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Inleiding
The Electric Universe theorie is gebaseerd op de erkenning van de bestaande
natuurlijke elektrische verschijnselen. Het zegt dat overal in het universum
elektriciteit en magnetisme is, omdat de ruimte tussen objecten zoals planeten, sterrenstelsels, sterren en superclusters een plasma is. Daardoor hebben
de sterrenstelsels ook hun spiraalvorm.
Nicola Tesla heeft al honderd jaar geleden ontdekt dat het ‘medium’, de
‘ether’, actief is en dat elektromagnetische energie gratis en voor niets uit dat
actieve medium zelf onttrokken kan worden. Nikola Tesla Smiljan, 10 juli
1856 – New York, 7 januari 1943) was een Servisch-Amerikaanse uitvinder,
elektrotechnicus en natuurkundige. Hij wordt gezien als een van de grootste
ingenieurs en uitvinders aller tijden.
Prof. dr. ir. Claus Turtur becijferde met behulp van een wiskundige afleiding, op basis van de wet van Coulomb, de energiedichtheid van het ‘statisch’ elektrische veld; het elektrische veld dat door elke lading, elk elektron
en elke atoomkern, wordt uitgezonden. Omdat deze ladingen continu
energie uitstralen zou elke elektrische lading dus een perpetuum mobile zijn,
tenzij die energie afkomstig is van een tot noch toe onbekende energiebron.
Dat laatste is uiteraard het geval en volgens Turtur is er een energiestroom
vanuit het vacuüm die elke lading binnenstroomt en daar binnen in omgezet
wordt in de elektrische energie, die vervolgens weer uitgestraald wordt. Deze
energie wordt weer opgenomen door het vacuüm en vervolgens weer afgegeven aan andere ladingen. Met andere woorden:
Er is een kringloop van elektrische energie en deze energie, die door alle
elektronen en atoomkernen in het universum wordt uitgestraald, ligt in
principe gratis en voor niets voor de mensheid. De elektrische stromen zijn
aan te tonen door bv. het noorderlicht en de zonnewind. Het kosmische
plasma (geïoniseerde gassen), die samen 9.999% omvatten van het zichtbare
heelal, reageren op deze elektromagnetische velden. De mens reageert ook
op deze velden.
Zwaartekracht hangt af van de massa en de snelheid waarmee een object
draait. Hierbij denk ik aan het symbool van de schepping de draaiende slang
die zichzelf in zijn staart bijt. Omdat de slang rond is en draait, ontstaat
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er energie, dus massa en zwaartekracht is dus het effect van dit proces.
Aristoteles had gelijk toen hij vertelde dat God de eerste beweger was en dat
wij de beweging moeten overnemen.
Aristoteles was een leerling van Plato, hij sprak: “Het is de Goddelijke vinger,
die de beweging op gang brengt. Wij, de mens, zijn het, die de beweging moeten
voortzetten. Daarom is het belangrijk om te weten, hoe wij die beweging in
stand kunnen houden”.
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Voorwoord
De mens is een onderdeel van het heelal en wordt beïnvloed door de alom
aanwezige elektromagnetische krachten. Het lichaam van de mens is een
wandelende kosmische ontvanger en zender en is permanent met de hele
wereld en de kosmos in contact. ‘The Electric Universe ’, is mijn pleidooi
voor het besef, dat al het leven op aarde, de mensheid, planeten en sterren,
uit een en dezelfde bron komen, en vanwege deze gezamenlijke afkomst ook
voor altijd met elkaar verbonden zijn. Het doel van de evolutie is te werken
aan een nog groter plan. We krijgen de kans om te werken aan de ontwikkeling van ons bewustzijn, onze creativiteit en de mogelijkheden tot het
nemen van verantwoordelijkheid voor de vormgeving van ons eigen bestaan.
The Electric Universe is een uiteenzetting over veel nieuwe ontdekkingen
en informatie met het doel, liefde en overgave aan het leven en het eigen
lichaam te bewerkstelligen. ‘The Electric Universe’ is een document over de
evolutie en de onverbrekelijke relatie tussen de kosmos, de mens, lichaam
en ziel. Ik zal in ‘The Electric Universe’ inzicht geven in het bestaan van alle
vormen van leven binnen een kosmisch kwantumveld, een hogere vorm van
intelligentie die ons leven mogelijk heeft gemaakt en ons aanstuurt naar een
steeds groter bewustzijn.
‘The Electric Universe’ is een besef, dat het bewustzijn van de mens alle
grenzen kan overschrijden, dat het bewustzijn en het zenuwstelsel van de
mens mogelijkheden omvat, die nog niet begrepen en dus nog onbenut
zijn. Met ‘God’ bedoel ik de onzijdige schepper van dit heelal. Door de
wetenschap die er nu is over het lichaam van de mens, dat hij neurologische eigenschappen bezit om als een kosmische zender en ontvanger te
functioneren, is de relatie tussen de mens, de wereld en de kosmos, een feit.
Daarnaast is er over de hele wereld voldoende informatie en kennis over
het bestaan van het bewustzijn van de mens, dat we de ziel noemen. De
ziel blijkt het niet vernietigbare deel van de mens, dat zich door middel van
ervaringen in de materie op aarde ontwikkelt. De mens is bezielde materie,
zich moeizaam ontwikkelend in een kwantumveld, dat we het heelal of
de kosmos noemen. Ons lichaam is ook een kwantumveld. Maar we zijn
niet alleen, de hele mensheid wordt gedragen door de aarde: de aarde heeft
ook een kwantumveld. We reizen met elkaar, op de planeet aarde, in grote
snelheid door ons eigen heelal en evolueren in verschillende velden, die met
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elkaar samenwerken. Intensief onderzoek naar ziekten van mensen hebben
mij doen inzien, dat alles er op duidt, dat de mens zich ‘moet’ ontwikkelen.
Doet men dat niet, dan werkt de kosmos tegen en worden mensen ziek.
Jezelf ontwikkelen is het medicijn tegen ziekten
Vanuit deze gedachte is jezelf ontwikkelen, dus de evolutie, het medicijn tegen ziekten. Vanuit deze filosofie over de plaats van de mens in het grote geheel ontwikkelde ik een psychosomatische geneeswijze. Deze geneesmethode
paste ik toe bij duizenden volwassenen en kinderen met vele soorten van
klachten en ziekten, met als resultaat, dat ik hen op eenvoudige en natuurlijke wijze kon helpen bij hun ontwikkeling en……. genezing. De filosofie
achter deze geneeswijze is de mens zijn Koninklijke plaats in de schepping
weer terug te geven. In dit document en introductie van de filosofie en de
geneeswijze wordt duidelijk, dat we ons opnieuw moeten realiseren, wie we
zijn….. een topprestatie van de evolutie. Het wordt door ontdekkingen van
vele wetenschappen zoals neurologie, kosmologie, astrofysica, kwantumfysica, morfogenese, nanotechnologie, communicatie tussen mensen, cellen en
het bestaan van fotonen, (die ons het licht schenken) steeds duidelijker dat
er een Goddelijk of super bewustzijn kan zijn. Een intelligentie die met alles
in contact staat en een evolutieproces aanstuurt. Dit boek is een poging ons
te laten beseffen wie we eigenlijk zijn…..‘gestold licht’.
En God zag, dat er licht was, en het was goed
Ik kwam tot deze conclusie door een praktische onderbouwing van dertig
jaar intensieve studie neurologie, geesteswetenschappelijk onderzoek en
praktische ervaring met mijn patiënten. Mensen gaan steeds meer beseffen
dat er meer is dan we nu weten, dat het bewustzijn alle grenzen kan overschrijden en dat het zenuwstelsel van de mens technieken omvat, die nog bij
lange na niet begrepen zijn. Het is alleen onze ziel, die een hogere vorm van
intelligentie en wijsheid bezit en die de toegang heeft tot dit vermogen. Het
is ook de hoogste intelligentie, de ziel van het heelal, of God, die met ons
kan communiceren: omdat we er deel van zijn. Mede door deze conclusies,
lijkt het een bittere noodzaak, dat we onze zaken op deze planeet ‘anders’
gaan regelen en beseffen, dat we de wetten van de natuur, waar we een
onderdeel van zijn, niet langer kunnen negeren.
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Een serie boeken over ‘het’ leven, kosmogonie,
kosmogenetica en geneeskunde
Geschreven, vanuit verschillende thema’s, is dit boek één van de boeken
in een serie over de evolutie, filosofie, kosmologie, wijsbegeerte, ethiek en
psychosomatische geneeskunde. Psychosomatische geneeskunde zal in al
deze boeken en centrale rol spelen: omdat deze kennis complex is en….
van groot belang voor onze verdere ontwikkeling. Elk boek is een volledig
boek en kan ook zonder de andere boeken gelezen worden. Dit boek is
een poging een visie over het leven, als geheel, toegankelijk te maken voor
iedereen. Dit boek is ook een pleidooi om onze maatschappij, geneeskunde,
psychologie, ons gezinsleven, relaties, en de systemen, die we ooit bedachten, nog eens te onderzoeken op hun werkelijke waarden voor de ontwikkeling van onszelf en de mensheid. Kosmogenie is de naam die ik heb gegeven
voor de verklaring van een Goddelijke intelligentie en het ontstaan van het
heelal, de schepping en de natuur. Kosmogenetica is de omschrijving en
visie op de evolutie van de mens, geneeskunde oorzaak en gevolg van ziekten
in relatie met de evolutie van het bewustzijn en het brein. Mijn werk is een
integratie van mijn eigen visioenen, ervaring en inzichten met daarnaast ook
de informatie die de wetenschap ons te bieden heeft en waar er raakvlakken
zijn die de wetenschap over het leven kan aanvullen.
Ik geef inzicht in de oorzaak van psychosomatische klachten en ziekten
bij volwassenen en kinderen. De praktijk toont aan, dat het denken in
evolutie- en leerprocessen essentieel is om te genezen van ziekten van ons
lichaam, maar ook van de manier waarop we met elkaar omgaan op deze
kleine groene planeet. “Dit boek is een poging ons te laten beseffen wie we
eigenlijk zijn, een godswonder van…..gestold licht”
Agnes van Enkhuizen, ‘s-Hertogenbosch januari 2012
Gevallen uit het licht; de sprong in het diepe
Ook al deed het pijn ik wilde graag op de aarde zijn. Ik wilde samen met
anderen ontdekken, wat God al wist. Toen sprak God, “jullie mogen maken wat
jullie begrijpen en kunnen wat je wilt. Maar als je niets doet, dan kun je niets
be-grijpen en dus… niet weten wat je kunt”. Kinderen van de sterren, speel toch
met je kansen, creëer, bouw, actie is reactie, ga niet treuren als je faalt. Want in
de kosmos zijn het alléén maar…… successen die je haalt.
Agnes van Enkhuizen
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Deel 1.
Het kosmisch verleden van de mens
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1. De filosofie, het ontstaan van het heelal,
het bewustzijn, de ziel en de mens
De ziel is wijs. We moeten haar weer laten spreken. De ziel is als een trillende
snaar en een deeltje licht, het is de drager van universele kennis. De ziel is de
oorzaak van de materie; opgenomen in de materie bouwt ze aan zichzelf in een
oneindig proces van creativiteit.
De ontzielde mens, geneeskunde die van de mens een robot maakt?
Ik wil afrekenen met een mogelijke ontwikkeling, die de mens tot een
afhankelijk medisch maar vooral farmaceutisch object en politiek microchipwezen kan maken. Ik zal aantonen dat, ondanks dat vele ziektes nog
niet zijn begrepen, er nu ontwikkelingen zijn in een idee, dat medicijnen en
het inbrengen van microchips de mens van zijn ziekte kan genezen en zijn
intelligentie kan vervangen.
Er zijn al pogingen om ziekten te compenseren door apparaten in het brein
aan te brengen zoals bij de ziekte van Parkinson. Er bestaat een apparaat
om de nervus vagus te stimuleren bij epilepsie. Maar briljante kennis van
technologie is nog geen wijsheid. Pogingen om met elektrische stimulatie
en draadloze communicatie een dwarslaesie te overbruggen zouden wel
zinvol kunnen zijn. Bij alles zal er een verantwoordelijke afweging moeten
zijn, waar nieuwe ontwikkelingen de grens van het menswaardige gaan
overschrijden. Er zijn veel signalen dat die grens wordt overschreden en dat
financiële belangen van verzekeraars en banken liggen in het stijgen van
medicijngebruik en het aanschaffen van dure apparaten; waardoor ze teveel
verdienen aan de ziekte. De belangen van zieke mensen en het geven van
onafhankelijke informatie komt onderaan hun lijst te staan.
Om de toekomst veilig te stellen voor de universele vrijheid van de mens,
zal het nu meer dan ooit nodig zijn de mens te informeren over zijn eigen
vermogen en inzicht te geven hoe dat werkt. Informatie is nodig om de
mens te beschermen tegen manipulatie. Dat kan de mens door zich bewust
te worden van zijn kosmische oorsprong, zijn eigen mogelijkheden, zijn
geweldig bewustzijn en de eigen wijsheid door het gebruik van zijn intuïtieve vermogen. Het zelfgenezend vermogen gaat verder dan medicijnen,
apparaten en microchips ooit kunnen.
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Het vermogen van de mens had miljoenen jaren de tijd zich te ontwikkelen;
die ontwikkeling gaat nog veel verder en dat wordt ondersteund door de
grootste programmeur van dit heelal: daar ligt onze bescherming, naar mijn
stellige overtuiging. Zoals ik dat al in andere boeken heb geschreven, zie
ik de ziel als een paradijsvogel, die het lichaam gebruikt om ervaringen op
te doen op aarde. Het is de onwetendheid over de mens en zijn universele
intelligentie en zijn gigantische vermogens die hem tot slaaf heeft gemaakt
en zal maken, als er geen duidelijke en begrijpelijke informatie komt. Het
besef van de gigantische vermogens in zijn brein, maar ook zijn vermogen
zich te verplaatsen en verbindingen aan te gaan binnen tijd en ruimte, zullen
de mens bevrijden. Het gaat alleen om de evolutie van het unieke bewustzijn
binnen het heelal, geleid door een super intelligentie met wijsheid en liefde,
die de menselijke evolutie mag regisseren; en daar valt nog veel over te leren.
Informatie over zijn oorsprong en doel van het leven is de mensheid gegeven, maar die is afgenomen door krachten, die zelf de mensheid naar hun
eigen hand willen zetten.
Terug naar ‘de Graal’; de beker met kosmische wijsheid
De betekenis van ‘de Graal’ is: dat het de beker van wijsheid is die gedronken kan worden door de mens, gelovig of ongelovig. We zijn allen van
dezelfde afkomst en hebben dezelfde kosmische rechten, maar ook plichten.
Die beker was de mens al langs telepathische weg gegeven en wel aan hen,
die de Graal konden ontvangen door de inspanning om hun bewustzijn te
ontwikkelen. Sommigen hebben uit de beker gedronken, maar zijn hun eigen wijn gaan brouwen. Religies hebben de beker verborgen en we zijn hun
troebele wijn gaan drinken. En zo is onze ziel ook vertroebeld en verward
geraakt. Wij zijn dronken gevoerd door deze troebele wijn en onmachtig
door gebrek aan kennis over onze ziel.
Het bewustzijn van de mens werkt innig samen met het zenuwstelsel om
alle mogelijke processen in het lichaam te regelen en met de zintuigen onze
zinnen te bevredigen en ervaringen op te doen. Op dezelfde manier werkt
een hoogst kosmisch bewustzijn, een sturende kracht, die in relatie is met
alles in het universum.
Tegenwerking in die evolutie van het bewustzijn veroorzaakt conflicten en
ziekten. De belangrijkste bijdrage die ik wil leveren, is het neurologisch
onderbouwen van deze relatie en onze communicatie met die hogere
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intelligentie. Ik zal aantonen, dat onze huid en ons zenuwstelsel zodanig zijn
ontwikkeld, dat we in staat zijn de meest immense afstanden af te leggen
om met alle vormen van bewustzijn, informatie en energieën te kunnen
communiceren. Zo kan ook de hoogste overkoepelende intelligentie met al
het leven op aarde, met de mens en de kosmos, communiceren. Met de visie
over de gezamenlijke oorsprong van al het leven en de mens, zijn bestaande
religies en vooral hun interpretatie niet meer houdbaar. Door onvolledige
informatie over wie we zijn, kunnen we niet langer op de oude wijze doorgaan om ons als onwetende lammeren te gedragen en te laten behandelen.
Door onwetendheid over wie wij zijn, verschuilen we ons vanuit een vorm
van bewusteloosheid en machteloosheid en nemen geen verantwoordelijkheid op ons over ons lichaam, maar ook niet over onze plaats in het geheel.
De mensheid is zijn creator en de weg kwijt.
We verspillen geld, tijd, energie en ons leven aan zaken die nergens toe
leiden en de media hebben daarin ook hun grote aandeel. We maken ons
druk over religies, bevechten en vermoorden elkaar. Het meest onnatuurlijke
is het idee, dat het ene volk of geloof beter zou zijn dan het andere, dat de
één wel Gods steun zou hebben en de ander niet, dat de ene groep de andere
zou moeten doden, omdat ze niet van God zijn, dat vrouwen ondergeschikt
zouden zijn aan de man. Het is nu niet meer logisch om aan te nemen, dat
dit zo zou zijn. Gebrek aan kennis over de historie en gebrek aan informatie
over elkaars gezamenlijke afkomst werken nog vernietigender dan een grote
natuurramp of oorlog.
Veel religies zijn niet meer van deze tijd;
informatie is vaak onjuist vertaald
De meeste religies hadden in hun tijd een religieuze en sociaal-maatschappelijke functie, maar hebben ‘nu’ niets meer met de wetenschap van doen,
die we nu over het leven in de kosmos en ons zonnestelsel hebben. Ze
geven niet de steun en het inzicht, waardoor we op aarde dichter bij elkaar
zouden kunnen komen en het leven beter zouden kunnen begrijpen, maar
scheuren juist relaties en volkeren uit elkaar. De grootste ziekte op deze
planeet bestaat uit onwetendheid en gebrek aan besef over onze positie in de
kosmos en het gigantisch intelligente systeem, waarbinnen wij in evolutie
zijn. We worden geleid door een immense intelligente energie, die we vele
namen hebben gegeven en die we God of Allah of de grote geest kunnen
noemen. Het besef, dat we binnen een gigantisch netwerk van energie en
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communicatie met elkaar verbonden zijn, heeft een heel mooie kant; namelijk het besef, dat we met elkaar en met een hogere vorm van bewustzijn
en organisatie verbonden zijn. Anderzijds is er ook de vraag, in hoeverre er
misbruik gemaakt kan worden van die kennis over die verbondenheid. Het
beïnvloeden van elkaar met energieën, informatie en verstoringen is ook
mogelijk. Energie en informatie van anderen stelen kan ook. Maar gelukkig
heeft de grote kosmisch programmeur daar een antwoord op.
De bescherming, die we hebben, is het bewust- ‘zijn’, dat ook in het bezit
is van een uiterst knap neurologisch systeem in het brein, dat het vermogen
heeft informatie te selecteren en te elimineren. Ook heeft het zenuwstelsel
de mogelijkheid om negatieve energieën te ontladen en af te voeren naar
de aarde. Om gebruik te maken van deze vermogens tot zelfbescherming,
is het noodzakelijk gebleken dat lichaam en ziel goed met elkaar verbonden
moeten zijn en dat het autonome zenuwstelsel goed zijn werk moet doen.
De mens onderschat zijn geweldige afkomst
en verleden door gebrek aan kennis
De mens lijkt een ziek, afhankelijk wezen te zijn, dat geholpen en gered
moet worden door wetenschappers en technologieën. Voor een deel zijn
er ontdekkingen gedaan die de mens ten dienste staan. Het is alleen een
langzaam sluipend proces, dat de mens steeds minder zijn positie en kracht
als mens beseft. Mijn motief om kosmologie en natuurkunde te studeren
en als basisfilosofie te gebruiken voor de door mij ontwikkelde geneeswijze,
heeft alles te maken met mijn doel de mens weer in contact te brengen met
zijn gigantische intelligentie, zijn ziel en zijn werkelijke afkomst. Ik wil
aantonen, dat het bewustzijn en het zelfgenezend vermogen van de mens
zijn oorsprong heeft in het heelal, dat het lichaam opgebouwd is uit sterrenstof en het resultaat is van een langdurige evolutie. Dat het bewustzijn daar
vanaf het begin bij betrokken is geweest en het bewustzijn daarom weet, hoe
ons lichaam opgebouwd moet worden en in gezondheid gehouden moet
worden. Het is een probleem geweest om evolutie en geloof tot eenheid te
brengen. Ik heb geconstateerd dat ik niet anders kan dan al het leven als eenheid te zien, omdat we ‘nu’ kunnen weten dat het een eenheid is. Geloven is
nu een wetenschap van het ongelofelijke. Hieronder ga ik het ontstaan van
het leven in beeld brengen, evenals de onverbrekelijke verbinding met al het
leven in het heelal en de relatie met een kosmisch intelligente bron.
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‘God als neuroloog’
Arthur Robert Peacock (29 november 1924 - 21 oktober 2006).
Het ontstaan van de uitspraak ‘God als neuroloog’ werd geïnspireerd door
Arthur Peacock, die met zijn uitspraak mijn visie bevestigde over de definitie
van de relatie en samenwerking tussen God, de kosmos en de mens. Toen ik
dit manuscript bijna klaar had, kwam ik een artikel tegen over de theoloog,
priester en biochemicus, de Anglicaanse priester Arthur Robert Peacock. Hij
schreef het boek ‘Van DNA tot God - een begaanbare weg’. Hij stelt vast:
“God werkt analoog aan de manier, waarop de hersenen op het lichaam
inwerken, door middel van het centrale zenuwstelsel”. Hij stelt volgens
een top-down model vast, dat: “Gods werk in de wereld niet situeert in de
tekortkomingen van onze natuurwetenschappelijke kennis, maar in de wijze
waarop het meest complexe niveau van de werkelijkheid functioneert en
communiceert met de lagere niveaus”. “Zo heeft”, volgens Peacock, “God
effect op de wereld en bewaakt hij zonder in te grijpen de wetten die in de
wereld gelden”. “Dit geeft”, volgens Peacock, “een innige relatie aan tussen
een intelligentie, een kosmische creator van het heelal en zijn schepselen”.
Ik denk, dat de gedachten van Peacock overeenkomen met mijn idee over
de relatie tussen een intelligentie en de totale schepping, en in het bijzonder
‘de mens’. Ik zou echter de titel van zijn boek willen omkeren namelijk ‘van
God naar DNA’. Ik ga ervan uit, (mede door mijn ervaring met patiënten)
dat er een sturende kracht is, die de evolutie van de mens binnen een
evoluerend heelal mogelijk maakt. Ik denk, dat dit proces onder toezicht
en bewaking van een goddelijke manager staat. Een aanwezige communicerende opvoeder, die echter niet ingrijpt, maar door de wet van oorzaak en
gevolg met de bewustwording van goed en kwaad de mens naar de hoogste
vorm van het mens-zijn toe leidt.
Pierre Teilhard de Chardin
Teilhard de Chardin (1 mei 1881 - 10 april 1955) was een Franse paleontoloog, pater Jezuïet en theoloog. Teilhard de Chardin probeerde de
Christelijke leer in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie, de
hyperfysica-biologie. Teilhard gaat ervan uit, dat de materie een binnenkant
heeft, of zoals hij het noemde, het psychische in zich heeft. Hij stelde, dat
het juist de psychische (ziele) kracht in de binnenkant van de materie is, die
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de stuwende kracht is achter de evolutie. Hij gaat uit van drie geboorten in
de materie:
1. de kosmogenese, het ontstaan van het heelal;
2. de biogenese, de sprongmutatie van levenloze tot levende stof;
3. de noögenese, de sprongmutatie naar het zelfbewustzijn.
Teilhard stelt dat de menselijke soort is uitgestegen boven het dierlijke
niveau, maar dat het niet het einde is van het evolutieproces. Het doel is een
steeds hechter wordende sociale eenheid (de empatische mens en het vijfde
bewustzijn). Het kwaad, dat nog in de mens aanwezig is, zijn schadelijke
gedrag en de gevolgen daarvan, zag Teilhard als evolutionair afval maar……
onontkoombaar als je in ontwikkeling bent als mensheid.
Uiteindelijk zal de evolutie uitmonden in een evolutionair moment, dat
Teilhard het punt ‘Omega’ noemt. Op dat punt aangekomen worden we,
volgens Teilhard, door het Christus geworden bewustzijn verlost. Hij ziet
dus de materie en de evolutie van de mens als een zichzelf ontwikkelend
proces, dat naar een hogere staat van bewustzijn tot aan het goddelijke,
evolueert. Hij geeft dus met zijn filosofie het leven op aarde niet alleen een
oorzaak, maar ook een doel. Hij spreekt over het Christus bewustzijn. Om
alle mensen van deze planeet in dit proces te betrekken, noem ik het de
realisatie van het volledig mens zijn; omdat ik nu vaststel dat we er wel als
mensen uitzien maar ‘het menselijke’ is nog niet gerealiseerd.
Teilhard de Chardin en zijn evolutiefilosofie zijn door de katholieke kerk
afgewezen. Hij was een bijzonder moedig mens om vanuit een oorspronggedachte over de mens, die overigens volgens vele katholieken toen al niet
meer paste, tot deze moderne wetenschappelijke visie te komen en die uit te
spreken. Hij schreef: ‘Het verschijnsel mens’. Een uitspraak van hem is ‘de
Kosmos als levende hostie’. Voor hem was het ook Erasmus die na bestudering van de codex Vaticanus 1516 na Chr. door de kerk is afgewezen; nadat
hij tot de conclusie kwam dat er veel documenten verdwenen en vervalst
zijn. Waarschijnlijk zijn de kosmologische teksten verdwenen. Deze zullen
niet veel verschillen van de evolutiegedachten van Teilhard de Chardin.
Bovenstaande visie heb ik in de praktijk van het leven als inspirerend, helend
en juist ervaren.
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Aristoteles (384 v. Chr.)
Aristoteles, de grote Griekse filosoof, arts en leerling van Plato stelt, dat er
een doel of oorzaak is en hij gaat ervan uit, dat God de eerste impuls aan het
leven heeft gegeven. “Het bewustzijn van God is de eerste beweger en het is
de kracht of de goddelijke vinger, die de beweging op gang brengt, maar de
mens moet echter zorgen, dat de beweging blijft”. Dat is echter niet alleen
de stelling van Aristoteles. Door het bestuderen van de oosterse en oude
Griekse natuurfilosofen, kwam ik tot de conclusie: dat deze dezelfde verklaring hebben over de schepping. “Volgens hen is: ‘De geest’ de vormgevende
kracht die de schepping mogelijk heeft gemaakt”.
De geest van de Goddelijke beweger regelt de evolutie
Ik zal een korte samenvatting geven van mijn definitie van de relatie tussen
een goddelijke beweger, die al het leven regelt, de kosmos als kwantumveld,
het bewustzijn en de ziel van de mens.
“Het is de Goddelijke intelligentie, die via het kwantumveld en het zenuwstelsel van de mens zorgt, dat we in relatie blijven met het grote veld. Het is
de Goddelijke beweger, die zorgt, dat we gestuurd worden door een evolutionaire kracht vanuit de planetaire energieën. Maar de mens is wel voor zijn
eigen beweging verantwoordelijk”. Beweging is energie en energie is de basis
van alle materie, het heelal, de planeten en alle levende wezens. Beweging
is ook de essentie van de mens, van zijn lichaam, van zijn bewustzijn. We
weten, dat de beweging in het lichaam zich manifesteert in de werking
van het autonome zenuwstelsel; deze zorgt, dat het hart samentrekt en het
bloed circuleert, en dat we kunnen ademen, bewegen, lopen, handelen en
liefhebben. Mijn idee over de schepping is voor mij na dertig jaar studie en
ervaring duidelijk, maar deze omschrijving van de schepping vind je al voor
Christus terug bij de Griekse natuurfilosofen en vele andere culturen.
Kosmogonie volgens Plato
Plato’s kosmogonie wordt uiteengezet in de Timaios, die door Cicero in het
Latijn werd vertaald en dat is de enige dialoog van Plato die in de middeleeuwen in het Westen bekend was. In de periode van het neoplatonisme,
heeft deze kosmogonie meer invloed gehad dan iets anders van Plato. De
Timaios is historisch belangrijk, omdat de daarin uiteengezette kosmogonie
een grote invloed heeft gehad. Ik veronderstel dat de werkelijke bron van
deze kosmogonie van Socrates afkomstig is. Het is een van de oorzaken
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geweest voor de veroordeling van Socrates: zijn visie op de planeten.
Planeten -die volgens hem zoals de aarde van steen zijn, maar ook bezieldwaren als Goden. Hij vertelde dat hij deze kennis ontving van zijn Daimon,
zijn helper/geest die hem de kennis over de schepping uiteenzette.
De plaats in de vroegere dialogen die Plato schreef, en die werd ingenomen
door Socrates, wordt hier echter ingenomen door Timaios, een pythagorisch
sterrenkundige, een pythagoreër. De leerstellingen van die school was dat
het getal (is ook frequentie) de verklaring is van de wereld. Eerst wordt in
de dialoog een samenvatting gegeven van de eerste vijf boeken van de Staat;
vervolgens wordt de mythe van Atlantis verteld. Atlantis wat een eiland zou
zijn geweest ten westen van de Zuilen van Herakies, groter dan Libya en
Azië samen. Vervolgens vertelt Timaios:
“De geschiedenis van de wereld tot de schepping van de mens”
In hoofdlijnen komt zijn verhaal hierop neer:
God schiep orde uit wanorde
Het onveranderlijke (God en de waarheid) wordt begrepen door de intelligentie en de rede, het veranderlijke wordt begrepen door de mening. Daar
de wereld zintuiglijk waarneembaar is kan zij niet eeuwig zijn, en moet
dus geschapen zijn door God. Aangezien God goed is, heeft hij de wereld
geschapen naar het model van het eeuwige; en omdat hij niet jaloers is verlangde hij dat alles zoveel mogelijk aan hem gelijk zou zijn: ‘God verlangde
dat alle dingen goed zouden zijn, en niets slecht, voor zover dat mogelijk
was.’ ‘Toen hij bemerkte dat de gehele zichtbare wereld niet in rust was,
maar op onregelmatige en wanordelijke wijze in beweging, schiep hij orde
uit wanorde.’
(Hieruit blijkt dat de God van Plato niet, zoals de joods-christelijke God, de
wereld uit het niets schiep, maar dat hij slechts de al bestaande energie-materie
ordende.)
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God legde intelligentie in de ziel, en plaatste de ziel in het lichaam
De wereld als geheel maakte hij tot een levend schepsel, met een ziel en
intelligentie. Er kan er ook niet meer dan één zijn, omdat zij een geschapen
kopie is die zo nauwkeurig mogelijk moet overeenkomen met het eeuwige
origineel, zoals dat was begrepen door God.
De wereld in haar geheel is één zichtbaar levend wezen dat in zichzelf alle
overige levende wezens bevat. Zij is een bol, omdat gelijk mooier is dan
ongelijk, en alleen een bol overal gelijk is. Zij draait, omdat de cirkelvormige
beweging de meest volmaakte is, en omdat het de enige beweging is waarvoor geen handen of voeten nodig zijn.
(Hier verteld Plato dat de wereld als geheel een bol is en vergeleken kan worden
met een grote levende en zichzelf bewuste ziel. En dat die bol van levende energie
ook een afspiegeling is van God en dat betekent dat God een nog grotere ziel is
waarin alle werelden en levende wezens kunnen bestaan.)
De vier elementen:
Vuur, lucht, water en aarde, die elk kennelijk worden vertegenwoordigd
door een getal, staan tot elkaar in een blijvende verhouding. Dat wil zeggen:
vuur staat tot lucht als lucht tot water, als water tot aarde. God gebruikte bij
het maken van de wereld alle elementen. Daarom is de wereld volmaakt en
valt niet ten prooi aan ziekte of ouderdom. Zij is in harmonie als gevolg van
de juiste verhouding tussen de elementen, waardoor zij de geest van vriendschap bezit en behalve door God, niet kan worden ontbonden.
God schiep eerst de ziel en daarna het lichaam
De ziel is samengesteld uit het ondeelbaar-onveranderlijke en het deelbaarveranderlijke; zij is een derde soort essentie, tussen de beide andere in
gelegen.
De eeuwigheid zelf rust in eenheid; en dit beeld noemen wij Tijd
Dan volgt de pythagorische verklaring van de planeten, die leidt tot een
uiteenzetting over het ontstaan van de tijd: “Toen de vader en schepper
zagen dat het schepsel dat hij had gemaakt leefde en zich bewoog, verheugde
hij zich en besloot in zijn vreugde de kopie nog meer te doen gelijken op
het origineel; en daar dit eeuwig was, trachtte hij het heelal eeuwig te maken
voor zover dit mogelijk was. Nu was de natuur van het ideale wezen eeuwig,
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maar het was onmogelijk deze eigenschap volledig toe te kennen aan een
schepsel. Daarom besloot hij tot een bewegend beeld van de eeuwigheid.
Toen hij orde had geschapen in de hemel maakte hij dit beeld eeuwig en
in beweging, overeenkomstig zijn getal, terwijl de eeuwigheid zelf rust in
eenheid; en dit beeld noemen wij Tijd.”
Voordien waren er dagen noch nachten. Van de eeuwige essentie kunnen wij
niet zeggen dat zij ‘was’ of ‘zal zijn’; alleen ‘is’ is juist. Hierin ligt besloten dat
het juist is om van het ‘bewegend beeld van de eeuwigheid’ te zeggen dat het
‘was’ en zal ‘Zijn’.
(Het zonnestelsel heeft de functie van een uurwerk en geeft ons de fysieke tijd.
Die tijd is nodig om evolutionair in beweging te blijven. Echter de ziel of het
bewustzijn behoort tot het tijdloze.)
De tijd en de hemel ontstonden op hetzelfde moment
God maakte de zon, zodat de dierlijke wezens konden leren rekenen, zonder
de aaneenschakeling van dagen en nachten zouden wij, naar we mogen aannemen, de getallen niet hebben ontdekt. Het waarnemen van de dag en de
nacht, van de maanden en de jaren, heeft de kennis van het getal bewerkstelligd en ons het besef van tijd gegeven, en daardoor ontstond de filosofie. Dat
is het grootste dat het gezichtsvermogen ons heeft gegeven.
Vier soorten levende wezens
Er zijn, afgezien van de wereld als geheel, vier soorten levende wezens:
Goden, vogels, vissen en op het land levende dieren. De goden bestaan
hoofdzakelijk uit vuur; de vaste sterren zijn goddelijke en eeuwig levende!
wezens. De Schepper heeft aan de goden medegedeeld dat hij hen zou
kunnen vernietigen, maar dit niet zou doen. Hij liet het aan hen over het
sterfelijk gedeelte van alle overige levende wezens te scheppen, nadat hijzelf
het onsterfelijk en goddelijk gedeelte had geschapen.
(Plato schrijft hier dat de sterren die sterven, de taak krijgen de overige levende
wezen te scheppen. Dat is juist, volgens mij, omdat de supernova’s stervende
sterren zijn die hun materie het heelal inblazen. Door deze schokgolf ontstaat
een roterende stofwolk en door een proces van fusie ontstaat een nieuw zonnestelsel, met daarin alle aanwezige wezens die de oude ster door te sterven het leven
heeft gegeven. Maar alles wat deze supernovae hebben voortgebracht, is ook net
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als deze sterren: sterfelijk, omdat hun levens ook aan de cycli van tijd gebonden
zijn.)
De Schepper maakte voor iedere ster een ziel
Zielen hebben gevoelens: liefde, vrees en woede en als zij erin slagen deze
meester te worden leven zij goed, anders niet. Als een mens goed leeft, zal hij
na zijn dood voor altijd een gelukkig leven leiden in zijn ster.
(De Indianen gaan er ook vanuit dat hun voorouders sterren zijn geworden. Ik
heb een bijzondere droom gehad voordat ik een onbekende ging ontmoeten. De
stem in mijn droom vertelde dat ik iemand ging ontmoeten die van het sterrenstelsel Tweelingen kwam en dat ik dat zou herkennen aan zijn behoefte om te
schrijven en te vertellen. Tot mijn verbazing bleek dit ook te kloppen.)
Reïncarnatie: Maar als hij een slecht leven leidt zal hij in het volgende leven
een vrouw zijn; als hij (of zij) volhardt in het kwaad, dan zal hij (of zij) een
dier worden, en zielsverhuizingen blijven doormaken totdat tenslotte de rede
zegeviert (de wet van Karma).
De schepping is een mengsel dat bestaat uit noodzaak en geest
God plaatste sommige zielen op aarde, anderen op de maan, en weer anderen op de planeten en de sterren, en liet het aan de goden over hun lichamen
te vormen. Er zijn twee soorten oorzaken: die welke behoren tot het intellect, en die welke, nadat ze door anderen in beweging zijn gebracht, op hun
beurt gedwongen zijn andere oorzaken, van leven, in beweging te brengen.
De eerste zijn begiftigd met geest en brengen de mooie en goede dingen
tot stand, terwijl de tweede soort tot toevallige gevolgen leidt, zonder dat er
sprake is van plan of orde. Beide soorten moeten worden bestudeerd, want
de schepping is een mengsel dat bestaat uit noodzaak en geest. (Het gaat hier
waarschijnlijk om de zielen die door de wet van oorzaak en gevolg tot bewustzijn komen.)
Aarde, vuur en water zijn niet de eerste beginselen of letters of elementen; zij zijn zelfs niet de lettergrepen, of samenstellingen van de eerste graad.
Vuur, bijvoorbeeld, moet niet als zodanig worden genoemd, dat wil zeggen,
het is niet een substantie, maar een toestand (vuur) waarin de oersubstantie
verkeert. Er is één vorm van Zijn die altijd dezelfde is, ongeschapen en
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onvernietigbaar; die nooit iets van buitenaf in zich opneemt, noch ooit zelf
tot iets anders uitgaat, maar onzichtbaar is en niet waarneembaar voor enig
zintuig, en waarvan beschouwing alleen mogelijk is voor het intellect.
(Het enige onveranderlijke is de goddelijke of kosmische energie die alleen van
vorm kan veranderen, maar die niet vernietigbaar is, het perpetuum mobile, de
eeuwige beweging.)
Er is een andere vorm, van dezelfde naam, die daaraan verwant is en daarop
lijkt, die wordt waargenomen door de zintuigen, die geschapen is en altijd
in beweging, die op zijn plaats geraakt en vandaar weer verdwijnt, die wordt
begrepen door mening en gewaarwording. (Wat hier wordt geschreven betekent dat de vormen steeds veranderen onder de invloed van ons bewustzijn, wat
je niet begrijpt dat zie je niet. Bewustzijn is zien wat je zelf creëert, we kleuren
en vormen de werkelijkheid met onze emoties en behoeften.)
En er is een derde soort, die ruimte is, en eeuwig, en die geen vernietiging
toelaat en tot een huis is voor alle geschapen dingen, en die begrepen kan
worden zonder tussenkomst van enige gewaarwording, door een soort
schijnrede die nauwelijks werkelijk is; zodat we, ziende als in een droom, van
alle bestaan zeggen dat het noodzakelijkerwijs op een bepaalde plaats moet
zijn en ruimte moet innemen, en dat datgene wat noch op de aarde noch
in de hemel is geen bestaan heeft. (Hier gaat het over de grote geest of ziel van
God waar wij in wonen.)
God maakte de materie door vormgetal
De ware elementen van de stoffelijke wereld zijn volgens Timaios niet aarde,
lucht, vuur en water, maar twee soorten rechthoekige driehoeken: één die de
helft is van een vierkant en één die de helft is van een gelijkzijdige driehoek.
Oorspronkelijk verkeerde alles in verwarring, en ‘de verschillende elementen
hadden verschillende plaatsen, voordat zij werden geordend om het heelal te
vormen.’ Maar toen gaf God er, door vorm en getal, gestalte aan en ‘maakte
hen voor zover dat mogelijk was tot het mooiste en beste, uit dingen die
niet mooi of goed waren.’ De eerder genoemde twee soorten driehoeken, zo
wordt ons verteld, zijn de mooiste vormen, en daarom gebruikte God ze bij
het samenstellen van de materie.
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De mens heeft twee zielen
Na een uiteenzetting over de zintuigen verklaart Timaios “de beide zielen
in de mens, de door God geschapen onsterfelijke en de door de goden
geschapen sterfelijke ziel. De sterfelijke ziel ligt ten prooi aan verschrikkelijke en onweerstaanbare aandoeningen, het genot, de grootste prikkel tot
het kwaad, en de pijn, ‘die afhoudt van het goede; maar ook vermetelheid
en vrees, die twee dwaze raadgevers zijn, woede, die moeilijk tot bedaren
gebracht kan worden, en hoop die zich gemakkelijk op een dwaalspoor laat
leiden. Deze mengden zij (de goden) met irrationele gewaarwording en met
alles in de waagschaal stellende liefde, overeenkomstig de wetten van de
noodzaak, en zo vormden zij de mensen.
De onsterfelijke ziel bevindt zich in het hoofd, (in de hersenstam) de sterfelijke in de borst. (Het hart is de klokkenluider van de ziel maar de ziel van het
lichaam is de parasympathicus: het regelende deel van het autonome zenuwstelsel. Het is duidelijk dat de mensen vele emoties beleven en daardoor zullen zij
de realiteit van het aardse leven ervaren. De ziel in het hoofd is de ziel die niet
sterfelijk is en die het emotionele ervaart als een wet van oorzaak en gevolg om
tot de echte waarheid over het leven op aarde en de kosmos te komen.)
Reïncarnatie of zielsverhuizing
Dan is er nog een tweede uiteenzetting over zielsverhuizing: “laffe,
onrechtvaardige mannen worden in een volgend leven vrouwen; onschuldige, lichtvaardige mannen, die menen dat men sterrenkunde kan leren
door naar de sterren te kijken, zullen vogels worden; en wie er helemaal geen
filosofie op na houdt wordt een wild dier, of, als hij héél dom is, een vis”.
( Als ik deze bovenstaande uiteenzetting over zielsverhuizing lees heb ik de
indruk dat dit niet van Socrates afkomstig is, maar uit de hoge hoed van Plato.
Ik kan mij dan ook helemaal niet vinden in deze uitleg van Plato.)
De laatste alinea van de dialoog vormt een samenvatting: “Wij kunnen nu
zeggen dat ons gesprek over het heelal ten einde is. De wereld heeft levende
wezens ontvangen, sterfelijke en onsterfelijke, en is vol van hen. De wereld is
tot een zichtbaar levend wezen geworden dat het zichtbare bevat, de zintuiglijk waarneembare God. De God die de afbeelding is van wat slechts voor
het denken waarneembaar is, van het grootste, het beste, het mooiste, het
meest volmaakte, de ‘Ene’, eengeboren hemel.”
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