licht dat
valt door twee spleten met een onderlinge afstand in de grootteorde van
de golflengte. Er ontstaat een interferentiepatroon van donkere banden
waardoor het golfkarakter van licht wordt aangetoond. Moderne beschouwingen zien het experiment als een interferentie van de golffuncties
van de fotonen. Het experiment kan namelijk ook foton na foton worden
uitgevoerd met hetzelfde resultaat, wat inhoudt dat een individueel foton
met zichzelf interfereert.
Lichtsterkte
De intensiteit van licht wordt de lichtsterkte genoemd; de eenheid van
lichtsterkte is de candela (afgekort cd). In SI-eenheden komt deze overeen
met 1/683 watt per steradiaal. De minimale lichtsterkte voor kleurwaarneming bedraagt ongeveer 3 cd/m2. De aarde ontvangt van de zon ongeveer
2 000 000 000 cd/m2 (dit heet de zonneconstante) en van de (volle) maan
ongeveer 2500 cd/m2.
Lichtspectrum
Licht is elektromagnetische straling. De frequenties van lichtgolven
vormen een deel van het totale spectrum. Vaak wordt de indeling van het
spectrum gedaan op grond van de golflengte, waarmee dan de golflengte
in vacuüm wordt bedoeld, aangezien de golflengte afhankelijk is van het
medium. Gebruik van de frequentie heeft soms als voordeel dat deze niet
afhankelijk is van het medium. Bij beschrijving van buiging, interferentie
en verstrooiing in een bepaald medium is echter de golflengte in dat medium
de meest relevante grootheid.
Licht dat bestaat uit lichtgolven met alle dezelfde golflengte/frequentie,
heet monochromatisch licht. De kleur die men ziet is de kleur die bij die
frequentie hoort. In de natuur komt meestal polychromatisch licht voor,
dat bestaat uit golven die verschillende golflengtes hebben. Ook dan ziet
het oog maar één kleur, die de “optelsom” is van de verschillende monochromatische kleuren. Als alle golflengtes van het zichtbare deel van het
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spectrum in min of meer gelijke mate aanwezig zijn, zien we de kleur wit.
Combinaties van lichtgolven van complementaire kleuren zullen ook als
wit gezien worden. Sommige kleuren, zoals de kleur bruin, kunnen alleen
gevormd worden uit combinaties van verschillende golflengtes. Binnen het
zichtbare licht (golflengte 380 tot 780 nm) kunnen we de volgende kleuren
onderscheiden: violet (380 - 436 nm), blauw (436 - 495 nm), groen (495 566 nm), geel (566 - 589 nm), oranje (589 - 627 nm), rood (627 - 780 nm).
Polarisatie van licht
Licht bestaat zelden uit een golf die slechts in één vlak trilt. De polarisatie
wordt gedefinieerd als de trillingsrichting van het elektrische veld (het
magnetische veld staat hier altijd loodrecht op en kan daardoor buiten
beschouwing blijven). De elektrische vector kan een helix beschrijven
rondom de voortplantingsrichting. De elektrische vector kan ontbonden
worden in twee loodrecht op elkaar staande componenten. Deze ontbinding is willekeurig: Voor de analyses in de optische isomerie wordt lineair
gepolariseerd licht in twee circulaire componenten ontbonden, in de optica
circulair of elliptisch gepolariseerd licht in twee lineaire componenten.
Lineaire polarisatie
Lineair
Circulaire polarisatie
Circulair
Elliptische polarisatie
Elliptisch
Lichtbronnen
De zon is de belangrijkste natuurlijke lichtbron. Licht kan ook kunstmatig
opgewekt worden, vanouds met vuur, maar sinds de 19e eeuw ook met
gloeilampen; later zijn andere typen ontwikkeld, zoals gasontladingslampen, zwavelplasmalampen en led’s (light emitting diode).
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Een kunstmatige bron van licht dat zowel coherent als monochromatisch is,
is de laser, die vanaf 1960 ontwikkeld is. In de telecommunicatie wordt de
glasvezel ingezet om snel grote hoeveelheden gedigitaliseerde informatie te
versturen door middel van het verzenden van lichtsignalen opgewekt door
een laser. Niet-monochromatisch licht zou het informatiedragende signaal
vanwege de onvermijdelijke dispersie van het glas uitgesmeerd worden over
langere afstanden. Een andere voor consumenten belangrijke toepassing is
de cd- en dvd-speler. Lasers spelen echter in veel technisch-wetenschappelijk onderzoek ook een belangrijke rol. De pulslaser, bijvoorbeeld, is een
onmisbaar onderzoeksinstrument in de atoom- en molecuulfysica.
De geleerden gehad en de beschrijving gelezen nu even wat kanttekeningen
van mijn kant
We hebben de wetenschap nu ruim genoeg aan het woord gelaten en een
goede lezer ziet onmiddellijk dat er van alles bijgehaald wordt om zaken
te verklaren. Wat ik al eerder eens aanhaalde, doordat de basis van de
wetenschap op een verkeerde fundering staat en al via de kwantumleer is
weerlegd, zitten we nog met ongelofelijk lange getallen en onmogelijke
berekeningen. Gelukkig is het kwantum zeer sterk aan het opkomen en
de oude wetenschap ziet steeds meer in dat vele interpretaties niet meer
kloppen of aangepast moeten worden.
Er zijn wel enkele vragen die ik al vast wil stellen en in het volgende
hoofdstuk wil ik deze doornemen:
- De onder- en de bovenwereld, bestaat deze?
- Waarom is het vaticaan en de joodse gemeenschap zo bang?
- Het alziende oog, is het wat meer?
- Het oog en zijn stralen, is het een hologram of dimensie?
- Experiment bolle/platte aarde
- Is het niet zo dat de Matrix werkelijk gaande is?
- Is het heelal een reusachtige holografische illusie?
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- Is het niet zo dat er een hologram gemaakt is om de werkelijkheid te
verschuilen?
- Maar wie hebben er voordelen aan dat wij in een dergelijke wereld leven?
- United Nations Human Rights
- Wat was er het eerst, het Universum, het leven of de nullen en enen
(simulatie)?
- Wat is de kracht van elk individuele energie en waarom probeert men
deze alsmaar af te breken?
In deze vragen gaan we ook het antwoord krijgen wat licht werkelijk wil
zeggen en wat de ware rol van licht is. We gaan hier op in, in het volgende
hoofdstuk.
Laat de vragen en met wat we in hoofdstuk een al wat aangehaald hebben
eerst wat op je inspelen en inwerken.
Wat zegt je gevoel?
Hoe komt het dat we zaken alsmaar voor ons uitschuiven of afdoen als
conspiracy.
We gaan dit uitvoerig bespreken in het tweede hoofdstuk.
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116

HOLOGRAM

2-1 Inleiding
We gaan eens wroeten in de wereld van gevoel, we verlaten de wereld
van denken en we gaan zien en voelen. Een wereld van energie en logisch
zaken bekijken en beredeneren.
We zien dat de wereld van de wetenschap duidelijk ook deze weg in gaat
slaan met hun kwantumleer en het gaat tijd worden dat de vele gemanipuleerde geschreven stukken herzien worden en betiteld gaan worden als
gemanipuleerde waarnemingen doch niet een verslag van de waarheid.
Een waarheid die zeer zwaar is maar wel verklaart waarom bijvoorbeeld
kinderleed, misbruik en pedofilie nog steeds gaande is.
Het is overduidelijk aan het worden dat er op deze aarde meerdere beschavingen langs elkaar leven en dat er maar weinig mensen daar weet van
hebben. Maar laten we met vraag één gaan beginnen.

2-2 De onder- en de bovenwereld, bestaan deze?
Ik denk dat deze vraag al eigenlijk duidelijk in hoofdstuk 1 beantwoord
is. In vele oude geschriften en ook in de vele omschrijvingen die we in de
huidige boeken terug vinden, kunnen we lezen dat er over meerdere werelden geschreven wordt. Maar ik denk dat we bewust voor de gek gehouden
en verzwegen worden ook via diezelfde boeken en geschriften. Want als
we de boeken moeten geloven is er dus een almachtige die ook wel god
genoemd wordt en daar moeten wij als wezens boven op deze bol in geloven en blijkbaar ons aan vastklampen. Dit karakter moeten we alsmaar
koppelen aan het goede en is de redding in de vele geloven. Alles wat deze
oppergoden doen wordt gedaan om ons de weg te wijzen! De vraag is dan:
Welke weg? Want kan de mens zelf niet zijn leven bepalen? Hoe ver we
ook terugkijken en ook als we nu rondkijken in deze 21ste eeuw zien we
dat de mensen zich vastklampen aan een god, idool of een persoon waar ze
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tegenop zien of wel willen zijn. De mens gelooft duidelijk niet in zichzelf
en “die ander” is altijd beter, grootser en heeft altijd antwoorden op de vele
situaties. Persoonlijk is dat voor mij een bewijs dat de mens zich graag
als slaaf opstelt en afhankelijk wil zijn. Simpel, wie doet er niet alles voor
om geld te verzamelen? Want zonder geld geen leven en volgens het gros
geen bestaan. Een vreemde instelling en zeker een vreemde manier van
denken als we het bewijs in moeder natuur zien dat het totaal anders is.
De mens maakt zichzelf alsmaar een slaaf van een ander of van het hogere. We zien dat op heilige plaatsen met hoge priesters maar ook in de
maatschappij waar de baas de persoon is van het geheel en verafgood moet
worden! We zien het ook gebeuren in de muziek- en filmwereld waar de
slaven van deze “idolen” als bijen om hen heen hangen! De mens heeft in
zijn DNA kennelijk een code in zich die aangeeft dat deze een slaaf is en
zich als slaaf moet opstellen. Heel duidelijk zien we dat bij genootschappen
en clubjes waar de rangen op rangen volgen en uiteindelijk een supermeester
is die de zaak dan aanstuurt! In deze genootschappen is het overduidelijk
dat de mens en het gewone volk ondergeschikt is. Datzelfde lezen we over
en over in de vele oude geschriften maar ook nog in de huidige boeken die
de een boven de ander zet.
Dit alles is gaande in de bovenwereld die gelooft in een hoger iemand en een
tegenovergestelde speler die veelal lucifer of satan/duivel genoemd wordt.
Deze karakters worden afgeschilderd als zijnde vreselijk slechte schepsels.
Het moet een afspiegeling zijn van wat er met de mens kan gebeuren.
Mensen zijn bezeten van deze onderwereld karakters, moordlustend en
kunnen niets goeds doen. Gaat iets goed fout dan is men in de volksmond
door een satan bezeten en is men niet te redden. Alleen het uitroeien van
dat slechte zou de oplossing moeten zijn. Doch in alle tijden dat er zaken
vastgelegd worden en gebeuren is het uitroeien nog steeds niet gelukt en
blijft het slechte zich tonen.
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Satan, is die wel uit te roeien?
Want als het nu zo is dat elk mens een satan en een god in zich heeft?
Wat roei je uit en wat laat je leven?
Het wordt steeds duidelijker dat beide karakters één zijn, het is niet of de
duivel of een god. Zelfs de vele goden die we hier eerder mochten lezen
hebben ook hun keerzijde net zoals er verhalen zijn van de goede kanten
van een duivel/satan. Steeds meer wordt duidelijk dat het verhaal god, het
goede, de duivel, het slechte, niets anders is dan het opleggen van een goed
en kwaad of te wel angst! Angst wat vertegenwoordigd wordt door een
select groepje wat via een geschreven wetboek denkt te moeten handelen.
Alle levende wezens hebben dezelfde DNA string met daarin maar enkele
aanpassingen dat maakt dat niet iedereen identiek is en er maar een klein
verschil is tussen mens, dier en plantenwereld. Gaat men verder kijken en
alles wat DNA vergelijken, ziet men dat die verschillen nog niet in 15 %
van de gehele string zitten! In de energiewereld is het duidelijker te zien
omdat dan de bouwstenen duidelijker voor je liggen en duidelijk te zien
zijn. Of het een geel of rood lego blokje is maakt niet uit! Nu stel ik maar
even voor dat de energiewereld allemaal blokjes zijn waarmee geschoven
kan worden om zo bepaalde elementen aan te passen.
We hebben dus nu de ene vorm gehad van onder- en bovenwereld en dat is
de vorm die we alsmaar lezen en van horen. Maar wat als we onderwereld
en bovenwereld eens wat duidelijker gaan zetten. Dan gaan we zien dat
er leven is op de planeet aarde en leven is onder de korst van deze aarde!
Al van dag één heeft de mensheid in grotten geleefd wat later huizen werden boven de grond. Maar ook weten we dat in Egypte maar ook Turkije
maar ook op vele andere plaatsen van de wereld, steden waren die onder de
grond bevonden. Ik schrijf even waren maar ik praat dan even over de oude
steden. Momenteel zijn er gehele nieuwe steden ook onder de grond maar
die zijn voor de bovengrondse mens nauwelijks of totaal niet toegankelijk.
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Toch hoor je af en toe iemand wat loslaten, maar helaas kunnen zij maar
een keer het verhaal vertellen want dan verdwijnen ze voorgoed van deze
wereld. Zoals ik al eens eerder schreef, Hitler had ook zo zijn ondergrondse
plaatsen en een lang geheim gehouden basis was Antarctica. Maar hij
wist ook als meest gezochte persoon op aarde toch nog een respectabele
leeftijd (95) te halen zogenaamd in Argentinië. Maar persoonlijk geloof
ik steeds meer dat hij maar zelden boven de grond was in Brazilië maar
meer onder de grond zat. Men zag hem vele malen verdwijnen dat als hij
weer te veel in opspraak kwam! Hij was duidelijk een van de personen die
in twee werelden leefde.
Laten we even gaan kijken bij de vele oude gebouwen waar we ook van
weten dat er veelal meer onder de grond zit dan wat er boven de grond is
gebouwd. De onderwereld is al zo oud als dat de mensheid bestaat en het
is geen geheim meer dat er meer intellect onder de grond leeft dan op de
aardbol zelf. Ook weten we vanuit vele oude geschriften dat er dus ook
volkeren onder de grond leefden.
Nu komen we op enkele opmerkelijke uitspraken van een persoon die senior jurist was van de Wereldbank en niet langer kon aanzien dat er zoveel
corruptie is in de financiële wereld. Ik laat de uitspraken in het Engels daar
er niets verloren gaat in wat hier gezegd wordt.
FORMER WORLD BANK SENIOR COUNCIL SAYS A “SECOND
SPECIES” ON EARTH CONTROLS MONEY & RELIGION
Former World Bank Senior Council Karen Hudes has been making a lot of
noise lately, revealing that a second species on Earth controls money and
religion. And she’s not the only insider making comments like these. For
example, Paul Hellyer, the former Canadian Minister of National Defence,
recently said that there are at least “four known alien species that have been
visiting Earth for thousands of years.”
Link naar getuigenverklaring https://youtu.be/c7E9SUwlooE
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Ook werd er al eerder melding gemaakt door een minister van defensie dat
er vier verschillende aliens regelmatig de aarde bezochten!
Hier zijn verklaring:
“AT LEAST 4 KNOWN ALIEN SPECIES HAVE BEEN VISITING
EARTH FOR THOUSANDS OF YEARS”: FORMER CANADIAN DEFENCE MINISTER CONTINUES TO BLOW THE WHISTLE”
I am aware that just because somebody says something does not mean that
it’s true, no matter their professional background. At the same time, what
she says corroborates with a lot of ancient historical facts, and modern
day disclosures of other strange phenomena, like UFOs, secret societies,
and more.
Als ik deze stukken lees, en er zijn er ondertussen meer hooggeplaatste
personen die deze informatie geven, dan is het steeds duidelijker aan het
worden dat er veel meer gaande is dan een extraterrestials die op hun fiets
de aarde bezoeken! Wat ook zeer opvallend is, is het wegsluizen van zeer
grote sommen geld zoals mevrouw Karen Hudes alsmaar over heeft. Ook
zij verklaart dat het wegsluizen gaat via mega coöperaties en het allemaal
zo ingedekt is dat, al is het niet volgens de wet, er deze topbedrijven toegelaten wordt om geld naar het niets te loodsen!
De onderwereld is duidelijk aanwezig en dan praat ik niet over de parallel
onderwereld die drugs en vele andere zaken uitvoeren, alles tegen wetten
en regels in. Een klein opmerkelijke overeenkomst is dat wel beide onderwerelden dezelfde regels hanteren. Alles gaat via de bovenaardse regels
om. Zo lijkt het er zeer sterk op dat de criminele onderwereld werkend
op het aardoppervlak en de onderwereld van wat er onder het aardoppervlak aanwezig is een sterke overeenkomst hebben. Het is daarom ook te
verklaren waarom wetten en regels wel voor de een gelden en niet voor
de ander. Dat kan ook niet anders want op een of andere manier moet het
geld weer gesmeerd worden om voor de onderaardse onderwereld zaken
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te doen boven de grond. Veel gaat via medeweten van zowel de juridische
wereld als de gehele rechterlijke macht.
We kunnen er niet omheen dat er een gehele andere wereld onder ons bevindt. We hebben de verklaringen van veel geld wegsluizen. We hebben
en zien de vreemde objecten uit de aarde komen en we weten dat oude
culturen zich teruggetrokken hebben in de aarde. Het is eigenlijk allemaal
heel duidelijk wat er gaande is en we zien ook dat er veel afgeschermd
wordt als het gaat om connecties met wat er diep onder de aardkorst gaande
is. Dit stuk van de geschiedenis maar ook wat er momenteel gaande is
wordt met de grootste krachten veilig gesteld en onder soms zeer hoge
veiligheidsregels afgeschermd. Er is tot dusver niemand die een reis in
een van de ondergrondse steden kan navertellen daar ze voor hun verdere
leven afgesloten worden van welk bovenaards leven dan ook.
“Bovenaards” het woord wat in een keer op mijn pad komt.
Nu kennen wij dat woordje “bovenaards” als een omschrijving van iets
wat hemels is en het ook beschrijft de ongekende schoonheid van iets.
Maar zie het woord eens als je ondergronds leeft! Woon je onder de aarde
dan zou de betekenis wel eens wat anders uit kunnen pakken en refereren
naar het leven op aarde en de schoonheid van de natuur, zon en sterren
omschrijven! Is het dan zo dat de ware kern van het geloof of te wel de
ware leiders (goden) onder de aarde leven?
Hoe verder je gaat wroeten in woorden en betekenissen zie je dat er in vele
gevallen gesproken wordt van binnenuit, van onder het aardoppervlak! Als
we dan de oude geschriften pakken en ook dan nog eens het gegeven er
naast leggen zoals de mensen zich gedragen, wonen en samenleven, wordt
het duidelijk dat we hier op aarde minimaal twee verschillende beschavingen hebben. Als er dan nog eens aangehaald wordt dat de ondergrondse
beschaving in vieren is gesplitst dan worden zaken nog duidelijker. Want
buiten de elite die de grond in gekropen zijn hebben we nog de machtige
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goden van de oudheid die onsterfelijk zijn en er dus nog moeten zijn en
dan hebben we de wetenschap die hun steden onder de grond hebben en
is ook duidelijk bewezen dat er een hoog ontwikkelde groep bestaat wat
we duidelijk nu zien in vele rapportages van Ufo’s en vreemde vliegende
objecten. Deze vier groepen zijn terug te brengen naar twee, waar we de
mens en de oude beschaving als hoofdgroepen kunnen zien.
We kunnen niet meer ontkennen dat er veel gaande is onder de grond en
we weten dat er veel geld verdwijnt en dat er een onderwereld is hoe je het
woord ook ziet en interpreteert! We zien de bewijzen van vreemde objecten
die verdwijnen in deze aardbodem en zee. We zien de vele verschijnsels
rond de wereld die alsmaar opkomen en laten zien dat we als bovengrondse
levende wezens achteruitgesteld zijn. Het is duidelijk dat wij als slaven
handelen voor de elite die we dan noemen de New World Order of de vele
genootschappen die hen vertegenwoordigen.
Hoe dieper men wroet en hoe dieper men gaat, in het momenteel maatschappelijk systeem, kom je steeds dichter bij het gegeven dat het leven onder de
aarde wel degelijk bestaat. Een leven wat logisch gezien, de vele geschreven
geschiedenissen aan elkaar koppelt en ook als normaal vrijgeeft. Simpel
als men ziet wat er op aarde gaande is en hoe bepaalde groepen handelen.

Is de wereld een hologram?

123

Laten we gaan naar de tweede vraag van dit hoofdstuk wat zeker meer
inzichten gaat geven.

2-3 Waarom zijn het vaticaan en de joodse
gemeenschap zo bang?
Waarom zijn het vaticaan en de joodse gemeenschap zo bang en zijn het
de vele clubjes/genootschappen die kost wat kost bepaalde geheimen
verbergen voor de massa?
In het boek “Geloof en het geloven” heb ik in vele pagina’s je laten lezen
wat er gebeurt in het geloof en wat er achter het geloof zit. Ook heb ik al
meerdere malen aangehaald dat alle geloven politiek gekoppeld zijn aan het
hoofdkantoor in het vaticaan maar ook een voortvloeisel zijn vanuit oude
culturen met hun geloven. Dit is door de boeken van Immanuel Velikovsky
wel bewezen die alle heilige geschriften naast elkaar heeft gelegd en er
duidelijk een structuur, een verhaal is.
De paus die we kennen is een persoon die gecreëerd is om een buffer te zijn
tussen de bovenwereld en de onderwereld (onderwereld even gezien als
onder de aarde). Deze “witte” paus is een werkelijke pias die zogenaamd
de touwtjes in handen heeft maar in werkelijkheid niets te zeggen heeft.
De witte paus komt alleen in de publiciteit en als een afgevaardigde van
het geloof de kerk vertegenwoordigt. Maar is het je opgevallen dat ALLE
politieke leiders, ALLE koningen en koninginnen, ALLE presidenten maar
ook ALLE kerkelijke leiders van welk geloof dan ook moeten verschijnen
in het vaticaan?
Zodra er waar dan ook ter wereld een nieuwe leider is moet deze binnen
een korte termijn zich melden IN HET ZWART bij de witte paus! Is het
niemand opgevallen dat het altijd in het zwart is zoals de hoge leiders en
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bestuurders zich moeten melden? Dat komt omdat de audiëntie niet alleen
bij de witte paus is maar dat ze ook in de kamer van de “opperpaus” moeten
verschijnen die de “zwarte paus” wordt genoemd! In het boek “Geloof en
het geloven” heb ik een aangifte beschreven die ik bij het vaticaan en bij
zowel de huidige witte paus als bij de zwarte paus gedeponeerd heb. Beide
aangetekende stukken zijn in ontvangst genomen door de twee pauzen. Er
is ook nog wat vreemds gebeurd: Een kardinaal schreef mij terug en onze
lokale bisschop werd opgedragen om met mij te gaan praten! Ook kwam
er uit dat we diverse bisschoppen hadden op ons eilandje Curaçao. Dat
onder het bisdom Willemstad!
De zwarte jezuïeten paus is de ware leider op het aardoppervlak maar is
ook de connectie met de absolute top beneden! Hij is duidelijk die persoon
die weet heeft van de ware top die de wereld regeert en zorgt dat het loopt
zoals gepland.
Ik denk even aan het boek wat de protocollen van Sion beschrijft.
De protocollen van Sion 21ste eeuw (door mij geplaatst in de 21ste eeuw)
ISBN 978-1-326-84325-0
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Sion_Download.pdf )
Duidelijk is er een werelddraaiboek en soms komen er zaken toch naar
buiten al worden deze dan als zijnde conspiracy en onzin afgedaan. Men
kan er niet onderuit dat oude documenten toch uitkomen en dat er oude
documenten nageleefd worden door een zogenaamde onbekende kracht.
We weten vanuit het verleden dat het vaticaan veel verzwijgt maar ook
veel vernietigd heeft wat aan zou kunnen geven wat er werkelijk achter
ons menselijk leven zit. En dan weer denk ik aan de Anunnaki en het geheimzinnig gedoe rond deze tijd. Het kan niet zo zijn dat nu pas mensen
gaan inzien wat er werkelijk met de mensheid gaande is en het is ook
overduidelijk wat de rol is van de vele genootschappen.
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Door te wroeten in genootschappen en diverse clubjes blijk ik alsmaar terug
te komen bij dat genootschap die al mijn hele leven achtervolgt en dat is de
vrijmetselarij. Ik ben geboren op een plaats erg dicht bij een loge gelegen
in Aalst - Waalre in Nederland en was de loge van vele Phillips topmensen.
Buiten dat ik veel op hun landgoed rondliep en speelde als kind werd ik
dus ook regelmatig weggestuurd. Nadat we verhuisden bleek dat ik toch
later door dit genootschap achtervolgd werd en de vrijmetselarij me niet
meer losgelaten heeft tot de dag van vandaag! Ze hebben meerdere malen
geïnfiltreerd in mijn leven, kwamen als “vrienden” op mijn pad en hebben
me meerdere malen een aanbod gedaan wat ik alsmaar afwees. Het laatste
aanbod om kinderen te leveren voor een project van hun heeft veel kwaad
bloed gezet bij deze groep!
De vrijmetselarij heeft me altijd geboeid omdat hier in mijn ogen de sleutel
ligt, die door hen beheerd wordt, naar duistere werelden. En deze sleutel
heb ik ook werkelijk gevonden in dit genootschap. Ik heb me verdiept in
hun ritualen en heb vele gesprekken gehad met leden van dit genootschap
en elke keer kwam ik een stapje dichter bij hetgeen wat er werkelijk gaande
is tussen deze club, het vaticaan en de wereld achter deze wereld.
In de ritualen en in de leer van de vrijmetselarij wordt veel gebruik gemaakt
van oude rituelen, het offeren en vele oude gebruiken. Men gaat ervan
uit dieper in zichzelf te keren, dieper in het geheel te gaan en te zien, en
leren werken met de kern van het leven. Het eigen ik staat centraal en het
eigen ik moet ontwikkelen om zo tot bepaalde krachten te komen. Uit vele
punten van hun leer is duidelijk op te maken dat het gaat om macht, kracht
en overheersen. Juist het tegenovergestelde pretenderen ze naar buiten toe
en is men gedienstig, nederig en wil men wijs overkomen (volgens hen).
Je weet, de kalmste rivieren hebben de grootste gevaren en zo ook hier.
Zelf heb ik enkele zaken al beschreven gehad, in diverse boeken, die mij
persoonlijk zijn overkomen met dit genootschap en het is duidelijk dat ik
tegen vele pijnlijke schenen heb geschopt. De Vrijmetselarij Nederland is
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nu zover gegaan dat ze het niet meer nemen dat er “onwaarheden” over
hen gesproken en geschreven wordt. Maar wat is onwaar als je benaderd
wordt en zelf meegemaakt hebt en ook vaststaat? Wat is onwaar als je uit
hun eigen leerboeken zaken aanhaalt en laat zien aan de buitenwereld waar
ze werkelijk aan werken, voor zijn en hoe ze dat indekken?
Daar komt nog bij dat als de top van de Nederlandse vrijmetselarij hun eigen
ritualen (hun wetten) zouden naleven er geen reactie mag zijn op wat van
buitenaf gegeven wordt. Maar het kriebelt nu omdat de waarheid werkelijk
naar buiten aan het komen is en er te dicht bij de kern wordt gekomen. Het
offeren van kinderen en baby’s is wat vaststaat. Het ronselen van kinderen
heb ik zelf mogen ervaren. En het zien van vreemde ritualen waarvan ik
me af vraag of men een god of satan aan het vereren is, heb ik met eigen
ogen als kind gezien en zal nooit meer door mij vergeten worden!
En dan komen we op een opmerkelijk punt, want ook in het genootschap
van de vrijmetselarij zien we duidelijk de connectie met de “ondergod”
die satan/duivel is en zo ook beschreven wordt in vele oude geschriften!
Opmerkelijk is dat de groep verbonden aan het vaticaan hun leer haalt uit
de werken van satan! Het is niet opmerkelijk als men kijkt dat de zwarte
paus de connectie is met de onderwereld, de wereld van de absolute elite
levend onder het aardoppervlak. Het is nog opmerkelijker dat er delen
van de Anunnaki geschriften onveranderd gebruikt worden door zowel
het vaticaan als de vrijmetselarij! Is het daarom dat elke film, elk ware
documentaire over deze beschaving geboycot wordt en zelfs vernietigd?
Zoals ik al eerder schreef, hoe verder je gaat wroeten hoe mooier is te
zien de structuur die gehanteerd wordt in deze huidige wereld. Wat ook
steeds duidelijker wordt is dat diverse symbolen maar ook tekeningen een
dubbele of andere betekenis hebben en dan wil ik gaan naar de volgende
vraag van dit hoofdstuk.
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2-4 Het alziende oog, is het wat meer?
We kennen het allemaal en internet staat er bol van, het alles ziende oog!
Het oog op geld, in clubjes, sektes, genootschappen maar ook op gebouwen,
tekeningen en schilderijen. Zojuist heb je er al een tekening van gezien en
ik denk dat deze ook veel zegt. Daarom heb ik hier een tweede overdenking
en wat voor mij dicht bij de ware betekenis ligt.

Men ziet het oog altijd met stralen of te wel licht en dat moet uitbeelden
dat het oog het alles ziende licht is en alles vastlegt. Maar wat als het oog
nu eens de diverse dimensies uitbeeldt en een poort is naar de diverse
werelden die de wijzen op aarde willen vinden?
We zien dat de stralen om het oog alle kanten uitgaan maar er zijn ook
afbeeldingen in oude afbeeldingen te zien dat het oog alleen grotendeels
naar beneden straalt! In dat geval lijkt het voor mij dat het meer gaat dat
er aangegeven wordt vanwaar de grote wijsheid vandaan moet komen.
Zien we het oog in de symbolische occult dan zijn de stralen geheel om het
oog en hebben we ook nog veelal de bewuste driehoek die dan tevoorschijn
komt. Nu kom ik op het deel van dat het ook meerdere aanwijzingen geeft
en dat het niet meer gaat om aangeven van de bron maar ook niet het aangeven van het alles zien! Het alles zien is het oog op zich en daar zijn geen
zonnestralen voor nodig. Maar is het niet duidelijk dat het de onderwereld
is die de bovenwereld in de gaten houdt en dirigeert?
De driehoek laat het weer wat anders zien want al praten we over een
boven- en onderwereld met de absolute heerser, als oog in het midden,
is er duidelijk een poort in diverse dimensies die uitgebeeld wordt als de
vele stralen om het oog en de driehoek. Gaan we even naar de betekenis
van een driehoek.
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De betekenis van een driehoek:
De driehoek staat met de punt naar boven onder andere voor het symbool
vuur en mannelijkheid. Met de punt naar beneden staat de driehoek onder
andere voor het symbool vrouwelijkheid en water.
Punt naar boven vuur! Satan onderwereld
Punt naar beneden water (Enki) vrouwelijkheid!
Maar we hebben ook deze definitie:
Een zogenaamde driehoeksformatie ontstaat wanneer een range tussen
toppen en dalen steeds kleiner wordt. Met andere woorden: de steunlijn
en weerstandslijn.
De top en de onderdanen, de piramide van het leven.
Nu wringt hier iets want de top zit niet boven maar onder de aardkorst en
de zwakke menselijke levens zitten op het aardoppervlak! En dan zien we
de zonnestralen en we moeten deze zien als zijnde het “alziende”.
Als deze stralen nu eens de vele dimensies zijn waarvan de onderwereld
weet van heeft en mee werkt? Dan praten we over de beschaving die al
duizenden jaren onder de aardkorst leeft. Niet over de laboratoria of die
elite die ondergedoken zijn en de oppervlakte van de aarde besturen! We
praten over bijvoorbeeld de oude Annunnaki beschaving die vele vreemde
hoog geavanceerde technologieën beheren, spelen met DNA, spelend met
techniek en de kennis hebben van wat wij noemen goden omdat ze veel
meer kunnen dan wat in een menselijk vermogen ligt.
Symbolen hebben veelal meerdere betekenissen en zijn in veel gevallen
goede vertellers van de waarheid. Met alle symbolen die we op ons aardoppervlak bekend zijn, is het duidelijk dat als je ze in een ander licht zet,
er een geheel ander verhaal uitkomt. Symbolen zijn de beste vertellers.
Oog zonder driehoek, oog met driehoek en dan met de punt gericht naar
boven wil zeggen dat we door mannen uit het vuur bestuurd worden! Deze
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mannen zien zowel boven als onder het aardoppervlak. Maar wat is er met
de Anunnaki aan de hand want deze worden juist naar buiten toe bestuurd
door hoofdzakelijk vrouwelijke goden. Dat klopt en dan zien we de structuur terug in het vaticaan waar een witte paus de show moet geven maar
de zwarte paus die de scepter zwaait!
Ik wil even deze citaten hier zetten om zaken duidelijk te maken
Anunnaki
De Anunnaki (enkelvoud Anunnaku) vormen in de Mesopotamische
mythologie (Sumeriërs, Akkadiërs, Assyriërs en Babyloniërs) een groep
godheden die verwant zijn en soms overlappen met de Anunna (de ‘Vijftig
Grote Goden’) en de Igigi (de mindere goden)
Raad van goden
Hoofd van de Anunnaki-raad was de Grote Anu, de god van het firmament.
De andere leden werden als zijn nakomelingen beschouwd. De Anunnaki
vormden de Hoge Raad van de Goden als Anu’s metgezellen. Ze hadden
sleutelposities verspreid over de wereld en de onderwereld. Meest bekend
onder hen waren Marduk (Enki’s zoon), Asaru, Asarualim, Asarualimnunna,
Asaruludu, En-Ki (Ea voor de Akkadiërs), Namru, Namtillaku en Tutu. In
de Akkadische religie werden de Anunna als Anunnaki opgenomen. Hier
vormden ze de onderaardse goden, die tegenover de Igigi, de hemelse
goden, werden gesteld.
Anu (Babylon)
Anoe, Anu of An was de oudste Mesopotamische godheid van het hemelgewelf. Zijn functie was Eerste onder de scheppers. Het zou een Akkadische
naam zijn. Als epitheta had hij Hemelstier en de vruchtbare fokstier. Samen
met Enlil, god van de lucht en Enki, god van het water, vormde deze een
oorspronkelijk onafscheidelijke triade.
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In de Soemerische kosmologie was er eerst en vooral de oerzee, waaruit
de kosmische berg of wereldberg ontstond, bestaande uit ‘An’, hemel, en
‘Ki’, aarde. Anoe zou de afstammeling zijn van het eerste godenpaar dat
door Nammu werd voortgebracht: Ansjar en Kisar. Ze werden gescheiden
door Enlil. Daarop nam Anoe de hemel voor zich en Enlil de aarde.
Anoe verbleef in de hoogste hemel en was de koning en vader van de Anunnaki, de goden met wie hij beraad hield. Hij kon oordelen over wie zich
had misdragen. Hij lag aan de oorsprong van de sterren die zoals soldaten
de boosaardigen vernietigden. Anoe trok zich later meer en meer terug in
de hogere sferen, het bestuur van het universum overlatend aan een jongere
generatie goden: Mardoek (Bel) voor de aarde en Ea voor de wateren. Zijn
metgezellin was Antu (Anatum), een creatiegodin, die later vervangen zou
worden door Isjtar. Inanna wordt als zijn dochter beschouwd. Later werd
Isjtar als zijn echtgenote beschouwd.
Zijn cultus was prominent verbonden met Uruk, het Bijbelse Erech, maar
raakte op de achtergrond in de Babylonisch- Assyrische tijd, waar de cultus
van Mardoek en Aššur overheersten. Toch zou er in de 3e eeuw v.Chr. een
tijdelijke heropleving van de Anucultus hebben plaatsgevonden. Tempels
van Anoe zijn te vinden in Uruk en ook in Aššur.
In de Hurritische en Hettitische mythologie was Anoe respectievelijk de
opvolger en hoveling van Alalu.
In de kunstvoorstellingen werd hij soms als een jakhals afgebeeld, en vaak
met een koninklijke tiara, meestal versierd met twee paar stierenhoorns.
Uit deze verklaringen is duidelijk dat de absolute top wel mannen zijn en
dan past het perfect in het deel oog driehoek en stralen. Doch de absolute
kern van bestuur is voor ons moeilijk te doorgronden omdat alles afgeschermd is door de wereld van dimensies. Hoe ik daarop kom wil ik met
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je door gaan nemen in de volgende paragraaf want zijn de stralen niet de
dimensies die men uitbeeldt?
Dan gaan we maar naar een nieuwe vraag van dit hoofdstuk.
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2-5 Het oog en zijn stralen, is het een hologram of
dimensie?
We zijn hiervoor al ingegaan op het bewuste oog en zijn stralen en waar
ik aan denk. Alles wijst erop dat deze stralen meer zeggen dan dat het aan
moet geven dat het alziend moet uitbeelden. Het oog is ook een van de
hoofdsymbolen van de vrijmetselarij en men praat er licht over als je de
betekenis ervan vraagt. In werkelijkheid staat het oog altijd boven alles
geplaatst en dat maakt dat het een prominente bedoeling heeft, ook in
deze club.
Als we alleen al het oog, de stralen en de driehoek gaan bekijken in de
oude geschriften of afbeeldingen dan kom je geregeld tegen dat men het
ook heeft over meerdere zaken. En zo kom ik toch weer even terug op de
driehoek die namelijk drie wegen aangeeft, twee op de horizontale balk
en een weg naar boven of te wel de verticale balk.
De verticale balk geeft duidelijk aan de bovenaarde en de connectie
onderwereld. En de linker en de rechter kant op de horizontale balk verwijzen naar de twee werelden van de absolute heersers en de Anunnaki
afstammelingen maar meer in mijn ogen geeft het aan de parallelwereld
waarin de onderwereld werkt. De driehoek is de connectie onderwereld,
bovenwereld en de parallelwereld die beheerst wordt door die wezens die
in de onderwereld aanwezig zijn.
Goed, vergezocht en misschien in jouw ogen onzin. Geen probleem het is
simpel zoals ik het zie, interpreteer en zoals ik de zaken op een rijtje zet. Er
is namelijk veel meer te zien en dat is de verklaring van de parallelwerelden
en de connectie. We zien namelijk een oog en stralen. Het oog is ook de
diepe connectie met de ziel en het binnenste van elk levend wezen. Dat
maakt dat iedereen de poort is naar een diepere wereld en de kracht er is om
naar elke dimensie te gaan mits je deze maar weet te gebruiken. Let eens
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op, vele topmensen zullen je niet in de ogen aankijken en ook de personen
van de vele genootschappen zullen veelal van je weg kijken! De huidige
vele clubjes en genootschappen zijn de connectie verloren maar dragen nog
wel deze symbolen niet wetend wat de ware kracht en betekenis ervan is.
Als we het in de dimensies zoeken dan komt er ook in een keer de verklaringen naar boven van wetenschappers dat het universum een hologram
is en de stap verder, dat het uiteindelijke plaatje nullen en enen zouden
zijn! Dit ondersteunt werkelijk de afbeelding oog, driehoek en stralen
(drie werelden).
Ik wil eerst even doorgaan met een experiment wat ik op de sociale media
deed waar ik de bolle/platte aarde ter discussie stelde.

2-6 Experiment bolle/platte aarde
Nu zal je, je afvragen wat ik nu in een keer naar toe ga en dit plaats in dit
boek. Maar in mijn ogen is het belangrijk dat we eens gaan zien wat de
huidige mens is en wat er gaande is in zijn hoofd.
We weten dat er vreselijk veel geschreven wordt en dat iedereen overgoten
wordt met informatie. Ook weten we dat mensen een voorliefde hebben om
andere mensen te kleineren, af te vallen of zelfs te veroordelen. Waarom
ik hier daar nu over schrijf is omdat we nu in het boek op het punt zijn
gekomen waar we nog weinig bewijs van kunnen leveren maar wel een
wereld is die in mijn ogen bestaat en ook zoals de wereld in mijn ogen
eruit ziet en het Universum beheerd wordt.
Het experiment was maar om één doel gestart en dat was om vast te leggen dat de huidige mens vele informatie niet weet te verwerken, laat staan
interpreteren. Mensen lezen artikelen half of niet en zetten meteen een
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stempel op het geheel en veroordelen de mensen die zaken, anders dan zij
denken, naar buiten brengen.
In een weekeinde heb ik tweeënhalve dag gewijd aan de vraag of de aarde
plat of bol is. En de hel brak los.
De vraag zoals gesteld:
Een simpele vraag voor alle flat earthers
Op het moment, dat ik deze vraag stelde, was de wereldpopulatie
7,604,173,641 mensen.
We hebben diverse mogendheden geregistreerd die de ruimte in kunnen
gaan op grote hoogte en zelfs wat zij beweren naar andere planeten en sterrenstelsels. Namelijk 12 mogendheden: Rusland, Verenigde Staten, Europa,
Japan, China, India, Brazilië, Israël, Australië, Zuid Afrika, Oekraïne en
Noord Korea. Van de ruim 7.6 miljard mensen zijn er zo’n honderdduizend
die beweren dat er een platte aarde is. Van al die verschillende landen
zelfs grote vijanden van elkaar en de overgebleven 7.5 miljard mensen is
er niet één persoon die één foto kan laten lekken vanuit de ruimte waar de
aarde anders te zien is dan dat de manipulatie agentschap NASA volgens
flat earthers is?
Alle wetenschappers, alle bedrijven die met technologie te maken hebben
rond en om de aarde houden stevig hun mond dicht en niet één kan 1 foto
lekken van de ware aarde?
Is de indoctrinatie zo overweldigend?
Is de mensheid van alle rassen alle kleuren in een keer zo eensgezind?
En dan praat men onder de flat earthers over waarheid, eensgezindheid
en liefde! Zie hoe eensgezind 7.5 miljard mensen zijn! Wat willen jullie
nog meer?
Wil je meer weten wat er achter de waarheid zit, lees dan dit gratis boek
“Dimensies” en ga eens denken.
John H Baselmans-Oracle
Is de wereld een hologram?
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Een goede lezer ziet dat de vraag heel simpel is en dat we in de huidige
wereld waar alles lekt en alles wel een plaats heeft er niet één foto is die
laat zien dat de aarde niet bol is.
De grootste staatsgeheimen liggen op straat en 9 mogendheden, die bepaald
geen vrienden van elkaar zijn, zijn het over een ding eens en dat is de foto’s
van de aarde bol moeten zijn!
Als je de mens werkelijk kent, en ook ziet op internet, is het spel van de
huidige bevolking “ik zet je vast, ik lig je dwars en ik veroordeel je”
De discussie die ik ruim 2 dagen bewust aan de gang hield kwamen duidelijke zaken naar boven.
-

-

-

De proefpersonen waren heilig overtuigd van hun stelling dat de
aarde plat is.
De proefpersonen veroordeelden iedereen die met een andere
mening op hun pad kwamen.
De proefpersonen werden opstandig, vijandig en zelfs ging men
in sommige gevallen over tot dreigen!
De proefpersonen kwamen met zogenaamde “bewijzen” die ge
schoeid waren vanuit de wetenschap die zelf aangaf dat de aarde
een bol is.
De proefpersonen kwamen met een experiment waarvan ze zelf
niet op de hoogte waren dat laserlicht gecorrigeerd moet worden
in verband met de magnetische invloeden van de aarde!
De proefpersonen haalden bijvoorbeeld ook het stokpaardje per
spectief aan maar wisten niet waaruit de kern van perspectief is
opgebouwd.

Er werd vreselijk veel geschreven en het werden wel 45 A4 pagina’s vol
informatie over hoe een mens reageert, denkt en bang is.

136

HOLOGRAM

Maar enkele begrepen waar ik op doelde en ook weer enkele kwamen met
het woordje “illusie”. Dat woordje werd ook in de enkele keren misbruikt
om kracht bij te zetten bij zaken die totaal anders liggen. Illusie om elkaar
angst aan te praten!
In al die pagina’s tekst heeft niemand het fenomeen beantwoord waarom
7.5 miljard mensen niet één bewijs of één foto kunnen lekken over hoe
de aarde wel eruit zou moeten zien. Er werd zelfs geschreven dat er geen
foto’s gemaakt kunnen worden omdat de lenzen vertekenen en omdat er
geen ruimte is omdat we onder een koepel (firmament) leven!
Maar we kwamen op een interessant punt en waar men in een keer een
cockpit aanhaalde van een vliegtuig waar je duidelijk vanuit kon zien dat
de aarde plat is en omgeven is van een ijsrand! Toen ik vertelde dat ik ruim
12 kilometer boven de aarde gevlogen had en het voorrecht had juist toen
in een cockpit te staan en duidelijk de bolling zag van de aarde, werd dit
stellig ontkend en lag het aan de raampjes van de cockpit! Deze stelling dat
de een iets anders ziet dan een ander persoon is een oud gegeven en was een
duidelijk bewijs voor mij dat iedereen dus zo in zijn/haar eigen wereldje
leeft. Als zo iedereen in een eigen wereld leeft, verklaart het ook zijn soms
zeer sterk agressief gedrag want men is ervan overtuigd dat het zo is.
Dan weer even denkend aan het plaatje van de 6 en de 9 van twee personen
tegenover elkaar staande!
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Het gegeven van laserlicht doorkruiste alsmaar deze discussie en het werd
duidelijk dat men niet op de hoogte was van correcties van berekeningen
laserlicht waarvan ik gehele experimenten in het verleden van dichtbij heb
meegemaakt en bewezen is dat laserlicht afbuigt door de invloed van het
aardse magnetisme.
Het bewust 66 kolometer experiment is totaal niet doorgegaan en mislukt.
De 66 kilometer werd niet gehaald om vele duistere redenen. De notarisverklaring die de resultaten van het experiment zou bekrachtigen, is er ook tot
dusver niet vrijgekomen. De notaris wil blijkbaar niet zijn vingers juridisch
branden aan uitspraken en testen die niet kloppen. Wel liet ik weten altijd
open te staan voor deze notarisakte maar tot op heden dus geen akte, geen
bewijs en geen schreeuwers meer.
Conclusie onderzoekje
.1. Het was duidelijk dat ongeveer 45 schrijvers op sociaal media het niet
eens konden worden op de vraag of de aarde plat of bol was. Maar het is
wel mogelijk dat 7.5 miljard mensen het geheim platte aarde niet willen
vrijgeven en niet één bewijs kunnen laten lekken naar de buitenwereld.
Een verklaring over deze absurde eenheid was dat iedereen gehersenspoeld
is! Let wel, 7.5 miljard mensen op één lijn gehersenspoeld! Verdere verklaring was dat er zo’n honderdduizend wakkere mensen zijn op deze aarde
maar ook zij konden geen hard bewijs leveren over de platte stelling!
.2. Ook is duidelijk geworden dat er, in gevallen dat er geen antwoorden
meer mogelijk zijn, men gaat beginnen over “liefde” en “begrip”! Deze
twee woorden hebben niets te maken, in mijn ogen, als mensen elkaar zaken
op gaan leggen. Ik kan wel nananana roepen en blijven verkondigen maar
dat wil niet zeggen dat men al mijn nananana moet opvolgen, laat staan
nadoen. Doch het is een algemeen gegeven dat de mens afgoden volgt
maar ook zaken aanneemt die andere voorkauwen. In de groep flat earthers
is dat heel duidelijk te zien daar personen, die nauwelijks geïnformeerd
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zijn, zaken voor gaan leggen als zijnde bewijs maar hun eigen bewering
afbreken door juist het tegendeel te presenteren puur omdat ze de materie
niet begrijpen. En dan wordt er gesmeten met het woordje dom door hen!
Dan denk ik even over de laser, het perspectief en de eigen waarnemen via
mijn ogen. Begint men over dom dan heeft men duidelijk geen verweer
meer en is men uitgeschreven of uitgepraat.
.3. Wat opmerkelijk was dat enkele mensen beweerden andere zaken gezien
te hebben en dat die lijnrecht stonden op mijn persoonlijke waarnemingen.
Dat gegeven is interessant, al geloof ik dat er zeker personen bij hebben
gezeten die simpel reageerden om dwars te liggen en niet de waarheid
schreven. Men deed het meer om de zaak op stelten te zetten. Doch dat
gegeven zal nog meer terugkomen in dit boek.
Als uiteindelijke conclusie kan je duidelijk stellen dat onze bewuste groep
geen enkel werkelijk bewijs kon leveren dat de aarde plat is. Vreemd, want
er zijn momenten en zaken die wel aan te voeren zijn dat de wereld maar
ook het gehele Universum anders is dan dat men ons nu voorhoudt! Ik
heb al eens aangehaald in het boek “Dimensies” dat er veel meer gaande
is in deze wereld en heb er ook, in onze discussie, personen op dit boek
gewezen. Alleen niemand nam de moeite om het boek te lezen laat staan
er over te discussiëren. Ook een opmerkelijke zaak en men is duidelijk met
een korte visie bezig en komt dan met ongegronde beweringen en kaarten
die al vele malen achterhaald zijn en mogelijk wel eens vanuit een ander
perspectief getekend zijn. Want als de bewoners onder het aarde oppervlak
eens een kaart zouden maken vanuit de onderkant van de aardkorst gezien?
Maar goed, het was meer een emotionele aanvallen en verdedigen dan het
opengooien en zaken bekijken van diverse kanten.
Men is duidelijk niet open om tot een verklaring te komen, men is duidelijk
bezig voor zich een visie door te drukken. Maar één positieve zaak hebben
we vastgelegd, 45 mensen hebben veelal allemaal een andere kijk, zijn
verdeeld en gaan in de aanval, maar 7.5 miljard aardbewoners weten kenIs de wereld een hologram?
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nelijk de grootste leugen te verschuilen zonder één lekkende foto, papiertje,
bewijs of aanwijzing dat de aarde niet bol is maar plat!
Nu praten we nog maar over één zaak en één bewering. Kan je, je voorstellen wat er verder onder de mensen aan het leven is op deze aarde.
Heel duidelijk zien we dat er alles aan gedaan wordt om verdeeldheid te
scheppen. Waarom dit gebeurt, is ook duidelijk want een verdeeld volk is
erg kwetsbaar en de top kan zo alles doen wat ze willen. Men maakt zich
werkelijk druk over de kleinste zaken maar men vergeet de kern. Het leven,
gezondheid en toekomst kinderen zijn geheel naar de achtergrond geduwd
en afgestompt omdat men zich druk maakt over onnozele zaken op sociale
media maar ook TV, op straat en in openbare gelegenheden.
De kern heeft alle krachten en dat komt simpel door het verdeeld opstellen
van de menigte. We zien keer op keer dat als er een grote ramp is en of een
oorlog, vele mensen zich verenigen. Dan pas worden er zaken veranderd.
Na een tweedewereldoorlog hebben vele mensen een rijke toekomst kunnen verwezenlijken. Mensen hebben veel luxe kunnen opbouwen en men
gaat ervan uit dat 2 maal per jaar vakantie een recht is! Ook is vrijheid een
recht volgens de meerderheid. Zo zijn er dus vele rechten opgebouwd en
afgedwongen en zo hadden alle mensen een baan en een glorieuze toekomst.
Nu, in deze tijd dat dit boek geschreven wordt is het duidelijk dat alle
duimschroeven aangedraaid worden en vele rechten aan het vervallen zijn.
De eenheid om de rechten te behouden is verdwenen en dat weten de elite,
de absolute top heel goed aan te pakken en te gebruiken. Langzaam maar
zeker wordt alles wat verworven is door onze grootouders weer teruggedraaid en zullen langzaam maar zeker verdwijnen.
Door deze discussie werden deze zaken vastgelegd en kon ik verder met dit
boek wat dieper gaat dan een platte schijf of een bol. Namelijk het geheel
van het leven, de kern van ons bestaan.
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2-7 Is het niet zo dat de Matrix werkelijk gaande is?
The Matrix, veel is er losgekomen na het vertonen van deze cyclus op het
witte scherm. Maar hoevelen hebben de film werkelijk begrepen? Vergeet
niet, zelfs vele geldschieters en medewerkers weten werkelijk niet wat ze
in een film vastgelegd hebben. Was men er weldegelijk van bewust dan is
het voor 100% zeker dat er geen cent losgekomen was voor deze productie!
Duidelijk is ook dat het script gestolen is en wisten de regisseurs niet wat
ze aan het regisseren waren. Ik vergelijk die film even met de protocollen
van Zion die wel door het slijk gehaald worden en alsmaar als een derderangs verhaal weggeschreven wordt. De cyclus The Matrix is door vele
mazen geslopen simpel omdat men het ingewikkelde verhaal niet begreep
in Hollywood. Men dacht aan kassucces en dat is het geworden. Maar is
de boodschap er onderbewust neergezet of was er weet van wat er zich
afspeelde in dit script?
Door deze film op het scherm te zetten en het kennelijk niet doorhebben
wat er werkelijk in het verhaal gebeurd is, heeft men iets neergezet wat tot
dusver in de Anunnaki film niet gebeuren mag. Want de goede kijker ziet
dat de werelden één zijn en dat er duidelijk een onder- en bovenwereld
is. Wat opvallend is, is dat de onderwereld het goede is en de bovenweIs de wereld een hologram?
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reld de vijand. Verder zien we duidelijk dat alles een simulatie is en zo
gemakkelijk van welke wereld dan ook gebruik kan maken als je maar
geconnecteerd bent!
Valt je wat op?
Het woordje connecteren komt in een keer om de hoek kijken! Want zitten
we nu niet in de tijd dat we met elkaar geconnecteerd moeten zijn en heeft
het mode woordje niet vele dubbele betekenissen?
Even nog het woordenboek erbij halen
Connecteren / Verbinden:
Samenbrengen of in contact brengen, zodat een echte of fictieve verbinding
tot stand wordt gebracht.
Samenkomen om toegang en communicatie te bieden.
“alle gebouwen zijn verbonden door ondergrondse gangen”
Koppeling met een stroomvoorziening of watervoorziening.
“uw huis is verbonden met het belangrijkste kabel-tv-netwerk”
(Iemand) in contact brengen via de telefoon.
“Ik was snel verbonden met de politie”
(Van een trein, bus, vliegtuig, enz.) worden getimed om op zijn bestemming aan te komen voordat een andere trein, vliegtuig, enz., vertrekt zodat
passagiers van de een naar de ander kunnen overstappen.
“de bus verbindt met treinen vanaf Union Station”
Associëren of relateren in enig opzicht.
“werknemers worden beloond met bonussen die verband houden met de
prestaties van hun bedrijf”
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Denken aan verbonden of gerelateerd zijn.
“Ik heb de twee incidenten op dat moment niet verbonden”
(Van een ding) bieden of een link of relatie hebben met (iemand of iets).
“er was geen bewijs om Jack te verbinden met de diefstal”
Een relatie vormen of een affiniteit voelen.
“Ik heb lesgegeven in een leesprogramma en heb individueel contact gehad
met kinderen”
Informele
(van een slag) raak het beoogde doelwit.
“de klap was verbonden en hij voelde een pijnscheut”
Het woordje connecteren gaat momenteel heel snel over de tong in de
kringen van onze spirituelen. Iedereen moet geconnecteerd zijn in die
kringen zonder wat men weet wat te connecteren. Alleen als je dan dieper
gaat kijken en je volgt hun energie dan zie je dat de connectie niet meer
en minder is dan alsmaar zijzelf in het middelpunt zetten. En dan houdt
de connectie al heel snel op. Maar het geconnecteerd zijn wat we in The
Matrix zagen is frappant dat deze op alle lagen er was. Waar men in de
film ook was, er was een connectie met “het andere” en dat zag je duidelijk
in de laatste fase van deze film waar de connectie duidelijk werd toen het
energie geheel te zien was.
Nu zijn we hier in dit boek geen filmbespreking aan het houden maar het is
wel even belangrijk dat we doorhebben dat met De Matrix trilogie duidelijk
te veel de buitenwereld in heeft gezonden en dat men het geluk heeft dat
weinige de ware boodschap pakken. Voor diegenen die wel doorhebben wat
er in deze energiefilm gespeeld heeft, zullen deze mensen alleen kunnen
beamen dat de Matrix er werkelijk is.
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De gehele maatschappij met het totale systeem, heeft een vaste structuur
en deze structuur is te doorbreken als men de juiste weg bewandelt. In vele
van mijn boeken laat ik je deze weg zien maar we hebben het probleem dat
weinig mensen geconnecteerd zijn met de ware energie. Want wie ziet nu
hoe het werkelijk om zich heen is? En wie weet de energie te gebruiken en
mee te werken? Ik heb helaas maar zeer weinig mensen tot dusverre gezien.
Nog even terugkomend op The Matrix, deze film is een deel van het geheel
zoals de wereld om ons heen aan het lopen is. En als je dan bij The Matrix
ziet de connecties met geloof, freemasons en de kracht van de kern onder
en bovengronds, dan weet je dat we in een wereld bezig zijn die op een
of andere manier gecontroleerd wordt. Niet alleen maatschappelijk en
bestuurlijk maar ook de zaken die we zien, voelen en meemaken.
“You can do it”, een uitspraak die ook lang erg populair was en er waren
vele films die lieten zien van waar je werkelijk ervoor gaat, zal op je pad
komen! Veelal werd dat uitgelegd in voorbeelden als een groot huis, gezin,
wagen en veel geld op de bankrekening en daardoor ging dus de gehele
slogan weer de mist in.
Ja, je kunt uitvoeren waar je 100% ervoor gaat en ja, alles is te realiseren
maar dan werkt het pas als je je aan de regels gaat houden van het Universum
en niet aan het hebben van materie, ego en macht. De laatste twee zullen
altijd maar de redenen zijn waarom personen die de top halen ook weer
net zo hard vallen. De ware top hoor je niet, zie je niet en zijn onbekenden
die geruisloos werken, handelen en doorgaan in het door hun gestelde doel.
Persoonlijk zie ik de Matrix in de energiewereld als een geheel want alles
om ons heen is opgebouwd van de vaste stenen waar energie mee werkt.
Als je deze wereld gaat zien is er ook een mogelijkheid om met deze
bouwstenen te werken. Al zijn daar zeer strenge regels aan verbonden.
Het is namelijk de grootste fout dat je in gaat mengen in andermans leven
en denkt goed te doen. Maar dan juist ben je goed fout bezig. Het leven is
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een reis in de wereld van de energie en het is aan jou wat je met dat leven
gaat doen. Het vlees en bloed waar je in zit is er om voor de vele zielen
het herkenbaar te maken. Het is duidelijk dat maar weinige zielen weten
te werken met alles wat ze om zich heen hebben. Het is namelijk energie
geplaatst in de Matrix en moet gezien worden als energie om er zo mee
te kunnen werken.
Op het einde van de cyclus van de film The Matrix krijgt de hoofdrolspeler
de energie te zien en dat op het moment dat hij zich overgeeft aan het geheel.
Goed, twee zaken werden hier duidelijk gezegd:
- Een; het overgeven aan het geheel maakt dat jij het geheel bent en zo alle
krachten kan bezitten die nodig zijn in welk geval dan ook.
- Twee was het eerste contact met de energie die hier nog uitgebeeld werd
in een zonachtige wezen maar in werkelijkheid simpel een zeer sterke
energiebron is die geen verdere kenbare vormen heeft. Door zich over te
geven is het mogelijk alle krachten te bezitten en zo lukte zijn missie van
zowel boven als ondergronds en was zijn doel bereikt en zijn energie is
overgegaan naar de totale energie.
Zelf heb ik meerdere malen het contact gehad met de ware energie en ben
ik ook bezig in die energie en alsmaar blijkt dat ik blijf op deze aardbol
daar mijn werk duidelijk niet afgelopen is en ik in mijn vel nog zaken
vast moet leggen voor het geheel. Nu weet ik ook dat er vele zijn die zijn
bedenkingen hebben over de energiewereld. Maar ik heb verschiedene boeken uitgebracht met alsmaar voorbeelden van zaken die voor de doorsnee
wereldburger onmogelijk zijn; Het gevecht met het vaticaan. Het gevecht
met de politiek en de plaatsen waar ik doordring en zaken aan kan kaarten.
Het gevecht tegen de rechterlijke macht. Het gevecht tegen dit systeem.
Het gevecht met de absolute kern van de freemasons en de contacten die
alsmaar op mijn pad komen waar ik achter niemand aan hoef te lopen maar
de personen mijn pad opzoeken! Zaken die vele mensen niet zullen lukken
omdat ze vechten tegen een geest, een niets of te wel het onmogelijke, of
is het hun eigen?
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Ook heb ik eens uitvoerig beschreven dat er geen wensen zijn door mij
omdat alle wensen al vervuld zijn! Zaken die duidelijk aangeven de kracht
van de energiewereld waar vanuit zeer gemakkelijk zaken aan te pakken
zijn. Het heeft geen zin om voor een rechtbank te gaan staan daar je dan
het spel aan het spelen bent van je tegenpartij. De kunst is het geheel aan te
pakken en door te dringen naar de kern. Dan gaat op die plaatsen de energie
zijn werk doen en zaken ombuigen. Er is geen tijd en het is niet dat iets
direct omgebogen wordt maar pas als de ware energie is doorgedrongen
gaan er zaken loskomen.
Voorbeelden
In 2010 schreef ik het boek “Curaçao maffia eiland”. Ik werd aan de
schandpaal gehangen, vervolgd en bedreigd want onze eilanden zijn een
geweldige gemeenschap! Nu 7-8 jaar later komt het ene schandaal naar het
ander naar boven. Bijvoorbeeld de gehele offshore, accountants bureaus en
banken zijn aan het vallen. Ook zijn de grote maffialeden of verdwenen,
worden opgepakt of het is overgeheveld naar een jongere generatie!
Hetzelfde met het boek over “Drugs” en het boek over de “Vrijmetselarij”.
Beide boeken hebben me veel ellende opgeleverd en men heeft er alles
aan gedaan om mij te laten verdwijnen of het leven onmogelijk te maken.
Maar nu beginnen de namen vrij te komen en worden er zaken aangepakt.
De moord Wiels, een politicus die in opdracht van een Nederlandse accountantsbureau vermoord is puur omdat meneer Wiels een illegale miljarden gokbusiness aan het opentrekken was. Het was de accountant van
de Nederlandse oranjes en een grote Nederlandse bank die te veel in de
picture kwamen en zo dus ook zich terug begonnen te trekken. Allemaal
zaken die nu vrij gaan komen puur door de juiste energiesnaar aan te raken.
We gaan even verder.
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Wat zien we niet bij alle genootschappen, clubjes en geloven? Deze mensen
verzoeken de goden en hogere machten om hen bij te staan. Ze doen dat
omdat het voor hen onmogelijk is werkelijk met de energiewereld contact
te krijgen omdat hun intentie de foute weg is in de energiewereld!
Valt je wat op? Het verhaal van De Matrix!
De vele hoge priesters en de vele hoge meesters falen op korte en lange
termijn omdat de ware connectie met de bron of te wel energiewereld niet
voor vast is voor hen. Ze falen en blijven falen omdat ze een belangrijke
regel van respect niet hanteren.
Doordat men speelt op de verkeerde wijze met de energie zal de energie niet
veel vrijgeven. Poorten naar andere werelden zullen grotendeels gesloten
blijven en als men er denkt doorgedrongen te zijn, gebeuren er vreemde
zaken. Ook simpel op deze aardbol gebeuren vreemde zaken omdat men
aan het spelen is en niet weet wat te doen met de kennis die er is maar door
ouderwets denken niet verder komen. Dat omdat men verstrengeld raakt in
overgecompliceerde formules en oneindige reeks getallen. Men verstrengelt
zich zelf omdat men van een eenvoudige opgebouwde energiewereld met
zeer simpele regels, denkt te kunnen wikkelen in een complex geheel of
als complex te laten overkomen voor de buitenwereld.
In de reis die ik meerdere malen heb mogen maken, en nog maak, was
het simplisme een van de grootste en meest moeilijke om het in te zien, te
pakken en mee te werken.
Wat vertellen wetenschappers nu? Nul en een!
Als men aan het einde komt van alles, zal men zien dat alles een nul en
een is!
Heeft men daar voor al die berekeningen nodig?
Zelf ben ik totaal niet geïnteresseerd in de vele berekeningen en formules
daar deze per eeuw veelal veranderen of weer in een andere context gezet
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worden. Het is nog steeds niet doorgedrongen dat men in cirkels aan het
draaien is en dat komt omdat men alles blijft koppelen aan tijd en afstand.
Dat zijn de grootste boosdoeners van de al lange wetenschap die dwaalt
en blijft steken in hun elite hoek.
Ja, tijden zijn aan het veranderen en kwantum is de nieuwe weg maar in
hoeverre zal men gaan inzien wat er werkelijk achter dit kwantum zit?
Zal men werkelijk zaken vereenvoudigen en in andere context zetten? We
weten allemaal dat er “meer” is maar weinige willen het verder weten, bang
voor het onbekende. Vreemd, want kan het misschien niet een veel mooiere
wereld zijn? Mijn ervaring tot dusverre is dat het een erg mensvriendelijke
wereld is en de energie de kracht is die enorm kan zijn mits goed gebruikt.
Doch steeds ziet men dat men de mens in angst houdt en dat er alles aan
gedaan wordt om zo min mogelijk van het ware leven vrij te geven. De
Matrix is er en de vraag is dan nog steeds van; is dit een kunstmatige Matrix
of een patroon, een wereld die zo ontstaan is vanuit het verleden?
Laten we dan even een stapje verder gaan en er het heelal bij gaan halen
en de holografie.
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2-8 Is het heelal een reusachtige holografische illusie?
We beginnen dit deel van het boek met een stuk wat opkwam tijdens het
schrijven van dit boek.
Bewezen, werkelijkheid bestaat niet.
Maak je klaar om je geest te laten blazen. Volgens een experiment geleid
door twee natuurkundigen in Australië, bestaat de werkelijkheid niet. Zet
aan, stem af en laat de man vallen, want de wereld zoals jij die kent is raar,
tenminste op kwantumniveau.
Andrew Truscott en Roman Khakimov van The Australian National
University gebruikten atomen om een John Wheeler-experiment met een
uitgestelde keuze te gebruiken. De Wheeler gedachte-experimenten vragen,
in theorie, op welk punt een object besluit om als een of ander te handelen.
Het team van Truscott en Khakimov gebruikte zogenaamd extreem dure
en complexe wetenschappelijke apparatuur om een enkel heliumatoom op
te sluiten en vervolgens door een paar laserstralen te laten vallen die een
verspreid roosterpatroon vormden.
Een andere reeks lasers werd vervolgens met willekeurige tussenpozen
toegevoegd om de bundels opnieuw te combineren, wat op een kwantumniveau het leek alsof het enkele atoom twee verschillende paden langs de
bundels had afgelegd. Toen de tweede set lasers werd weggenomen, leek
het atoom alsof het slechts op één straal koos.
Ben je nog steeds bij ons? Doet je hoofd pijn? Het is bekend dat de kwantumfysica dat doet.
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Volgens Truscott, “Als iemand kiest om te geloven dat het atoom echt een
bepaald pad of paden heeft genomen, dan moet je accepteren dat een toekomstige meting het verleden van het atoom beïnvloedt. De atomen reisden
niet van A naar B. Pas toen ze aan het einde van de reis werden gemeten,
werd hun golfachtige of deeltjesachtige gedrag tot stand gebracht. ‘
In plaats van het argument van gezond verstand dat het atoom óf het ene
pad óf het andere pad is afgegaan, ongeacht waar het is terechtgekomen,
zegt de verklaring van de kwantumfysica anders.
Of je hebt waargenomen dat het atoom één of twee paden afloopt, hangt
alleen af van hoe het werd gemeten aan het einde van zijn micro-maat een
soort van onwaarschijnlijke reis, wat in zekere zin betekent dat de werkelijkheid zelf niet bestaat, tenzij je het waarneemt.
Als je je er beter door voelt, is dit specifieke experiment alleen op kwantumniveau haalbaar en zou het bijna onmogelijk zijn om in het dagelijks
leven te gebruiken. Maar het laat ook zien dat weefsel van ruimte / tijd
absoluut gek is en nauwelijks betekenis heeft. Maar maak je geen zorgen,
de werkelijkheid bestaat toch niet.
Bron: Universiteit Utrecht
Dit stuk is opmerkelijk en zeker omdat het via een universiteit gezet is en
er enkele zeer interessante zaken staan opgesomd:
Er is geen werkelijkheid
De weg van kiezen ook in de wetenschap
Een onwaarschijnlijke reis
De ontdekking ruimte (afstand) en tijd
Kwantum is een zeer ruime wetenschap
Een stuk tegen alles wat weten-schap is!
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Het woord illusie komt steeds meer naar buiten en men is bezig om alles
in een illusie te zetten. Niet gek als we weten dat we al van dag één voor
de gek gehouden zijn doordat we moesten “geloven” in hooggeplaatste
personen en hun goden. De leugen dat de hogere machten het goed met ons
voor hadden en dat zij wel zouden zorgen dat de wereld op een correcte
manier draaiend gehouden zou worden. Maar als we simpel naar moeder
natuur kijken is er geen “hogere macht” nodig. De natuur heeft tienduizenden jaren gedraaid zonder dat er, van waar dan ook, ingegrepen is! Of is
alles toch een illusie en is het een grote machine die alles in handen heeft
en zorgt dat de zaak er blijft uitzien zoals wij het willen zien?
Ik wil toch even de beschrijving van illusie erbij halen want hieruit kunnen
we mooie beschrijvingen langs onze illusie leggen.
Illusie
Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. Het beeld dat iemand van de werkelijkheid heeft is gebaseerd
op diens waarnemingen via de zintuigen en verwerking van deze signalen
in de hersenen. Illusies zijn dus gebaseerd op foutieve waarnemingen van
reële externe prikkels.
Natuurkundige effecten
Een aantal illusies ontstaat door natuurkundige effecten. Bijvoorbeeld een
luchtspiegeling (of fata morgana) ontstaat door een temperatuurinversie
in de lucht. De schijngestalten van de maan ontstaan doordat we vanaf
de aarde meestal maar een deel van de door de zon verlichte zijde van de
maan kunnen zien; de rest is donker.
Door het dopplereffect verandert de toonhoogte van het geluid van een
voorbijkomende geluidsbron vanwege nadering of verwijdering ten opzichte van de waarnemer.
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Zinsbegoocheling
Van de verschillende mogelijkheden om zintuigen te misleiden zijn visuele
illusies het best bekend. Goochelaars en illusionisten brengen schijnbaar
onmogelijke dingen tot stand. Vaak leiden zij de aandacht van de toeschouwers af, om waarneming van de werkelijke activiteiten te voorkomen.
Gezichtsbedrog ontstaat veelal als gevolg van beperkingen van het oog als
zintuig. Een tl-buis lijkt continu licht uit te stralen, terwijl deze in werkelijkheid met hoge frequentie flikkert. Een film lijkt een continue verandering
van beeld te geven, terwijl het in werkelijkheid een snelle opeenvolging
van afzonderlijke beelden is. Bij gebrek aan voldoende referentie punten
(bijvoorbeeld in een donkere kamer) kan een autokinetisch effect veroorzaken dat de illusie wekt van bewegende objecten die eigenlijk stil staan.
Het zien van sterretjes bij een klap op het oog wordt veroorzaakt doordat
de oogzenuw wordt gestimuleerd, maar niet door een lichtsignaal. De
hersenen interpreteren elk signaal uit de oogzenuw als visueel, ook als de
stimulatie van de zenuw niet door licht wordt veroorzaakt.
Ook apparaten kunnen aan optische illusies lijden: op analoge televisies
lijkt het alsof streepjespakken alle kleuren van de regenboog hebben. Dit
verschijnsel wordt interferentie genoemd. Cameramensen leren hier rekening mee te houden.
Ook andere zintuigen zijn voor de gek te houden. Een voorbeeld van een
akoestische illusie wordt gevormd door de shepardtonen, die een eindeloos
stijgende toonhoogte lijken te geven.
Hallucinaties en dromen
Illusies kunnen niet bestaan zonder zintuiglijke waarneming, ze zijn een
foutieve interpretatie ervan. Dromen en hallucinaties zijn waarnemingen
zonder dat er een externe prikkel aan ten grondslag ligt. Ze zijn slechts
schijnbaar afkomstig van een zintuig. Ook drugs kunnen hallucinaties veroorzaken. Een droom is feitelijk een soort verwerking van visuele beelden
door de hersenen.
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Filosofisch
Strikt gezien is datgene wat als de werkelijkheid wordt beschouwd slechts
een beeld van de werkelijkheid. Er bestaat een filosofische opvatting, het
solipsisme, die ervan uitgaat dat alleen de waarnemer bestaat, en dat alle
waarnemingen zich uitsluitend in de waarnemer voltrekken.
Meestal gaat men er echter van uit dat er zich buiten de waarnemer ook
een werkelijkheid bevindt. Er zijn verschillende uitgangspunten om die
werkelijkheid te beschouwen, twee belangrijke daarvan zijn wetenschap en
religie. Volgens sommigen, met name aanhangers van het Kantianisme, kan
het belangrijkste derde uitgangspunt, de filosofie, slechts de uitgangspunten
van de andere twee bespiegelen in respectievelijk de wetenschapsfilosofie
en de godsdienstfilosofie; volgens anderen is het een aparte kenmethode
van de werkelijkheid.
Zo, we zijn door de omschrijving heen
Laten we het meteen bij de hoorns pakken en deze eerste zinnen eens nader bespreken: “Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist
idee van de werkelijkheid. Het beeld dat iemand van de werkelijkheid
heeft is gebaseerd op diens waarnemingen via de zintuigen en verwerking
van deze signalen in de hersenen. Illusies zijn dus gebaseerd op foutieve
waarnemingen van reële externe prikkels.”
“schijnbare werkelijkheid” en “een onjuist idee van de werkelijkheid”,
pak je het?
Wie bepaalt hier wat juist en onjuist is? Je kunt met plaatjes komen die
de illusie geven dat er zwarte punten verschijnen of vloeren die bol of hol
staan maar een gezichtsbedrog zijn, maar is dat illusie? Is het heelal een
illusie ondanks we het niet kunnen zien? Het zijn aannames die we vastgelegd hebben en zoveel mogelijk met de door ons bekende wetenschap
onderbouwde berekeningen, het zo moet zijn. Maar praten we dan over
een gezichtsbedrog of praten we over een illusie als we gaan bedenken
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dat de berekeningen niet kloppen en dat het wel eens anders in elkaar zou
kunnen zitten?
Als we alleen eens indenken dat het universum niet eindeloos is maar dat
het beginpunt het eindpunt kan zijn omdat er geen afstand is. Wat als we
net als onze goudvis in een glazen kom wel denkt dat hij eindeloze oceanen aan het zwemmen is terwijl hij misschien maar in 4 liter water aan
het zwemmen is!
Waarom ziet men geloof niet als een illusie? Want tot vandaag is er niet
één bewijs dat er een God, Allah of Mohamed is geweest. Alle goden en
heiligen zijn aannames die vastgelegd zijn in enkele geschriften. Het zijn
in mijn ogen allemaal illusies net zoals we denken dat we sterfelijk zijn
en dat we niet weten waarom we leven. Natuurlijk worden we overspoeld
met gegevens, maar zijn deze gegevens geen gevolg van een illusie? Want
hoe gemakkelijk is het niet om ergens iets omheen te brouwen om zo gelijk
te halen.
Is illusie geen werkelijkheid en is de zogenaamde werkelijkheid geen
verzinsel, een theorie of een gesteld gegeven gebaseerd op regels zo gezet
door de mens dat deze definitief lijken te zijn en zo de schijnbare werkelijkheid wil bewijzen?
Er zijn nu enkele wetenschappers gekomen en die vertellen ons dat het
universum een holografische illusie is. Nu, wisten we dat dan al niet veel
eerder? Want hoe lang weten we al niet dat het niets iets is en meer energie
bevat dan het iets! What about het zwarte gat waar de energie zo zwaar is
dat voor onze ogen gehele planetenstelsels in verdwijnen. Opgeslokt in een
gat wat in het geheel zweeft. Alsmaar zien we dat we in een onbeperkte
viskom leven waar de cijfers ongekend lang zijn en we steeds verder denken te komen en dieper in het geheel kunnen zien. Maar net zoals onze
goudvis, zijn we niet eindeloos in ons eigen kringetje aan het spinnen en
is, zoals al eerder gesteld, niet het einde een begin?
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Als dat zo is, is het duidelijk dat we in een illusie leven en wij het zien als
zijnde werkelijkheid en deze illusie komt ook veel op ons levenspad of is
misschien ons leven. Je weet nog wel de slogans van dat wat je wilt en er
echt voor gaat je het doel zult bereiken. Natuurlijk ga je je doel bereiken
als je die illusie alsmaar neerzet en blijft herhalen! We zien ook hoe vele
healers te werk gaan en ook die gladde praters, die voor hoge bedragen, je
gaan bepraten naar de hoogte en de top van het systeem. Hoe duurder de
spreker, hoe meer kans je hebt dat je weer wat treden op de maatschappelijke ladder mag klimmen. Want de illusie zegt dat je sterker bent dan dat je
zelf van je eigen denkt. Hoe sterker de illusie hoe hoger je kunt klimmen!
In werkelijkheid is het een illusie en is het een manier van jouw denken
dat maakt dat je andere wegen maar ook hogere goals kan verwezenlijken.
Zelfgenezing, is het een illusie of gebeurt het door jouw instelling?
Als ziek zijn nu eens een illusie is, want waarom zou je ziek moeten zijn?
Mensen die niet weten dat ze ziek zijn, zijn ook niet ziek en voelen zich
goed. Ze leven er op los tot de dag het lichaam stopt of men te horen krijgt
dat er iets goed fout is met zijn gezondheid! Zodra men gaat twijfelen dan
komen de kwalen. Ook gaat men ervan uit, je bent oud dus je moet pijn
hebben! Is dat alles niet een illusie?
Maar laten we even terugkomen op ons heelal ons universum want zoals we
nu moeten geloven is onze wereld een ongelofelijke onmeetbaar geheel. We
hebben geen idee hoe massief het universum is omdat we uitgefantaseerd
zijn hoe deze illusie in stand te houden. De cijfers worden te lang en het
overzicht is niet te pakken. Zolang we ons vasthouden aan tijd en afstand is
er een onverklaarbare massa en een oneindigheid, en is het niet meer in te
zien waarin we werkelijk leven. Dat maakt dat we tot op heden, goed ernaast
zitten simpel omdat we niet de zogenaamde elementaire oude wetenschap
naast ons neerleggen en gaan denken aan een energiewereld. Misschien is
de huidige wereld die we nu zien wel heel erg klein of zelfs niet bestaat!
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Door de weg van de wereld van de energie in te slaan lijkt het duidelijk
dat het heelal een optische illusie is. Puur omdat vele niet weten hoe we de
energie moeten zien en hoe mee te werken. Helaas zeer weinig mensen zien
de ware energie en weinige of geen weten hoe het geheel werkelijk werkt.
Duidelijk is dat het plaatje, wat nu momenteel ons voorgehouden wordt,
totaal niet de werkelijkheid vertegenwoordigt en deze in welk opzicht dan
ook de werkelijkheid benadert.
Komen we even op terug waarom we allemaal net even iets anders zien. Bij
de een is de vorm wat ronder dan bij de ander. Ook de kleuren verschillen
en de grootte is ook altijd weer wat anders. Elk mens ziet het anders en
het is een wetenschap die denkt zaken via deze wetenschap vast te kunnen
leggen. Wat ik zie hier voor me als ik op ons balkon zit, is totaal anders
dan wat mijn vrouw ziet. De steden (bouwsels) opkomend vanuit de zee,
de vele energiewolken en velden zijn dagelijks een schouwspel wat ik
mag aanschouwen. Voor andere is de zee de zee en de wolken de wolken
en hun plaatje is definitief en is dan voor hen geen illusie. Daarentegen is
de wereld die ik zie een illusie ondanks dat deze voor mij waarheid is en
duidelijk te zien is. Ik heb zelfs er in mogen gaan en mogen beleven! Is
dat dan Illusie?
Maar dan kom ik op een punt waar we het ook al over hadden in het
boek over dimensies. We praten dan over de vele tijdslijnen die men aan
dimensies koppelt puur omdat we van tijd uitgaan. We gaan honderd,
tweehonderd jaren terug of honderden jaren vooruit en deze personen zien
dan een geheel andere wereld!
Zoals ik weet en ervaar is dat er geen tijd is, en dat dan ook als bewijs
zie. Doordat alle werelden alle tijdlijnen niet achter elkaar volgen en zo
afgehandeld worden, is er duidelijk dat alle dimensies parallel naast elkaar
liggen. Zo kom je tot een geheel ander plaatje!
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Laten we hier eens verder op ingaan.
Geen afstand, geen tijd, want dat zijn menselijke beperkingen die men alleen ingesteld heeft om de mens te domineren. Als beide, afstand en tijd,
eens geschrapt worden dan heb je ook dat niet alles achter elkaar geplaatst
wordt. Ook haal je dan vele beperkingen weg. Dan heb je bijvoorbeeld ook
niet een “voor” christus of “na” christus. Alleen al dat men in de wetenschap
christus als bewijs zien zegt al dat de basis zeer wankel is en vastgelegd is
via een illusie! Het ervan uitgaan op een verhaal genaamd christus is dus
een zeer wankel gegeven. Duidelijk is dat de wetenschap gebonden is aan
een geloof cq bijbel.
We starten de tijd dus duidelijk rond een geboorte vanuit een verhaal wat
door een geloof is vastgelegd! Is het niet erg onwetenschappelijk? Zeker
als je daar al je berekeningen in de wetenschap op gaat baseren. Is het niet
vreemd dat de wetenschap met alle vernieuwde technologieën nog steeds
afhankelijk is van wat een harde wetenschappelijke kern goedkeurt en of
laat vernietigen? Elke wetenschappelijke ontdekking, in welke vorm dan
ook, moet bewezen worden in de gestelde termen van een eeuwenoude
wetenschapsregel. Opgenomen worden, betekent ook in de nieuwe wetenschap dat deze gestaafd moet worden aan oude geschriften waar ooit eens
iemand aan gedacht heeft en beschreven/vastgelegd heeft!
Door de scheve verhouding van wetenschap en de gegevens tijd en afstand
komen we zo op astronomische grote getallen en beweringen waarvan men
steeds verder gaat denken dat deze niet helemaal kunnen kloppen. Als
afstand zou bestaan en er is een begin en een einde mag ik toch aannemen
dat er nu bij de nieuwe wetenschap bewijzen niet kan zijn zoals dat een
pijnprikkel of verandering bij punt A simultaan te registreren is op punt B
en dat het “niets” meer is dan het “iets”! Deze waarnemingen liggen vast
zodat het zogenaamde barrière van sneller dan het licht ook op wankelen
staat en zelfs zonder erg al in de CERN aan het spelen is maar heimelijk
gehouden wordt daar dit alles laat klappen.
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Wat dan de experimenten dat je op punt A bent maar ook tegelijkertijd op
punt B (het experiment met de pijnprikkel)?
Hoe komt het dat we duidelijk mensen door poorten zien gaan en verdwijnen
maar ook zo weer kunnen verschijnen?
Het gegeven sneller dan licht en zoals zojuist al aangehaald dat het zwarte
“niets” vele malen meer is dan het herkenbare “iets”?
En zo zijn er al vele gevallen dat men kan zien dat het gegeven tijd en
afstand absoluut een achterhaald gegeven is. Vreemd genoeg moeten oude
geleerden, die er misschien een beetje mis zaten in hun stellingen, kost wat
kost beschermd worden op de bovenaardse wereld. Wat zeker duidelijk is,
is dat men in de ondergrondse wereld vele zaken anders ziet en zo ook mee
werkt. Dat maakt dat ze met vele technieken veel verder zijn en ook veel
verder zijn in het besturen maar ook bewerken van het bovenaardse leven.
En dan komen we op een heel mooi punt.
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2-9 Is het niet zo dat er een hologram gemaakt is om de
werkelijkheid te verschuilen?
Laten we eerst even het woordje hologram opzoeken en beschrijven via
de wetenschap.
“Holografie (Oudgrieks: ὅλος, holos = volledig en γράφειν, graphein =
schrijven) is een manier om een driedimensionale afbeelding van een object
te maken, met gebruik van een plat vlak in de vorm van een fotografische
film of sensor, of een ingegraveerde structuur. Door de afbeelding uit
verschillende hoeken te bekijken lijkt het platte beeld te veranderen zodat
de indruk van een ruimtelijk, driedimensionaal beeld bestaat. Het beeld
bestaat echter niet echt maar wordt gerepresenteerd door plaatsen waar
licht aanwezig is en door plaatsen waar minder of geen licht aanwezig is.
Het resultaat kan alleen vanuit een beperkte hoek worden waargenomen.
Door de breking van het (witte) licht zijn in deze afbeeldingen veelal de
kleuren van de regenboog zichtbaar.”
“Eenvoudig uitgelegd
Als men door een venster kijkt, krijgt men op het netvlies een beeld dat door
de ooglens wordt gevormd uit alle binnen de beeldhoek door het venster
op het oog gevallen golven. Met een bepaalde (fysisch-)optische truc is
het mogelijk, een momentopname te maken van deze golven zoals ze het
venster passeren; de daarbij gebruikte film of beeldsensor neemt dan de
plaats in van het genoemde venster. Deze opname – hetzij een ontwikkelde
film, hetzij een digitaal bestand van de opname door de beeldsensor – heet
nu het hologram, een opname dus van alle golven die op dat ene moment
door dat venster kwamen. Wordt dit hologram nu opnieuw belicht door
een laserbundel, dan worden de golven die tijdens de opname door het
raam binnenkwamen, als het ware gereconstrueerd (vandaar ook de term
„golffrontreconstructie”). De golven die door het venster kwamen, kwamen
uit verschillende richtingen, zodanig dat men (binnen de beperking van de
raamkozijnen) ‘diepte’ zag. Met de herstelde golven ziet men nu dezelfde
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‘diepte’. Er zijn ook hologrammen die met gewoon licht (dus zonder laser)
uitgelezen kunnen worden. Bekende voorbeelden daarvan zijn die op de
eurobiljetten en de bankpasjes.”
“Door een kleiner venster ziet men minder diepte, doordat men minder
ver van opzij kan kijken. Hetzelfde effect treedt op bij een hologram: hoe
kleiner het hologram is, des te minder ver men van opzij kan kijken en des
te minder diepte men dus te zien krijgt.”
“Iets diepgaander uitgelegd
De werking berust op het principe van interferentie. Licht kan beschouwd
worden als een golfverschijnsel. Het primaire licht (de oorspronkelijke
golven) en het secundaire licht (de golven die via de opname komen) doven elkaar op bepaalde plaatsen in de ruimte uit (tegenfase) en op andere
plaatsen in de ruimte versterken ze elkaar. Dit vereist echter wel dat de
golven niet willekeurig door elkaar lopen, en dat ze dezelfde golflengte
hebben en met elkaar „in de pas lopen”. Daarom is een coherente monochromatische lichtbron nodig voor een optimaal resultaat. In de opname
is het beeld niet rechtstreeks te herkennen: elk deel van het fotografische
beeld draagt bij tot het gehele hologram. Naarmate het opgenomen beeld
groter is, wordt het hologram scherper afgebeeld en is er meer diepte te
zien. De transformatie die hierbij optreedt, is een voorbeeld van wat in de
wiskunde bekendstaat als een fouriertransformatie. Omdat ieder deel van
het opgenomen beeld het gehele beeld van het hologram in zich draagt is
die naam holografie gekozen.
Net als het venster in bovenstaande vereenvoudigde uitleg, beperkt de
lichtgevoelige plaat (film, sensor) het hoekbereik waaronder men het beeld
nog ruimtelijk kan zien.”
“Toepassing
Hologrammen worden veelvuldig toegepast om de echtheid van een object
te waarborgen. Zo komen hologrammen voor op bankpasjes, bankbiljet-
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ten, softwareverpakkingen enz. Deze methode wordt toegepast omdat
hologrammen moeilijk na te maken zijn.”
“Holografische interferometrie
Daarnaast worden hologrammen gebruikt voor holografische interferometrie, een meetmethode waarbij het holografische beeld interfereert met het
licht dat door het – nog in de opstelling aanwezige – fysieke object wordt
weerkaatst. Daarna wordt de vervorming van het object tussen opname en
meting, bepaald door de ringen in het interferentiepatroon te tellen bij een
constante golflengte van de lichtbron. Hieruit kan het faseverschil tussen
de lichtbronnen, en dus de verplaatsing van het object worden bepaald.”
“Geschiedenis
Het pioneerswerk in het onderzoek naar holografie is gedaan door de Poolse
natuurkundige Mieczysław Wolfke. In 1920 bedacht hij een methode
voor het opsplitsen van het beeldvormingsproces in twee afzonderlijke
fasen. Hij overwoog ook het gebruik van interferentie voor het opslaan
van informatie. Hiermee legde hij de theoretische grondslagen voor de
hedendaagse holografie.
In 1948 bedacht Dennis Gabor, een Hongaars geleerde, een methode om
met behulp van een speciaal soort licht een voorwerp in drie dimensies op
de gevoelige plaat vast te leggen. Bij gebrek aan dat speciale (coherente en
monochromatische) licht – tegenwoordig gegenereerd met een laser – liep
de ontwikkeling spaak. In 1960 bouwde de Amerikaanse natuurkundige
Theodore Maiman de eerste werkende laser. Een laser produceert licht
van slechts één kleur (monochromatisch), dat ook dezelfde fase heeft en
dus coherent is. In 1962 maakten de Amerikanen Upatnieks en Leith met
behulp van de laser met succes het eerste hologram.
In 1971 kreeg Gabor de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn ontdekking.”
“Wetenschap
Holografie is ook een term in de theoretische natuurkunde. In de snaarIs de wereld een hologram?
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theorie, en meer algemeen elke theorie van de kwantumgravitatie, meent
men dat het zogeheten „holografisch principe” geldig is. Dit principe stelt
dat een ruimte geheel kan worden beschreven door de theorieën op de
randen, en dat er in zo’n randtheorie hoogstens één vrijheidsgraad heeft per
Planckruimte. Deze theorie komt van de Nederlandse theoretisch fysicus
Gerard ‘t Hooft. De (abstracte) gelijkenis met holografie is dat ook hier een
hogerdimensionaal object (het driedimensionale beeld) volledig gecodeerd
blijkt te zijn op een lagerdimensionaal oppervlak (de belichte plaat).”
Zoals we zien is voor ons het holgram pas een ontdekking vanaf de jaren
1920 maar van deze bovenaardse getallen geloof ik niet dat al niet eerder
deze techniek gehanteerd wordt vanuit de onderwereld. Want de wereld
heeft al veel eerder grote veranderingen ondergaan en zijn er zaken naar
buiten gekomen die wel heel erg anders waren, even denkende aan een
Nikola Tesla. Wat waren de beelden die ons toen voorgehouden werden en
wat is het wat er allemaal gaande is in technieken waar wij het bestaan niet
van mogen weten? En dan wil ik eerst even het andere deel van het hologram
erbij halen en dat is de “Virtual reality” of te wel “Virtuele werkelijkheid”
Er wordt het volgende over geschreven;
“Virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid (Engels: virtual reality,
afgekort: VR) simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker
via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. De meeste VRomgevingen zijn visueel en auditief, via speciale stereoscopische brillen
en geluid. Geur en tastzin worden uitzonderlijk toegevoegd. Waarschijnlijk
bedacht internetpionier Jaron Lanier, oprichter van VPL Research het woord
in 1989. Het bedrijf bouwde vroege VR systemen in 1980. Het begrip wordt
vaak in één adem genoemd met cyberspace en internet.”
“Interactie
Doorgaans kunnen gebruikers interactie hebben met of in de vr-omgeving
via een keyboard of randapparatuur zoals head-mounted display (hmd),
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de dataglove of cybergloves, processor power, bewegingssensoren, bodysuits, software de spacemouse. De simulatie kan lijken op een omgeving
uit de werkelijkheid, zoals bij piloottrainingen, maar het kan ook anders,
bijvoorbeeld bij het manipuleren van ‘virtueel’ DNA.
Als bijvoorbeeld de oriëntatie en eventueel ook de locatie van het hmd
(en dus het hoofd) wordt gedetecteerd dan kan de software zorgen voor
overeenkomstige aanpassing van het beeld.”
“Creatie
In de praktijk is het lastig en computerintensief om een geloofwaardige
VR-omgeving te creëren. Een handige standaard-taal om een vr-wereld op
te zetten is de taal VRML (Virtual Reality Markup Language) samen met
de standaard x3d. 3d scripttalen zijn te vergelijken hoe HTML op internet
bekend werd inzake 2d technieken. Met x3d versmelten deze talen in de
nieuwe xml-taal. Een voorbeeld van vrml is te vinden via het Groninger Museum. Dit museum gaf in 1999 Nederlands beeldend kunstenaar
Martin Sjardijn opdracht een virtueel museum te bouwen dat via internet
bereikbaar is.”
“CAVE
Naast de Head Mounted Display, waarbij men in visueel opzicht volledig
in VR verkeert (immersive VR), is een milder voorbeeld de CAVE. Men
heeft daarbij een redelijke overgang van de visuele werkelijkheid naar de
virtuele realiteit. Een Cave is een kamer van projectiewanden, waarbij er
op de wanden beelden geprojecteerd worden. In combinatie met de shutter
glasses die de gebruikers van de Cave dragen, lijkt alles in 3d uit de muren
te komen. Doordat er op de shutter glasses een positionerings-sensor zit,
zijn objecten van andere kanten te bekijken door rond te lopen en te bukken.
Met cybergloves krijgt de gebruiker de indruk objecten ‘vast te pakken’.
Het rekenkundig instituut SARA in Amsterdam heeft een CAVE voor onderzoekers uit disciplines zoals medisch onderzoek, psychologie, wiskunde,
economie en chemie. Complexe infrastructurele werken (aquaducten, viaducten en bruggen) worden in deze CAVE gerepresenteerd en beoordeeld
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op hun doelmatigheid door experimentele driedimensionale tijdsverbanden
te vergelijken. VR ontwikkelaar VisionaiR 3D uit Tilburg heeft een CAVE
systeem voor publiek. De Universiteit van Groningen noemde haar CAVE
de Reality Cube. Deze wordt voor onderzoek gebruikt en voor commerciële toepassingen. Een cilindervormig scherm dompelt grotere groepen
via stereoprojectie onder in de virtuele realiteit. Ook het bedrijf Movares
maakt virtuele werelden.”
“Literatuur en film
Sciencefictionboeken, zoals Simulacron-3 (1964) van Daniel F. Galouye of
Anderland van Tad Williams gaan over personen die vast zitten in virtual
reality. In het boek Neuromancer (1984) van William Gibson staat een
digitale wereld van computerdata centraal, genaamd de matrix. Het boek
wordt vaak genoemd als voorbeeld van virtual reality en tevens cyberspace,
waarvan Gibson de bedenker is. Het citaat gaat als volgt:
A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A
graphic representation of data abstracted from the banks of every computer
in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the
non space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights,
receding....” “What’s that?” Molly asked, as he flipped the channel selector.
De Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder maakte in 1973 een film
over VR: Welt am Draht. De eerste (animatie)film die dit deed was Tron
(1982). Een latere baanbrekende film met verbluffende ‘special effects’ was
The Lawnmower Man (1992) en een recenter en beroemder voorbeeld is de
film The Matrix (1999) met nog fantastischer ‘special effects’. In de James
Bond-film Die Another Day uit 2002 is een korte scène waarin Bond een
training ondergaat in een VR-wereld die niet van echt te onderscheiden is.
De kijker krijgt na de scène te weten dat het VR was. Deze films schilderen
de Virtuele Wereld af als niet te onderscheiden van de ‘echte’ wereld.”
“Cartografie
In de cartografie gebruikt ten behoeve van Milieu Effect Rapportages van
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nieuwbouwprojecten, zoals de Hanzelijn en de HSL-Zuid van VR. Daar
waar de gebruiker naartoe kijkt, loopt of klikt, wordt driedimensionaal de
omgeving van in beeld gebracht. Bij inspraak van omwonenden maken
deze technieken veel helder en kunnen beleidsmakers en ontwerpers voorkomen dat (omgevings)factoren over het hoofd worden gezien. Zo laat de
gemeente Apeldoorn omwonenden via internet een virtuele ballonvlucht
maken over de stad zoals die er rond de ‘kanaalzone’ over een aantal jaren
er uit moet zien.”
“Toekomst
Hoewel inmiddels tast gesimuleerd wordt en de computertechniek snel
vordert op het gebied van architectuur, petrochemie, games, VR simulatoren
voor medici, militairen, de lucht- en scheepvaart en de automobielindustrie,
heeft de technologie nog enige ontwikkeling door te maken voordat de
gebruikerservaring overeenkomt met die van de werkelijkheid.”
Wat hebben we nu gelezen?
Nu hebben we dus holografie en virtuele werkelijkheid in een adem genoemd en dat is bewust gedaan omdat ik meen dat deze beide zaken dicht
bij elkaar liggen. Zowel de holografie als de virtuele wereld die we kennen via onze schermen, en spelen zijn in mijn ogen, een uitvloeisel van
wat er al geruime tijd aan het spelen was. Aan vele verwachtingen kon het
bovenaards systeem niet voldoen omdat deze een gevaar zouden opleveren
en zo werden deze werelden geschapen.
Een van de mooiste voorbeelden is hoe we blijkbaar voor de gek zijn gehouden door de NASA dat men op de maan is geweest. Technisch was het
volgens vele onmogelijk om met de toenmalige raketjes een levend wezen
langs de Van Allen Belt te komen! Het mooie is dat een NASA astronaut
dat ook nog eens haarfijn uit ging leggen toen hij het nieuwe Orion project
introduceerde.
https://youtu.be/4O5dPsu66Kw (zie rond minuut 3)
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Kort na deze uitzending kwam er vanuit NASA een tweede video die
vertelt hoe ze langs de belt zijn gevlogen met de Apollo en welk materiaal
men gebruikte.
https://youtu.be/lNiscigIgBc
Kortom, een hele show waar men zichzelf in de weg staat. En waarom?
Want de onderaardse techniek is al zo vreselijk ver en is reizen naar andere
dimensies, planeten geen probleem. Dat zegt alleen dat er duidelijk een
grote afstand is tussen de onder- en de bovenwereld en het ook nog eens
kan gaan dat we over andere beschavingen praten.
Steeds meer gaat het er naar uitzien dat er om ons heen gesjoemeld wordt
om vele zaken van ons weg te houden. Kijk bijvoorbeeld naar de wereldbeurzen waar men dag in dag uit aan het sjoemelen is om grote bedragen
weg te sluizen en dat voor heel andere doeleinden. De financiële markt
is een complete farce daar deze geheel op hete lucht is gebouwd en nu
vormen aanneemt dat het ene gat het andere moet dekken. Men praat over
triljoenen en over bedragen die via waardepapieren en beleggingen gedekt
moeten worden. Waardeloos toiletpapier is de dekking van deze financiële
wereld. Maar wie is de organisatie die deze fata morgana in stand houdt?
Waar we ook kijken we zien zelf dat er een niet bestaande wereld om ons
heen gebouwd is door een beschaving die we niet kennen!
Goed, ik geloof ook dat we beter niet alles kunnen weten maar men is nu
verstrengeld in een wereld waar meer ongeloof is dan dat men geloofd
wordt. Alle fake aanslagen en het uitmoorden van gehele volkeren in de
naam van terrorisme is niets meer dan dat men de grip op het geheel aan
het verliezen is.
Maar we gaan even naar de kern van deze vraag; “Is het niet zo dat er een
hologram gemaakt is om de werkelijkheid te verschuilen?” Dan geloof ik
dat we in heel veel zaken in een schijnwereld gehouden worden om zo
vele zaken af te schermen. En dan vraag ik me af welk spel is men aan het
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spelen als men weet dat de financiële markt en zijn maatschappij rust op
lucht en een simpel niets?
Er zijn dus manieren om van niets iets te maken! Er is geen andere manier
om dit anders uit te leggen. En hoe is het mogelijk waarom men dit alsmaar
blijft ondersteunen en afschermen? Als mijn persoonlijke bankrekening
op nul staat is de bank in paniek en moet ik komen opdraven omdat die
bank niet weet waar zij de bankkosten kunnen declareren! Als een economie triljoenen in de min staat en het geheel ongedekt is, is er blijkbaar
niemand die ongerust is. Waar komt die dekking dan vandaan? Snapt men
ondertussen nog niet dat men compleet in een fakewereld aan het leven is
en dat niemand werkelijk iets tastbaars bezit?
Zelf geloof ik er heilig in dat de bovenwereld door de onderwereld beschaving in stand wordt gehouden om zo alle grip op de peilers van de
economie in handen te houden. Al wijst er alles op dat alle waarde papieren
niets waard zijn toch blijft men ze verhandelen en worden ze als waarde
gezien. Vroeger behoorde alles wat waardepapier is gedekt te zijn door
metalen wat kan zijn goud, platina of waardevolle stenen zoals diamanten
en smaragden. Nu praat men daar niet meer over en is er duidelijk iets wat
de waarde van de megaschulden boven de grond dekt! Dit kan en mag niet
naar buiten komen en dat wordt ook afgeschermd door, dat welke financiële
persoon zijn/haar mond openmaakt dat deze verdwijnt!
Voor mij is het duidelijk dat het leven op deze aardbol een simulatie is en
we een virtuele wereld gecreëerd hebben om zo veel onzichtbaar te maken!

2-10 Maar wie hebben er voordelen van dat wij in een
dergelijke wereld leven?
Het is onderhand wel duidelijk dat er werkelijk verschillende werelden
zijn op deze aardbol. We onderscheiden deze als “het gewone volk” en de
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“elite” maar dan praten we alleen nog maar over wat er op deze bol gaande
is. Want duidelijk is ook geworden dat een deel van de mensheid afgezakt
is naar onder het aardoppervlak. Maar daarnaast is het ook duidelijk dat er
een hoge beschaving vanuit het verleden bestaat en zich ook steeds meer
laat zien de laatste jaren. Opmerkelijk en er lijkt wel een reden voor te zijn.
Al vanuit oudsher weten we via geschriften, dat goden die verafgood
werden, alsmaar of vanuit de lucht vielen of vanuit het binnenste van de
aarde kwamen. Ja, oude verhalen die wel eindeloos herhaald zijn en we
daar nu nog over praten. “Vreemde” wezens, onverklaarbare verschijnselen
maar ook de UFO’s die ons allemaal langs de oren vliegen. Wat eeuwen
lang een verboden gedachte was, is nu steeds meer aan het vrijkomen en
wordt zelfs niet meer afgeschermd of verbannen. Door de gehele wereld
in kaart te brengen en door de oneindig vele camera’s die in omloop zijn,
verschijnen er foto’s en films waar schuilplaatsen tevoorschijn komen en
zaken duidelijker worden. Wat er allemaal onder onze aardkorst gaande is,
zijn niet enkele holbewoners die een teruggetrokken leven leiden. Zelf ben
ik ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met een groep wat de top
is van de mensheid en de absolute macht hebben over alles wat zich hier
boven op de aardkorst afspeelt. Maar we praten ook over een teruggetrokken beschaving die al vele eeuwen als goden gezien worden en wezens
zijn die de mogelijkheden bezitten van deze aarde te gaan omdat ze daar
de techniek voor bezitten.
Zoals ik al eerder aanhaalde zijn de wezens met de grote ogen die alsmaar
voorgesteld worden als zijnde wezens ver van de aarde niet allemaal zo
ver komend. Maar in mijn ogen zijn het verschillende wezens komende
van onder ons aardoppervlak en niet zo direct licht nodig hebben om zich
voort te bewegen en te oriënteren.
Buiten dit alles is het leven op aarde duidelijk een systeem wat zeer wankel
is en ook al bewezen is dat het niet draait op de financiën die door de aardse
top alsmaar ons voorgehouden wordt. De financiële mark blijft, hoe men het
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ook probeert te ontrafelen, in het bezit van enkele zeer duistere joden. Was
het een Hitler die zogenaamd de joodse gemeenschap wilde wissen maar
het was ook diezelfde Hitler die zijn oorlog voerde met joodse steun! Hoe
is dat allemaal te rijmen? Gemakkelijk, ook Hitler was een speelbal van
een ongekende en machtige groep. Hij moest bepaalde zaken doorvoeren
om zo de indruk te wekken dat hij tegen het ras/geloof joden was. Ook was
belangrijk dat de joden zo voor lange tijd zijn acties kon misbruiken als
zijnde de vete en de zogenaamde moorden die tegen hen gepleegd zijn. Maar
in werkelijkheid was hij wel bezig om een absoluut Germaans ras verder
te zuiveren en te creëren. Dat zuiveren van zijn ras is duidelijk gebeurd
en zijn doel zat er toen voor hem op. De joodse gemeenschap misbruikt
nog steeds zijn zogenaamde uitgevoerde acties tegen hen en alles en wie
anders beweert, wordt de mond gesnoerd.
Na het volbrengen van deze opdracht werd hij zijn verdere leven beschermd
door de machtigste groep op en onder deze aarde. Zelf heb ik ook het idee
dat deze man langere tijd totaal van de aardbodem gewist is geweest om
veel later toch weer boven het aardoppervlak nog zijn laatste jaren te slijten.
Het is wachten dat er eens die informatie via zijn derde boek naar buiten
gaat komen want dat heeft hij ons altijd voorgehouden dat dit nog eens zou
gebeuren. En dat maakt weer de vraag van wat en wie houdt dat nu tegen?
Door het alsmaar wroeten in oude geschriften valt me steeds op de rol van
een zogenaamd en zich voordoend nobele groep. Deze groep zit wonderwel
op alle sleutelplaatsen van de totale economie. Veelal van deze sleutelfiguren kunnen we terugvinden in de joodse gemeenschap en deze werkt zeer
nauw samen met het vaticaan. Klopt, de absolute sleutel met de onder- en
bovenwereld is het vaticaan maar deze hebben zich te ver verheven boven
de mensheid en zijn niet de schakel tussen de gewone mensen, hun maatschappij en de ware machtshebbers.
We praten werkelijk over de groep die zijn leden halen uit de maatschappij
en hen zo plaatsen dat ze bepaalde privileges hebben. Deze privileges zijn
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onder andere kinderen offeren en mis- / gebruiken, maar zij worden wel
zo gemanipuleerd dat ze denken dat ze werkelijk iets goeds doen voor de
gemeenschap. In werkelijkheid is het met simpel enkele miljoenen, wat
een aalmoes is, zaken afkopen.
Een systeem en zijn maatschappij zijn te dirigeren als men het gezag in de
tang heeft. Zo zie je dat het gehele gerechtelijke systeem in elk land van
deze aardbodem geregeerd wordt door deze club. Nu gaan weer enkele
van deze club schreeuwen en zeggen dat het onzin is en dat ze alleen maar
nobele acties doen. Nu, dan vraag ik me af, en heb de bewijzen daarvan,
dat waarom toevallig de absolute justitiële top en de politieke handlangers
gekoppeld zijn aan deze vrijmetselarij “genootschap”? Zelf heb ik bijeenkomsten mee mogen maken waar ik zeker van ben dat er leden van dit
genootschap bij waren en duidelijk aangaven wat er gebeuren moest. Gaat
misschien de organisatie UNICEF en de United Nations wereldpaspoort
even bij u rinkelen heren?
Ja, wereldpaspoort vernoem ik nu omdat achter dit document een vreemd
verhaal zit. Zelf heb ik me soeverein verklaard en dat wil ook zeggen dat
ik me totaal geen Nederlander meer voel en daarnaast me uitgeschreven
heb als rooms-katholiek. Nu heb je toch een paspoort nodig wil je reizen
en daar kwam uit het niets een wereldpaspoort op wat uitgegeven wordt
door UNICEF/United Nations. Het paspoort is voor mensen die geen
paspoort om welke reden dan ook kunnen krijgen of vluchtelingen zijn.
Het wereldpaspoort is een document wat volgens deze organisaties vrijwel
wereldwijd geaccepteerd is en geaccepteerd moet worden door de immigratie. Nu, mooi niet en zelfs het radicale slijmerige land Nederland ziet
het als een vals document!
Bij een bijeenkomst met UNICEF en de politiek werd ik ook verrast door
de aanwezigheid van diverse Nederlandse en lokale vrijmetselaars en ik er
werd verteld dat de wereld gaat veranderen en er zo ook een nieuw paspoort
verrezen is en er werd gedoeld op het bewuste wereldpaspoort! De deur
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stond open en zo confronteerde ik de aanwezige minister-president en lid
van UNICEF en vrijmetselarij met het gegeven dat immigratie het document als vals ziet en dat men opgepakt wordt als men het document toont
aan immigratie! Het werd kennelijk heet en men transpireerde vreselijk en
er kwam een antwoord dat het wereldpaspoort nog in de kinderschoenen
stond en dat er per land per regering, per systeem nog onderhandeld moest
worden dat het wereldpaspoort een geldig document is! Wat blijkt nu, het
wereldpaspoort is een uitgelekt paspoort wat weldegelijk geldend is maar
blijkbaar voor een bepaalde groep! Dat een kennis en ik het in ons bezit
hebben is blijkbaar een fout in hun systeem. Het bestaat dus wel, het is in
omloop maar er is iets meer nodig dan het bezitten alleen! Het paspoort lijkt
gekoppeld te zijn aan het genootschap dat wereldwijd de scepter zwaait!
We gaan terug naar onze vraag. Een vraag, waarom we in een fakewereld
leven, die dus wel beantwoord is. Het is duidelijk dat met alle hervormingen en het vrijgeven van vrijheden, we vrijheden hebben verkregen die
werkelijk niets zeggen. Er lopen duidelijk wetgevingen naast elkaar, er zijn
dubbele verdragen en is het rechtssysteem niet meer en niets minder dan
een instantie die vele zaken moet afkappen en verzwijgen. Amerika heeft
een constitutie en de gehele wereld heeft zogenaamde rechten van de mens.
Maar heeft u wel eens de verklaring van de rechten van de mens gelezen?
Ik wil dat u ze eenmaal gaat lezen in uw leven want weinige hebben dit
document eens doorgenomen.

2-11 United Nations Human Rights
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Preambule
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke
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en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap
grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van
de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van
de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld,
waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten,
en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal
van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de
mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens
niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot
opstand tegen tyrannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en
de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen
opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en
een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich
plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de
Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten
en vrijheden;
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Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door
alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk
orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er
naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten
en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te
doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid
van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die
onder hun jurisdictie staan:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij
zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander
in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische
of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied
betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.
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Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te
worden voor de wet.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak
op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke
bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en
tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de
grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of
verbanning.
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
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Artikel 11
Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op
voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet
bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen,
nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk
vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op
het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin
zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het
begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling,
noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke
inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Artikel 13
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen
de grenzen van elke Staat.
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te
verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 14
Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten
tegen vervolging.
Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen
wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de
doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
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Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch
het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en
een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft,
tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het
openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te
belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door
eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om
door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op
te sporen, te ontvangen en door te geven.
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Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten
tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering;
deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die
gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht
en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van de stemmen verzekert.
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke
zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie
en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en
culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Artikel 23
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige
en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor
gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige
beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert,
welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming
zal worden aangevuld.
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Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij
aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een
redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met
behoud van loon.
Artikel 25
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de
noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval
van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen,
al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Artikel 26
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans
wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht
zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar
worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe
de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen
bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor
de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
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Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven
van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële
belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek
werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke
en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring
genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel
uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van
de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn
in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in
strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd,
dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen
om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten,
die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring
genoemd, ten doel hebben.
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Nu heb ik mijn bedenkingen.
Ik hoop werkelijk dat u bovenstaande tekst eens een keer met aandacht heeft
gelezen en dan zie je dat deze tekst NIET voor ons is geschreven en ook
niet bedoeld is om de mens te beschermen en bij te staan in zijn “recht”.
Ik haal maar simpel het eerste artikel aan van dit verdrag wat al meteen
bewijst dat dit document duidelijk niet voor ons is geschreven.
Artikel 1
“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij
zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander
in een geest van broederschap te gedragen.“
1.
“Gelijk en waardigheid”
We weten allemaal hoe de wereld momenteel aan het lopen is, zie jij ergens “gelijk en waardigheid”? Het zijn twee woorden die veelal alleen in
de hoge klassen als regel gesteld is en niets meer is dan een respect naar
elkaar toe terwijl het mes achter in de rug gestoken wordt.
2.
“Begiftigd met verstand en geweten”
De zin die ook wordt misbruikt door de top om zo mensen alles te ontnemen wat men verworven heeft. Want dit is wat ons van de geboorte af al
ontnomen wordt. Men mag duidelijk niet zelfstandig denken en het schoolsysteem is daar op ingericht dat er maar een zeer beperkte informatie je
gaat bereiken. Er wordt alles aan gedaan om het zelfstandig denken als een
kwaad te zien! Een geweten hebben is uit den boze want dat zou inhouden
dat je NIETS doet wat de maatschappij van jou verlangt!
3.
“Geest van broederschap te gedragen”. Als laatste stuk van dit
artikel stelt men hoe de mens compleet vernietigd wordt. Hoeveel oorlogen
hebben we niet? Wat doet het rechterlijk systeem door onschuldige aan
te wijzen en te veroordelen en de elite in het openbaar beschermd en van
alles verschonen? Via een CID cq vrijmetselarij, die wereldwijd opereren,
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worden vele zaken smerig in elkaar gedraaid om zo de personen die uit het
geheel willen stappen te veroordelen en weg te werken.
4.
Dan komen we even op het woordje “broederschap”. Het woord
dat overal in de ritualen van de vrijmetselarij gebruikt wordt en zo ook
in deze Universele verklaring van de mens! Het mooie is dat door dit
woordgebruik, de bewuste groep zich alsmaar verraadt. Onthoud het woord
“broederschap”, het is het sleutelwoord wat in deze kringen gebruikt wordt
en aangeeft uit welke hoek bepaalde regels komen.
Kortom, het gehele verdrag is een fata morgana, een illusie een stel geschreven woorden die niet toepasselijk zijn op de wereldbevolking! Het
is een nietsbetekenend document wat de mens valse hoop geeft en veel
verdeeldheid oproept. Een verdeeldheid waar het juist om gaat want over
een verdeeld volk is te heersen, een eenheid is moeilijk te besturen. Al deze
woorden uit dit document komen vanuit de groep die werkt in zogenaamde
broederschap.
Zelf heb ik vele malen aanspraak gemaakt op enkele artikelen gesteld in dit
verdrag en dan krijg je veelal een antwoord omschreven in deze manier;
“Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst
van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen. De verdragspartijen zijn volgens het beginsel pacta sunt servanda
verplicht om de verdragen te goeder trouw na te komen.”
MAAR
In de wet is namelijk niet omschreven wat ‘te goeder trouw’ werkelijk voor
staat of wanneer iemand te goeder trouw heeft gehandeld. Wat wel in de
wet staat, is een omschrijving van wanneer goede trouw niet aanwezig is
ondanks dat er geen goede definitie is!
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Hier even de omschrijving
Te goeder trouw
“Te goeder trouw, wordt ook wel eens bona fide genoemd en is, zoals
gezegd, de tegenhanger van te kwader trouw, ook wel mala fide genoemd.
Te goeder trouw houdt letterlijk gezien in, dat iemand uit zuivere motieven
handelt. Er is geen sprake van enige vorm van bedrog, misleiding, kunstgrepen, verzwijgingen, wetenschap dat de handeling onwettig is, et cetera.”
“Het bovenstaande betreft onze eigen woorden: in de wet is namelijk niet
omschreven wat ‘te goeder trouw’ is of wanneer iemand te goeder trouw
heeft gehandeld. Wat wel in de wet staat, is een omschrijving van wanneer
goede trouw niet aanwezig is.”
“Zo kan iemand zich niet erop beroepen te goeder trouw te zijn geweest,
indien hij de feiten of het recht waar het om gaat kende. Dat is natuurlijk
erg lastig te bewijzen voor de wederpartij: hoe bewijst zij dat degene een
bepaald feit kende? De ander kan dat simpelweg ontkennen.”
“Daarom heeft de wetgever een handje geholpen: ook wanneer iemand het
feit of het recht niet kende, maar behoorde te kennen, kan hij niet stellen
dat hij te goeder trouw was. Eventueel moet hij zelfs enig onderzoek doen
zodat die feiten aan het licht kunnen komen. Ook zegt de wet, dat iemand
toch niet te goeder trouw is als onderzoek totaal onmogelijk is, wanneer
hij goede reden had om te twijfelen.”
“Wanneer moet iemand te goeder trouw zijn?
De wet geeft een groot aantal gevallen waarin het te goeder trouw zijn van
belang kan zijn. Hierna noemen we er enkele:
Bij het overdragen van een roerende zaak (bijvoorbeeld op basis van een
koopovereenkomst), waarbij de overdragende partij (de verkoper vaak)
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niet de eigenaar van de zaak is, maar bijvoorbeeld slechts huurder. Als de
koper zich erop kan beroepen dat hij te goeder trouw is, is de overdracht
geldig en kan de eigenaar het roerende goed niet meer terugvorderen.
Bij onverschuldigde betaling, waarbij degene die moet terugbetalen wél
aanspraak kan maken op vergoeding van zijn kosten, maar enkel indien
hij te goeder trouw was.
In veel situaties bij het faillissement komt de goede trouw duidelijk naar
voren.
Bij de totstandkoming van een overeenkomst kan de overeenkomst door
het niet overeenstemmen van wil en wilsverklaring niet tot stand zijn
gekomen. Indien de andere partij echter te goeder trouw was, kan daarop
geen beroep worden gedaan.
Voor de vraag welke termijn in het geval van verjaring van toepassing is.
Jurisprudentie te goeder trouw
Het is van belang om u te realiseren dat we in dit artikel slechts een uiteenzetting kunnen geven van de wettelijke regeling van goede trouw. Het begrip
‘te goeder trouw’ is namelijk lang niet alleen in de wet vormgegeven.”
“De jurisprudentie speelt bij relatief vage begrippen (zoals ‘te goeder
trouw’, maar ook bijvoorbeeld bij de redelijkheid en billijkheid) altijd
een grote rol. Rechters bepalen de exacte inhoud van een dergelijk begrip
door in de jurisprudentie aan te geven per afzonderlijk geval of er sprake
is van goede trouw of niet. Daaruit kan uiteindelijk dan een algemene lijn
getrokken worden.”
“Of iemand in een specifiek geval te goeder trouw is of niet, kan enkel
worden gezegd door de specifieke omstandigheden van het geval te toetsen
aan de wet en de jurisprudentie (en eventueel aan andere rechtsbronnen).
Het is verstandig om bij die beoordeling een jurist in te schakelen.”
“Te goeder trouw – Conclusie
Het te goeder trouw zijn is juridisch gezien regelmatig van belang en kan
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u erg helpen in een juridisch conflict. Dat geldt zowel strafrechtelijk, als,
zoals we in dit artikel hebben gezien, civielrechtelijk.”
“Te goeder trouw is een vaag begrip, dat zelfs in de wet niet is uitgelegd.
Er is enkel uitgelegd wanneer iemand niet te goeder trouw is en ook dat is
in vage terminologie gedaan. De uitwerking en nadere regels zijn voornamelijk in de (overvloedige) jurisprudentie terug te vinden.”
“Het is verstandig om bij specifieke vragen en conflicten rondom de goede
trouw, een jurist in te schakelen om zowel de wettelijke bepalingen als de
meest recente jurisprudentie te bekijken.”
En hier is het punt omdat wij als wereldburgers weinig of geen aanspraak
kunnen maken op als deze zinloze documenten. Wij als burgers hebben
namelijk niet het verdrag gemaakt en er is altijd een aanleiding dat wij niet
ter goeder trouw hebben gehandeld en zo het verdrag niet van toepassing
is in de zaak die je aanhaalt! Deze kronkel is een duidelijk bewijs hoe men
de burger via nietszeggende documenten en wetten worden vastgepind aan
regels die wel voor de een geldend zijn en niet voor de ander!

Deze “spelingen” van verdragen zijn er ook allemaal toegepast in de wetten
en regels waar we als wereldburger per land afhankelijk zijn en we ons aan
moeten houden. Met andere woorden “onze” wereld is niet de wereld van
de elite laat staan van de goden!
Het is overduidelijk dat de wereld waarin we leven fake is en zeker een
wereld is die werkelijk met twee maten meet. Kan ook niet anders want er
zijn grote belangen te verbergen en veilig te stellen. Als we een stapje verder
gaan is het dus ook een wereld waar duidelijk een onder- en bovenwereld
is en dan praten we nog niet over het gegeven dat er ook nog eens geen
tijd geen afstand is en dimensies naast elkaar liggen en niet voor en achter
elkaar. Door al deze zaken is het duidelijk dat de mens doorgaans alleen
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zijn/haar eigen wereld ziet en het dan ook nog eens een wereld is die men
zelf creëert. Deze zaken zijn namelijk niet door regels vast te leggen en
vandaar dan de exclusieve woorden die vele zaken net voor jou uitsluiten
maar juist andere weer wel kunnen gebruiken.
Al meerdere malen beschreef ik de soldaat die in een park zat en zijn einde
van het leven voor hem zag. Alles voor hem bestaat uit moorden, doden en
geweld. En dan het verliefd paartje dat op hetzelfde bankje zit in hetzelfde
park naast deze soldaat en de wereld ziet als een paradijs met moeder natuur om zich heen. Het zijn de vogels en de mensen die een verliefd gevoel
krijgen als ze naar de tortelduifjes kijken. Twee werelden op één bankje!
Laat staan al die werelden van ruim 7.6 miljard mensen levend op deze
aarde. En dan nog niet pratend over alles wat er onder de aarde leeft en
plaatsen waar we geen weet van hebben!
Dan denk ik toch even weer aan de werelden die ik alleen al kan zien,
beleven en me in kan bewegen. Want alleen al in mijn wereld en het bewegen in de wereld van de energie is het duidelijk dat schiften in werelden
en gaan naar diverse dimensies en het zien van verschillende werelden
mogelijk is en dat deze werelden wel degelijk aanwezig zijn. Het gevaar
wat nu gaande is, is dat er gerommeld wordt in frequenties en maakt dat
vele zaken nu gevaarlijk naar boven komen en dat vele mensen het niet
kunnen verwerken. Tot de dag van vandaag word je als gek verklaard als
je met deze zaken naar buiten komt. We krijgen zo meer gekken dan nog
zogenaamde “normale” mensen want alles komt steeds meer naar buiten
en wordt zichtbaar.
Zo komen we op het gestelde van wie er voordeel van heeft dat de wereld zo
nu in deze staat aan het lopen is. Dan denk ik dat het plaatje hier geschetst
wel duidelijk maakt dat het gaat om de twee volksgroepen die niet op het
aardoppervlak leven maar duidelijk de grote rollen spelen in het geheel
van wat hier op aarde allemaal gaande is. Zelf denk ik dat de mensen in
de ondergrondse steden duidelijk een connectie hebben met die “goden”
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of te wel oude beschaving en de ondergrondse mens een verlengde is van
deze oude beschaving. Vergeet niet de knowhow van deze beschaving is
vanuit onze ogen gezien enorm en de ondergrondse menselijke elite is
duidelijk daar een schakel in. Tussen deze oude beschaving en huidige
wereldbevolking bovengronds is er duidelijk een connectie want op een
of andere manier zijn ze afhankelijk van onze energie.
En dat maakt dat we tot de volgende vraag komen die zeer interessant is
en een geheel andere kijk gaat geven op het leven.

2-12 Wat was er het eerst, het Universum, het leven of de
nullen en enen (simulatie)?
Laten we nog eerst even het woordje simulatie aandacht geven.
“Simulatie
Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen
met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een
dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie
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zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd.
Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens welke deze
verandering plaatsvindt.”
“Toepassingen
Modellen zijn er in vele vormen en dientengevolge geldt hetzelfde voor
simulaties. Zo kan het besturen van een trein of vliegtuig via een simulatie worden nagebootst, of de gevolgen van een stormvloed, maar ook de
politieke besluitvorming in een gemeenteraad of de ontwikkeling van de
nationale economie.
Voordelen van een simulatie zijn dat deze plaatsvindt in een gecontroleerde,
welomschreven omgeving, en dat deze kan worden uitgevoerd zonder
de werkelijkheid te beïnvloeden. De lessen die uit een simulatie worden
geleerd kunnen vervolgens worden gebruikt om in de werkelijkheid verstandige beslissingen te nemen en fouten te vermijden.
Als het model geen goede beschrijving van de werkelijkheid is, het vertrekpunt verkeerd is gekozen, onjuiste veronderstellingen worden gemaakt
of geen rekening wordt gehouden met onzekerheden, kan simulatie echter
leiden tot het trekken van voorbarige of foute conclusies. Een extreem
voorbeeld daarvan treft men aan in de psychiatrie, als iemand een ziekte,
probleem of klacht voorwendt of veinst: deze persoon simuleert gedrag
dat hoort bij een model (zoals een ziektebeeld) dat zijn werkelijke toestand
niet goed beschrijft.
Fiscaal gezien spreekt men van simulatie wanneer de contractpartijen de
gevolgen van hun overeenkomst niet aanvaarden.”
“Computer
De computersimulatie in de toegepaste wetenschap is tegenwoordig zo
bekend dat deze voor leken vaak als ‘de’ simulatie geldt. Veel vakgebieden
kennen modellen die zo uitgebreid of complex zijn dat simulaties zonder
een krachtige computer eenvoudig niet mogelijk zouden zijn. Zo gebruikt
de verkeerskunde computers voor modellen om de verkeersafwikkeling
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mee na te bootsen. In de meteorologie zijn computers onontbeerlijk voor
de weersvoorspelling.”
“Soorten simulatie
Simulaties kunnen verschillende doeleinden dienen en verschillen dan
ook navenant van vorm. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen:
simulaties die de werkelijke ontwikkeling zo getrouw mogelijk nabootsen,
of juist de gevolgen van een ingreep daarin of een onverwachte gebeurtenis;
deterministische simulaties die volledig causaal zijn bepaald, en stochastische simulaties die een element van willekeur toelaten (bijvoorbeeld op
basis trekkingen volgens een kansverdeling);
simulaties binnen een bekende (tijds-)ruimte en simulaties die dienen voor
het maken van (toekomst-)voorspellingen;
simulaties die geheel ‘op papier’ plaatsvinden en simulaties, bijvoorbeeld
in spelvorm, waar menselijke beslissingen onderdeel van uitmaken.”
De vraag
Nu komen we op een vraag waar vele geleerden hun hoofd over gebroken
hebben en het logisch antwoord is dat Universum via een oerknal is ontstaan en dat zo het geheel proces in werking is getreden en we nu kijken
naar miljarden lichtjaren oud systeem.
Goed, we strepen tijd en afstand in deze theorie weg en dan lijkt het er
sterk op dat alles nu pas aan het ontstaan is!
Okay, niet te pakken!
Dat is begrijpelijk omdat we heel diep vastgeroest zitten in een megacomputer vol vragen en vage antwoorden gebaseerd op tijd en afstand.
We hebben net even de definitie gezet van wat simulatie is en dan zien we
dat het woordje veel omvat en dat het alle kanten op kan gaan. Simulatie
kan zijn de werkelijkheid maar ook juist de verwachte werkelijkheid! Men
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probeert de werkelijkheid na te bootsen zo natuurlijk getrouw mogelijk en
dat gebeurt de laatste jaren veelal via een computermodel (nullen en enen).
Nu hebben we al eerder aangehaald in vorige stukken dat het steeds duidelijker aan het worden is dat we als wereldbevolking bestuurd worden door
een machtige macht. Deze macht hebben we altijd omschreven als zijnde
“goden” en “buitenaardse wezens”. Dan kom ik op mijn zienswijze en stel
ik de vraag: Wat als we inderdaad, zoals in de cyclus The Matrix, in een
fakewereld leven en dat we in een omgeving leven die niet werkelijk zo
is? En dat wel verklaart waarom ik onder andere diverse werelden zie en
ik me daar ook in kan bewegen!
Wat als de fakewereld, zoals ons voorgehouden, niets anders is dan nullen
en enen?
En dat er nu meerdere mensen en zelfs wetenschappers door gaan krijgen
waar men zich werkelijk in bevindt?
Wat als de wetenschap nu door gaat krijgen dat alles een zeepbel is en deze
doorgeprikt kan worden?
Dat we door gaan krijgen om in andere dimensies te komen en dat men
weet de poort van het ware (virtuele) leven te kunnen passeren?
Is het gehele Universum zoals wij het zien niet een simulatie programma?
Is het zo dat wij daarin ons leven moeten leiden puur omdat de oude beschaving onze energie nodig heeft?
Zijn wij niet hun energiecentrale?
Op vraag één, fakewereld, krijgen we steeds meer bevestigingen en we zien
ook dat de huidige wetenschap duidelijk steeds meer afwijkt van zijn oude
zienswijze en een opening aan het creëren is dat we wel eens mogelijk in
een grote leugen leven. We zien dat ook bij de daaropvolgende vraag steeds
meer gegevens en beeldmateriaal verschijnen over “poorten” die dan nog
wel onbekende bestemmingen hebben maar wel steeds meer zichtbaar zijn
voor ons wereldburgers. En dan is het één plus één om te weten dat we
duidelijk niet via poorten naar andere werelden gaan maar door de illusie
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te prikken en zo in andere werelden terecht kunnen komen. Poorten zijn
namelijk niet nodig om je te verplaatsen naar andere werelden. Poorten zijn
een menselijke voorstelling die we steeds meer zien verschijnen in onze
wereld. We zullen die poorten simpel moeten gaan zien; van ontsnappen
vanuit deze illusie naar een ander geheel.
Ik persoonlijk zie daarom onze wereld als bijvoorbeeld een menselijk lichaam, dier of plant. Zie het lichaam eens als een universum op zich maar
als het lichaam gaat bloeden door een snee in het omhulsel, verlaat het bloed
in voor hem totaal andere wereld! Dat zien we in de dierenwereld maar ook
in de plantenwereld met hun sappen. We zien het ook in de microscopische
wereld. Zo wordt het steeds duidelijker dat het dus allemaal werelden in
werelden zijn. Onze aardbol, als wereld, is een deeltje (bloeddruppel) voor
een weer groter geheel. Dat maakt dat wij verstrengeld zijn in de getallen.
En zo mega afstanden zien en de tijd koppelen aan afstanden.
Als men de energievelden gaat zien van alles om je heen merk je dat het
een grote machtige simulatie is waar we ons in bevinden en dat we niets
meer zijn dan die ene proton, bacterie of druppel bloed die nodig is om
het geheel te voeden.
Dan komen we dus op de laatste vraag over de energiecentrale en dan ook
is dat te bevestigen door te gaan kijken wat en hoe de energiewereld is
opgebouwd. Men heeft dat in The Matrix cyclus willen uitbeelden en in
mijn ogen is het een beetje te simpel daar neergezet om zo toch herkenbare
menselijke elementen te plaatsen daar waar de ware energiewereld is. Het
is ook moeilijk te omschrijven omdat het iets is waar nog geen werkelijke
termen voor zijn. Het bestaat voor ons niet. Verder is er het feit dat er is
gebleken dat het “niets” in de ruimte veel meer energie bevat dan het “iets”
en dan zou juist de energie van het “iets” als niets er uit moeten zien, door
onze ogen gezien!
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Het kan ook niet anders, het is juist ons “niets” dat iets is omdat het anders
geen geheel kan zijn. De kracht namelijk van de energiewereld is dat het
van “niets” iets kan genereren omdat het een deel van de energie is. Energie is namelijk een speling tussen negatief en positief of te wel nullen en
enen. Als voorbeeld, bij een persoon die verwond is of een ernstige ziekte
heeft kan men zien aan de felle plaatsen die in zijn/haar lichaam zijn. Een
gezond persoon bezit juist niet die overdosis aan licht maar is een eenheid
van het totaal. Als men sterk opgelicht is of plaatsen heeft die sterk licht
uitstralen, wat een ophoping is van negatieve energie, is dat duidelijk te
zien. Dan zullen de verkeerde energie en die persoon als een negatieve
energiebron fungeren en zo een stoorzender zijn van het geheel. Het is dan
de energiewereld die dit aanpakt en dan de energie af zal laten vloeien naar
waar het weer nodig is in het geheel.
Okay verwarrend?
Klopt, want er wordt altijd beweerd, zeker onder de personen die het licht
gezien hebben, dat ze het licht zijn en het lichtbron vertegenwoordigen.
Nu, dat is ook weer een kromme menselijke gedachte. Het is duidelijk
dat ik het in de energiewereld dan ook compleet anders zie. Die overdaad
aan licht is een van de redenen waarom er zo veel scheef is in de wereld.
Het “niets” vertegenwoordigt het Universum en de kern van het leven is
een opeenhoping van energie. Door alle lichtende objecten op één lijn te
houden en het voor de energiewereld te laten werken, waar je overigens
het bestaansrecht vandaan haalt, is het belangrijk dat er evenwicht is tussen
dat niets en iets. Verstoorde delen zien we veel in steden en mensen die
werkelijk een grote vuurbal zijn en negatieve energie zijn. Daarentegen
als je in de natuur bent en op plaatsen komt waar de mens nog niet zijn
sporen te veel heeft achtergelaten, zie je een harmonieuze eenheid en een
overvloed aan energie in de vorm van het niets.

Is de wereld een hologram?

191

Het blijft moeilijk uit te leggen merk ik en ik denk dat ik het zo moet stellen.
De kracht en de ware energie moeten we als zwart (niets) zien en de verstoorde energie als overmatig licht en laten we zeggen, vuurbol!
Met dit gegeven is het ook uitgelegd waarom ons leven in dit universum
opgebouwd is uit nullen en enen, in natuurlijke termen plus en min of zoals
ik zo juist stelde licht en donker.
We weten dat de huidige wetenschap nog te veel werkt in het zichtbare
lichte gedeelte omdat, volgens de oude geleerden, in het niets of te wel het
zwart simpel niets is. Als we dat anders gaan zien en we gaan wroeten in
het zwarte zogenaamde “niets”, zullen er zeer veel antwoorden gegeven
worden op de vragen die nu met het licht niet te verklaren zijn. We zoeken
simpel onze antwoorden op de plaatsen waar deze antwoorden niet zijn!
Ik ga even nog door op het zwart, over het niets, om het verder door te
laten dringen. Alles is op zijn plaats en veel gooien we het in onze wereld
op “gravitatie” of te wel “zwaartekracht” en men denkt dat deze gravitatie
alleen maar gaande is, tot dusver, hier op deze aardbol. Ook dat is weer
het omgekeerde denken en interpreteren en het zeker niet zo te zien is in
de wereld van de energie. Letterlijk alles wordt bij elkaar gehouden door
gravitatie en alles is één geheel. Die bloedcel zwerft niet op zijn eigen door
je lichaam maar gaat die weg waar het hart het naar toe pompt! Dat zien we
duidelijk in alle levende wezens maar ook bij de aarde, het zonnestelsel en
zo het gehele universum! Alles heeft zijn plaats en alles gaat de weg waar
het naar toe gestuurd wordt!
Wie stuurt en waarom?
Wie en waarom, zijn vragen die we helaas niet kunnen beantwoorden omdat
we nauwelijks kunnen bevatten waar we in leven. Gaan we het plaatsen in
wat we wel kunnen zien dan is er voor elk leven, of dat het nu een Nano
deeltje is of een olifant, een reden waarom die juist op deze plaats aanwezig
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is. Zonder dat ene Nano deeltje is het niet meer die energiebron die daar is
geplaatst en die olifant doet juist op die plaats zijn werk voor het geheel.
Zo heeft elk deeltje, elk wezen een weg te gaan en allemaal om bepaalde
energieën te vergaren en weer uit te zenden. Het waarom zou men kunnen
plaatsen in het deel uitmaken van de totale energie. Wat de totale energie
is, is weer alles wat gekoppeld is aan die bron en dat is volgens onze kennis tot dusver alles wat leeft en alles wat men momenteel ziet en dat tot
sterrenstelsels toe.
Het grote probleem is met ons mensen dat er meer is wat we niet zien dan
dat we wel waar kunnen nemen.
Ja, allemaal een beetje hocus pocus en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet
weet waarom ik zo diep in deze materie ga. Want is er wel iemand die het
leven ook zo ziet en zo beleeft? Wie ziet ook de echte energie en wie wil
het überhaupt zien omdat ze bang worden van wat en waar ze in leven.
Ik moet je hier het antwoord schuldig laten omdat voor mij het plaatje zo
duidelijk is. Ik zie de energie, ik zie de werelden en ik denk dat ik soms
te ver in de materie duik en ik gezien word daarom als een fantast en misschien wel een achterlijke. Niet dat ik me daar verder aan stoor maar door
deze menselijke gedachte worden zaken al snel aan de kant gezet als zijnde
achterlijk. Helaas vele zijn mij daarin al voorgegaan maar het let me niet
om toch deze zaken vast te leggen.
Zelf denk ik dat we onder andere een deel van het antwoord kunnen vinden bij die wezens die gebruik maken van onze aarde levend onder onze
aardkorst. Doordat zij ook weten te reizen in de diverse dimensies moeten
zij ook meer weten wat er achter die deur zit. Ja, ik maak deze reizen ook
en ja, ik zet neer van wat ik zie. Maar of het bewijs is kan ik niet zeggen.
Wat is mijn woord tegenover een wetenschap en een leger aan ongelovige
omdat zij dit niet kunnen zien? Ik wil het gewoon houden op mijn bovenstaande verklaring en ik blijf mijn reizen maken.
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Wel wil ik verder nog meegeven dat het voor iedereen eens interessant zou
zijn zich toch meer te verdiepen, al is het plaatjes kijken, in de oudheid.
Want al lijken vele van deze afbeeldingen simpel en ook veelal onbegrijpelijk doch de energie kan jou misschien meer antwoorden geven op de
vragen die voor jou belangrijk zijn.

2-13 Wat is de kracht van elk individuele energie en
waarom probeert men deze alsmaar af te breken?
Ik wil deze vraag beginnen te beantwoorden met dit stukje wat laatst op
mijn scherm verscheen:
Ivo van Vulpen is natuurkundige aan het Nikhef-instituut in Amsterdam,
maar hij schrikt niet terug voor een beetje filosofie. Sterker nog, volgens
hem komt het bij het begrijpen van de wereld om ons heen uiteindelijk
allemaal neer op zijn vakgebied, de deeltjesfysica. ‘Deeltjes en krachten
zijn de fundamentele bouwstenen van het heelal. Als je die steeds dieper
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bestudeert, ga je patronen herkennen’, zegt hij. ‘Dan zie je bijvoorbeeld
dat alles om ons heen is gemaakt van slechts drie bouwstenen.’
Drie bouwstenen? Maar we zien toch hartstikke veel variatie? Waterstof,
koolstof, zuurstof, stikstof, ijzer… wie het periodiek systeem een beetje
kent, weet dat er meer dan drie soorten atomen bestaan. Maar al deze
atomen zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes: protonen, neutronen en
elektronen. Protonen en neutronen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit
nóg kleinere bouwblokjes: up-quarks en down-quarks.
Met een flinke emmer vol up-quarks, down-quarks en elektronen kun je
in theorie elke vorm van materie maken. Stenen, bomen, mensen, plastic,
lucht – echt alles. De enige reden dat een boom zich onderscheidt van een
hoop lucht, is dat de quarks en elektronen in een boom anders gegroepeerd
zijn dan in lucht. In een boom klitten ze veelal samen tot stevige roosters
met veel koolstofatomen, in lucht vormen ze vooral vrij bewegende stikstof- en zuurstofatomen.
Bron: Ivo van Vulpen
Opmerkelijk
Dit stukje is opmerkelijk omdat hier een natuurkundige openlijk een zienswijze lanceert die heel dicht bij mijn vorige paraaf gestelde zienswijze komt.
Er is dus werkelijk een omslag bezig in het denken en zien van het geheel.
Ook in dit stukje kom je dus bij het gegeven dat de energiewereld onbeperkt
is en dat geeft deze natuurkundige ook mooi aan. En dan komen we op de
vraag; waarom mogen wij als bovenaardse bewoners van planeet aarde
niets weten van de onbeperkte kracht die er voor iedereen beschikbaar is?
Stel je voor dat wij allemaal met onze bovennatuurlijke krachten gaan werken. Het probleem met de mens is namelijk dat men zich niet kan beheersen
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en ook niet weten in hoeverre je met bepaalde krachten kan gaan. Wat ik
al meerdere malen heb aangegeven, de mens is uit op macht met daaraan
het gekoppelde rijkdom en overheersing. Door deze zwakke karakters in
ieder mens is het zeer moeilijk om met krachten om te gaan die werkelijk
zaken kunnen veranderen en zelf grote verschuivingen zouden kunnen
brengen. Die wezens die met enkele krachten wel bestaan zijn die wezens
die zich buiten al deze menselijke tekortkomingen vallen. Er waren in het
verleden mensen die bepaalde krachten hadden. Helaas de meeste zijn de
fout ingegaan en het is momenteel zo ver dat de kraan van de energie nagenoeg dicht is gedraaid, simpel omdat er meer negatieve zaken vrijkwamen
dan positieve. Ondanks dat hebben we onder de jongeren nog duidelijk
kinderen die vele gaven bezitten. Ergens zijn we op een punt gekomen dat
deze jongeren de beheersing wel hebben en ook verder zien wat de consequenties zijn als ze misbruik zouden maken van hun gaven. Af en toe heb
ik contact kunnen krijgen met deze kinderen maar het mooie is dat ze zeer
op hun eigen zijn en eigenlijk afstandelijk leven naar het aardse geheel toe.
Wat we ook nu zien is dat er soms zeer extreme berichten verschijnen
en dat er personen los gaan komen met zaken die we in het verleden van
afgesloten werden. De reden van de regerende top op de wereld en hun
vaticaan om alle miljarden mensen op deze aardbol onder bedwang te
willen houden is simpel omdat zij menen de krachten te bezitten om alles
te beheren en naar hun hand te zetten. Maar de enige kracht heeft men dat
ze via vieze praktijken, leugens en afpersen de mensen zo in een angst
houden. Wat weer niets te maken heeft met pure energie. Daarnaast zijn
er nu diverse technieken die dag en nacht inwerken op de mensen en zo
de lichamen overbelasten dat ze geen energie meer overhouden om nog te
werken aan hun leven, hun opdracht, hun missie. De zaak is werkelijk erg
scheefgetrokken. Dat maakt dat wij als ratten en simpele melkkoeien zijn
om die energie te leveren voor deze elitaire top. Deze top behoort samen
te werken met de ware energiebron maar hier is duidelijk een kink in de
kabel gekomen. Er zijn duidelijke problemen met de connectie energiebron,
wat ons leven is, en de selecte groep.
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Volgens oude geschriften was alles in dienst van het hogere en de offers en
het geheel draaiden om deze energieniale kern. Nu zien we dat genootschappen de mensheid misbruiken, uitmelken en afslachten simpel omdat men
de overvloed aan veelal negatieve energie niet weten te verwerken. Dit is
op zich een goed teken maar de elite zijn een plan aan het uitvoeren om
de overvloed aan energie af te breken door simpel het aantal mensen via
oorlogen, aanslagen, onderling moorden en elektronica terug te brengen.
Het gaat toch om energie? Ja, dat klopt en je zou denken hoe meer energie
hoe beter maar er is heel veel fout gegaan bij de mens omdat de mensen
zeker niet de juiste frequentie energie meer leveren en zo een stoorzender
zijn in plaats van een energiebron. We meten dan ook momenteel zeer veel
vreemde waardes in de frequentie wereld en dat heeft allemaal invloed op
de mens, zijn gedrag en manier van leven.
De scheefgetrokken energie maakt dat de oude beschaving op onze aardbol
in grote problemen is gekomen en daarom steeds meer buitenaards hun
heil moeten gaan vinden. De elite tussenschakel is aan het falen en denkt
meer aan hun eigen dan aan het geheel. Het gaat zich oplossen en we
weten dat om geregelde tijden er aardse catastrofes zijn die dan de mensheid weer terugbrengen naar de proporties die nodig zijn voor het geheel.
Wel is duidelijk dat er nu ook daar zich een storing voordoet daar de elite
groep meent zelf te kunnen bepalen wie wel mag leven en wie niet. Ook
dat geeft weer een totaal andere frequentie. Het kan nog zo uitpakken dat
er grotere problemen gaan komen dan een simpele catastrofe. Zie maar
hoe er vanuit, zogenaamd buitenaardse leven, al ingegrepen is geweest in
de atoom experimenten, bepaalde oorlogen en onverklaarbare handelingen
van mensen uit het niets.
Zaken zijn dus goed uit de hand aan het lopen en de spelers zijn juist wezens/mensen die in die positie hadden mogen komen geregistreerd vanuit
de elite club. Dat gegeven is een gegeven wat alsmaar door de dimensies
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heen te zien is. Want niets staat werkelijk vast en alles is via de energiewereld een andere wending te geven. Kleine experimenten heb ik al mogen
doen en deze zijn inderdaad allemaal zo gelopen zoals ik het had gezien.
Maar ingrijpen is niet zo dat ik nu kan zeggen laten we van de wereld een
paradijs maken. Dat is een stap die niet werkt omdat de huidige aarde niet
in de juiste frequenties zit en als er nu in een keer een paradijs zou zijn hier
boven de aarde zou het naar een catastrofe uitlopen. Ook dat hebben we al
meerdere malen moeten meemaken en is terug te lezen in oude geschriften.
De reden waarom men nu geen paradijs hier kan maken is omdat de mensen te ver zijn verdwaald en totaal verziekt zijn door de eigen opgewekte
negatieve energie. Zeer weinig mensen zijn er te vinden die nog dicht bij de
bron zijn en nee, ook niet die nanana figuren die pretenderen de bron te zijn
of die personen die via een klooster de leer zogenaamd verkregen hebben.
Geld, macht en ego is alsmaar wat je ziet in hun energieën.
En zie maar:
Wie werkt er werkelijk voor niets?
Wie deelt zijn kennis kosteloos?
Wie werkt alleen maar met zuivere energie?
Helaas deze wezens/mensen zijn bijna op één hand te tellen. En daar gaat
het fout, want de huidige mens werkt allemaal mee aan de corruptie van
geld, macht en overheersen. Daarnaast is het probleem, zoals ik ook in
mijn platte aarde discussie had, dat de mens op zich verdeeld is. Waren het
vroeger nog groepjes mensen, nu via de sociale media zie je dat iedereen
voor zich is als het maar een like cq geld oplevert. Dat is het resultaat van
de absolute top die er alles aan gedaan heeft om zombies te creëren om
zo gemakkelijk de moeilijke mensen te verzamelen en op te ruimen. Een
gehersenspoelde mens over de dam, de rest gaat volgen als een schaap
omdat het een nieuwe trend is en meegedaan moet worden!
Zie de Facebook, Instagram en de vele andere “(a)sociale”media die massa’s
aan mensen mobiliseren die volgen wat er op hun schermpje komt. Het
198

HOLOGRAM

plan is geniaal en zover het nu gaat, gaat het lukken om vele mensen op
deze manier uit te schakelen. De dosis angst dat verspreid wordt zoals de
berichten dat bijvoorbeeld de wereld vergaat en er buitenaardse invasies
gaan komen en er mensen zijn die met geweren alles platwalsen of bombarderen, is al heel ver uitgewerkt en kan binnenkort verder uitgevoerd
worden. De schapen staan voor het hek, nog een grote nieuwe trend en
men zal allemaal springen.
Ik praat nu over de laatste jaren waar ik zeer grote veranderingen zie in
de energiewereld. De sociale media verslaving, het schaapachtig reageren
en handelen. Maar ook het nauwelijks denken, praten en schrijven zonder
enig inhoud, niet relativeren laat staan inzicht hebben is nu al ruimschoots
aangetoond en is ook al bewezen. Het wachten is op de overdosis negatieve
frequenties (o.a. G5) en vele zullen zichzelf opruimen. Dat er nog veel meer
geweld gaat komen is duidelijk en het is al ingezet. Door de dosis drugs
en de dodelijke frequenties zullen er nog meer hersenbeschadigde mensen
komen en het opruimen met een goede reden door de top kan beginnen.
Maar zoals ik al stelde, er zijn uitzonderingen aan het opkomen en er zijn al
geluiden dat er te veel mensen doorhebben wat er mis aan het gaan is. Ook
zijn er in de onderwereld personen, en dan praat ik over de onderwereld
op het aardoppervlak in criminele sferen, die door gaan krijgen dat er iets
niet meer zo gladjes loopt. Als mensen niet meer bang zijn, zaken doorzien
en dan ook nog weten te werken met de energie die ze weer op peil hebben kunnen brengen via hun gave, kan je zwaaien met wapens, dreigen
en roepen maar dat heeft geen vat meer op deze personen. Die groep is nu
aan het groeien en dat maakt dat de ondergrondse cultuur wonend onder
het aardoppervlak ook in problemen gaat komen omdat het niet meer te
verschuilen is. Je kunt een bunker bouwen en dikke deuren hebben maar
elk hol heeft zijn zwakheden zeker als men het kan bekijken via de energie
van waaruit het gebouwd is.
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Door krachten weg te houden en af te breken van de massa denkt men
het bestaan van de elite groep vast te houden. De zaak is te werken via de
loge van de vrijmetselarij en zo het vaticaan zwak te maken. Dan moeten
deze ratten wel uit hun hol komen en gaan alle deuren open. De zwakke
schakel ligt bij deze twee groepen en deze wordt steeds zwakker omdat
ze ook hun eigen energie met alle technieken afbreken. Welke god men
er ook bijhaalt, men zal het niet kunnen afschermen en terugbrengen naar
hun volle kracht. Zo zie je al dat de Islam sterk aan het opkomen is en weer
een ander geloof afgebroken wordt. Deze groep ziet nu hun kans omdat het
vaticaan aan het wankelen is. Maar pas op, de Islam is ook een onderdeel
van datzelfde vatikaan en men probeert nu via een noodweg de mensen te
overtuigen dat de Islam de zwarte piet is. Let wel, het is een simpel vies
spel om zo vele zielen op te ruimen en bepaalde hoeken leeg te vegen.
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3-1 De werkelijke wereld
Dit stukje kwam ik tegen en het refereerde naar wat al even bekend is:
In het jaar 1977 op de Universiteit te Geneve, Zwitserland werd bewezen
dat materie connectie blijft behouden al zijn ze niet fysiek met elkaar
verbonden.
De proef was dat een deeltje gesplitst werd en dat een deeltje 25.8 km
verder gebracht werd.
Beide deeltjes reageerden op alles simultaan en er was duidelijk geen
verschil in de tijd.
Mits het sneller dan het licht zou zijn wat volgens de huidige wetenschap
(nog) niet te meten is.
Men kent dit verschijnsel als “kwantum verstrengelingen”.
Einstein zette dit verschijnsel onder “Spook effect op afstand”. Ook Einstein
kon het verschijnsel niet verder verklaren want dan zou er nog een snelheid bestaan sneller dan het licht! Of de gehele beredenering van afstand
en tijd zou in twijfel getrokken kunnen worden en zo ook de wetenschap.

Opmerkelijk
Dit experiment laat duidelijk het bestaan van tijd en afstand wankelen.
Het bewijst zeer zeker dat het Universum één is en dat alles met elkaar
verbonden is.
Na dit stukje was er verder nog een interessante bevestiging van de kracht
van de energiewereld namelijk:
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“Zonnevlammen zijn een graadmeter voor het gedrag en handelen van de
mens”.
Duidelijk is uit statistieken gebleken dat, als de zonnevlammen meer actief
zijn, de mens weldegelijk andere gedragingen vertoont. En ook dat wijst
er op dat alles zeker afhankelijk is van de energie die er in zijn totaliteit
vrijgegeven wordt. Een energie die dus ook verbonden is met alles wat we
om ons zien en ervaren.
Nu praten we hier over de wetenschap die dus wel weten wat er duidelijk
gaande is maar blijkbaar het nog niet weten te plaatsen in hun wereld
van het “weten”. Ook zou dat alles wat de wetenschap tot dusver heeft
vastgelegd wel eens tot wankelen kunnen brengen. Want alleen al in deze
twee bovengenoemde artikelen blijkt dat er een groot probleem is met het
gegeven tijd en afstand. En een nog groter probleem dat weldegelijk alles
via energie aan elkaar gekoppeld is.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat alles één energiebron is en alles vanuit
één totale kern is. Van overtuigd ben ik omdat ik het zelf mag zien maar
ook ervaren. Het maakt niet uit of je nu aan het einde van de straat moet
zijn of andere kant van de aardbol, via de energiewereld is vrij eenvoudig
deze connectie te leggen. Waar men denkt poorten voor nodig te hebben
is alleen maar een leugen om mensen te weerhouden die krachten ook te
gaan gebruiken en zo hen te ontmoedigen.
Er komen dagelijks theorieën op mijn scherm hoe het geheel is en ik ben nu
al vele jaren aan het beschrijven wat er werkelijk achter ons leven gaande
is. In dit boek is een duidelijke vraag gesteld of ons leven een hologram
is en dan denk ik dat we dat met een ja mogen beantwoorden als we er
vanuit gaan dat er een werkelijk energieveld is waar zich alles afspeelt.
Dan hebben we ook het gegeven dat we zelf onze wereld kunnen bepalen
en creëren. Ook is er het gegeven dat 7.6 miljard mensen deze wereld allemaal iets anders zien. Dat alles is simpel het spelen met energie zonder
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dat men het weet. Vele zaken gebeuren in ons onderbewustzijn omdat we
door de moderne manier van opvoeding en scholing alles wat gevoel en
te revolutionair is wordt afgestompt, verboden en zelfs met medicijnen
onderdrukt.
Wat volgens mijn ervaring duidelijk is geworden, is dat er zo ook bewezen is dat er een “onderwereld” bestaat waar duidelijk twee verschillende
generaties leven. We hebben daar een groep wat mensen zijn die teruggetrokken leven onder de aardkorst en we hebben de hoge intelligentie
wat afstammelingen zijn van de vroegere goden en wezens die in de voorgaande jaren ons aardbolletje kwamen bezoeken en zijn blijven hangen.
Deze beschaving is nog steeds dat groepje die alles in handen heeft en de
menselijke onderaardse tak als buffer gebruiken om zo de zaken boven op
de aardkorst te sturen en te regelen.
Als men vele oude tekeningen goed bestudeert en de zogenaamde vertalingen weglaat en puur deze tekeningen op je in laat werken zie je in de
duizenden jaren van beeldinformatie dat men altijd gesproken heeft over
bovennatuurlijke wezens, goden en oppermachtige wezens. Dan denk ik
ook even waarom er zo heimelijk gedaan wordt over de skeletten die men
vindt en van menselijke aard zijn maar wel kunnen gaan tot zeker 6 meter
lang! Waarom zwijgt de wetenschap hier alsmaar over en is er zeer weinig
informatie hierover? Hetzelfde zien we met bepaalde groepen zoals de tijd
van de Anunnaki waar nog tot de dag van vandaag een taboe over heerst en
het zeer moeilijk is deze groep open te leggen en hun verhaal te vertellen.
De goden, de vliegende wezens en ga zo maar door, het zijn geen verzinsels
en mensen hebben ze gezien en zo vastgelegd.
Al deze zaken wijzen op verschillende werelden en, zoals ik ook al stelde,
de vele dimensies waar mensen zich in kunnen verplaatsen als ze maar
verbonden zijn met de energiewereld. Je gaat geen jaren terug in een tijd
of eeuwen verder in de toekomst! Alles is een nu omdat alles vastgelegd
is in dat hologram, die matrix en die wereld wat je ziet, voelt en beleeft.
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Hoeveel verhalen mogen we niet lezen over de kracht van bepaalde monniken en de zogenaamde vreemde fratsen die ze uit kunnen halen. Ze
houden ongekend lang hun adem in, ze kunnen zichzelf zelfs dood laten
voorkomen en weer maanden, jaren, eeuwen later tot leven komen. Andere
spelen met de zwaartekracht en weer andere hebben het monnikengeduld
en doen zaken waar het woordje geduld helemaal verdwijnt! We hebben
heksen en er zijn personen die werkelijk vele voorspellingen doen omdat
ze gemakkelijk switchen tussen dimensies. We hebben ook geesten, demonen en zelfs een duivel. En zo kunnen we vele bovennatuurlijke zaken
hier neerzetten waarvan vele het zien als fantasie, bedrog en ook als fake
worden betiteld. In werkelijkheid zijn het zaken waar men uiteindelijk
bang voor is en zeker die groep die de macht nu in handen heeft. Nog niet
zozeer omdat men bang is van eventuele monsters maar bang omdat men
zich in een onbekende wereld aan het begeven is.
Verder denk ik persoonlijk meer aan het gegeven dat er mensen zijn die ook
met de energie kunnen werken veelal in beperkte mate en in kleine hoeken
van de energie. Heel duidelijk is dat er met deze “gave” of weten van het
werken met deze energie, er toch ook door vele misbruik wordt gemaakt.
Teveel gewroet en misplaatste energie zetten op plaatsen waar het niet
hoort, is veelal de schuld van grote ongelukken. Je ziet dan duidelijk dat
al heel snel deze mensen door de mand vallen en plotsklaps grandioos de
mist ingaan met wat ze gedaan hebben. Men verliest het inzicht en of die
bepaalde kracht en dan gaat men liegen, bedriegen en is het aan het geheel
dat ze aan een schandpaal genageld worden en wordt er direct opgepakt
door de bange hoek van; zie je wel, niets is waar van die persoon, hij is
een oplichter! Dat, ondanks hij of zij weldegelijk eens die gave beschikte
maar helaas misbruikte.
Een mooi voorbeeld zijn, wat ze zich noemen, “genezers”. Ja, elk mens kan
genezen worden (zie boek “Zelfgenezing”). Ik mag geen ander genezen
zonder toestemming van de energiewereld. Elk ziektebeeld is nodig in
het leven van elk mens en het is aan die persoon hoe deze aan zijn eigen
Is de wereld een hologram?

205

gezondheid gaat werken. De meeste genezers gaan grandioos de fout in
omdat men geld aanneemt of goederen vraagt voor hun diensten. Vele hebben geen toestemming van de energiewereld om te mogen genezen, dat is
alsmaar duidelijk. Daarom zie je dat bij zulke genezingen bijvoorbeeld de
persoon, die denkt genezen te zijn, plotsklaps een ongeluk krijgt of op den
duur een nog ergere nieuwe ziekte voor terug krijgt. Bij genezing komt er
veel meer bij kijken dan “misbruik” maken van de krachten. Het is ook
een van de redenen dat de conservatieve geneeskunde in zeer vele gevallen
totaal de mist ingaat en dat patiënten van de ene in de andere ellende vallen.
Het respect voor de energiewereld is momenteel ver te vinden en ook dat
toonde onder andere de tabellen van zonnevlammen, weer, aarde, gedragingen mens duidelijk aan. Want de vele agressie en de vele oorlogen zijn
met alles in de energiewereld gekoppeld en is verbonden met elkaar. Zo
zijn wij het die onszelf ziek maken en soms vele andere mee trekken in
deze negatieve spiraal.
Het unieke is dat wij als mens nu onszelf over gaan geven aan een techniek
die bestaat uit nullen en enen. We stappen nu het tijdperk in waar computers zaken gaan overnemen maar ook gaan bepalen wat te doen en hoe te
handelen. Dit gaat dan de “logische periode” worden en de weg zoals men
het heeft bepaald! Wat we hier nu zien is dat buiten het hologram van het
Universum er nu een contra artificiële wereld gezet wordt en we dus verder ondergeschikt gaan worden aan zaken die niet meer door ons bepaald
kunnen worden via een natuurlijke energie. We gaan nog verder afstand
nemen van de natuurlijke energiewereld, die we zelf kunnen kneden als
we zouden willen. We geven ons over aan een computer die gekoppeld
is aan een programma geschreven door één persoon wat duidelijk geen
weet heeft van het energieniale hologram! Dit kan nog een interessante
wending worden omdat we dan praten over een natuurlijk hologram contra
een artificieel hologram!
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Is dat niet wat we zagen in De Matrix trilogie?
Er zijn duidelijke wegen en er zijn nu machtigen der wereld die werkelijk
denken zo de mensheid naar hun hand te kunnen zetten maar men vergeet
een ding, de natuurlijke energiebron is de grondslag van alles wat in dit
hologram gecreëerd wordt, zo ook het artificiële hologram aangestuurd door
computers. Dat maakt het interessant en zelf ben ik al aan het experimenteren wat mijn simpele energie kan doen aan al het elektronisch geweld!
En dat laat mij bijna elke dag verbazen. Want hoe krachtig de artificiële
bron ook is en hoe goed beschermd en ver gehouden wordt van de huidige
mensheid via de natuurlijke energie, alles is te bewerken simpel zoals het al
aangegeven is in het experiment in Geneve. Het experiment wat vastlegde
dat alles met elkaar verbonden is. Het is een zeer interessante reis in de
wereld van nullen en enen en de wereld die niet bestaat.
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3-2 Slot
Hologram
We leven in een hologram, wat de energiewereld is, een wereld waaruit
het gehele Universum uit bestaat. Het “niets” is duidelijk “iets” en wat nog
mooier is, is dat het zogenaamde “niets” juist de bepalende factor is van
het leven in dit Universum. Wij zijn niet bij machte met onze menselijke
hersenen in te zien wat het gehele Universum precies is. Maar uitgaande
wat de natuur ons laat zien en zoals wij het leven beleven en vele zaken
hebben proberen vast te leggen, is duidelijk dat we in een viskom leven,
de eeuwige afstanden rond zwemmend voor een oneindige tijd!
Afsluiting
Een grappige afsluiting om te zien dat we nog niet veel opgeschoten zijn
met onze tocht in het leven. De taal van duizenden jaren geleden en nu.
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4-1 Diverse video’s en terug te vinden informatie
“12 december 2016
Amerikaans onderzoeker David Wilcock en klokkenluider Corey Goode,
die naar eigen zeggen meer dan 20 jaar actief was binnen het geheime
Amerikaanse black ops circuit, zeggen dat er grote onthullingen aankomen
over een oude beschaving die ontdekt is onder het ijs van Antarctica.
Het zou gaan om een beschaving die minstens enkele tienduizenden jaren
geleden bestond en die overvallen werd door een kanteling van de aardas,
waardoor het continent dat voorheen dichter bij de evenaar lag, plotseling
geconfronteerd werd met pooltemperaturen van 40 graden lager. Hierdoor
zouden de bewoners, die de “Pre-Adamieten” genoemd worden, tegelijkertijd met allerlei prehistorische dieren en planten ter plekke gestorven
zijn en goed bewaard zijn gebleven onder het ijs.
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Wilcock en Goode zeggen dat de Amerikanen inmiddels veel van deze lijken
en kadavers afgevoerd hebben voor onderzoek. Veel vondsten zouden zo
goed intact zijn dat er gesproken wordt van een “Pompei on Ice”. ”
Dit artikel geeft aan de diverse beschavingen die voor lange tijden zowel
onder de grond als ijs leefden. Nog steeds is dit gaande en nog steeds zijn
er steden diep onder de grond. Deze groepen mensen hebben iets met
elkaar te maken.

“Vaticaan plant cursus exorcisme: “Steeds meer mensen bezeten”
Het Vaticaan gaat komende maand een trainingscursus organiseren rond
exorcismes, oftewel duiveluitdrijvingen. Volgens de Kerk is dat nodig
omdat er steeds meer meldingen binnenlopen van mensen die bezeten zijn
door demonen en vragen om een gespecialiseerde priester.
Volgens de International Association of Exorcists, een organisatie van zo’n
200 priesters die gesteund wordt door het Vaticaan, is het aantal bezetenen
zo hard gestegen dat we van een ‘pastorale noodsituatie’ kunnen spreken.
Vorig jaar rapporteerde de christelijke denktank Theos dat exorcismes
een groeiende industrie waren, en een Siciliaanse woordvoerder beweert
nu dat het aantal mensen die beweren dat ze bezeten zijn het laatste jaar
verdrievoudigd is. Dat komt neer op 500.000 meldingen per jaar.
Om het probleem aan te pakken, gaat het Vaticaan nu van 16 tot 21 april
een trainingscursus houden in Rome, die zich zal focussen op het uitdrijven
van duivelse krachten door de kracht van het gebed. “Het gevecht tegen
de slechte kracht woedt al sinds het begin van onze wereld, en zal duren
tot het einde”, verklaart priester Cesare Truqui, een van de gastsprekers.”
Bron HLN België
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2018 en het vaticaan gaat hun gevecht tegen exorcisme verder aan. Doch
er al eens over nagedacht dat het niet de duivel is waar deze priesters tegen
vechten en de personen bezeten van zijn? In het geheel zien we dat het
om personen gaat die buiten de maatschappij vallen en het mensen zijn
die gevoelig zijn voor de vele frequenties die op hun beurt de persoon in
kwestie anders laten gedragen dan dat de kerk zou willen zien. Zijn het
niet personen die juist het grootste gevaar zijn voor het huidige geloofsysteem? Is het niet dat daarom het vaticaan zich druk maakt over deze
enkele zielen die niet passen en niet te intimideren zijn door het geloof en
het totale systeem? Dat het vaticaan hier zo graag op in wil haken gaat het
duidelijk niet om zieltjes winnen. De krachten worden in mijn ogen te veel
naar buiten gebracht en er is dus duidelijk een kracht waar het geloof erg
bang voor is. Is dit een van de verschillende ingangen?

“De wetenschap bevestigt dat de mensen energie van anderen absorberen
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Waarschijnlijk is het je overkomen wanneer je met iemand bent en je voelt
een slechte vibe alsof die persoon je energie wegneemt. De wetenschap
zegt dat alles om ons heen energie is, en we zijn ook energietransformaties.
Uit een studie van de Belfield Universiteit in Duitsland is gebleken dat
installaties energie uit andere installaties opnemen.
De resultaten van dit onderzoek zijn gevolgd door een arts en therapeut,
Olivia Bader-Lee.
Bio-energie is de wetenschap die onderzoekt hoe de energie zich gedraagt
in levende wezens. De studie omvatte algen of om nauwkeuriger te zijn
Chlamydomonas reinhardtii. Naast fotosynthese hebben algen een andere
energiebron die energie uit andere algen opneemt.

Olaf Kruse is Duits bioloog en auteur van deze studie. Zijn ontdekking werd
gepubliceerd op Nature Site. Bader-Lee legt uit dat het menselijk lichaam
als een spons is dat energie opneemt die ons omringt.
Dit is de reden waarom sommige mensen zich niet op hun gemak voelen als
ze rond specifieke mensen zijn. Ons lichaam is vergelijkbaar met planten
die energie absorberen om de emotionele staat te voeden. Ook kunnen we
energie geven aan de cellen en het verhogen van de niveaus van cortisol
en kataboliseren.
Dat verklaart waarom sommige mensen vaak van stemming veranderen
en ze blij zijn, lachen, optimistisch maar ook angstig, boos, verdrietig en
gestrest zijn. Volgens Bader-Lee zijn we de afgelopen honderden jaren onze
aansluiting kwijtgeraakt bij de natuur waar het opnemen van energie zeer
gunstig zou zijn voor de mens. In feite is onze geest energie, en er is niets
‘bovennatuurlijks’, maar alleen manifestatie van verschillende energieën
in de wereld.
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Oude culturen van elk continent waren zich hiervan bewust, terwijl wetenschappers het negeerden. Verscheidene wetenschappers durven deze
problemen echter aan te pakken. De rest van hen is bang voor verwerping
en kritiek door de wetenschappelijke gemeenschap.”
Bron: RealPositiveExperience
Een gegeven waar ik al vele jaren over heb en ook weer aantoont dat de
top van menselijke keten duidelijk onze energie nodig heeft.
Wat als we onze energie eens afsluiten voor hen?

Boeken vrij te downloaden
“Dimensies”
ISBN 978-1-365-87087-3
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.
pdf
“Zelfgenezing”
ISBN 978-1-4709-3332-6
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Zelfgenezing_download.pdf
“Geloof en het geloven”
ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-gelovenDownload.pdf
De protocollen van Sion 21ste eeuw
ISBN 978-1-326-84325
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Sion_Download.pdf
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Boeken over de Anunnaki
Voor het gehele verhaal over de Anunnaki en hun planeet Nibiru lees het
document in het boek “Dimensies” vanaf pagina 40.
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.
pdf
- The end of Days, ZechariaSitchin
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/The%20
End%20of%20Days.pdf
- The Lost Book of Enki, ZechariaSitchin
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/LBoE.pdf
Erich von Däniken
“Waren goden kosmonauten”

Video’s
Ons Universum is een hologram; enkele interessante video’s die zich met
dit onderwerp bezig houden;
https://youtu.be/XoP0lzBC9mo
Our Universe as a Hologram
Kostas Skenderis
Is The Universe A Hologram?
https://youtu.be/iNgIl-qIklU
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Documentaires ruimtevaart
Apollo en welk materiaal men gebruikte.
https://youtu.be/lNiscigIgBc
Orion project introduceerde.
https://youtu.be/4O5dPsu66Kw (zie rond minuut 3)
Ons leven een simulatie, misschien interessant om over wat zaken meer
te weten.
EVIDENCE WE ARE IN A SIMULATION - SHOCKING (MATRIX,
ELON MUSK, VIRTUAL REALITY, QUANTUM PHYSICS)
https://youtu.be/ccQPesc7HFs

Het gevonden computer string in de kern van het leven.
De wetenschap gaat steeds meer zaken inzien zodat men het “weten” duidelijk in een verkeerd “schap” heeft gezet.
Theoretical Physicist Finds Computer Code in String Theory
https://youtu.be/cvMlUepVgbA
Link naar getuigenverklaring bank senior
FORMER WORLD BANK SENIOR COUNCIL SAYS A “SECOND
SPECIES” ON EARTH CONTROLS MONEY & RELIGION
https://youtu.be/c7E9SUwlooE
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4-2 Extra aanhaling
Extra aanhaling voor alle mensen die ik helaas niet de namen/bronnen
van weet.
Met een speciale dank aan alle makers van het beeldmateriaal wat hier
in het boek te zien is. Helaas heb ik weinige van u kunnen achterhalen
maar ik wil u via deze weg heel hartelijk danken voor uw werk. Zoals u
misschien al weet vraag ik geen geld voor al deze informatie en zitten er
geen royalty’s op dit boek. Het gaat mij er om dat de boodschap onder alle
mensen komt en dat we allemaal op een betere wereld mogen gaan leven.
Namaste
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John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:
Eiland-je bewoner Deel 1				
Eiland-je bewoner Deel 2 				
Eilandje bewoner - Luxe edition				
Eiland-je bewoner Bundel 				

ISBN 978-1-4092-1856-2
ISBN 978-0-557-00613-7
ISBN 978-1-4092-2102-9
ISBN 978-0-557-01281-7

John Baselmans Drawing Course 			
The secrets behind my drawings 				
The world of human drawings 				
Drawing humans in black and white 			
Leren tekenen met gevoel 				

ISBN 978-0-557-01154-4
ISBN 978-0-557-01156-8
ISBN 978-0-557-02754-5
ISBN 978-1-4092-5186-6
ISBN 978-1-4092-7859-7

Ingezonden 				
ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem 			
ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen				ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent				
ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad					ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek						ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn				
ISBN 978-1-4467-2954-0
Curacao Maffia Eiland				
ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link 					ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele						ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren				
ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1			
ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2			
ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1				
ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2				
ISBN 978-1-326-03645-4
Geloof en het geloven					ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt						ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names					ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs						ISBN 978-1-326-84325-0
John Baselmans’ Lifework part 1				
John Baselmans’ Lifework part 2				
John Baselmans’ Lifework part 3				
John Baselmans’ Lifework part 4				

ISBN 978-1-4092-8941-8
ISBN 978-1-4092-8959-3
ISBN 978-1-4092-8974-6
ISBN 978-1-4092-8937-1

John Baselmans’ Lifework de luxe part 1
John Baselmans’ Lifework de luxe part 2
John Baselmans’ Lifework de luxe Curriculum
Mañan						ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?					
ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes				
ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba						ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur					ISBN 978-1-4475-2701-5  
        	
The world of positive energy                 			
ISBN 978-0-557-02542-8
Words of wisdom (part 1) 				
ISBN 978-1-4452-6789-0
Words of wisdom (part 2) 				
ISBN 978-1-4452-6791-3
Words of wisdom (part 3) 				
ISBN 978-1-4461-3035-3
Words of wisdom (part 4) 				
ISBN 978-1-4710-8130-9
Het energieniale leven					ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood					ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing					ISBN 978-1-4709-3332-6
Levenscirkel					ISBN:978-1-300-76189-1
Utopia						ISBN 978-1-329-51188-0
Dimensies						ISBN 978-1-365-87087-3
Hologram						ISBN 978-1-387-72155-9
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

deel 1					
deel 2					
deel 3					
deel 4					
deel 5					
deel 6					
deel 7					
deel 8					
deel 9					
deel 10					
deel 11					
deel 12					

ISBN 978-1-4092-7691-3
ISBN 978-1-4092-7736-1
ISBN 978-1-4092-7747-7
ISBN 978-1-4092-7787-3
ISBN 978-1-4092-7720-0
ISBN 978-1-4092-7742-2
ISBN 978-1-4092-7775-0
ISBN 978-1-4092-7738-5
ISBN 978-1-4092-7768-2
ISBN 978-1-4092-7708-8
ISBN 978-1-4092-7759-0
ISBN 978-1-4092-7661-6

