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KORTE SAMENVATTING 
 
Dit boek legt de basis voor de Nieuwe Gnosis van de Universele Wet - 

Universal Law. Het werd begin 2012 voor het eerst in een onvolledige 
vorm in het Engels vertaald. Het laatste hoofdstuk over religies werd 

slechts gedeeltelijk vertaald en de twee zeer belangrijke essays in de 
bijlage werden weggelaten, omdat ik niet de tijd had om het hele boek 

te vertalen vanwege de intensiteit van mijn dagelijkse redactionele 

activiteit op deze website. Tot slot heb ik in juli 2019 besloten om de 
Engelse vertaling te herzien en ook de rest van het boek te vertalen, 

zodat het nu in volledig formaat beschikbaar is voorafgaand aan onze 
op handen zijnde ascensie.  

  
Dit is van groot belang omdat dit boek niet alleen de basis is van de 

Nieuwe Gnosis van de Universele Wet, maar ook een programmatisch 
manifest is van de Evolutionaire Sprong van de Mensheid, zoals de 

titel aangeeft. Onder deze term vat ik de planetaire en menselijke 
ascensie samen die zich hoogstwaarschijnlijk dit jaar, 2019, zal 

beginnen te manifesteren nadat het PAT, het Planetaire Ascensie 
Team, waarvan ik de kapitein ben, erin is geslaagd Gaia te bevrijden 

van haar duistere onderdrukkers van de laatste twee decennia en het 
naar de 5de dimensie heeft opgeheven. Aangezien dit boek in feite in 

2000 is geschreven en vervolgens na een grote pauze in 2001 is 

afgerond, is het in wezen een zelfvervulde profetie. Dit boek is ook te 
vinden als serie - serials - op deze website (zie de linkerkolom 

onderaan, sectie "categorieën"). 
 

De term "gnosis" komt uit het Grieks en betekent "kennis", 
respectievelijk de "wetenschap van kennis". Onder kennis verstonden 

de oude Griekse filosofen de menselijke kennis die de zichtbare 
werkelijkheid op aarde overstijgt en een spirituele band schept met de 

onzichtbare werelden van de ziel, die de zichtbare werkelijkheid van 
vormen en worden schept (Heraclitus, Parmenides, Pythagoras - 

Heraclitus, Parmenides, Pythagoras enz.). 
 

Deze gnostische kijk op de wereld bepaalt volledig de leer van de 
grondleggers van de Westerse filosofie, Plato en Aristoteles, en 

culmineert in het Neoplatonisme - Neoplatonism van Plotin, dat een 

synthese is van Platonisme en Peripatetica en het meest congruente 
gnostische systeem is dat de Westerse beschaving tot nu toe heeft 

ontwikkeld. 
 

Gnosis is dus een echte filosofie. De Metafysica van de Westerse 
filosofie heeft deze traditie lange tijd gevolgd. Dit idee werd in de 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-universal-law-of-nature/
http://www.stankovuniversallaw.org/category/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/


8 
 

 

moderne tijd verworpen toen het Positivisme en het Neo-Positivisme 
aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw opkwamen en 

de transcendentie van het filosofische denken door de beperkte ervaring 
van de zichtbare buitenwereld verving, die door de beperkte menselijke 

zintuigen werd opgedaan. De filosofische benadering van deze ervaring 

volgde in wezen op de evaluatie van experimenteel bewijs in 
wetenschappelijk onderzoek. 

  
De reden waarom de moderne filosofie de transcendentie van de 

menselijke ervaring ontkende, was dat zij niet in staat was de 
vermeende successen van de experimentele wetenschap bij te houden 

en de filosofische principes te verschaffen, volgens welke elke vorm van 
kennis - zij het in zichzelf verinnerlijkt of empirisch - door de mens 

wordt verworven. Het onvermogen van de Metafysica om een stevige 
gnostische en epistemologische basis te leggen voor de snelle groei van 

nieuwe empirische gegevens in de wetenschap, leidde tot het verlies 
van maatschappelijk belang van elke vorm van filosofisch denken in de 

huidige maatschappij. 
 

De crisis van de filosofie - Crisis of Philosophy - ontstond aan het begin 

van de 20e eeuw, toen de oude grote systemen van filosofische 
benadering van maatschappij en wetenschap, zoals ontwikkeld door N. 

Hartmann, Dilthey en andere wetenschappelijk georiënteerde, 
universele denkers, er niet in slaagden de laatste verworvenheden van 

de moderne fysica en biologie te integreren en deze een degelijke 
methodologische verklaring te bieden vanuit het holistische oogpunt van 

het menselijk bewustzijn, waaraan deze denkers hun filosofische 
systemen hadden opgedragen. Hun filosofische ontologie kon niet 

omgaan met de snelle toename van gedetailleerde en sterk 
gefragmenteerde kennis, die het empirisch onderzoek in de 

stormachtige dagen van de wetenschappelijke ontdekkingen met een 
exponentieel groeiende snelheid weergaf. 

 
In plaats van de oude Metafysica te rationaliseren, heeft de nieuwe golf 

van neo-positieve denkers zoals Russell, Whitehead, Boole, Poincare, 

Wittgenstein enz. eenvoudigweg zijn "irrationele afgronden" verworpen 
en de holistische benadering van de oude Griekse filosofie, die nog 

steeds in de leer van Descartes, Spinoza, Leibniz and Kant, bewaard 
was gebleven, vervangen door bepaalde wiskundige modellen die 

ontleend zijn aan de nieuw ontstane experimentele wetenschap. 
 

De meeste moderne filosofen konden echter geen gelijke tred houden 
met de nieuwe abstracte concepten van de natuurwetenschappen en 

verloren het contact met het exacte wetenschappelijke denken. In 
plaats daarvan namen ze hun toevlucht tot historisch plagiaat en 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/the-crisis-of-philosophy/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
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filosofisch eclecticisme - met andere woorden, ze kwamen terecht in 
een intellectueel escapisme. 

Op deze manier verlieten ze het speelveld van de exacte wetenschap en 
daalden af tot een in onze tijd te verwaarlozen intellectueel ‘quantité 

negligable’  - verwaarloosbaar gehalte. 

Het Grote Schisma tussen enerzijds Menselijke Gnosis, zoals die 
oorspronkelijk in de oudheid in de filosofie werd ontwikkeld en later in 

het christendom en het teleologisch denken werd overgenomen 
enerzijds, en de exacte empirische wetenschap anderzijds, werd in de 

tweede helft van de 20e eeuw verder versterkt. 

Lees hier: Gnostic Tradition of Western Philosophy 

Dit is de reden waarom er tegenwoordig maar weinig mensen zijn die 

een juist begrip hebben van wat Menselijke Gnosis is. De huidige 
esoterici van de New Age, die zichzelf in zelfverklaarde hoogachting 

"lichtwerkers" noemen, of gewoonweg "channellers", hebben geen notie 
van zowel Wetenschap als Gnosis. 

Lees: Ten Reasons Why the New Age Movement Has Declared 

Intellectual and Moral Bankruptcy 

De conventioneel denkende wetenschappers die momenteel de 

intellectuele scène domineren, hebben zelf geen idee van spiritualiteit 
en filosofie en de weinige filosofen die het vaandel van de ware 

holistische benadering van wetenschap en kennis hadden kunnen 
dragen, zijn uit het sociale leven verdwenen. 

Lees: The Fraud of Modern Science 

en      The Cosmic Laws of Creation and Destruction 

Dit is de rampzalige intellectuele situatie op deze giftige planeet in de 

huidige Eind Tijd voor Ascentie - Ascension. 

Het huidige gnostische boek, dat gewijd is aan de Evolutiesprong van de 
Mensheid - Evolutionary Leap of Mankind, ook wel Ascensie 

genoemd, aan het begin van het 3e millennium, moet worden 
geëvalueerd tegen de achtergrond van deze verwerpelijke spirituele 

werkelijkheid die we op dit moment op aarde aantreffen. Het is het 
eerste boek van in totaal zes boeken die verschillende filosofische, 

transcendente, gnostische en wetenschappelijke onderwerpen en 
problemen bespreken vanuit het holistische oogpunt van de Algemene 

Theorie van de Wetenschap van de Universele Wet en kan op deze 

http://www.stankovuniversallaw.org/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/ten-reasons-why-the-new-age-movement-has-declared-intellectual-and-moral-bankruptcy-full-article/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/ten-reasons-why-the-new-age-movement-has-declared-intellectual-and-moral-bankruptcy-full-article/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
http://www.stankovuniversallaw.com/category/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind/


10 
 

 

website worden gelezen in het Duits, Engels, Italiaans en verschillende 

andere Europese talen. 

WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN OVER FILOSOFIE EN GNOSIS 

• Neue Gnosis: Evolutionssprung der Menschheit 

• New Gnosis: The Evolutionary Leap of Mankind 

• La Nuova Gnosi: Il Salto Evolutivo dell ‘umanita’ 

• Gnostische Tradition der abendländischen Philosophie 

• Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook 

• Neoplatonismus und Christentum 

• Neoplatonism and Christianity – ebook 

• Philosophische Quellen: Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant 

• Gedanken 

• Thoughts – Part I 

• The Cosmic Laws of Creation and Destruction 

• Le leggi cosmiche della Creazione e della Distruzione 

• Die kosmischen Gesetze der Schöpfung und Zerstörung 

• The Cosmic Laws of Creation and Destruction (Croatian) 

• The Cosmic Laws of Creation and Destruction (Macedonian) 

Er is ook een Chinese website waar sommige van deze teksten in het 

Mandarijn Chinees zijn vertaald: 

斯坦科夫宇宙法则中文网 

Stankov’s Universal law Chinese network 

De Nieuwe Gnosis van de Universele Wet is het eerste transcendente 

kennissysteem in de geschiedenis van de mensheid, dat de moderne 
wetenschap integreert met de filosofie. Deze intellectuele prestatie werd 

door de auteur bereikt door de agnostische citadel van de empirische 
wetenschap van binnenuit op te blazen. Hij bewees dat alle 

wetenschappelijke concepten zijn afgeleid van de Primaire Term van 
het menselijk bewustzijn en dus apriori kennis is van elk voelend 

wezen. 

Lees: The New Axiomatics of the Universal Law   

Hij bewees onherroepelijk wat al in de Oudheid bekend was: 

Wetenschap is geen willekeurige verzameling van verspreide empirische 

http://www.stankovuniversallaw.com/neue-gnosis-evolutionsprung-der-menschheit-zu-beginn-des-3-millenniums/
http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/07/la-nuova-gnosi-il-salto-evolutivo-dell-umanita/
http://www.stankovuniversallaw.com/gnostische-tradition-der-abendlandischen-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/gedanken/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/le-leggi-cosmiche-della-creazione-e-della-distruzione-perche-e-come-lordine-economico-mondiale-crollera-nel-2011-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/09/die-kosmischen-gesetze-der-schopfung-und-zerstorung-warum-und-wie-die-weltwirtschaftsordnung-2011-zusammenbricht/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011-croatian/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011-2/
http://www.stankovul.cn/
http://www.stankovul.cn/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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feiten, maar een her-innering van wat de geïncarneerde menselijke 
ziel altijd al heeft geweten. De driedimensionale werkelijkheid die we op 

aarde ervaren, is een hallucinerend idee van de beperkte menselijke 
zintuigen en het verstand en is kunstmatig door de geïncarneerde ziel 

gecreëerd om unieke ervaring binnen de beperkingen van een fysiek 

voertuig in de materiële dichtheid van deze planeet te verzamelen.   

De grotere realiteit achter de sluier, die de wetenschap op een 
empirische manier probeert te onderzoeken, is bij de ziel al bekend. De 

geïncarneerde menselijke entiteit kan altijd een open communicatie met 
zijn ziel tot stand brengen en deze of andere informatie van haar 

krijgen. De opening van de menselijke geest is zich eenvoudigweg te 
her-enigen met de ware realiteit achter de sluier van de materiële 3D 

ruimte-tijd, die het enige object van studie van de hedendaagse 
wetenschap is. Vandaar haar totale agnosticisme.  

 

Dit is precies wat er met alle mensen zal gebeuren na hun Ascensie 
naar de 5e dimensie, er zullen er echter in het begin niet veel zijn. 

Daarom is de huidige discussie geen abstracte theoretische disquisitie 
over filosofie zonder praktische relevantie, maar een richtlijn over hoe 

het individuele lot en dat van de mensheid op een creatieve en 
soevereine manier vorm te geven om de Ascensie op individueel en 

collectief niveau te bereiken. Alleen die mensen die hun geest en hart 
voor deze waarheid openen, zullen in aanmerking komen voor Ascensie; 

de anderen zullen hoogstwaarschijnlijk deze aarde door de fysieke dood 
verlaten en zullen de nieuwe 5e dimensie van de aarde binnengaan in 

een nieuwe incarnatie. Dit is het kosmische scenario - cosmic scenario 
voor de Eindtijd.   

 
Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die in dit boek zijn geschetst. Het 

is in feite in 2000 geschreven, nadat de auteur al in de laatste en meest 

intensieve fase van zijn Licht Lichaams Proces (LLP) - Light Body 
Process (LBP) was gekomen, wat in 2001 werd afgerond. In die tijd 

zijn de aarde en de mensheid net de periode van de meest actieve 
energetische transformatie ingegaan, die werd ondersteund door de 

schepping van het nieuwe kristallijne 144-raster van astrale 
hoogfrequente energieën op aarde. Het 144-raster is het voertuig van 

de Ascensie van de mensheid en de planeet. 
   

Elk jaar sinds 2000 is het 144-raster met een percentage van ongeveer 
8,5% gegroeid met betrekking tot de numerologische sterportalen, 

01.01.01, 02.02.02., tot aan het sterportaal 11.11.11 , toen het 144-
raster bij ongeveer 93% werd voltooid en de Eerste Golf van 

Opgestegen Meesters, in essentie de leden van het PAT, plaatsvond. 
Deze eerste golf van ascensie werd vervolgens tijdens de stargate 

http://www.stankovuniversallaw.com/home/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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12.12.12. - 12.21.12, voltooid, toen het PAT Gaia naar de 5e dimensie 
deed opstijgen. Daarna keerden deze opgestegen meesters als avatars 

in hun fysieke lichaam terug om de sluimerende mensheid te helpen 
ook deze verschuiving in de daarop volgende jaren te maken, die nu 

zijn hoogtepunt bereikt in het jaar 2019. Deze website is een naadloze 

kroniek van de inspanningen van het PAT sinds de zomer van 2011 om 
Gaia en de mensheid te laten ascenderen. 

Lees ook: The Journey of the Planetary Ascension Team 

Dit boek is dus een profetische visie op het toekomstige lot van de 

mensheid, die al werkelijkheid is geworden. Het laatste hoofdstuk zal 

hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar plaatsvinden en zal de komende jaren 
worden voortgezet. Het is een zeer inspirerend werk, geschreven in een 

nauwe dialoog met de Hoogste Rijken van de Kosmische Voorzienigheid 
op een bijna automatische manier, echter onder de volledige 

intellectuele controle van de auteur die voor alle uitspraken en 
vooruitzichten verantwoordelijk is. 

 
Deze omstandigheden maken het boek zo uniek, omdat het de auteur 

als een soevereine schepper onder de spirituele leiding van de hoogste 
astrale sferen presenteert. Dit is in tegenstelling tot het gedrag van de 

meeste channelers en lichtwerkers van tegenwoordig, die slaafs de 
gechannelde boodschappen van hun astrale bronnen volgen en niet in 

staat zijn om een kritisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van de 
dingen die ze ontvangen, te ontwikkelen.  

 

Geen van hen toont een ware intellectuele nieuwsgierigheid om meer te 
leren van andere gnostische bronnen. Dit is zo, omdat ze nooit geleerd 

hebben om onafhankelijke kritische denkers te zijn. Ze weten niet wat 
het is om een echte filosoof en een wetenschapper tegelijk te zijn en 

deze omstandigheid verklaart in wezen het falen van de New Age 
beweging en de vele vertragingen in het ascensiescenario. De meeste 

van deze sterk geëvolueerde zielen die hier kwamen om de ascensie te 
bevorderen, werden door de giftige realiteit op deze planeet bevuild en 

konden hun zielsmissie niet waarmaken - om volledig te ontwaken, 
compleet met hun LLP, Gaia en de mensheid effectief te zuiveren, en 

hen ook te helpen ascenderen. Dit boek vertegenwoordigt het soort 
intellectuele synthese, dat deze auteur zijn hele leven lang heeft 

gezocht en uiteindelijk in al zijn boeken, die op deze website zijn 
gepubliceerd, heeft bereikt. Dit geldt in het bijzonder voor het huidige 

boek over Menselijke Gnosis.    

 
Om de horizon van de lezer te verbreden, begint het boek met een kort 

overzicht - short survey van de geschiedenis van het menselijk religieus 

http://westworld.nl/resources/pat_books/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind/
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en teleologisch denken. Het verklaart waarom het wetenschappelijke 
"bewijs van God", dat in de kern van alle religieuze ervaringen ligt, 

niet op een onweerlegbare wijze door alle bekende religies en 
esoterische leerstellingen tot nu toe kon worden geleverd. 

 

Daarna gaat het boek verder met een korte inleiding - short 
introduction in de grondbeginselen van de nieuwe Wetenschappelijke 

Theorie van de Universele Wet op het gebied van de Menselijke 
Gnosis. Het legt uit hoe het menselijk bewustzijn met behulp van de 

beperkte zintuigen het hallucinerende idee van de Ruimte-Tijd creëert 
en hoe dit primordiale idee op een oneindige manier in alle facetten 

door het huidige gecompartimenteerde collectieve menselijke denken 
wordt vermenigvuldigd, dat met de Ascensie voor altijd zal worden 

afgeschaft. 
 

De menselijke geïncarneerde entiteit wordt voor het eerst in de 
geschiedenis van de menselijke Gnosis beschouwd als een astraal-

energetisch systeem - astral-energetic system dat gehoorzaamt aan 
de Universele Wet. Het wetenschappelijke concept van U-sets, de sets 

die zichzelf en het Geheel als element bevatten, wordt geïntroduceerd 

en de onderlinge afhankelijkheid tussen de ziel en de geïncarneerde 
entiteit wordt vanuit het gezichtspunt van de nieuwe fysische en 

wiskundige axiomatica - physical and mathematical axiomatics 
opgehelderd. De verschillende energetische subsystemen van de 

entiteit, zoals denken (geest, bewustzijn), psyche (emotioneel lichaam) 
en chakra's worden in detail - are discussed in detail besproken.  

In deze context wordt de subjectiviteit en objectiviteit van het 

menselijke wereldbeeld -  subjectivity and objectivity of human 
Weltanschauung voor het eerst in de geschiedenis van de menselijke 

filosofie op een duidelijke manier uitgelegd. Dit is tot nu toe het 

belangrijkste falen van de westerse filosofie geweest - zij is niet in staat 
om de relatieve waarheidsgetrouwheid van verschillende subjectieve 

meningen te onderscheiden, omdat het heeft gefaald in het vaststellen 
van een objectief, universeel geldig criterium voor de waarheid. Dit is 

voor het eerst door de auteur bereikt, die de nieuwe axiomatische 
methode van het menselijk denken heeft ontwikkeld, gebaseerd op de 

Primaire Term van het menselijk bewustzijn. 

Nadat de basis van de Nieuwe Gnosis is vastgesteld, wordt de 
incarnatiecyclus - incarnation cycle van de ziel met betrekking tot 

de energetische structuur van de hogere rijken van de Schepping 

opgehelderd. Dit leidt tot een zorgvuldige uitleg van de energetische 
achtergrond van het Licht Lichaams Proces - Light Body Process. 

Veel nieuwe wetenschappelijke informatie op basis van de Algemene 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-3/
http://www.stankovuniversallaw.org/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-4/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-6/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-7/
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Theorie van de Biologische Regulatie, zoals gepresenteerd in deel III  -
  volume III, wordt voor het eerst gepresenteerd. Deze informatie is in 

geen enkel ander esoterisch boek over dit onderwerp te vinden. 

In dit specifieke geval profiteert de lezer van de diepgaande en 

uitgebreide kennis van de auteur op het gebied van de 
biowetenschappen en de geneeskunde, vooral met betrekking tot de 

bioregulering van het menselijk organisme. Deze informatie wordt door 
de persoonlijke, unieke ervaring van de auteur gestaafd, die zich in het 

verst gevorderde stadium van het Licht Lichaams Proces bevindt, wat 
elk mens op deze planeet kan bereiken. Dit feit kwalificeert hem als een 

van de eerste, zo niet het eerste, menselijke wezens, die dit jaar hun 
fysieke lichamen tot kristallijne lichtlichamen zullen transformeren 

en als Geascendeerde Meesters voor de mensheid zullen verschijnen 
om het Licht Lichaams Proces en Ascensie door persoonlijk voorbeeld bij 

vele mensen te promoten.          

De diepgaande onderlinge afhankelijkheid tussen het Licht Lichaams 

Proces en de Evolutionaire Sprong van de mensheid in de loop van 
de Ascensie wordt vanuit het oogpunt van de fysische wetten van 

constructieve en destructieve inmenging verklaard - precies, hoe elke 
individuele vooruitgang in het Licht Lichaams Proces energetisch 

bijdraagt aan de Ascensie van Gaia en de mensheid. Deze onderlinge 
relatie wordt momenteel niet door de meeste lichtwerkers, die zichzelf 

als verlichte persoonlijkheden beschouwen, volledig begrepen. Voor de 
overgrote meerderheid van de sluimerende mensen is dit onderwerp 

niet bestaand (zie ook "De Kosmische Wetten van Schepping en 

Vernietiging" - “The Cosmic Laws of Creation and Destruction“). 

Waarschijnlijk het grootste praktische voordeel van dit boek is de 
uitgebreide beschrijving van de mentale, psychische en somatische 

aspecten en symptomen van het Licht Lichaams Proces - elaboration of 
the mental, psychic and somatic aspects and symptoms of the LBP, die 

onbekend waren in de channelingliteratuur van de New Age toen dit 
boek verscheen, omdat ook het concept van planetaire en individuele 

ascensie als het LLP niet bij bijna alle lichtwerkers rond het jaar 2000 
en zelfs veel later, bekend was. Dit idee werd voor het eerst door de 

auteur gepopulariseerd toen hij deze website in de zomer van 2011 

opende. Deze medische informatie is uiterst waardevol, omdat ze door 
de persoonlijke ervaring van de auteur wordt geverifieerd, die ze op een 

objectieve en onpartijdige manier heeft geobserveerd en geregistreerd 
vanuit het hogere gezichtspunt van een ervaren wetenschapper, arts en 

klinisch onderzoeker.            

http://www.stankovuniversallaw.org/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.org/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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Dit geldt in het bijzonder voor de functie van de zeven menselijke 
lichaamschakra's - body chakras, waarover in het verleden veel onzin 

is geschreven. De opening van de zeven lichaamschakra's initieert het 
LLP. Dit is een zeer complex thema, dat een gedetailleerde kennis van 

biofysica, biologie en geneeskunde veronderstelt, aangezien deze 

disciplines zijn geïntegreerd in de nieuwe Algemene Theorie van de 
Wetenschap van de Universele Wet zoals gepresenteerd in de 

Tetralogie van Wetenschap: 

BASIS-WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN: TETRALOGIE VAN 

WETENSCHAP 

• Vol. I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version) 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Concise 

version) 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version, 

Bulgarian) 

• Vol. III: The General Theory of Biological Regulation in Bio-Science 

and Medicine 

• Vol. IV: Das Universalgesetz im Spiegelbild der Philosophie 

Het laatste hoofdstuk van het boek is gewijd aan de wereldreligies - 

world religions (en here). De auteur legt uit waarom ze als gnostische 
kennissystemen hebben gefaald en geen juist idee konden ontwikkelen 

over de komende Ascensie in de huidige Eindtijd, hoewel ze talrijke 
gecodeerde berichten over de komst ervan bevatten. Deze historische 

en teleologische disquisitie completeert de basis van de Nieuwe Gnosis 

van de Universele Wet zoals die in dit boek wordt gepresenteerd. 

Het boek bevat ook twee heldere essays over actuele onderwerpen, die 
zeer binnenkort in het centrum van de collectieve menselijke 

belangstelling zullen staan:   

1. “Psycho-Energetic Foundations of Human Intransigence” 

2. “Astral Dynamics of the Global Economic Crisis on the Eve of 

the Parousia”    

De auteur gebruikt de Griekse term "Parousia" voor de Eerste 
Ascensiegolf, die foutief vertaald en geïnterpreteerd is als de "Tweede 

Komst van Christus" in het christendom. Dit begrip werd voor het eerst 

http://www.stankovuniversallaw.org/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.org/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-12/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-13/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
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door de Neo-Platonistische Origenen - Origenes in de 3e eeuw 
uitgewerkt, maar werd door zijn vertalers in het Latijn, zoals 

Hiëronymus, op criminele wijze vervalst, zodat de christelijke theologie 
niet in staat was een goed teleologisch idee voor de huidige eindtijd te 

ontwikkelen, hoewel dit thema in het Nieuwe Testament centraal staat, 

beginnend met de brieven van Paulus en eindigend met de 
Openbaringen van Johannes. Dit onderwerp  wordt door de auteur 

uitgebreid uitgewerkt in een speciale filosofische studie "Neoplatonisme 
en Christendom" - Neoplatonism and Christianity“, die ook op deze 

website beschikbaar is. 

Beide essays zijn profetische geschriften van wat de mensheid in de 
loop van dit (2019) en de komende jaren zal meemaken. De auteur is 

erg trots op deze intellectuele prestatie, die al in 2003/2004 werd 
geleverd, toen niemand zich kon voorstellen dat deze gebeurtenissen 

ooit op deze planeet zouden plaatsvinden. Nu zijn ze al realiteit.   

Deze prestatie was mogelijk, omdat de auteur de enige persoon op 

aarde is die bewust met astrale waarschijnlijkheidsalternatieven 
vanuit de hoogste dimensies van de Kosmische Voorzienigheid kan 

werken vanuit een wetenschappelijk oogpunt, terwijl hij alle schadelijke 
driedimensionale invloeden op de menselijke geest en psyche 

elimineert. Dit enorme thema, dat na de Ascensie in de 5e dimensie 
centraal zal komen te staan, is door de auteur uitgebreid behandeld in 

zijn Duitse boek "Thoughts“ dat gedeeltelijk in het Engels is vertaald en 
als e-book - ebook op deze website beschikbaar is. Dit onderwerp is 

momenteel bij alle lichtwerkers en protagonisten van de New Age 

onbekend en bestaat niet als thema voor de rest van de mensheid. Dit 
zal zeer binnenkort radicaal veranderen met de ascensie van de auteur, 

wanneer deze onderwerpen de geesten van de mensen zullen veroveren 

en alle publieke discussies zullen bepalen.   

Het eerste essay is een samenvatting van de moraal, preciezer, van het 

gebrek aan moraal, en van de talrijke geestelijke tekortkomingen in de 
hedendaagse mensheid en legt uit hoe deze ondeugden het LLP en de 

Ascensie belemmeren. Er worden suggesties gegeven over hoe deze 
betreurenswaardige toestand van de collectieve menselijke geest in de 

eindtijd kan worden overwonnen. De komende gebeurtenissen zullen 

deze profetische analyse van de menselijke toestand van 15 jaar 

geleden op briljante wijze bevestigen.   

De astrale dynamiek van de ineenstorting van de Oude Wereldorde 

wordt momenteel door de meeste mensen niet begrepen. Zelfs de 
weinige verlichte lichtwerkers en lezers van deze website zijn niet in 

staat om de volledige reikwijdte en multidimensionale dynamiek achter 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/gedanken/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
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de komende gebeurtenissen die de mensheid radicaal zullen hervormen, 
te begrijpen. Hiervoor is een diepgaande theoretische kennis nodig van 

de nieuwe economie, geschiedenis, psychologie en transcendentale 
fysica van de Universele Wet, aangezien deze disciplines uitgebreid zijn 

uitgewerkt in wetenschappelijke boeken die op deze website worden 

gepubliceerd. 

Deze website is dus een "digitale universiteit" met een ongelofelijke 
diepgang en reikwijdte, waar geen enkel huidig onderwijsprogramma 

van welke universiteit dan ook aan kan tippen. In de tijd dat de auteur 
een dissident was in zijn geboorteland Bulgarije, richtte hij de eerste 

clandestiene vrije universiteit op als alternatief voor de officiële 
communistische ideologie. Dergelijke universiteiten stonden in die tijd 

bekend als "vliegende universiteiten - flying universities", omdat de 
deelnemers steeds van plaats moesten veranderen om aan de arrestatie 

door de geheime diensten te ontsnappen. In die zin heeft het 

onderwijsprogramma van deze website het spirituele potentieel om elke 
lezer te leren vliegen, respectievelijk te ascenderen, naar de 5e 

dimensie. 

De meeste van de precieze voorspellingen voor de Eindtijd, die de 
auteur in het tweede essay heeft geschetst, zijn al in de maak en 

stevenen in het najaar van dit jaar af op een definitief hoogtepunt. Deze 
economische voorspellingen zijn verder onderbouwd in een doorlopend 

economisch overzicht van de Eindtijd in tal van artikelen die in de 
rubriek "Economische ineenstorting - Economic collapse” op deze 

website zijn gepubliceerd.   

De theoretische basis van dit boek wordt in vier andere boeken over 

Menselijke Gnosis en filosofie in de Duitse taal verder uitgebreid; enkele 
daarvan zijn ook in het Engels vertaald door de auteur (zie lijst van 

gnostische boeken hierboven) en nog enkele gnostische boeken die in 
het Engels zijn geschreven door de auteur (zie lijst van alle boeken en 

cruciale presentaties in de linkerkolom van deze website). 

Ebook Download -  
New Gnosis-Evolutionary Leap of Mankind 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_University
http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2019/08/New-Gnosis-Evolutionary-Leap-of-Mankind-.pdf
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VOORWOORD 

Ik heb mijn Engelse vertaling gereviseerd van dit eerste en cruciale 

Duitse boek over Menselijke Gnosis uit januari/februari 2012, dat ik 

zeer snel heb voorbereid en zonder veel omhaal als vervolgdelen op 
deze website heb gepubliceerd. Nu heb ik besloten het te redigeren, te 

actualiseren en talrijke links naar nieuwe publicaties toe te voegen,  die 
sindsdien op deze website zijn verschenen en onderwerpen te 

bespreken die verband houden met dit boek. Ik heb ook enkele 
opmerkingen vanuit mijn huidige standpunt gemaakt om meer 

duidelijkheid te scheppen.  

Er is veel gebeurd na meer dan zeven jaar sinds ik dit boek voor het 
eerst heb vertaald, en nog meer na bijna twee decennia sinds het 

ontstaan ervan, toen ik het voor het eerst als concept heb geschetst in 

1999 en vervolgens met een onderbreking heb geschreven in 2000 en 
begin 2001. Het ascensieproces van Gaia en de mensheid, dat het PAT 

met ongeëvenaarde moed en volharding heeft uitgevoerd, heeft deze 
planeet al onherkenbaar getransformeerd. Het is het grootste 

succesverhaal in het hele multiversum geworden. Dit jaar markeert het 
hoogtepunt en de voltooiing van ons lichtwerk in fysieke lichamen, 

terwijl de echte veranderingen voor de mensheid net zullen beginnen. 

Dit alles, en nog veel meer, is in dit boek besproken.  

Dit is het meest profetische en wetenschappelijk exacte gnostische boek 

over de Eindtijd van de mensheid en de oude aarde die op deze planeet 

bestaat en het is nu nog actueler dan toen het voor het eerst werd 
geschreven. Daarom heb ik besloten om dit boek in de nieuwe herziene 

versie in vervolgdelen nog een keer te publiceren, zodat het 
doordrongen is van de nieuwe transfiguratiecodes van de Bron die 

momenteel de aarde en alle mensen overspoelen. Ik begin vandaag 
tijdens de volle maan, gedeeltelijke maansverduisteringsportaal, 16 juli 

2019, en hoop ongeveer te eindigen met de opening van de 
Leeuwenpoort op zijn hoogtepunt op 8 augustus, het 8.8 portaal. 

Daarna zal elk wonder mogelijk zijn en u zult er verstandig aan doen 

om het te verwachten. 

Georgi Alexandrov Stankov, Italië, Juli 2019 
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INLEIDING 

Ik heb het schrijven dit boek over de nieuwe wetenschappelijke Gnosis 

van de Universele Wet in juni 2001 voltooid. Op dat moment 

voorspelden de georganiseerde jonge ziel profeten in de vorm van 
prestigieuze instituten voor economisch onderzoek een sterke groei van 

het Bruto Binnenlands Product van meer dan 3% in de VS en in Europa, 
en de Duitse bondskanselier - German Chancellor - was nog niet met 

zijn heldhaftige strijd tegen de "twee" voor de komma begonnen. 
Tegelijkertijd was de wereldeconomie al drie maanden in een recessie 

beland, zoals de op het verleden gerichte economische voorspellers in 
de nationale bureaus voor de statistiek pas in de late herfst van dat jaar 

min of meer luidruchtig aankondigden.     

Onze perceptie van de wereld is, zoals ik in deze gnosis laat zien, van 

historisch karakter. Aan het einde van het jaar wijkt de totale 
economische groei met 400% - 600% af van de voorspelling van de 

"economische wijzen" - “economic sages”, zonder de bestaansreden van 
dergelijke economische profeten in twijfel te trekken. In vroegere, 

minder "verlichte" tijden werden degenen die zich schaamteloos 
vergisten in hun voorspellingen beloond met de dood, waarna ze hun 

astrale kennis van de toekomst in volle omvang konden bereiken. De 
huidige, professionele jonge ziel profeten moeten daarentegen nog een 

tijdje doorgaan met hun vergeefse voorspellingen in een staat van 
totaal geheugenverlies, wat hun enige adequate karma is, want jonge 

zielen hebben veel frustrerende ervaringen nodig om te kunnen 

evolueren. 

Ik voorzag de huidige recessie al in 1998 anticyclisch. Het jaar daarop 
schreef ik een korte analyse van de redenen van de op handen zijnde 

wereldcrisis en publiceerde die op het internet - brief analysis of the 
reasons for the pending world crisis and published it on the Internet. Dit 

gebeurde op een moment dat de wereldeconomie van de "Nieuwe 
Economische Zeepbel", ook wel bekend als de Dot.com bubble, 

respectievelijk de Dot.com crash, opsteeg naar euforische nieuwe 

hoogten. 

Het verhaal daarna is bekend. De luchtbel is gebarsten. De NEMAX 
index (het Duitse equivalent van NASDAQ) begon kort na de publicatie 

van mijn prognose met zijn daling en verloor binnen 18 maanden tot 

tienmaal zijn piekwaarde. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Council_of_Economic_Experts
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/12/my-1999-forecast-of-the-collapse-of-the-world-economic-order-in-the-end-times/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/12/my-1999-forecast-of-the-collapse-of-the-world-economic-order-in-the-end-times/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Markt
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Markt
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De nationale economische activa, tien keer zo groot als de veelgeprezen 

belastingverlagingen als gevolg van de alom verkondigde Duitse 
"Eeuwige Belastinghervorming" – “German “century-tax reform” werden 

in een oogwenk vernietigd. Sindsdien overleeft de "New Future Market" 
nog nauwelijks zonder nieuwe beursintroducties (beursintroducties) - 

IPOs (initial public offerings) - op een zeer laag niveau en het is slechts 
een kwestie van financiële piëteit wanneer deze smeltkroes van "één-

euro-aandelen" voorgoed zal worden afgeschaft (dit gebeurde twee jaar 

later). De Dow Jones Index verloor in deze periode 60% van zijn 
maximale waarde en een tot nu toe ongekende golf van faillissementen 

overspoelde de westerse wereld. 

Zelfs een jaar na het begin van de recessie herhaalt het scenario zich 
op griezelige wijze. Het koor van politici en deskundigen tovert 

onvermoeibaar het einde van de recessie tevoorschijn, en dit kort voor 
de feitelijke, onomkeerbare ineenstorting van de wereldeconomie, 

waarvan de omvang en de gevolgen geen enkele sterveling zich nog 

echt een beeld kan vormen.  

Maar wat heeft deze economische discussie te maken met een 
esoterische tekst, vraagt de verbaasde lezer? Veel! Gnostische 

leerstellingen zijn altijd door de waarheidsgetrouwheid van hun 
profetische uitspraken bewezen. Dit is een centraal thema van dit 

essay. Nauwkeurige economische voorspellingen in dergelijke 
gnostische geschriften zijn niet ongewoon, men moet alleen maar eens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerreform_2000_in_Deutschland
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denken aan de exacte details die Johannes ons in zijn Openbaringen 
geeft over de omvang, de grootte en het ontwerp van het nieuwe 

Jeruzalem, of de precieze prognostische economische interpretatie van 
de droom van de farao door Jozef in het Oude Testament. Mensen 

hebben zich altijd zorgen gemaakt over hun overleving, waarbij ze in de 

eerste plaats denken aan hun economische overleving, ondanks de 
aanbeveling van sommige van hun profeten om het voorbeeld van de 

zorgeloosheid van de lelies op het veld te volgen. 

In de afgelopen jaren heb ik mij vooral beziggehouden met het lezen 
van de zichtbare tekenen van de tijd - in essentie macro-economisch 

van aard - en deze in relatie tot de interne zielsveranderingen in de 
astrale sferen te plaatsen, die ik op een of andere manier ervaar als een 

Licht Lichaamsproces (LLP) - Light Body Process (LBP) en geestelijk 
als intellectuele stimulatie vanuit de causale werelden (hogere astrale 

dimensies, 9D tot 12D). Hieruit ontwikkelde ik een prognostische 

synthese van de sociale evolutie, waarvan ik in dit boek de astrale 

wetenschappelijke basis in het kort zal schetsen.  

Deze nieuwe prognose geeft geen precieze informatie over specifieke 

gebeurtenissen, maar toont veeleer de algemene ontwikkelingstendens. 
Dit kan het optreden van bepaalde belangrijke gebeurtenissen in ruimte 

en tijd verklaren en de noodzaak ervan rechtvaardigen. Daarom heb ik 
kort na 11 september 2001 een verhandeling geschreven over de 

aanslag op het World Trade Centre en deze als een toekomstgerichte 

casusstudie aan dit boek toegevoegd: 

Het Profetische Karakter van de Nieuwe Gnosis van de 

Universele Wet 

The Prophetic Character of the New Gnosis of the Universal Law 

Deze katalyserende gebeurtenis diende enerzijds als een verificatie van 
mijn prognose, en anderzijds was het een generale repetitie voor de 

eigenlijke gebeurtenis - de Ascensie van de eerste multidimensionale 
persoonlijkheid - Ascension of the first multi-dimensional 

personality, die het hoogtepunt van de Evolutionaire Sprong van de 
Mensheid zal markeren. De schok die deze aanval over de hele wereld 

teweeg heeft gebracht, geeft ons een vaag idee van het schokeffect dat 
de boodschap over de "Tweede Komst van Christus" (Grieks: parousia), 

waarover in de Bijbel duister wordt gemompeld, bij alle mensen teweeg 

zal brengen. 

De daaropvolgende collectieve verwerking van deze gebeurtenis zal 
leiden tot totale verwarring en ontgoocheling onder de meerderheid van 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/02/the-prophetic-character-of-the-new-gnosis-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
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de wereldbevolking en zal de overgang van deze jonge zielen naar de 
cyclus van volwassen zielen -  cycle of adult souls - in gang zetten. 

Verdere details over de achtergrond van deze unieke energetische 
kosmische processen, die onze planeet voor altijd zullen veranderen en 

de menselijke soort zullen transformeren in een transliminale, van de 

beperkingen van de ruimte-tijd ontheven entiteit, kunnen in dit boek 
worden gelezen. Daarom krijgt de hier gepresenteerde 

Wetenschappelijke Gnosis onvermijdelijk het karakter van een 
uitgebreide, nauwkeurige profetie, die verder gaat dan het beperkte 

wereldbeeld van de huidige mensheid en deze naar een nieuw niveau 
van spirituele evolutie zal tillen. Vandaar de titel van dit boek: 

"Evolutionaire Sprong van de Mensheid.   

De hier beschreven astraal-energetische processen zijn al in gang gezet 
en kunnen door ieder middelmatig begaafd individu waargenomen en in 

hun progressieve ontvouwing op Aarde worden gevolgd. De bevindingen 

die de lezer van de huidige Gnosis van de Universele Wet zal opdoen, 
zullen een geïnspireerde observatie van deze unieke astrale en 

kosmische processen mogelijk maken, waarvoor in de huidige 
maatschappij geen terminologie bestaat; dit inzicht zal hem de 

betekenis van het menselijk bestaan binnen Alles-Dat-Is onthullen. 
Vandaar dat de Nieuwe Gnosis ook een Geschrift van Openbaring is - 

het eerste Geschrift van Openbaring in de geschiedenis van de 

mensheid dat wetenschappelijk boven elke twijfel is verheven. 

Berghaselbach, July 2002 

 

  

http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/the-soul-age-model-of-the-new-gnosis/
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TWEEDE INLEIDING 

Ondertussen zijn er zeven jaar verstreken sinds ik de nieuwe Gnosis 

van de Universele Wet heb geschreven. Gedurende deze tijd is de 

energietransformatie van mijn lichaam - het Licht Lichaams Proces - 
medogenloos gevorderd. De ondraaglijke fysieke en psychische 

ontberingen die ik in deze tijd moest doorstaan waren zo onmenselijk 
dat ze nauwelijks geschikt materiaal konden zijn voor een verbale 

weergave. 

Aangezien de mensheid geen ervaring heeft met dit astraal-
energetische proces dat zijn toekomstige ontwikkeling in belangrijke 

mate zal bepalen, zou het op dit moment te weinig zin hebben om te 
spreken over de psycho-mentale en somatische hindernissen die elke 

geïncarneerde persoonlijkheid eerst moet overwinnen, voordat hij kan 

van de beperkingen van fysieke ruimte en tijd worden bevrijd en als een 
transliminale ziel kan bestaan, zowel in een fysiek voertuig op aarde en 

als een onlichamelijke entiteit, als Opgestegen Meester in de astrale 

sferen.   

Dit proces zal met mij beginnen, zoals ik in mijn boeken keer op keer 

aangeef. Door de transformatie van mijn lichaam in een astraal-
kristallijn lichtlichaam zal ik de onsterfelijkheid van de ziel en de 

geïncarneerde persoonlijkheid laten zien en zal ik het idee van de 
eindigheid van de biologische dood voor altijd uit deze wereld 

elimineren. De reden hiervoor is dat ik de eerste persoon ben die de 

Universele Wet heeft ontdekt en alle hedendaagse conventionele, 
heterogene, extreem gebrekkige wetenschappen, die de bovenstaande 

bevinding ontkennen, heb ontwikkeld tot een consistente, logisch-
axiomatische, gnostische wetenschap van de hele menselijke kennis. 

Als gevolg van deze enorme intellectuele inspanning moest ik alle 
basisideeën van de wetenschap, de filosofie, de religie en het alledaagse 

denken weerleggen of ingrijpend wijzigen. 

De nieuwe Pan-Theorie van de Universele Wet is in de eerste plaats een 
theorie van het menselijk denken. Door te beginnen met de Primaire 

Term van het menselijk bewustzijn laat ik zien hoe men zijn eigen 

denken op een logische, axiomatische manier kan structureren. Op deze 
manier zal de mens in staat zijn om alle kennis en ervaring die hij als 

geïncarneerde persoonlijkheid heeft verzameld in consistente, 
waarheidsgetrouwe categorische systemen te omvatten en deze voor 

zijn medemensen in een onberispelijk gestructureerde geschreven vorm 

toegankelijk te maken.   
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Tot op heden zijn de mensen niet in staat om hun gefragmenteerde 
kennis die ze gedurende hun geschiedenis hebben opgedaan, in een 

taalkundige vorm die vrij is van tegenstellingen, paradoxen, 
antinomieën en fouten, te presenteren. Aangezien deze menselijke 

kennis op de een of andere manier in de 3D-ruimte-tijd moet worden 

gerealiseerd, zijn de materiële en intellectuele producten ervan nogal 

onvolmaakt en dragen ze de zaden van vernietiging in zich. 

Deze onvolkomenheid "van de lagere wereld van de fysieke vormen”, 

en "van het worden" (Neoplatonisme - Neoplatonism) is een leitmotiv 
van alle westerse filosofie en vindt zijn hoogtepunt in het Leibniaanse 

theodicee -  theodicee (rechtvaardiging van het godsbestuur). Vanuit 
energetisch oogpunt is dit de fysieke toestand van destructieve 

interferentie. Deze fenomenen vormen het basisthema van dit boek. 

De Nieuwe Gnosis is een verdere ontwikkeling van de klassieke Griekse 

filosofie van Plato en Aristoteles, en in het bijzonder van het 
Neoplatonisme - Neoplatonism van Plotin. Om deze reden schreef ik in 

de afgelopen jaren, in de korte herstelperiodes waarin de pijnen van het 
Licht Lichaams Proces wat werden verzacht, verdere boeken over 

Gnosis en Nieuwe Filosofie, die deze presentatie van de grondslagen 
van de menselijke Gnosis aanvullen en completeren. Al mijn gnostische 

werken bouwen zo een complete verzameling op van alle filosofische en 
existentiële toepassingen van de nieuwe Pan-theorie van de Universele 

Wet met betrekking tot ons aardse bestaan (Zijn) en kunnen alleen in 

hun geheel worden begrepen en gewaardeerd. 

Toen ik dit boek schreef, wist ik dat, net als al mijn andere gnostische 
filosofische werken, het vele jaren ongepubliceerd in mijn lade zou 

moeten blijven, omdat de tijd voor de publicatie ervan nog niet rijp was. 
Ik laat het aan de verbeelding van de lezer over om zich voor te stellen 

welke opoffering het voor mij betekende om te weten dat ik de grootste 
ontdekking in de geschiedenis van de mensheid heb gedaan, en om mij 

tegelijkertijd vrijwillig van het toneel terug te trekken, daarbij al mijn 
kennis over de toekomstige gevolgen van deze prestatie gedurende vele 

jaren onder controle te houden, om het plan van de astrale sferen niet 
in gevaar te brengen - de introductie van de Evolutionaire Sprong van 

de Mensheid, tot wiens boodschapper ik ben uitverkoren om op aarde te 

zijn. Ik heb mijn vrije wil ondergeschikt gemaakt aan de verplichting tot 
de oorzakelijke werelden en ben het beroemde "Lam van God" 

geworden. Ik heb me bevrijd van alle aardse angsten en bezwaren die 
het leven op deze planeet kenmerken en het aanzienlijk vervormen. 

(Drie jaar later, in 2011, werd ik door de Bron opgeroepen om officieel 
de kapitein van het Planetaire Ascensie Team, het PAT, te worden, een 

functie die ik al sinds 1999 onafgebroken, zij het niet bewust, had 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-eboo
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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uitgeoefend terwijl het uiteindelijk in de daaropvolgende jaren 

doorwerkte. 

Ondertussen is de wereldwijde economische crisis die ik tien jaar 
geleden heb voorspeld en uitgelegd, sinds juli 2007 op een definitieve 

en onherroepelijke manier begonnen. Sinds begin 2008 vordert het 
zichtbaar en onverbiddelijk en is door alle mensen te zien. Daarom 

zullen er geen adempauzes meer zijn, omdat ze zijn waargenomen als 
een tijdelijk, illusoir economisch herstel in de jaren 2003-2006, toen de 

subprime hypotheekcrisis in de VS met een verbazingwekkende 

criminele energie werd gecreëerd. 

Tegelijkertijd bevind ik me in de laatste, meest intense fase van het 
Licht Lichaams Proces. Dit is een duidelijk teken dat mijn parousia - de 

faseovergang van mijn biologische lichaam naar het astrale lichtlichaam 
- op handen is. Deze gebeurtenis, die ik in dit en mijn andere 

gnostische boeken in detail bespreek, zal de echte wereldcrisis en de 

feitelijke evolutionaire ascensie van de mensheid in gang zetten. 

(Het is belangrijk om op deze plaats te benadrukken dat nadat ik in de 

zomer van 2011 het PAT opriep om de sterrepoort op 11.11.11 te 
openen, de planetaire ascensie van Gaia werd verzekerd en vervolgens 

krachtig tijdens de sterrepoort van 12.12.12 - 12.21.12 werd 

verwezenlijkt, toen ook alle echte PAT-leden opstegen naar de nieuwe 
5D aarde en als avatars naar de 3D aarde terugkwamen om de 

mensheid te redden. Dit is uitgebreid gedocumenteerd op deze website, 
die een naadloze kroniek is van het ascensieproces van Gaia en de 

mensheid).     

Deze apocalyps, die al in de Bijbel wordt genoemd, zal in de eerste 
plaats een Openbaring van de Nieuwe Theorie en Gnosis van de 

Universele Wet zijn. Ik bewijs daarmee de leidende rol van de astrale 
werelden - de 7-voudige-scheppingsrijken - in de schepping van het 

gehele aardse bestaan. Door mijn transformatie in een 

multidimensionale persoonlijkheid zal ik dit feit op een concrete 
manier aantonen. Dit markeert ook de Eindtijd van het heimelijke 

bestaan van mijn apocriefe werken, zodat ze nu voor publicatie kunnen 

worden vrijgegeven. 
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Introductie: Gnosis in Historisch Perspectief 

Sinds de oudheid tot op de dag van vandaag is de mensheid altijd bezig 

geweest met de oorsprong van zijn bestaan. Het idee van God, waarop 

de meeste religies zijn gebaseerd, is de mentale externalisering van een 
pantheïstische kracht die de mens altijd met een feilloze intuïtie als de 

bron van alle leven heeft waargenomen. In de mate waarin de mens 
onafhankelijk werd van de natuur, neigde hij er steeds meer toe zichzelf 

als een zelfstandige entiteit te beschouwen en begon hij deze 

levenskracht als een uitwendig fenomeen te beschouwen. 

Zolang de primitieve mens nog zijn eenheid met de Natuur voelde, had 

hij geen speciaal idee nodig van de kracht waaraan hij zijn bestaan te 
danken had - hij voelde dat hij er integraal deel van uitmaakte en dus 

identiek was aan de omgeving. Met de vorming van het "Ik ben-

concept" in de mens is het cognitieve vermogen om zich te 
onderscheiden gestaag ontwikkeld, terwijl de menselijke geest 

aanvankelijk twee brede categorieën schiep: het Zelf en de menselijke 

gemeenschap aan de ene kant en de Natuur aan de andere kant. 

Elke gedachte begint met het vermogen om te onderscheiden, het 

Geheel in delen op te splitsen en de afzonderlijke dingen in abstracte 
groepen en categorieën samen te voegen. Binnenin de eerste twee 

categorieën - "Ik ben" als mens versus Natuur - is er een breed scala 

aan conceptuele creativiteit.     

Maar omdat de mens zich niet langer met de Natuur één voelde, moest 
hij de Schepping als een Geheel, scheiden. Toen hij zich steeds meer als 

soevereine schepper voelde - eerst als producent van ruw gereedschap 
en later als vormgever van de natuur, zoals een boer die het bos 

ontgint, huizen bouwt en het landschap cultiveert - was het sindsdien 
voor hem onmogelijk om deze levenskracht als identiek aan de Natuur 

te zien, die hij nu heeft getransformeerd en dus steeds meer 

ondergeschikt aan hem werd gemaakt.      

Omdat onze primitieve mens zich nog steeds erg zwak voelde in 
vergelijking met de Natuur, kon hij zich niet volledig met deze 

almachtige kracht identificeren. Wat was er dan natuurlijker dan te 
denken aan een Schepper die noch met de Natuur, noch met de 

mensheid verbonden was? Hierin ligt de geboorte van God als 

uitwendige schepper of God's kracht.   

Deze uitwendige schepper moest worden uitgerust met kenmerken, 

omdat de menselijke geest met waarneembaar tumult erop aandrong 

dat alles wat hij waarnam - of het nu een zichtbaar object was of een 
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innerlijke impuls - moest worden gedifferentieerd en voorzien van extra 
kenmerken. Aangezien de mens zich steeds meer superieur voelde aan 

de Natuur, was het logisch dat hij nu de levenskracht, welks bestaan hij 
nog steeds even acuut voelde, niet met de eigenschappen van de 

Natuur, maar met die van een mens uitrustte.   

Natuurlijk verliep dit proces zeer langzaam, zodat de eerste Scheppers 

die de mens bedacht, zowel antropocentrische als naturalistische 
kenmerken vertoonde. De Griekse Mythologie - Greek Mythology, met 

haar voortdurende verandering van de godenrassen, geeft ons een 
treffend voorbeeld van hoe de opvatting betreffende God in de loop van 

de menselijke geschiedenis op creatieve wijze verandert. Hoe meer de 
sociale omgeving in de plaats kwam van de Natuur als directe omgeving 

van de mens, des te meer de natuurlijke kwaliteiten van de Schepper 
zich terugtrokken en de zuiver menselijke eigenschappen dominanter 

werden. 

De late generatie van de twaalf Olympische goden -  twelve Olympian 

gods rond Zeus zijn met hun psychologische karaktereigenschappen 
niet te onderscheiden van die van de stervelingen met hun passies, 

zwakheden en deugden. Hun raison d'être is door en door 
antropocentrisch: We hebben goden van oorlog, handel, wetenschap, 

liefde, enzovoort: de Olympische goden waren er alleen om menselijke 

activiteiten te ondersteunen. 

Deze uitwendige goden, die oorspronkelijk symbool stonden voor de 
levenskracht, worden nu steeds meer door de mensen uitgebuit - ze 

moeten dienen voor bepaalde menselijke doeleinden en behoeften. 
Deze tendens is zowel in polytheïstische als in monotheïstische religies 

terug te vinden.   

In de monotheïstische religie van de Joden wordt God, die zich als een 
boos, wraakzuchtig en ongecontroleerd kind gedraagt, vaak misbruikt 

voor tribale doeleinden. Hij helpt de Joden in hun strijd tegen vijanden 

en de natuur door bovennatuurlijke krachten te gebruiken om hun 
vijanden genadeloos te vernietigen, die soms in de gestalte van 

religieuze dissidenten, zoals afgodendienaren, verschijnen. 

De creativiteit van het onverwerkte religieuze denken breidt zich 
onheilspellend uit. Om God als bondgenoot voor egoïstische doeleinden 

in te zetten, gaat de mens er zelfs mee akkoord dat God zijn eigen 
natuurwetten overtreedt en wonderen verricht. Net zoals de mens hoeft 

ook God zich niet steeds te houden aan de regels die hij zelf heeft 

opgesteld. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology#Origins_of_the_world_and_the_gods
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians
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Deze nuttigeheidsvisie op God is tot op de dag van vandaag door de 
christelijke kerk met grote toewijding gevoed en gesmeed. Op het laatst 

wordt het op dit punt duidelijk dat de goden, waarvan de spirituele 
oorsprong ligt in de poging om de aard van de levenskracht op een 

cognitieve wijze te interpreteren, belangrijke gevolgen hebben gehad 

voor de mens en zijn gedrag. Afhankelijk van hoe ver zijn intellectuele 
ontwikkeling gevorderd was, schiep de mens zijn goden naar zijn eigen 

spiegelbeeld, dat hij herkende en bereid was te volgen. In naam van 
deze abstractie van zijn Zelf heeft hij wetten, statuten en gedragsregels 

opgesteld en deze genadeloos en zonder enige consideratie voor het 
leven vastgelegd. Dit is de sleutel tot de oorlogszuchtige menselijke 

geschiedenis van de laatste twee- tot drieduizend jaar.   

Maar hoe meer de uitwendige goden de mensen assimileerden, des te 
meer ze hun macht verloren. Sinds de late Oudheid, gedurende de 

Hellenistische periode tot aan de late Romeinse periode, groeide het 

aantal goden gestaag; ze waren sterk betrokken bij lokale rivaliteit en 

hun macht (energeion) werd wederzijds betwist. 

De overweldigende kracht van het Goddelijke, die blijkt uit de behoeften 

van de mensen en het feit dat men nooit weet of iets wat de mens in 
het leven plant ooit tot bloei zal komen, uit zich in de existentiële 

waarneming hulpeloos blootgesteld te zijn aan het willekeurige toeval 
(tyche, fortuna) of het onvermijdelijke noodlot (heirmarméne, fatum). 

En deze overweldigende goddelijke kracht, die op de loer ligt vanuit het 
Onzichtbare, heeft steeds minder gemeen met de al te menselijke 

goden uit de oude mythologie, die steeds meer ontaardden in bijgeloof. 

De oplossing kon alleen liggen in de vervanging van de menselijke 

veelvoud aan Griekse goden door een min of meer abstract, verenigd 
begrip van God: Het polytheïsme was voorbestemd om te bezwijken 

voor het monotheïsme. 

Deze verandering was vooral politiek opportuun. De onbetwiste heerser 

als keizer combineerde zijn macht met een enkele God, zoals het eerst 
uitgevoerd door Constantijn, de Grote en het idee van het 

Caesaropapism werd gedoopt tot een toegepast politiek concept van 
God (laat-Romeinse en Byzantijnse periode). Dit idee gaat terug tot 

Alexander de Grote, die al tijdens zijn leven een godachtige status 
genoot. Vanaf deze goddelijke oorsprong stichtte de Macedonische 

dynastie van de Seleuciden - Macedonian dynasty of the Seleucid hun 
rijk en bereidde de intellectuele grond voor op het ontstaan van de 

christelijke religie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caesaropapism
https://en.wikipedia.org/wiki/Seleucid_Empire


29 
 

 

In deze organische versmelting van klassieke mythologie met de 
christelijke leer heeft het Godsconcept van de filosofische theologie van 

de Grieken, de Logos, de rol van bruggenbouwer gekregen. Als het 
ultieme (eschatologische) principe van verklaring werd het door de 

vroege christelijke gnostici (Johannes als eerste) gebruikt om alles wat 

alleen impliciet in het Nieuwe Testament (Synoptische Evangeliën) te 
vinden was, uit te leggen. Dit gaf aanleiding tot alle doctrines en 

dogma's in de tijd van de synoden. 

In een niet aflatende strijd met de grote gnostische leer van de laat-
Romeinse en Alexandrijnse periode, het Neoplatonisme van Plotin en 

Origenisme - the Neoplatonism of Plotin and Origenism, die de geesten 
van het vroeg-christelijke tijdperk gedurende enkele eeuwen 

verdeelden, werden de nieuwe christelijke dogma's stevig verankerd 
door alle relevante epistemologische aspecten van deze laatste golf van 

de oude filosofische geest op te nemen en te neutraliseren of door ze 

als ketterij te veroordelen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
leerstellingen van de Drie-eenheid, de eeuwigheid, de gelukzaligheid, de 

almacht, de alomtegenwoordigheid, de alwetendheid en voor het 
welwillende bestuur van de Kosmos. In dezelfde geest werd de 

teleologische vrijheid van het oude filosofische denken vervangen door 
de exclusiviteit van de christelijke leer. Het religieuze idee van God 

begon zich meer en meer aan te passen aan de historische en politieke 
omstandigheden, het werd profaan en verloor zijn universaliteit. De 

aantrekkingskracht ervan neemt sinds de Renaissance gestaag af. 

Omdat het effect van de levenskracht onmiskenbaar was en door veel 

mensen nog steeds intensief werd gevoeld, was er onverminderd 
behoefte aan een interpretatie. De Eschatologie van het Mens-zijn 

leefde niet alleen voort in de tegenstrijdige interpretaties van de 
officiële religies, maar is sinds de oudheid ook in de filosofie 

geseculariseerd. Sinds die tijd raakten filosofie en theosofie met elkaar 
verweven in een constante wisselwerking, die zich, afhankelijk van de 

periode, zichzelf presenteerde als bevruchting (meestal afkomstig van 
de filosofie in de richting van de theologie) of repressie (uitsluitend 

vanuit de theologie naar de filosofie). 

Zelfs Socrates (begrijp Plato) heeft lippendienst bewezen aan de 

Olympische goden, maar luisterde alleen naar zijn eigen persoonlijke 
demon (daimon), die hem regelmatig in katalytische trancetoestanden 

plaatste om met hem in gesprek te komen. Socrates' idee van God 
belichaamt voor het eerst in de vastgelegde geschiedenis van de 

westerse beschaving uitgesproken menselijke individuele trekken - het 
idee van de uitmuntendheid van de menselijke ziel werd door hem 

http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
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moedig geïntroduceerd en veroverde een vaste plaats in het westerse 

filosofische en alledaagse denken. 

Het is niet zo dat het idee van de ziel niet al voor hem bestond - als 
individualisering van de levenskracht, geprojecteerd op het individu, 

genoot het in feite een zeer oude traditie. Alleen komen we deze keer 
de geconcentreerde overtuigingskracht van een van de grootste 

filosofen uit de geschiedenis van de mensheid tegen. In zijn dialoog 
"Phaedo - Phaedo" - bewijst Plato door Socrates de onsterfelijkheid van 

de ziel met alle middelen die hem ter beschikking staan. Er zijn er niet 
veel. Socrates toont met verschillende voorbeelden aan dat de wereld 

uit tegenstellingen bestaat, dat het een dualiteit is; hij postuleert de 
onsterfelijkheid van de ziel als noodzakelijk tegengesteld aan de 

vergankelijkheid van het fysieke lichaam. 

Sindsdien wordt het als de primaire taak van alle filosofen beschouwd 

om het Bewijs van God - Proof of God te leveren, of het nu gaat om 
Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz of Kant. Dit slagveld van de filosofie 

kent ontelbare nederlagen - het is het puinveld van de westerse filosofie 
– maar met geen enkele overwinning, anders zou de geschiedenis van 

de mensheid heel anders zijn geweest. Deze omstandigheid vraagt om 
een korte beschouwing, omdat het ons inzicht geeft in de huidige 

afwijzing van het bestaan van de ziel door de moderne wetenschap. 

* 

Bijna alle belangrijke pogingen om het bestaan van een verborgen 

scheppende kracht te bewijzen buiten de religie om, of het nu gaat om 
een ziel, een onzichtbare substantie of spiritueel principe, werden vóór 

het eigenlijke begin van de moderne wetenschap in de 19e eeuw 
uitgevoerd. Daarom waren alle filosofische bewijzen van God sinds de 

wedergeboorte van de oude traditie in de Renaissance van voor-

wetenschappelijke aard.    

In tegenstelling tot de feitelijke wetenschap in die tijd, die in essentie 
de Newtoniaanse zwaartekrachtfysica en Kepler's hemelse mechanica 

omvatte, waren dergelijke bewijzen metafysisch van aard, dat wil 
zeggen dat ze buiten de fysieke wereld, die toegankelijk is voor 

menselijke waarneming, lagen. Sindsdien is er in dit opzicht niets 

veranderd tot aan deze uitwerking.  

Met de opkomst van de moderne wetenschap in de moderne tijd wordt 
een dergelijk bewijs zowel in de filosofie als in de wetenschap niet 

langer nagestreefd, om één enkele prozaïsche reden: de mensen willen 
zichzelf als "wetenschappers" niet in verlegenheid brengen. Voor elk 

http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Phil_100/Plato_files/310585462-Plato-Phaedo.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Existence_of_God
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
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bewijs van een onzichtbare, creatieve kracht moet nu aan de eis van 

een afdoende experimentele verificatie worden voldaan.    

Terwijl in de eerste helft van de 19e eeuw nog de theoretische 
mogelijkheid bestond dat deze "vis vitalis" elektromagnetisch van aard 

kon zijn (b.v. in het Mesmerism), werd deze droom abrupt met de 
formulering van de vier vergelijkingen van elektromagnetisme four 

equations of electromagnetism door Maxwell in 1860, beëindigd. Tegen 
die tijd gaven de wetenschappers alle hoop op om een streng en 

experimenteel verifieerbaar bewijs te leveren voor het bestaan van een 
goddelijke kracht of creatieve energie binnen het bereik van de 

bekende, en voor experimentele doeleinden toegankelijke, fysieke 

wereld.   

Waren wiskunde, logica, natuurkunde en biologie - het toppunt van 
pure wetenschap - gebruikt door Descartes, de Cartesianen, Spinoza en 

Leibniz als middel tot het leveren van het Bewijs van God, het Bestaan 
van God, werd deze onderneming sinds Maxwell nu een voorwerp van 

spot. 

De daaropvolgende ontwikkeling van de relativiteitstheorie - theory of 
relativity door Einstein in 1905 en het begin van de kwantumfysica met 

Planck in 1900, die strikt uit de theorie van het elektromagnetisme -  

theory of electromagnetism - (Lawrence) en de thermodynamica - 
thermodynamics - (Boltzmann) volgde, en de voortzetting van hun 

triomfantelijke en onverminderde mars door de net voorbije 20e eeuw 
als quantum electrodynamica, QED - quantum electrodynamics, QED, 

(Feynman, Schwinger, Tomonoga), quantum chromodynamica, QCD - 
quantum chromodynamics, QCD (Gell-Mann), Grand Unified Theory, 

GUT - ), Grand Unified Theory, GUT liet geen ruimte voor hoop om het 

Bewijs van God met wetenschappelijke middelen te leveren.      

Het verpletterende oordeel over de drijvende intellectuele kracht achter 

alle filosofische inspanningen sinds het begin van de Westerse 

beschaving tot aan de moderne tijd, lijkt voorgoed te zijn gevallen. Wie 
heeft het tegenwoordig serieus over de onsterfelijkheid van de ziel 

volgens Plato, de entelechie van Aristoteles, de "Nous" van Plotin en 
Origenes, het Bewijs van God van Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, 

op een paar stoffige "filologen" na, om Ortega y Gasset‘s 
samengestelde term te gebruiken voor alle op het verleden 

georiënteerde humanisten?   

Het ingenieuze idee van Kant van het bestaan van a priori synthetische 
oordelen is de laatste grote poging om de transcendentie van het hele 

bestaan te bewijzen, nadat het door Kant zelf uit angst voor censuur in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_magnetism
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/05/the-space-time-concept-of-the-special-and-general-theory-of-relativity/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/05/the-space-time-concept-of-the-special-and-general-theory-of-relativity/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/05/the-concept-of-relativity-in-electromagnetism/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electrodynamics
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_chromodynamics
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Unified_Theory
https://en.wikipedia.org/wiki/José_Ortega_y_Gasset
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status nascendi was opgeofferd, uiteindelijk in de daaropvolgende 
periode door de middelmatige Neo-Kantiaanse - Neo-Kantian  filosofen 

naar het graf werd gedragen (lees hier - here). 

Wie vraagt zich nog steeds af waarom sinds die tijd het "Bewijs van 

God" als een minderwaardig product aan de esoterie is overgelaten, die 
zich in dit opzicht meer gedroeg als ontheiligers dan als gewetensvolle 

zoekers naar de waarheid? De geheimzinnigheid en de guru-verering 
bereikten een hoogtepunt en het menselijk ego bloeide overal op: Ze 

waren een welkome vervanger voor het intellectuele onvermogen van 
de esoterie om dit probleem met de juiste wetenschappelijke middelen 

op te lossen. Een inherente hypocrisie, een voortdurende verleiding van 
het logische denken heeft zich sindsdien snel verspreid en werd de New 

Age-beweging ingestuwd, waarvoor zelfs de beste geesten van de 

moderne esoterie, zoals Rudolf Steiner, niet immuun waren.      

Hoe kan men in zo'n situatie serieuze pogingen doen om het mysterie 
achter de drijvende kracht van het hele bestaan te doorgronden en te 

proberen op te helderen, misschien zelfs om er zekerheid over te 

krijgen? 

* 
Dit is vandaag de dag nog steeds de status quo. Niet bepaald! In de 
laatste 20-30 jaar zijn er een paar netjes gechannelde boeken die min 

of meer logische en samenhangende inzichten en informatie geven over 
de aard van de ziel en de spirituele werelden en met behulp van actuele 

voorbeelden proberen hun complexe interacties met de aardse 
werkelijkheid te belichten.   

 
Dergelijke boeken zijn een coproductie van de hogere rijken van de ziel 

met het geïncarneerde medium, waarbij het medium meestal als een 
passief kanaal fungeert, zodat de structuur van de gechannelde astrale 

informatie niet door onverwerkte overtuigingen van de geïncarneerde 
entiteit vervormd of vervalst zou worden. Geprefereerde technieken zijn 

het channelen in trance-toestand. In veel gevallen wordt het 
dagbewustzijn grotendeels in stand gehouden. In zulke gevallen 

herinnert het medium zich nog zelden spontaan wat hij heeft gezegd. 

Een andere techniek is het automatisch schrijven. Sommige mediums 
kunnen beide technieken gebruiken.     

 
Zulke mensen, die als medium fungeren, zijn ofwel volwassen ofwel 

oude zielen en genieten van een meer open uitwisseling met hun ziel 
dan de meeste mensen, maar tegelijkertijd zijn ze bereid om een 

passieve rol in deze uitwisseling van informatie te spelen. Een dergelijke 

https://plato.stanford.edu/entries/neo-kantianism/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
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rol vereist de afwezigheid van intellectuele en wetenschappelijke 
aspiraties die inherent zijn aan een actieve houding ten aanzien van het 

verwerven van nieuwe kennis. In sommige gevallen wordt deze 
eenzijdigheid gecompenseerd door aan het medium een kritische 

vraagsteller toe te voegen. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn 

altijd vooraf in de astrale sferen gearrangeerd. 
 

De moeilijkste en meest uitdagende vorm van informatie-uitwisseling 
met de astrale werelden is de bewuste en onbewuste inspiratie, die zich 

uitdrukkelijk onthoudt van alle verbaal of visueel geformuleerde ideeën 
en gedachten en roept ze in plaats daarvan spontaan als zelfstandige 

denkpatronen van het individu op.   
 

Veel geïnspireerde schrijvers, maar ook kunstenaars, die klaarblijkelijk 
door een innerlijke kracht worden gedreven en in korte tijd 

opmerkelijke kunstwerken en prestaties leveren, behoren tot deze 
groep. Deze geïnspireerde mensen vertonen een andere 

persoonlijkheidsstructuur dan de gebruikelijke mediums. Ze hebben 
over het algemeen een sterke persoonlijkheid, die hen domineert en 

stevig in het leven is geworteld, terwijl dit helemaal niet van de meeste 

passieve channelers gezegd kan worden. Terwijl de laatste zich nog 
steeds zeer esoterisch gedraagt, vertonen de eerste misschien geen 

enkele spirituele neiging, terwijl het huidige begrip van spiritualiteit dat 
momenteel wordt gehanteerd een zeer beperkte en vertekende 

menselijke interpretatie is.   
 

Zulke mensen zijn meestal onbewust niet op de hoogte van hun 
inspiratiebron en ervaren dit als een innerlijke expansie-impuls, vooral 

op het gebied van wetenschap, literatuur of kunst, en slechts zelden als 
een extraverte activiteit in de politiek en het bedrijfsleven. De 

informatie die deze geïnspireerde mensen subliminaal van het Hoger 
Zelf ontvangen moet eerst worden geïnternaliseerd en vervolgens in 

hun eigen taal worden vertaald.     
  

Dit creatieve proces kan heel lang duren en heel moeilijk zijn. Het 

vereist enorme intellectuele en volhardende krachten. Daarom zijn het 
altijd geselecteerde personen die meestal zeer oude zielen zijn, en in 

veel gevallen wordt door hun Hogere Zelven rekening gehouden met 
het falen van de geïncarneerde entiteiten. Zulke personen moeten ook 

de mentale kracht hebben om een menselijke nederlaag te verdragen.   
 

Het voordeel van dergelijke geïnspireerde prestaties is dat de persoon 
ze als de zijne herkent, want alleen hij is verantwoordelijk voor hun 

volledige uitvoering en strekking. Hij kan nu creatief met deze 
informatie omgaan en deze op verschillende gebieden toepassen, 
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zonder noodzakelijkerwijs telkens door zijn ziel te worden geïnspireerd. 
De uitvoering is dus actief en van een hogere intensiteit.  

 
Dergelijke prestaties oefenen een diepergaand effect op de lezer of 

kijker uit dan de passief gechannelde teksten. Bovendien wordt door 

zijn ziel de vrije wil van de geïnspireerde mens in grote lijnen 
gerespecteerd - hij creëert uit vrije keuze -, terwijl de vrije wil en het 

eigen streven bij de voorbereiding van de tekst bij alle passieve 
channelers grotendeels ontbreken.    

 
Dit aspect is bijvoorbeeld duidelijk te zien in Jane Roberts’ "Seth 

Speaks“. In dit beroemde boek dat in de jaren '60 werd gechanneled, 
bepaalt de bron "Seth" zelfs de titel van elk hoofdstuk. De enige 

reikwijdte die de deelnemers eigenlijk hebben, is de beschrijving van de 
omstandigheden rond de channeling, die de indruk wekken dom en 

triviaal te zijn en zo het boek aanzienlijk devalueren. Het beste wat men 
als lezer kan doen, is het commentaar van Jane Roberts en haar man in 

dit boek over te slaan. 
 

Hetzelfde geldt voor de andere boeken van dit medium, hoewel ze in 

gnostische en intellectuele termen van zeer hoge kwaliteit zijn. In deze 
boeken staan verschillende gênante berichten, waarin het medium Jane 

Roberts en haar man, die als stenograaf de informatie opschrijft, 
duidelijk overweldigd zijn en niet eens over de historische en religieuze 

basiskennis beschikken. Als kundig lezer kan men niet anders dan 
medelijden hebben met de auteurs. 

 
Even passief is de rol van Neale Donald Walsch, het medium 

(automatisch schrijven) van de driedelige bestseller "Gesprekken met 
God - Conversations with God", (die nu voor spirituele bibliotheek - 

"spirit library" op het internet schrijft). Ook hier geldt dat de bron, die 
zich op nogal aanmatigende wijze als "God" omschrijft, het medium aan 

het einde van het eerste deel meedeelt dat er nog twee delen zullen 
komen, en dit nieuws maakt de passieve auteur met het oog op de te 

verwachten vergoeding ronduit euforisch.     

 
De drie delen zijn ontworpen om zowel de huidige aardse thema's als de 

esoterische gnosis te behandelen. Deze boeken staan vol met naïeve 
vragen en gênante ego-preoccupatie van het medium en worden 

gekenmerkt door een volledige nalatigheid om achter de sluier te kijken 
en meer over de motieven van het incarnatieproces te leren, dat wil 

zeggen over de eschatologie van het menselijk bestaan. De auteur lijkt 
zo overweldigd te zijn door het feit dat God tot hem spreekt (hij 

overweegt geen ander alternatief, zoals bijvoorbeeld zijn Hoger Zelf, 
hoewel de bron hem dat meermaals suggereert), dat hij bereid is zijn 

https://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/seth-speaks-jane-roberts.pdf
https://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/seth-speaks-jane-roberts.pdf
https://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/cwg-1.pdf
https://spiritlibrary.com/
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kritische onderscheidingsvermogen op te geven, zolang hij maar geniet 
van de gelegenheid om te channelen. 

 
Van heel andere kwaliteit zijn de boeken van Varda Hasselmann 

(medium) en Frank Schmolke (vraagsteller) books of Varda 

Hasselmann (medium) and Frank Schmolke, die ik af en toe in dit boek 
citeer. Ze geven de beste introductie die ik ken tot de structuur van de 

zielswerelden en hun interactie met de driedimensionale materiële 
wereld. De auteurs bevinden zich intellectueel op het hoogtepunt van de 

gechannelde esoterische informatie en kunnen daar op een 
onafhankelijke wijze mee omgaan, echter alleen binnen het gegeven 

idioom. Omdat ze geen wetenschappers zijn, zijn ze niet in staat om de 
onderliggende energetische, fysische principes volgens welke de astrale 

werelden georganiseerd zijn en op aarde handelen te onderscheiden, en 
om een verregaande systematiek te ontwikkelen die uitstijgt boven de 

anekdotische en zuiver beschrijvende informatie.           
 

Desalniettemin zijn hun gechannelde boeken (meestal in het Duits 
beschikbaar) van onschatbare waarde en hebben ze mij persoonlijk veel 

geholpen om de basisenergiestructuur van de astrale werelden met 

behulp van de nieuwe theorie van de Universele Wet te achterhalen en 
om tot belangrijke conclusies te komen over de komende Evolutionaire 

Sprong, evenals over het huidige, door mijn ziel intensief 
voortgestuwde Licht Lichaams Proces dat mij in staat stelt om 

belangrijke voorspellingen te doen over de op handen zijnde 
transformatie van de samenleving, die consistent en continu kloppen. 

Sommige aspecten van deze voorspellingen worden in dit boek 
gepresenteerd, maar ik waarschuw de lezer expliciet op voorhand om 

geen overdreven verwachtingen met betrekking tot gedetailleerde 
profetieën te koesteren. Aangezien ik te maken heb met toekomstige 

ontwikkelingen, die onvermijdelijk uit de huidige energetische 
gebeurtenissen voortvloeien, zal ik me altijd concentreren op globale 

trends in plaats van op precieze voorspellingen van gebeurtenissen met 
betrekking tot tijd en locatie, aangezien lineaire tijd een illusie is; dit is 

een leitmotiv in al mijn geschriften. 

 
Ik wil ook graag twee andere boeken noemen die "rechttoe rechtaan" 

werden gechanneled en op een opmerkelijk technische manier zijn 
geschreven, daarom lijken ze volgens mijn ervaring de meeste lezers te 

overweldigen. Dat zijn ze ook: "An Ascension Handbook" van Tony 
Stubbs en "What is Lightbody" van Tashira Tachi-ren. De eerste auteur 

heeft een technische achtergrond, zodat men vertrouwt dat hij het boek 
zelf geschreven heeft, mits hij de nodige informatie en inspiratie heeft 

gehad om dit te doen. Dit is niet het geval geweest - en toch is het een 
belangrijk boek dat de Hasselmann/Schmolke werken aanvult.   

https://www.amazon.in/Books-Varda-Hasselmann/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AVarda+Hasselmann
https://www.amazon.in/Books-Varda-Hasselmann/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AVarda+Hasselmann
https://www.amazon.in/Books-Varda-Hasselmann/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AVarda+Hasselmann
https://www.amazon.in/Books-Varda-Hasselmann/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AVarda+Hasselmann
https://www.amazon.in/Books-Varda-Hasselmann/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AVarda+Hasselmann
https://www.amazon.com/Ascension-Handbook-Material-Channeled-Serapis/dp/0962720933
https://www.amazon.com/Ascension-Handbook-Material-Channeled-Serapis/dp/0962720933
https://www.amazon.com/What-Lightbody-Tashira-Tachi-ren/dp/096272095X
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Het tweede boek volgt logischerwijs op het eerste en is een technische 

handleiding voor het Licht Lichaams Proces. Het belangrijkste nadeel 
van de twee boeken zijn de daaropvolgende onkritische esoterische 

aanbevelingen hoe zich voor te bereiden op het Licht Lichaams Proces 

en het ontbreken van enige discussie over de fysiologische en psycho-
mentale aspecten van dit proces - physiological and psycho-mental 

aspects of this process, die voor de geïncarneerde persoonlijkheid 
voorop staan. 

 
Beide boeken werden door mij met behulp van de theorie van de 

Universele Wet op interne striktheid geverifieerd en werden ook tot op 
zekere hoogte empirisch bevestigd. Ze komen ook met de andere 

genoemde boeken overeen, zodat ze volledig voldoen en een kritische 
plausibiliteitstest kunnen doorstaan. Dit kan niet gezegd worden van 

veel andere gechannelde boeken, ook al bevatten ze belangrijke 
gedetailleerde informatie. Daarom noem ik ze hier niet. Ik heb deze 

boeken uitgezocht uit duizenden esoterische boeken, die ik de 
afgelopen jaren (in de jaren '90) zorgvuldig heb gecontroleerd en 

gelezen.    

 
Deze selectie vertegenwoordigt een kleine fractie van de esoterische 

literatuur die de laatste jaren enorm is gegroeid en goed is voor 
ongeveer 20% van alle boeken die momenteel wereldwijd worden 

verkocht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dergelijke boeken door 
de massapublicatie van esoterische onzin ten onder gaan en niet door 

de kritische, laat staan wetenschappelijke, gemeenschap worden 
opgemerkt: overvloed als een barrière voor kennis. 

    
Tot slot moet worden vermeld dat geen enkele auteur van gechannelde 

boeken ooit de moeite heeft genomen om andere soortgelijke boeken te 
analyseren en de kennis die hij uit dit onderzoek heeft verkregen, te 

gebruiken om zijn eigen thema uit te breiden. In dit opzicht is er een 
ontstellende onwetendheid in de moderne esoterische literatuur en dit 

feit verklaart het falen ervan als een betrouwbare bron van Gnosis. 

Lees ook: Ten Reasons Why the New Age Movement Has 

Declared Intellectual and Moral Bankruptcy 

Ik heb deze discussie over de esoterische literatuur, die momenteel de 
enige opvolger is van de filosofische literatuur over "het Bewijs van 

God" in deze inleiding meegenomen, om er alleen maar op te wijzen 

hoe bedroevend de intellectuele situatie op dit specifieke gebied is. 
Alleen in het licht van de status quo kan men het huidige boek 

begrijpen en waarderen, voordat de gebeurtenissen 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/ten-reasons-why-the-new-age-movement-has-declared-intellectual-and-moral-bankruptcy-full-article/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/ten-reasons-why-the-new-age-movement-has-declared-intellectual-and-moral-bankruptcy-full-article/
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zich beginnen te ontvouwen. 
 

Daarna zal deze lectuur een object van idolatrie worden, en juist dit feit 
maakt mij zeer bedachtzaam. Na de officiële erkenning van de leidende 

rol van de astrale werelden, dat wil zeggen na het zich  

voltrekken van de reeds in de Bijbel aangekondigde Apocalyps 
(Openbaring), die op handen is, moet de lezer een zeer hoge mate van 

kritisch onderscheidingsvermogen aan de dag leggen en zijn eigen weg 
naar de innerlijke waarheid in nauwe dialoog met zijn ziel volgen, in 

plaats van zich te buigen voor een autoriteit van buitenaf. Met de 
kennis van de menselijke natuur vrees ik maar al te zeer dat alleen dit 

laatste geval zich zal voordoen. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. 
 

In tegenstelling tot alle verwachtingen van de lezer levert de huidige 
gnosis niet het bewijs van God - het bewijs voor het bestaan van een 

universele scheppingskracht. Dit bewijs werd al geleverd met de 
ontdekking van de Universele Wet en de ontwikkeling van de Algemene 

Theorie van de Wetenschap in vijf delen (vier delen over natuurkunde, 
wiskunde, biowetenschappen, geneeskunde en filosofie, en een 

verzameling lezingen over economische theorie). Een breder 

wetenschappelijk bewijs dan dit kan momenteel niet worden geleverd: 
 

BASISWETENSCHAPPELIJKE  BOEKEN: TETRALOGIE VAN 
DE WETENSCHAP 
 
• Vol. I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik 

 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version) 
 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Concise 
version) 

 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version, 
Bulgarian) 

 
• Vol. III: The General Theory of Biological Regulation in Bio-Science 

and Medicine 
 

• Vol. IV: Das Universalgesetz im Spiegelbild der Philosophie 
 

• Economics: Wirtschaftstheorie des Universalgesetzes 
 

Dit boek richt zich in plaats daarvan op de eisen van de Nieuwe Gnosis 
en ontwikkelt een rigoureuze, populair-wetenschappelijke taxonomie 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
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(leer van wetenschappelijke termen) van de relevante esoterische 
kennis. Dit omvat mogelijke axiomatische categorische systemen met 

betrekking tot de energetische structuur en werking van de astrale 
werelden, die in overeenstemming zijn met de Universele Wet. Ze zijn 

noch volledig, noch uitputtend, maar slechts bedoeld als mogelijke 

categorische systemen en staan open voor elke verdere ontwikkeling. 
 

De lezer wordt uitgenodigd om zijn eigen esoterisch categorisch 
systeem volgens de axiomatische principes van de Universele Wet te 

ontwikkelen of om de hier voorgestelde uit te breiden, totdat zijn 
individuele spirituele behoeften een bevredigende invulling vinden. 

Voorlopig kan hij profiteren van de systemen die in dit boek worden 
gepresenteerd.   

 
Tot slot moet worden opgemerkt dat ware esoterische kennis niet 

mondeling kan worden uitgedrukt en aangeleerd, want taal is 
opeenvolgend en gebonden aan de beperkingen van ruimte en tijd - 

language is sequential and bound by the restrictions of space and time. 
De leidende rijken van de Schepping, de astrale werelden, zijn echter 

van de beperkingen van ruimte en tijd vrijgesteld. Ze bestaan in de 

gelijktijdige tijd die we ons met onze beperkte zintuigen niet kunnen 
voorstellen. Deze beperking zal in deze eeuw worden opgeheven.    

Lees ook: Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook 

Ons Wereldbeeld zal zich peu à peu (stapje voor stapje) voor de nog 

onzichtbare astrale werelden openen en de verticale dimensie van het 

menselijk bestaan zal zich verbinden met de horizontale dimensie van 
de aardse incarnaties. Het kruispunt van dit spirituele kruis zal het 

beginpunt zijn van een nieuwe spirituele ethiek die de huidige, nog 
steeds zeer primitieve mensheid naar een nieuwe fase van evolutie zal 

brengen. Dit nieuwe boek over Menselijke Gnosis is een eerste 

bescheiden bijdrage aan dit doel. 
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I. Populair Wetenschappelijke Introductie in 

de Nieuwe Gnosis van de Universele Wet 
 

1. Basisverklaringen 
 
Alles is energie (ruimte-tijd). Zijn is Energie. Vacuüm bestaat niet. De 

kosmos (universum) is georganiseerde energie. We kunnen het "Geest” 
noemen. Alle Primaire Termen en symbolen voor Alles-Dat-Is zijn 

gelijkwaardig (principe van laatste gelijkwaardigheid): 

Energie = Ruimte-tijd = Alles-Dat-Is = Universum = God = 

Geest = 

= Bewustzijn = Primaire term = 1 = (oneindig) ∞ = elk 

symbool. 

Alles-Dat-Is heeft de volgende eigenschappen: het is oneindig, gesloten 

(op zichzelf staand), ongelijksoortig (gedifferentieerd ), d.w.z. het 
bestaat uit deelverzamelingen en is in een voortdurende uitwisseling 

van energie die zich manifesteert als beweging. Alles-Dat-Is bestaat uit 
subgroepen die open energiesystemen zijn - ze wisselen met elkaar 

energie uit.   
       

Elk systeem bevat Alles-Dat-Is als een element, d.w.z. het draagt de 

kenmerken van Alles-Dat-Is. Ik noem zulke systemen U-sets van Alles-
Dat-Is - een U-set is een set die het Geheel en zichzelf als element 

bevat. Alles-Dat-Is is energie en volgt één enkele wet - de Universele 
Wet - Universal Law. Hetzelfde geldt voor alle systemen in het 

universum, die de essentie van het Geheel onthullen. Er is dus maar 
één enkele natuurwet - de Universele Wet. Alle bekende natuurkundige 

wetten kunnen naar deze wet worden teruggevoerd: het blijken 
wiskundige afgeleiden van de Universele Wet te zijn.   
      

Voorbeelden: zwaartekracht, elektromagnetisme, warmte, kernenergie 
enz. zijn energetische deelverzamelingen van Alles-Dat-Is en volgen de 

Universele Wet. Alle elektromagnetische apparaten, zwaartekracht- en 
thermische systemen alsmede kernreactoren volgen de Universele Wet. 

Deze onderstaande tabel bevat alle fundamentele constanten van deze 
energieën, het enige onderwerp van studie van de fysica, die voor het 

eerst in de geschiedenis van de natuurkunde en wetenschap met behulp 
van de Universele Wet verenigd zijn: 
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Alles-Dat-Is kan men zich fysiek voorstellen als een gesloten 

energetische entiteit, zoals het elektromagnetische spectrum dat 
bestaat uit een oneindig aantal boven elkaar geplaatste golven. Elke 

oudergolf wordt veroorzaakt door de onderliggende golven en vice 

versa (gesloten eenheid). Hieruit kunnen we de Universele Wet als een 

wiskundige vergelijking (Universele Vergelijking) afleiden: 

E = EA f 

Elk systeem of elk niveau heeft dus een specifiek constant 
actiepotentiaal EA en een frequentie f, die in de nieuwe theorie de 

absolute tijd vertegenwoordigt en alleen "tijd" wordt genoemd. Daar 
staat tegenover dat de huidige tijd die we kennen: t = 1 /f, wat 

wederkerige frequentie is, consequent"  in de hele nieuwe theorie van 
de Universele Wet en in dit boek "conventionele tijd wordt genoemd. 

Het is belangrijk om op te merken dat de manier waarop tijd op dit 
moment in de natuurkunde wordt gedefinieerd een vergelijking van 

frequenties is: 

Lees hier: Essay: Systemen van metingen en eenheden in de 

fysica (deel 1 - Essay: Systems of Measurements and Units in 
Physics (Part 1) 

  

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time/
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Alles-Dat-Is en zijn systemen kunnen worden beschouwd vanuit het 
gezichtspunt van constructieve en destructieve interferentie 

(golftheorie): constructieve interferentie leidt tot versterking van 
golven, destructieve interferentie - tot vernietiging. De eerste kan ook 

als harmonie (resonantie) worden omschreven en de tweede als 

disharmonie/kakofonie. Tussen deze twee polen zijn er eindeloze 
variaties die de diversiteit van de natuur vormen. Materie (deeltjes en 

deeltjescombinaties, respectievelijk moleculaire aggregaten) kan 
worden beschouwd als staande golven of solitonen 

(kwantummechanica) waarvan de schepping, vernietiging en 
transformatie door de twee verschijnselen wordt bewerkstelligd. 

Daarom zijn de wetten van constructieve en destructieve interferentie, 
die de praktische toepassingen van de Universele Wet zijn, in feite de 

Wetten van Schepping en Vernietiging. 
 

Lees hier: De Kosmische Wetten van Schepping en Vernietiging - The 

Cosmic Laws of Creation and Destruction 
 

De mens kan vanuit dit perspectief ook worden gezien als een open 

energetisch golfsysteem. Dit geldt zowel voor zijn fysieke lichaam (vat) 
als voor zijn gedachten (geest, ziel, bewustzijn) en emoties (psyche). 

Dit aspect wordt later in detail besproken.   

 
De mens is vooral een waarnemingssysteem: hij is zich bewust van de 

omgeving en zijn Zelf (IK-BEN-Aanwezigheid). Hiervoor gebruikt hij 
de vijf uiterlijke zintuigen, die zeer beperkt zijn (bespreek waarom), en 

het abstracte denken, dat hij vertaalt in taal - language en symbolen. 
De som van de zintuigen, inclusief taal- en symboolsystemen die de 

mens in zijn historische evolutie heeft ontwikkeld, bouwen zijn 
geloofssystemen en vooroordelen op. Dit omvat alle categorische 

systemen van de filosofie (liefde voor de wijsheid), religie, ethiek, 
wetenschap, politiek, het dagelijks denken, enz. Wanneer de mens in 

een gezin wordt geboren en in de maatschappij opgroeit, zuigt hij deze 
geloofssystemen op als een spons (bijvoorbeeld door de 

aanpassingsverplichting die op school, op het werk en in de 
maatschappij wordt opgelegd). Deze systemen bepalen voor een groot 

deel zijn persoonlijkheid. 

 
Alle triviale en wetenschappelijke categorische systemen hebben als 

onderwerp van studie het milieu (alles wat ons omringt) en de soort 
"mens", en gaan in de eerste plaats over hun interacties. Op dit 

moment zijn al deze systemen van elkaar gescheiden en missen ze een 
gemeenschappelijk ordeningsprincipe. 
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Alles-Dat-Is is een eenheid. Alle conceptuele systemen die eerder door 
de mens zijn ontwikkeld zijn inconsistent, met uitzondering van de 

wiskunde, en leiden tot tegenstrijdige conclusies en meningen, zoals 
aan de hand van talrijke voorbeelden uit de huidige toestand van de 

wereld kan worden aangetoond. Aangezien deze menselijke 

categorische systemen energetische systemen van Alles-Dat-Is zijn die 
de Universele Wet volgen, is het theoretisch mogelijk om de hele 

menselijke kennis te verenigen. Dit werd bereikt door de ontwikkeling 
van de nieuwe wetenschappelijke theorie van de Universele Wet.   

 
De vereniging van menselijke kennis heeft twee aspecten: 

 
1. De ontwikkeling van een logische en coherente methode voor de 

vorming van categorische systemen; 
 

 2. De systemische ordening met deze methode van de historisch 
geaccumuleerde kennis van de mensheid (zie de toepassing van de 

Universele Wet in mijn boeken en artikelen). De nieuwe methode 
heet "Axiomatica - “Axiomatics" en omvat de regels volgens welke 

we alle menselijke concepten en ideeën logisch en coherent kunnen 

gebruiken en afleiden uit de Primaire Term van energie = ruimte-
tijd. Het is daarom een propedeuse - propaedeutics in logisch 

denken en het opbouwen van consistente categorische systemen 
(taxonomie). 

 
De Nieuwe Axiomatica staat het gebruik van alleen die termen toe die 

U-sets zijn en Alles-Dat-Is als element bevatten, en elimineert 
tegelijkertijd alle termen die N-sets zijn en zichzelf en Alles-Dat-Is als 

element uitsluiten. Alle termen die gecreëerd zijn op basis van het 
principe van uitsluiting (scheiding), waarvan het idee van schaarste 

- idea of scarcity een bepaald aspect is, bepalen niet de essentie van 
Alles-Dat-Is en zijn dus misvattingen van de werkelijkheid. De invoering 

van een enkele term die een N-set in een categorisch systeem is, is 
voldoende om het hele systeem te vervormen en tot verkeerde 

conclusies te leiden. Zulke categorische systemen zijn niet in 

overeenstemming met Alles-Dat-Is, ze voldoen er niet aan: Het zijn 
vervormde beelden van de werkelijkheid.   

  
Als we dit criterium consequent toepassen, dan kunnen we makkelijk 

zien dat geen enkel categorisch systeem dat de mensheid tot nu toe 
heeft ontwikkeld, vrij van conceptuele N-sets is. Het zijn slechts 

systemen van geloofsovertuigingen en kunnen de werkelijkheid niet 
nauwkeurig weergeven. Deze verklaring omvat alle bekende 

filosofische, religieuze, wetenschappelijke en alledaagse categorische 
systemen, die ik op deze website in meer dan 15 boeken en duizenden 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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artikelen heb bewezen. Deze bevinding kan niet vaak genoeg herhaald 
worden omdat het regelmatig door de mensen wordt vergeten, ook al 

hebben ze het in theorie begrepen. 
    

Om een open, logische redenering te ontwikkelen, moet het individu 

zich definitief en radicaal bevrijden van dergelijke overtuigingen, die hij 
als het ware "met de melk van zijn moeder heeft doordrenkt  (met de 

paplepel heeft binnengekregen)"; alleen op deze manier kan hij 
nauwkeurig Alles-Dat-Is, d.w.z. de astrale werelden, waarnemen. Het 

moet duidelijk en ondubbelzinnig worden gesteld dat er op dit moment 
bijna geen enkel individu op aarde is dat in staat is tot consistent 

logisch denken op alle gebieden van het leven. Deze bevinding is zeer 
belangrijk in het licht van de aankomende Evolutionaire Sprong van 

de soort "mens", omdat het laat zien waar de mentale en 
psychologische problemen op dit moment liggen. 

 
Logica is wiskunde. We zeggen dat de wiskunde een uitbreiding is van 

de logica door de introductie van symbolen, zoals getallen en 
relatietekens. Aan de andere kant is de fysieke wereld (Alles-Dat-Is) 

van wiskundige aard: De Universele Wet is een wiskundige vergelijking. 

Alle bekende natuurwetten worden als wiskundige vergelijkingen 
gepresenteerd. Wanneer we stellen dat "Geest = Alles-Dat-Is = 

georganiseerde energie", dan kunnen we concluderen dat Alles-Dat-Is 
"creatief wiskundig denken" is. Dit was al bij alle gnostische denkers 

in de Oudheid en zelfs in de Renaissance bekend. Deze kennis ging met 
de ontwikkeling van de empirische wetenschap in de 20e eeuw verloren.       

Lees hier: Neoplatonism and Christianity – ebook 

En hier:    Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook 

Niet alleen het ontwikkelen van linguïstische en symbolische 
categorische systemen is creatief wiskundig denken, maar ook de hele 

natuur, inclusief anorganisch en organisch materiaal, is een product van 
het wiskundig bewustzijn. Wezens en natuur zijn energetische creaties 

volgens wiskundige regels. Dit geldt ook voor de soort "mens". Het idee 
dat de mens een product is van wiskundige technologieën van enorme 

complexiteit, net als een computer, vereenvoudigt onze verdere aanpak 

aanzienlijk. 
 

Binnen de wiskundig georganiseerde energie van Alles-Dat-Is worden 
oneindige hiërarchieën gecreëerd, die U-sets zijn en zichzelf als element 

opnemen. De mens staat met zijn bewustzijn aan de basis van deze 
hiërarchie. De ziel is een ouderlijke U-set en bevat de geïncarneerde 

persoonlijkheid als element. De werelden van de ziel, de astrale 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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werelden, zijn slechts een voorloper van Alles-Dat-Is. Er zijn werelden 
voorbij de zielsdimensies die we ons niet kunnen voorstellen omdat elke 

menselijke verbeelding aan een ziel gebonden is. Hogere bestaande 
systemen creëren onderliggende systemen en omvatten deze als een 

element.   

 
De ziel vormt en houdt het lichaam, de psyche en de geest van de 

aardse persoonlijkheid in leven. De ziel is een functie (individuatie) van 
Alles-Dat-Is. Ze maakt deel uit van de zielsfamilie met meer dan 1000 

zielen, de zielsfamilie is op haar beurt weer deel van de zielestam, enz. 
(zie hieronder). Alles-Dat-Is kan dus oneindig verdeeld worden. Deze 

kennis wordt in de volgende discussie op de structuur van de astrale 
werelden van de ziel toegepast om het dichtstbijzijnde hiërarchische 

niveau van 3D-ruimte-tijd te verklaren.   
  

Het doel van dit boek zal dus niet zijn om de nieuwe theorie van de 
Universele Wet met al haar gevolgen voor mens en maatschappij uit te 

leggen - dit is in verschillende delen tot in detail gedaan - maar om uit 
te gaan van de Nieuwe Gnosis en het fenomeen van de "Evolutionaire 

Sprong van de Mensheid" te verklaren, dat momenteel met volle kracht 

en op een wetenschappelijk logische manier vordert, zodat het door 
iedereen naar waarheid kan worden bevat en begrepen. 

 
Onder "Evolutionaire Sprong" begrijp ik de intensivering van de 

uitwisseling van informatie-energie van de astrale werelden met de 
aardse mensheid, terwijl dit proces op het historische toneel zich 

ontvouwt en leidt tot een totale omwenteling van de menselijke 
samenleving. Dit proces wordt hier in detail besproken. 

   
Met andere woorden, ik zal de vele tegenstrijdige esoterische uitspraken 

over dit onderwerp, welke de lezer op een of andere manier bekend 
zijn, systematiseren en deze van hun tegenstrijdigheden bevrijden. Het 

moet op voorhand duidelijk en ondubbelzinnig worden gesteld: de 
Evolutionaire Sprong is geen abstract fenomeen maar een energetische 

transformatie waarbij elke persoon die op dit moment op aarde is 

geïncarneerd, is betrokken. 
 

Deze transformatie omvat, zoals ik later meer in detail zal laten zien, 
zowel het fysieke lichaam als de psyche en de geest, die als 

onafhankelijke energiesystemen kunnen worden geïnterpreteerd en een 
logisch en duidelijk gestructureerd denken vereist. Dit proces op 

individueel niveau wordt aangeduid met de term "Licht Lichaams 
Proces, LLP - Light Body Process, LBP".  
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Uit deze uitwerking volgt dat het huidige boek niet tot doel kan hebben 
om aanvullende esoterische kennis te verschaffen, maar om de 

evolutionaire transformatie van de lezer te ondersteunen door de 
ontwikkeling van helder denken en consistente kennis over dit cruciale 

onderwerp. 

 

2. Ruimte en tijd in het licht van de universele wet 
 

Voordat ik verder ga met het eigenlijke onderwerp, moet ik van tevoren 
de twee fundamentele concepten van het menselijk bewustzijn - ruimte 

en tijd - verduidelijken. Deze begrippen zijn niet alleen fundamenteel 
voor de wetenschap (fysica), maar ook voor elke Menselijke Gnosis; tot 

nu toe zijn ze door geen enkele school of religie - of ze nu van oosterse 

of westerse stijl zijn - goed begrepen. 
 

Ten eerste is het belangrijk op te merken dat energie, Alles-Dat-Is, 
slechts uit twee dimensies bestaat - Ruimte en Tijd - en dat ze door het 

menselijk bewustzijn op een abstracte manier worden gevormd. Alles-
Dat-Is is een eenheid, maar kan oneindig verdeeld worden - vandaar de 

vorming van vele categorische systemen, inclusief alle esoterische 
leringen. 

 
In dit verband moet gezegd worden dat alle fysische concepten, zoals 

lading, massa, gewicht, kracht, enz., waarmee men de fysieke wereld 
als onderdeel van Alles-Dat-Is kan beschrijven, abstracte wiskundige  

definities zijn, die teruggaan tot de twee Primaire Termen, ruimte en 
tijd (als ruimte-tijd, omdat ze niet echt kunnen worden gescheiden, 

maar alleen in de menselijke geest op een abstracte wijze). Momenteel 

worden deze variabelen ten onrechte als eigenschappen van de externe 
fysieke wereld beschouwd. Vandaar de enorme vereenvoudiging van het 

denken die met de nieuwe theorie van de Universele Wet bereikt is.    
   

Alle esoterische concepten en ideeën gaan uit van de Primaire Term van 
de ruimte-tijd, zonder het op een definitieve manier te verduidelijken. 

Men ziet in dit opzicht zelfs geen enkele inspanning. Dit feit brengt de 
vele waardevolle esoterische boodschappen in diskrediet en maakt ze 

voor wetenschappelijke argumenten betwistbaar. Ik zal daarom alle 
belangrijke esoterische concepten terugvoeren tot hun oorsprong - 

ruimte en tijd - en ze samenvatten in een logisch, axiomatisch 
categorisch systeem van de moderne Wetenschappelijke Gnosis.   

  
Voordat we met de discussie beginnen, moeten we het conventionele 

begrip "tijd" verduidelijken, omdat het de belangrijkste bron van talloze 

misverstanden is. Wat we bedoelen met tijd, zowel in het dagelijks 
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leven als in de wetenschap, is de vergelijking van frequenties, de 
herhaling van soortgelijke gebeurtenissen, zoals seconden, golven, enz. 

 
De definitie door vergelijking is het enige werkzame principe van het 

menselijk denken. Dit fundamentele feit werd voor het eerst volledig 

door mijzelf ontdekt. Ik noem het "het principe van de 
cirkelredenering". Alle fysische grootheden bijvoorbeeld, zoals massa, 

lading, kracht, enz. en hun SI-eenheden worden geïntroduceerd door 
het principe van cirkelredenering toe te passen. Ze bestaan allemaal uit 

slechts twee dimensies - ruimte en tijd; lees hier: 
 

I.1. Essay: Systems of Measurements and Units in Physics (Part 1) 

I.2. Mass and Mind: Why Mass Does Not Exist – It Is an Energy 

Relationship and a Dimensionless Number (Part 2) 

I.3. Mass, Matter and Photons – How to Calculate the Mass of Matter 

From the Mass of Photon Space-Time (Part 3) 

I.4. What is Temperature? (Part 4) 

I.5. The Greatest Blunder of Science: „Electric Charge“ is a Synonym 
for „Geometric Area“. Its fundamental SI Unit „Coulomb“ is a 

Synonym for„Square Meter“ (Part 5) 

 
De definitie van tijd als een fysische grootheid volgt het principe van 

cirkelredenering en toont ons dat tijd = frequentie (vergelijking) is: 
tijd = f. De dagelijks toegepaste "conventionele tijd" in de natuurkunde 

als "t" is echter wederkerige tijd of wederkerige frequentie: 

t = 1/ f 

[conventionele tijd] = 1 / [tijd] = 1 / [tijd] = 1 / [frequentie]. 

 
Deze definitie is uiterst belangrijk en moet door iedereen worden 

geïnternaliseerd. Als we nu Alles-Dat-Is als ruimte-tijd beschouwen, 
kunnen we de primaire vergelijking volgens het principe van laatste 

gelijkwaardigheid als volgt schrijven: 
 

Energie (E) = ruimte-tijd = [ruimte] [tijd] = 1 
 

Volgt: 

[ruimte] = 1 / [tijd] 
en 

 [ruimte] = [conventionele tijd] 
 

We concluderen: 
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http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-3/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-3/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-3/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-3/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-4/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-4/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-5/
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Ruimte is omgekeerd evenredig aan tijd. 
 

Ruimte is equivalent (identiek) aan  
conventionele tijd. 

 

We kunnen deze fundamentele bevinding met talloze voorbeelden 
illustreren, bijvoorbeeld: hoe kleiner de ruimte, des te groter de 

energie, want E ≈ f = 1/s: moleculen versus atoomkern, kernenergie 

versus zwaartekracht, zwarte gaten versus rode reuzen enz.; hoe 
langer de afstand, des te meer conventionele tijd (t) er nodig is om die 

te overbruggen. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel - primaire 
eigenschap van de ruimte-tijd.   

   
De gelijkheid van ruimte en conventionele tijd kan met het volgende 

voorbeeld uit het dagelijks leven worden geïllustreerd. Laten we 
aannemen dat de Münchener metropoolroute nr. 6 tussen E. en G. 50 

km lang is. De trein doet er 1 uur en 40 minuten over (100 minuten) 
om de route te doorkruisen. We gaan ervan uit dat de treinen om de 5 

minuten rijden. Tegelijkertijd staan er (gelijktijdig) 20 treinen op het 
spoor met een tussenpoos van 5 minuten. Omdat ze met dezelfde 

gemiddelde snelheid rijden, blijft de afstand tussen de treinen constant 
op 2500 m. De stilstaande waarnemer (forens) op het station ziet de 

afstand tussen de treinen als een periode van 5 minuten. Zijn 

perspectief laat hem niet toe om de afstand tussen de treinen waar te 
nemen.   

 
Wanneer dezelfde waarnemer zich in een helikopter bevindt, kijkt hij 

over het hele spoor. Hij kan nu de ruimte tussen de treinen als een 
afstand van 2500 meter waarnemen. Hij kan het tijdsinterval tussen de 

treinen niet direct waarnemen, maar kan dit alleen bepalen door 
ingewikkelde berekeningen.   

 
We concluderen: Afhankelijk van de plaats waar de waarnemer zich 

bevindt, wordt de "afstand tussen de gebeurtenissen" waargenomen als 
conventionele tijd t of ruimte (afstand s = 1d-ruimte). Deze dualiteit 

van waarneming is een gevolg van het beperkte perspectief van de 
waarnemer. Als hij in staat zou zijn om de treinen vanuit beide 

observatieplaatsen tegelijkertijd te observeren, dan zou hij ruimte en 

conventionele tijd als één en dezelfde fysische grootheid hebben 
waargenomen. Dit vermogen van gelijktijdige, directe cognitie bezit 

alleen de ziel, zoals ik later in detail zal bespreken. 
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Wanneer we de twee identieke grootheden volgens het principe van de 
vicieuze cirkel vergelijken, dat overigens het enige principe is dat 

tegenwoordig in de conventionele fysica wordt gebruikt om fysische 
grootheden te definiëren, door het quotiënt s/t te schrijven, krijgen we 

binnen de wiskunde een nieuwe, secundaire fysische grootheid van 

beweging v = s/t, die "snelheid" (velocity) wordt genoemd. 
 

De snelheid is dus een abstracte wiskundige entiteit, waarmee men de 
beweging als de universele, waarneembare manifestatie van energie 

(conversie) in Alles-Dat-Is meet. Dit wiskundig quotiënt voor snelheid 
werd voor het eerst geïntroduceerd door Galileo Galileï, de 

grondlegger van de moderne fysica. Voordien wist de mens niet wat 
snelheid is en kon hij die niet meten.  

Lees hier: Galilei's Beroemde Zwaartekrachtsexperiment beoordeelt de 

Universele Wet met de stelling van Pythagoras - Galilei’s Famous 

Experiment of Gravitation Assesses the Universal Law with the 

Pythagorean Theorem 

We concluderen: De beperkte perceptie van de soort "mens" leidt tot de 

conceptuele scheiding van de twee identieke termen, ruimte en 
conventionele tijd, en de vorming van andere, meer abstracte fysische 

grootheden in de wiskunde. In werkelijkheid is er alleen maar energie, 
waarvan de hoeveelheid alleen afhangt van de grootte van tijd 

(frequentie) E ≈ f. "Ruimte" en "conventionele tijd" zijn dus 
kunstmatige constructies (hallucinaties) van de beperkte menselijke 

waarneming. Uit deze beperkte waarneming vloeit het idee voort van de 

sequentiële stroom van gebeurtenissen: Een blik op de wereld als een 
causale keten volgens het principe van oorzaak en gevolg. In 

werkelijkheid gebeuren alle gebeurtenissen tegelijkertijd. 
 

Deze kennis - Gnosis - is van cruciaal belang wanneer ik de onderlinge 
relatie tussen de driedimensionale ruimte-tijd (3D ruimte-tijd) en de 

astrale werelden (de werelden van de ziel) zal bespreken. Het toont ons 
dat ruimte slechts een subjectieve opvatting is van de menselijke soort.   

 
In overkoepelende zin is er alleen tijd (frequentie) f, waarvan de 

wederzijdse waarde wordt geïnterpreteerd als "ruimte" of 
"conventionele tijd". Deze fundamentele kennis vergemakkelijkt ons 

begrip van de vele esoterische channelings, namelijk dat de ruimte een 
illusie is en dat de opeenvolging van gebeurtenissen in de astrale 

werelden tegelijkertijd plaatsvindt (zie telepathie, directe kennis 

hieronder). Ik zal uit deze kennis putten wanneer ik de gelijktijdigheid 
van alle incarnaties van de ziel - van het verleden en de toekomst - 

zal uitleggen. Dit verklaart ook de beperkingen van de menselijke 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/galileis-famous-experiment-of-gravitation-assesses-the-universal-law-with-the-pythagorean-theorem/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/galileis-famous-experiment-of-gravitation-assesses-the-universal-law-with-the-pythagorean-theorem/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/galileis-famous-experiment-of-gravitation-assesses-the-universal-law-with-the-pythagorean-theorem/
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waarneming, die tot de momenteel overheersende valse overtuigingen 
leiden, die allemaal het bestaan gesuperponeerd golfsysteem van de 

astrale werelden als de primaire bron van het menselijk leven 
ontkennen. 
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II.  De soort "Mens" als een Energetisch 

Systeem 
 

1. Biofysische Basiskennis 

 
Dat de mens een open energetisch systeem is dat in wisselwerking met 

de omgeving staat, zou voor iedereen duidelijk moeten zijn: zonder 

voedsel kan de mens niet bestaan. De energetische omzetting van het 
cellulaire lichaam wordt Metabolisme genoemd. Op dit moment wordt 

het alleen vanuit een (bio)chemisch oogpunt (biochemie, genetica, 
farmacologie, farmacie, farmacie, enz.) bekeken. Toegepaste chemie is 

echter kwantummechanica, zodat de juiste benadering van de fysica 
moet uitgaan Er is echter nog steeds geen levensvatbare biofysica. 

  
Ten eerste maakt de nieuwe theorie van de Universele Wet de 

ontwikkeling van een goede biofysica mogelijk. In Volume III over 
biologische regulering bewijs ik dat:    

  
1. De metabole omzetting van het lichaam de Universele Wet volgt; 

  
2. De cellen en de cellichamen elektromagnetische systemen zijn, die 

actiepotentialen EA  opbouwen en deze met een specifieke tijd 

(frequentie) f volgens de Universele Wet als metabolisme 
transformeren: E = EA f;  

 
3. De chemische structuren van de cellen, zoals de genetische code, 

het resultaat van deze energietransformatie zijn;   
 

4. De primaire energetische verschijnselen van de fysisch-materiële 
bio-regulering staande kwantumgolven (solitonen) zijn. Hieruit 

volgt dat het biologische organisme een energetisch golfsysteem 
is. Op dit moment kunnen we niet dieper in het lichaam 

doordringen. 
   

 

2. Het centrale dogma van de wetenschap 
 
De mens is niet alleen een functionerend cellichaam, maar ook een 

denkende soort. Op dit moment wordt aangenomen dat het menselijk 
bewustzijn door zelforganisatie op een secundaire manier uit het 

menselijk cellichaam is ontstaan. Deze veronderstelling onderbouwt de 
evolutieleer (hypothese), volgens welke de mens geëvolueerd is uit 

file:///C:/Users/nelve/Desktop/NIEUWE%20GNOSIS/NIEUWE%20GNOSIS%20DE%20%20EVOLUTIONAIRE%20SPRONG%20VAN%20DE%20MENSHEID%20kopie.odt
file:///C:/Users/nelve/Desktop/NIEUWE%20GNOSIS/NIEUWE%20GNOSIS%20DE%20%20EVOLUTIONAIRE%20SPRONG%20VAN%20DE%20MENSHEID%20kopie.odt
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
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eencellige organismen en met zijn bewustzijn de bekroning is van de 
biologische evolutie.   

 
De evolutieleer - ik spreek expliciet niet van een theorie, want het is 

geen bewezen theorie maar een ongefundeerde hypothese - is een 

product van materialisme en empirisme als de huidige heersende, 
foutieve Weltanschauung. Samenvattend zegt het: het lichaam, 

beschouwd als materie, creëert de geest (bewustzijn) en de geest 
herkent de materie als een subject, dat wil zeggen de externe objecten 

en zichzelf als een denkende entiteit (fenomenologie van het Zijn - 
(phenomenology of Being). In de wetenschap neemt deze waarneming 

de vorm aan van ontdekkingen (empirisme als onderzoek). 
 

Door de overheersende rol van de wetenschap is de moderne 
kapitalistische wereld (ca. 150 jaar) die we nu in haar laatste fase 

meemaken, materialistisch en empirisch aangetast. Het materialistische 
dogma, dat in zijn beperkte versie als het Darwinistische dogma van de 

evolutie wordt gepresenteerd, heeft het idealistische idee dat de geest 
materie creëert (materialisme versus idealisme) aan de kant geduwd. 

 

Daarom hebben alle religies en esoterische scholen de wetenschap 
verlaten en voelen zich als een buitenstaander, die zich voortdurend 

moet rechtvaardigen en verontschuldigen voor zijn opvattingen, of zijn 
ideeën geheim moet houden. Hier stuiten we op een fenomeen van 

collectieve angststructuur, waarover ik in dit boek vaak zal spreken. 
 

Het idee dat de geest materie creëert, is zeer oud en onderbouwt alle 
religies en parareligieuze categorische systemen zoals alle esoterische 

leerstellingen. In de filosofie was het de heersende visie op de wereld 
tot aan Kant - it was the prevailing view of the world until Kant. Het 

idealisme verloor de strijd tegen het wetenschappelijk materialisme om 
één enkele reden: het was niet in staat om een duidelijke definitie van 

de geest (Spirit) te geven. De geest werd opgevat als tegengesteld aan 
de materie, hoewel Spinoza en Leibniz deze visie in twijfel trokken 

Spinoza and Leibniz challenged this view. 

 
De eerste "definitieve" nederlaag van het idealisme vond in de moderne 

tijd plaats, toen het niet het empirische bewijs kon leveren voor het 
primaire bestaan van de Geest. In feite was het juist de ontwikkeling 

van de empirische wetenschappen, in het bijzonder de fysica, die aan 
het licht bracht dat het niet mogelijk is om het primaire bestaan van de 

Geest met conventionele middelen te bewijzen. Een dogma was slechts 
in cement gegoten en alle andersdenkenden werden sociaal 

gemarginaliseerd en in hun spirituele evolutie onderdrukt. De 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/


52 
 

 

psychologische achtergrond van dit fenomeen zal in dit boek uitvoerig 
worden besproken.   

 
We zullen nu voor het eerst in de geschiedenis van de wetenschap en 

de Menselijke Gnosis duidelijk en ondubbelzinnig definiëren wat denken 

(Geest) is en uitleggen waarom geest niet kan worden vastgesteld met 
de empirische middelen van het wetenschappelijk materialisme. 

 
In de breedste zin van het woord is denken/Geest georganiseerde 

energie - het is Alles-Dat-Is. In deze zin is de geest een subset van de 
kosmische Geest (goddelijke geest - divine mind). Materie, die als 3D-

ruimte-tijd wordt gezien, is ook een U-subset van de Geest en een 
relatief onbelangrijke. Aangezien materie door de Geest wordt 

geschapen, bevat het materie als een element. Dit geldt voor alle 
materiële systemen, inclusief mensen (pantheïsme). Voor het doel van 

onze discussie zullen we onder de term "Geest" alle energetische 
niveaus samenvatten die buiten het elektromagnetisch spectrum 

bestaan en die niet met conventionele fysieke apparaten waargenomen 
kunnen worden.         

    

In de esoterie spreekt men ook van het "licht voorbij het 
(elektromagnetische) licht". Ik heb het over de 7-voudige 

scheppingsniveaus omdat deze niveaus in termen van 3D-ruimtetijd de 
causale gebieden zijn, d.w.z. dat de 3D-ruimte-tijd op een secundaire 

manier vanuit de Geest van de 7-voudige scheppingsrijken volgens 
strenge wiskundige regels wordt gecreëerd (zie hierboven). "F' staat 

voor frequentie = tijd. Elk scheppingsniveau wordt gekenmerkt door 
een specifiek frequentiebereik, vergelijkbaar met het 

elektromagnetische spectrum. Uiteraard zijn er zeven van dergelijke 
energetische bereiken/bandbreedtes, die ook in gechannelde berichten 

"stralen" of "vlammen" worden genoemd. 
 

Voordat ik het bewijs begin te leveren dat Geest, zoals hierboven 
gedefinieerd, de causale entiteit is, moet ik uitleggen waarom de 

huidige wetenschap niet in staat is om Geest als een energetisch 

fenomeen met externe fysieke instrumenten vast te stellen. Het kan 
alleen door het menselijk bewustzijn worden waargenomen, dat een U-

subset van Geest is. Deze bevinding sluit niet de mogelijkheid uit om 
nieuwe technologieën te ontwikkelen, gebaseerd op spirituele principes, 

waarmee we van deze causale mentale energie (letterlijk genomen) in 
de 3D ruimte-tijd gebruik kunnen maken. 

    

http://astraeaetamora.org/2018/09/equinox-2018-the-gateway-to-the-divine-mind/
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3. Planck's Constante 
   
De gehele materie (deeltjes, materialen) ontstaat uit de 

elektromagnetische golven die ik omschrijf als foton ruimte-tijd, en 
vice versa. De 3D-ruimte-tijd kan als een energie-uitwisseling tussen 

materie en foton ruimte-tijd worden gezien. De gehele structuur van 
materie en foton ruimte-tijd (beschouwd als een elektromagnetisch 

spectrum) wordt bepaald door een elementair actiepotentiaal EA –
 Planck’s constante h. Het is de kleinste hoeveelheid energie 

(energiepakket, kwant), die we op dit moment met fysieke apparaten 
kunnen vaststellen en onderscheiden. Het vertegenwoordigt de 

fundamentele grens van de fysieke gevoeligheid (differentiatie, 

onderscheiden, detecteerbaarheid) van dergelijke apparaten.    
 

Dit feit is bekend in de fysica - als het Heisenberg onzekerheidsprincipe 
of de Kopenhagen interpretatie van de breking van de golffunctie – 

maar is tot nu toe in grote mate verkeerd geïnterpreteerd. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de wetenschap kon ik bewijzen dat alle 

deeltjes en dus alle materie uit h bestaat - het zijn veelvouden f van dit 
elementaire actiepotentiaal h (zie deel I en deel II - Volume I and 

Volume II en de tabel hieronder). Materie is dus tijdelijk gebonden licht, 
of energie, volgens de Universele Wet: 

 

Materie = tijdelijk gebonden Energie = 

  
E = EAf = hf 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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Om deze reden heb ik het over h-ruimte-tijd. Het is belangrijk om hier 

te benadrukken dat materie, ook wel "substantie" genoemd, slechts 
tijdelijk gebonden elektromagnetisch licht is, het is gebonden foton 

ruimte-tijd. Materie verandert voortdurend in licht en omgekeerd, licht - 
in materie, zoals de bekende stralingswetten, die toepassingen van de 

Universele Wet zijn, bevestigen: Het is bekend dat atomen fotonen uit 
het elektromagnetische spectrum uitzenden en absorberen. In deze zin 

omvat de term "h-ruimte-tijd" materie en fotonen ruimte-tijd (het licht).   
   

In feite is de h-ruimte-tijd slechts één energetisch niveau van Alles-Dat-
Is, van Geest. Er zijn veel meer niveaus, elk met zijn eigen elementaire 

actiepotentiaal en specifiek frequentiespectrum, die we momenteel niet 
kunnen meten en daarom kunnen we over hun ware omvang geen 

uitspraken doen. Deze niveaus bestaan wel degelijk binnen de 

driedimensionale h-ruimte-tijd (denk aan het idee van U-sets), omdat, 
zoals eerder gezegd, ruimte een menselijke hallucinatie is, zodat deze 

hogere frequentieniveaus energetisch - we kunnen ook zeggen 
"relativistisch" - door hun specifieke elementaire actiepotentialen 

gescheiden zijn. De scheiding wordt dus door een frequentiesprong 
bepaald, het is dus een tijdsverschil. Het bestaan van deze energetische 

niveaus wordt momenteel door de aardse, materie-georiënteerde 
wetenschap fel ontkend. De redenen voor deze afwijzing zijn alleen 

psychologisch van aard en worden hieronder in detail besproken.       
 

Het is belangrijk om hier op te merken dat deze energetische velden 
niet alleen hun eigen elementaire actiepotentiaal hebben, maar ook hun 

eigen frequentiebereiken die onvoorstelbaar hogere frequenties en 
grotere bandbreedtes hebben dan de maximale frequentie van de 

elektromagnetische golven (1022-24 in de Hawking-straling van zwarte 

gaten). Deze niveaus van Geest worden door hun frequentiebereik en 
hun specifieke elementaire actiepotentiaal bepaald. Om deze reden 

spreek ik van causale of leidende 7-voudige scheppingsniveaus. Het 
getal "7" is voor ons begrip irrelevant: Er is echter bewijs voor het 

bestaan van zeven primaire niveaus met een specifiek actiepotentieel 
EA. In de new age literatuur spreekt men van zeven basisenergieën 

(stralen of vlammen).     
 

Frequentie is tijd, en tijd is wederkerig met ruimte. Figuurlijk gezien: 
hogere frequenties kunnen de ruimte onmiddellijk doorkruisen. Dit 



55 
 

 

verklaart waarom Geest gelijktijdig is, d.w.z. waarom menselijke 
ideeën, die energetische fenomenen van het goddelijke denken zijn, de 

ruimte onmiddellijk kunnen doorkruisen. Omdat we in 3D-ruimte-tijd 
leven, nemen we de energetische fenomenen op een selectieve 

(beperkte) manier waar, namelijk de een na de ander. Daarom is het 

idee van de gelijktijdigheid van de geest/Spirit voor het menselijk brein, 
dat opeenvolgend werkt, ondenkbaar. Deze gelijktijdigheid is een 

voorwaarde voor het creëren en coördineren van de 3D-ruimte-tijd, 
inclusief menselijke activiteit op aarde (zie karma hieronder). 

 

4. De Energetische Structuur van de Mens 
 

Op basis van deze benadering kunnen we nu de soort "mens" als 

energetisch systeem analyseren en zijn structuur in detail bekijken. 
Allereerst moet ik erop wijzen dat elke indeling van het systeem "mens" 

die ik in hieropvolgend zal maken, aan de nieuwe Axiomatica 
“Axiomatics" van de Universele Wet zal gehoorzamen, dat betekent 

dat ik alleen conceptuele U-subsets zal opbouwen die zichzelf als 
element bevatten - en het element is Geest. 

 
Ik zal, voor het eerst in de geschiedenis van de menselijke gnosis en 

wetenschap, de fout vermijden om gesloten, wederzijds uitsluitende 
conceptuele deelverzamelingen (N-sets) te ontwikkelen. Het is precies 

deze fout die een begrip van wat Geest (en dus de mens) werkelijk is, 
heeft verhinderd. Dit soort overweging vereist een zeer hoge mate van 

discipline in het denken. 
 

Ik zal daarom een wetenschappelijk-gnostisch categorisch systeem van 

de soort "mens" bespreken, in het volle besef dat het niet het systeem 
zelf zal zijn, maar alleen de gebruikte methode die een universele 

geldigheid kan claimen. Het categorische systeem waaraan ik de 
voorkeur heb gegeven, is historisch van aard en tamelijk vertrouwd, en 

is dus geschikt voor onze toepassing. Dit systeem sluit de ontwikkeling 
van andere systemen volgens de principes van de nieuwe Axiomatica 

van de Universele Wet niet uit. Het dient slechts als een model en een 
stimulans voor de lezer om over de ontwikkeling van zijn eigen 

categorische systemen, die beter aan zijn individuele behoeften zullen 
voldoen, na te denken.  

Lichaam                            Geest/Verstand             Psyche                  
 Ziel 

Multi-cellulair Geest, intellect, Gevoelens, emoties,  

(?) 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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systeem van een ratio, mentaal lichaam emotioneel lichaam 

almachtige cel; (ego als een negatieve (angst, liefde) 
somatische waarneming expressie) 

(pijn, welzijn) 

Termen: 

Gewaarzijn, mens = Geest/denken + psyche + lichaamsperceptie 
Gewaarzijn, kosmisch = Geest/denken + psyche + lichaam + delen van 

de 
    zielsperceptie 

Geest = Alles-Dat-Is 
Geest = menselijk denken als een U-subset van Geest 

Ego = Denken zonder ziel, hoofdzakelijk gedomineerd door negatieve 

emoties, 
  negatieve connotaties  

Ego = IK-BEN-Aanwezigheid, neutrale connotatie. 
 

Bovenstaande lijst laat zien hoe moeilijk het is om de duidelijke 

betekenis (connotatie) van elk woord op een duidelijke manier vast te 
leggen, omdat hun betekenissen elkaar overlappen. Voor didactische 

doeleinden ga ik bijvoorbeeld de term "Geest" gebruiken voor Alles-Dat-
Is, speciaal voor de werelden van de ziel, maar ook voor het menselijk 

denken wanneer het de zielsdimensies in ogenschouw neemt. De reden 
hiervoor is dat ik er duidelijk op wil wijzen dat de geest niet in de 

hersenen zit, maar een niet-fysiek orgaan is dat bestaat uit energieën 
van de zevenvoudige scheppingsniveaus, terwijl de hersenen 

eenvoudigweg een bio-elektromagnetische omvormer zijn die de astrale 
energetische pulsen van Geest, verstand en ziel in het menselijk 

lichaam omzet en andersom: Elke energie-uitwisseling gaat in beide 
richtingen.    

 
In onze grafiek heb ik de ziel een vraagteken gegeven omdat ik erop wil 

wijzen dat noch religie noch filosofie tot nu toe een bindende en geldige 

definitie van de ziel hebben weten te geven. Ik zal nu voor het eerst 
een geldige definitie van de ziel voorstellen: 

 

 
5. Wat is ziel? 
 

De ziel is een energetisch systeem van de 7-voudige  

scheppingsniveaus. 
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Het bevat delen van alle niveaus. In die zin is de ziel een fragmentatie 
(individualisering, functie) van Alles-Dat-Is, van Geest. Zij is daarom 

een integraal onderdeel van Alles-Dat-Is (U-subset). Binnen haar 
functie kan de ziel min of meer gescheiden zijn van Alles-Dat-Is, 

waarbij de scheiding altijd energetisch en niet ruimtelijk begrepen moet 

worden. 
 

Een bijna volledige scheiding van de ziel wordt in de staat van 
incarnatie bereikt, waar verschillende graduaties mogelijk zijn (zie 

hieronder). De maximale scheiding die een ziel kan ervaren vindt 
tijdens een incarnatie op aarde plaats en in het bijzonder in de huidige 

tijd (het jaar 2000).    
 

Het is belangrijk om erop te wijzen dat deze scheiding slechts een 
illusoire scheiding is, vergelijkbaar met een geblokkeerd programma op 

de PC dat nog steeds deel uitmaakt van het gehele softwareprogramma. 
Elke scheiding vereist een enorme hoeveelheid energie. De natuurlijke 

staat van alle systemen is hun openheid - open uitwisseling van energie 
- als onderdeel van het geheel. Deze kennis moet door al mijn lezers 

goed geïnternaliseerd worden, anders zullen ze de huidige Gnosis en de 

dynamiek van de eindtijd niet begrijpen. 
 

Vanuit dit perspectief kan de huidige Evolutionaire Sprong van de 
mensheid worden gedefinieerd als een opheffing van de scheiding, van 

het menselijke blokkeringsprogramma. 
 

De ziel bevat duidelijk een blauwdruk voor de vorming en regulering 
van het cellulaire lichaam. Deze blauwdruk kan als een soort 

softwareprogramma worden gezien. Het astrale (etherische) lichaam 
zou dan deel uitmaken van dit programma.   

 
Het is heel goed mogelijk dat de blauwdrukken voor het menselijk 

lichaam en andere soorten op deze planeet als geautomatiseerde 
programma's afzonderlijk worden opgeslagen - veel van de gechannelde 

boodschappen wijzen op deze mogelijkheid - en op elk moment voor de 

ziel, indien nodig, toegankelijk zijn. Zulke programma's voor nieuwe 
soorten worden voortdurend door de zielen in de astrale werelden 

gecreëerd en daar opgeslagen als blauwdrukken.     
 

Wanneer bijvoorbeeld een biologische soort van de aarde verdwijnt 
omdat het zijn cyclus heeft voltooid, zal zijn oorspronkelijke blauwdruk 

in de astrale werelden blijven bestaan en kan hij altijd opnieuw 
gematerialiseerd worden. Daarnaast zijn er de genetische kenmerken 

van elk individu (elke incarnatie), die de ziel uit zichzelf kan vormgeven. 
Op deze manier wordt de diversiteit van de natuur, bijvoorbeeld de 
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diversiteit van de menselijke individualiteit, tegelijkertijd gecreëerd. De 
ziel is een scheppende kracht in de hoogst mogelijke mate.   

 
Deze bevinding ontmaskert de Darwinistische evolutieleer als een 

schaamteloos verkeerde benadering, en dus alle natuurwetenschappen 

die erop gebaseerd zijn. De laagste protozoën of virussen en het 
menselijk lichaam worden door de zevenvoudige scheppingsniveaus 

tegelijkertijd gecreëerd en onafgebroken in leven gehouden. Daarom 
kan evolutie alleen binnen organische materie niet bestaan. Dit onjuiste 

idee is slechts een gevolg van de heersende materialistische visie in de 
wetenschap op dit moment. Het verkeerde idee van evolutie heeft in de 

natuurwetenschappen een overvloed aan bijkomende foutieve ideeën 
opgeleverd, die in belangrijke mate het collectieve menselijke gedrag 

van de mens bepalen.   
 

In de epidemiologie wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de 
organismen virussen bevatten en deze op andere organismen kunnen 

overdragen. Dit kan leiden tot pandemieën, die de dood van veel 
mensen kunnen veroorzaken. Om de verspreiding van infecties te 

voorkomen, is de huidige overtuiging dat besmette mensen geïsoleerd 

moeten worden en besmette dieren moeten worden geslacht. 
 

De biowetenschappen hebben tot op heden niet duidelijk kunnen 
aantonen hoe in de eerste plaats zo'n ziekteverwekkend virus in een 

organisme kan voorkomen, en ook niet kunnen verklaren hoe dergelijke 
virussen in veel organismen tegelijkertijd in verschillende delen van de 

wereld voorkomen, zonder dat er sprake is van een directe overdracht. 
De geneeskunde kan niet verklaren waarom bepaalde personen in een 

epidemisch gebied ziek worden en sterven, terwijl anderen, nadat ze 
besmet zijn, niet ziek worden of sterven. De reden dat zulke individuen 

een robuuster immuunsysteem hebben, kan evengoed op het 
reguleringsprogramma van de ziel, waarmee ze het cellulaire organisme 

creëert en in leven houdt, worden toegepast.      
 

In werkelijkheid zijn dergelijke epidemieën een weerspiegeling van de 

geestelijke toestand van de mensheid. Net zoals het 
controleprogramma van de ziel dagelijks miljarden cellen in het 

menselijk organisme vernieuwt, kan het ook makkelijk nieuwe virussen 
in het menselijk of dierlijk lichaam creëren, die vervolgens, afhankelijk 

van de psychologische behoeften, tot ziekten kunnen leiden. Het is 
algemeen bekend dat alle multicellulaire organismen, zowel dierlijke als 

menselijke, duizenden virussen en bacteriën herbergen zonder ziek te 
zijn. 
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In plaats daarvan hebben de biowetenschappen overvloedig bewijs 
geleverd dat dergelijke "primitieve organismen" onontbeerlijk zijn voor 

de regulatie van elk multicellulair organisme en alleen onder bepaalde 
voorwaarden, namelijk wanneer dit in het zieleplan is voorzien, 

handelen tegen deze regulatie door de energetische voorwaarden van 

destructieve interferentie in de lichaamscellen te creëren en zo een 
ziekte veroorzaken. 

 
Diepgewortelde, collectieve angsten in de menselijke bevolking, die 

anders op geen enkele manier tot uiting kunnen komen, kunnen nu 
worden ontladen bij een echte of vermeende epidemie in een massale 

paniek of hysterie en leiden tot talloze zinloze en destructieve 
activiteiten. Daarom is het denkbaar dat met de vooruitgang van de 

Evolutionaire Sprong van de mensheid het aantal van zulke met 
hysterie  doordrenkte epidemieën de komende jaren dramatisch zal 

toenemen (wat eigenlijk gebeurde omdat de duistere heersende cabal 
massale collectieve angsten wilde creëren en ascensie wilde 

voorkomen). 
 

De AIDS-epidemie van de jaren '80, die zich onverminderd uitbreidt en 

grote delen land in Afrika dreigt te ontvolken, voldoet aan een 
dergelijke taak. Aan de ene kant benadrukt het de verwrongen seksuele 

en religieuze opvattingen van veel mensen, die doordrongen zijn van de 
starre notie van misdaad en boetedoening; aan de andere kant 

illustreert de aidspandemie in Afrika de rampzalige 
levensomstandigheden van de mensen daar, die nog steeds onder de 

gevolgen van het kolonialisme gebukt gaan en lijden onder de 
oneerlijke verdeling van de wereldbronnen. 

 

6. Astraal-energetische regulering van het 

biologische lichaam  
 
En nu terug naar de astraal-energetische regulering van het biologische 
lichaam. De blauwdruk van het cellulaire lichaam omvat 

geautomatiseerde programma's voor de groei en veroudering van het 

lichaam, zoals de puberteit en de menopauze, de vernieuwing ervan in 
ongeveer elke zeven jaar (sommige celaggregaten worden veel sneller 

vernieuwd) en ga zo maar door. Indien nodig kan de ziel disfuncties 
toevoegen aan de regulering van de blauwdruk, die zich als karmische 

ervaringen of voortdurende disharmonie tussen psyche, geest en ziel 
manifesteren en als ziekten in het lichaam kunnen verschijnen.   

 
De blauwdruk bestaat uit ultra-hoogfrequente componenten van de 7-

voudige scheppingsniveaus, die zich als subatomaire 
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elektromagnetische eenheden (SE-eenheden) manifesteren. De SE-
eenheden bestaan buiten de h-grens van de 3D-ruimtetijd, die ze in 

feite als materie creëren en daarom niet door fysieke apparaten kunnen 
worden gedetecteerd. Hoewel deze eenheden hun frequenties 

aanzienlijk verminderen (men kan ook metaforisch spreken van 

"snelheid"), verhogen ze hun amplitude (golflengte) door de 
wederkerigheid van ruimte en tijd. Op deze manier bouwen de SE-

eenheden de materiedeeltjes en vervolgens de organische materie van 
het cellulaire lichaam. 

 
De volgende informatie is in de eerste plaats gericht op deskundigen in 

de fysica: De vorming van elementaire deeltjes uit de initiële energie 
van de 7-voudige scheppingsniveaus gebeurt in principe als volgt. De 

snelheid van deze energie, die onvoorstelbaar hoger is dan de 
lichtsnelheid (vx>>c), wordt als SE-eenheden opzettelijk vertraagd tot 

het punt waarop ze kleine wervelingen beginnen te vormen. Terwijl in 
het binnenste van zo'n wervelwind de snelheid nog steeds even hoog is 

als in het begin, neemt deze in de periferie snel af, die nu de buitenste 
grens van het deeltje vormt. 

  

Op deze manier bouwen de SE-eenheden camouflagestructuren die 
momenteel als de buitengrens van de bekende elementaire deeltjes 

worden gezien en als fysische grootheden, als constanten, worden 
gemeten, bijvoorbeeld als de beroemde Comptongolflengte van de 

deeltjes (zie bovenstaande tabel). Deze grootheid van 1d-ruimte komt 
ongeveer overeen met de diameter van het deeltje. Hoe groter de 

diameter van het deeltje, hoe kleiner de perifere snelheid van de 
roterende energie van het deeltje. Op deze manier wordt de illusie van 

ruimte gecreëerd. Dit is het belangrijkste mechanisme hoe de hogere 
sferen 3D ruimte-tijd als een illusoir holografisch beeld creëren.    

 
Merk op dat er slechts twee dimensies zijn, ruimte en tijd, zodat men in 

de fysica alleen tijd (frequentie) en ruimte, respectievelijk de energie 
(ruimte-tijd) van een deeltje kan meten. De elementaire deeltjes 

worden volledig door deze drie parameters gekarakteriseerd. Dit is de 

enige taak van de theoretische kwantumfysica.    
 

In de kwantumfysica worden de elektronen bijvoorbeeld als een 
elektronenwolk gepresenteerd, strikt genomen als cirkelvormige golven 

van de constante h van de Planck, die de elementaire golf van de foton-
ruimtetijd is (zie het atoommodel van Bohr in deel I en deel II). De 

buitenste grens van zo'n cirkelvormige golf, die binnenin met een 
ongelooflijke snelheid roteert (vx>>>c), geeft de deeltjes het uiterlijk 

van een vaste structuur, die de mens via zijn vijf zintuigen als vaste 
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materie waarneemt. Op deze manier ontstaat het idee van de 
driedimensionaliteit van materie. 

 
Als voorbeeld kunnen we een ventilator nemen die zeer snel ronddraait: 

we kunnen het als een roterende schijf waarnemen, terwijl we de 

interne structuur ervan niet kunnen waarnemen, we kunnen 
bijvoorbeeld de individuele propellers niet meer identificeren. De reden 

hiervoor is de selectieve, gebrekkige waarneming van de menselijke 
zintuigen. 

 
Het oog neemt bijvoorbeeld alleen fotonen waar die van de buitenste 

grens (oppervlak) van dergelijke camouflagestructuren worden 
uitgezonden en niet van de binnenkant van het deeltje, omdat deze 

fotonen een veel hogere draaifrequentie hebben die buiten het smalle 
spectrum van zichtbaar licht ligt. In werkelijkheid ervaren we de 

objecten als ruimtelijke structuren omdat de kegels en staven van het 
netvlies van het menselijk oog alleen fotonen ontvangen van de 

elektronenschalen van de oppervlakte-atomen en deze verder naar de 
hersenen sturen. Als het menselijk oog röntgenstralen had kunnen 

ontvangen, die hoogfrequente fotonen zijn, hadden we ook de 

inwendige structuur van de objecten kunnen waarnemen, aangezien dit 
momenteel met speciale röntgenapparaten zoals CT 

(computertomografie) in de geneeskunde wordt bereikt.   
 

Men kan zich nu een bewustzijn voorstellen dat alle energetische 
fenomenen tegelijkertijd waarneemt, dat wil zeggen, het wordt niet 

beperkt door een beperkende frequentie zoals het geval is bij het 
menselijk bewustzijn, dat in grote mate van de uiterlijke 

gewaarwordingen afhankelijk is. We zullen dan in staat zijn om 
verschillende realiteiten waar te nemen die onzichtbaar voor het huidige 

beperkte menselijke bewustzijn lijken te bestaan.   
   

Omgekeerd kan men zich voorstellen dat het menselijk bewustzijn zich 
ontwikkelt en hogere frequenties begint te ontvangen. De persoon zal 

dan in staat zijn om van nieuwe werkelijkheden te profiteren, die hij tot 

nu toe niet heeft gekend en vervolgens het bestaan ervan heeft 
ontkend. Het is precies dit fenomeen dat zich afspeelt tijdens het Licht 

Lichaams Proces Light Body Process. 
 

Zoals hieruit blijkt, bewijst de schepping en het onderhoud van ruimte-
tijd materie uit de energie van de 7-voudige scheppingsniveaus een 

constante uitwisseling van energie te zijn, die alleen de Universele Wet 
volgt. Dit geldt ook voor de regulering van alle biologische organismen. 

 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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Dit proces is zo complex dat de menselijke geest het niet kan 
waarnemen. Ons verstand is nog steeds nauwelijks in staat om de 

regulering van één enkele cel te begrijpen. Dit feit alleen al zou 
voldoende moeten zijn om het idee van het stralende bewustzijn van de 

mens, dat uit een paramecium is gekropen waarvan hij de regulering 

nog steeds niet begrijpt, als absurd en onzinnig te negeren. 
 

Hoewel ik, geleid door mijn ziel, dieper in de reguleringsmechanismen 
van de cel ben doorgedrongen dan welke sterveling dan ook voor mij, 

zoals gepresenteerd in Deel III van Algemene Theorie van Biologische 
regulering - Volume III of the General Theory of biological regulation, 

moest ik voor deze frustrerende complexiteit capituleren. Het huidige 
uitgangspunt van de menselijke genetica moet in die zin worden 

geïnterpreteerd. 
 

Ik zal alleen wijzen op de resultaten van het menselijk genoomproject 
human genome project, dat in het voorjaar van 2001 is gepubliceerd. 

Het aantal menselijke genen blijkt niet veel groter te zijn dan het aantal 
genen in een primitieve plant. 

 

Als men van de huidige materialistische visie op genetica afwijkt, mag 
men verwachten dat de genen van de DNA-code alle informatie over de 

opbouw en regulering van het menselijk lichaam opslaan. In dit geval is 
het echter moeilijk uit te leggen hoe de weinige extra genen bij de 

mens de evolutie van zijn "superieure" bewustzijn hebben 
voortgebracht, dat er tot op heden niet in is geslaagd om zelfs maar 

één enkel gen dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van het 
menselijk bewustzijn, te identificeren.   

 
Dit voor de hand liggende feit alleen al zou voldoende moeten zijn om 

de evolutieleer met behulp van de genetica van de hand te wijzen, 
zonder verdere gnostische inzichten in overweging te nemen. Het is 

veelzeggend hoe snel de resultaten van het menselijk genoomproject 
zonder de minste discussie op de lange baan werden geschoven, nadat 

miljarden belastinggeld waren uitgegeven en het publiek enige tijd werd 

gevoed met veelbelovende beloften van deze doorbraak, in plaats van 
verder na te denken en nieuwe wetenschappelijke verklaringen te 

poneren. 
 

In feite heb ik concreet kunnen aantonen dat de DNA-code slechts de 
hardware van de biologische regulering is. De eigenlijke regeling, die 

veel complexer is dan we nu vermoeden, loopt op kwantumniveau in de 
vorm van staande golven (solitonen in de DNA-strands en in de 

eiwitstructuren), die op hun beurt worden geproduceerd op basis van de 
blauwdruk van de 7-voudige scheppingsniveaus en door het 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
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softwareprogramma van de ziel voor de cel worden geregeld. Deze 
analyse van de biologische regulering van het menselijk lichaam is 

voldoende om de materialistische doctrine van de evolutie te verwerpen 
en een paradigmaverschuiving te initiëren.   

 

De staande kwantumgolven, solitonen genaamd, worden door 
repetitieve DNA- en aminozuursequenties gevormd, die ik voor het 

eerst in de geschiedenis van de wetenschap ontdekte en die ik op een 
precieze en ondubbelzinnige manier beschreef. Hun geldigheid is door 

de meest recente experimentele gegevens in de biowetenschap 
bewezen, zoals door mijzelf zonder enige uitzondering bevestigd, 

gebaseerd op de resultaten van 10.000 wetenschappelijke artikelen van 
vakgenoten, sinds 1975 in internationale tijdschriften gepubliceerd. 

Deze kwantumsolitonen vormen een superieur niveau ten opzichte van 
de reeds bekende biochemische DNA-code van de dubbele helix en 

laten een onvoorstelbaar aantal hoog-energetische combinaties toe die 
veel verder gaan dan het bekende aantal menselijke genen.   

   
Op dit niveau vindt de eigenlijke regulering van het biologische 

organisme plaats, die wordt gecontroleerd door het astrale programma 

van de ziel. Men kan met volledige zekerheid zeggen dat dit niveau het 
elektromagnetische softwareprogramma van de cel en het organisme 

vertegenwoordigt, terwijl de bekende DNA-code de hardware van de 
starre cel levert. 

 
Toch zijn de biochemische bouwstenen van deze solitaire stoffen zeer 

beperkt: er zijn er maar een paar, die ik in detail heb beschreven. Ze 
maken een onvoorstelbaar nauwkeurige prognostische informatie over 

opkomende ziekten (kwantumpathologie) mogelijk. Dit 
kwantumniveau wordt tot nu toe niet door de biologische 

wetenschappen gewaardeerd, hoewel er al enkele uitspraken en 
resultaten in dit verband beschikbaar zijn, omdat wetenschappers er 

niet in geslaagd zijn om de werking van dit kwantumsupramoleculaire 
niveau in de bestaande biochemische en genetische kennis te 

integreren.   

 
Deze prestatie werd voor het eerst door mijzelf in deel III over de 

biologische regulering geleverd. Ik leverde de "missing link" tussen de 
DNA-code, dat wil zeggen tussen de genen en hun producten - de 

proteïnen - die de celstructuur opbouwen. Deze nieuwe kennis maakt 
het voor het eerst mogelijk om de regulering van de cel en het 

organisme op een dynamische en energetische manier (kinematica) te 
verklaren en maakt het mogelijk om alle tot nu toe bekende 

biochemische feiten zonder tegenspraak in de nieuwe theorie op te 
nemen. 
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Deze prestatie gaat verder dan de stoutste verwachtingen van de 

huidige biowetenschappen. Deze verwachtingen worden zelfs niet eens 
waargemaakt, aangezien wetenschappers momenteel de hoop hebben 

opgegeven om binnen afzienbare tijd een coherente theorie over 

biologische regulering te ontwikkelen. 
 

Het idee dat de structuur en regulering van biologische organismen een 
ongelooflijk complexe technologie van de astrale gebieden is en geen 

willekeurig product van de evolutie, wordt niet eens in overweging 
genomen. Vandaar de dreigende schok van de wetenschappers die ik 

verwacht, wanneer zij zullen worden gedwongen om concreet getuige te 
zijn van de eerste ascentie van een mens. Ik ben bijzonder gesteld op 

het idee van deze aanstaande psychologische gebeurtenis.  
 

Vanuit dit oogpunt heb ik een zeer oud, fundamenteel verkeerd 
esoterisch, filosofisch en religieus standpunt van de hand gewezen. De 

ziel maakt geen deel uit van het lichaam dat komt en gaat, zoals eerder 
werd geloofd, maar het creëert het lichaam en bevat het als een 

element: 

 

Het lichaam is een U-subset van de ziel. 
 

Het is slechts een instrument van de ziel om waardevolle ervaring op te 

doen in een staat van scheiding. Ze kan dit fysieke vat op elk moment 
afdanken en het lichaam vergaat vanzelfsprekend. Dit is momenteel de 

standaardprocedure om een incarnatie te beëindigen. De mens kan het 

"de dood" noemen; velen, vooral jonge zielen, geloven dat er na de 
dood niets meer over is. 

 
Anderen, meestal volwassen en oude zielen, geloven op hun beurt in de 

onsterfelijkheid van de ziel, maar niet in haar energetisch potentieel. 
Want net zoals de ziel het lichaam kan vormen en afdanken, kan ze het 

ook meenemen in de hogere sferen. In feite neemt de ziel de blauwdruk 
van het astrale lichaam, ook wel het lichtlichaam of het astrale lichaam 

genoemd, na de dood mee in de 7-voudige scheppingsrijken en kan ze 
het op elk moment naar eigen inzicht reproduceren. 

 
In die zin is het lichaam slechts een energetisch symbool van de ziel - 

een symbool van haar incarnatie-ervaring. De ziel heeft echter geen 
lichaam nodig om te kunnen bestaan: ze is pure, hoog georganiseerde 

energie. 
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7. Energetische basis van het Licht Lichaams Proces 
 
Op basis van deze kennis lijkt het logisch en bijna vanzelfsprekend om 

aan te nemen dat de ziel de "technologische middelen" heeft om het 

materiële lichaam om te zetten in de energieën van de 7-voudige 
scheppingsniveaus. In dit geval vindt een faseovergang -  phase 

transition - plaats zoals we die uit de natuurkunde kennen. Dit proces 
staat in de esoterie bekend als het “Licht Lichaams Proces Light Body 

Process” (LBP).   
 

Tijdens dit proces is er een geleidelijke toename van de lagere 
frequenties van organisch materiaal van het menselijk lichaam naar de 

frequenties van de 7-voudige scheppingsniveaus, zodat een dergelijke 
faseovergang mogelijk wordt gemaakt, net zoals water verwarmd moet 

worden voordat het in stoom wordt omgezet. Door het hele LLP heen 
blijft het lichaam van buitenaf ongewijzigd, maar straalt het een veel 

intensievere energie uit (licht, aura, uitstraling, trillingen). 
 

Hoewel we op dit moment nog heel weinig weten over de energetische 

details van dit proces, zijn we toch in staat om een goed onderbouwde 
kwantumfysische beschrijving van het Licht Lichaams Proces op basis 

van de Universele Wet te geven.   
 

Zoals eerder vermeld is het lichaam een kwantummechanisch 
golfsysteem. Vergeleken met de psyche en de Geest (verstand) heeft 

het lichaam de laagste frequenties (zie hieronder). Het Licht Lichaams 
Proces vertegenwoordigt een verhoging van de lichaamsfrequenties tot 

het laagste niveau van de 7-voudige scheppingsrijken. Uiteindelijk 
worden de lichaamsfrequenties verhoogd tot de frequenties van het 

kristallijne lichtlichaam dat in de 5e dimensie bestaat. 
 

In een faseovergang wordt nu het materiële lichaam omgezet in een 
lichaam van licht, dat wil zeggen, in het astrale lichaam dat ieder mens 

al bezit. Tijdens dit proces worden de lichaamsfrequenties met vele 

machtscijfers in de exponent verhoogd (hoeveel precies weten we nog 
niet.). Dit proces verloopt in golven en wordt door de ziel gecontroleerd. 

Afhankelijk van de leeftijd en de individuele ziel kan het enkele jaren of 
meerdere incarnaties duren.     

 
Op kwantumniveau wordt het Licht Lichaams Proces in principe als volgt 

uitgevoerd: De hoekfrequenties van de elementaire deeltjes, d.w.z. de 
bovengenoemde Compton-frequenties, worden geleidelijk verhoogd tot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_transition
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_transition
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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de frequenties van het astrale lichaam, zonder de ruimtelijke 
configuratie van de deeltjes, hun camouflagestructuur, te veranderen. 

 
Om deze reden vindt het Lichtlichaams-proces plaats zonder enige 

externe verandering van het lichaam, totdat de faseovergang naar de 

hogere astrale vlakken, de zichtbare ascensie van de geïncarneerde 
persoonlijkheid, in een flits plaatsvindt. 

 
Hoe deze frequentieverhoging technologisch tot stand komt, blijft 

momenteel een raadsel gezien het feit dat tijd (frequentie) en ruimte 
zich wederzijds gedragen. Dit geldt in ieder geval voor de 3D ruimte-tijd 

die we kennen, zoals de Universele Wet aantoont. Men zou verwachten 
dat ruimte met de toename van de hoekfrequenties van de elementaire 

deeltjes in het biologische lichaam zou krimpen. Zo'n afname van 
ruimte zou onvermijdelijk op macroscopisch niveau opgemerkt worden. 

Aangezien dit niet het geval is, moet men aannemen dat de materiële, 
zichtbare ruimte constant blijft ondanks de toename van de frequentie 

van de deeltjes.     
   

Aangezien de massa van het lichaam tijdens het Licht Lichaams Proces 

ook niet verandert, moet men aannemen dat de vierde bekende 
fundamentele kracht, de zwaartekracht, tijdens het proces niet door 

deze verandering wordt beïnvloed. In de faseovergang is de 
zwaartekracht volledig afgeschaft en nu kan het lichtlichaam zich vrij 

door ruimte en tijd bewegen.   
 

De toename van frequentie op kwantumniveau is echter geen 
geïsoleerd proces. Zij gaat veeleer gepaard met een volledige omzetting 

van het celmetabolisme. Sommige aspecten van deze transformatie 
worden behandeld in het boek "What is Lightbody" van Tashira Tachi-

ren. Deze presentatie is in overeenstemming met de nieuwe theorie van 
de Universele Wet. Deze metabole transformatie tijdens de LLP kan hier 

niet besproken worden. 
 

Een andere verandering die in het elektromagnetische veld plaatsvindt 

is de volgende: Iedere persoon die zich in het Licht Lichaams Proces 
bevindt,  zendt hoogfrequente elektromagnetische golven uit. In het 

begin werken deze golven in wisselwerking met de warmtestraling van 
de gloeilampen en verbranden ze veel sneller. In deze fase moet men 

de lampen regelmatig vervangen.    
 

Zo moest ik in een periode van ongeveer zes maanden meer lampen 
vervangen dan in de afgelopen tien jaar. In onwetendheid hierover heb 

ik zelfs een klacht bij de fabrikant ingediend wegens gebrek aan 
kwaliteit. Een dergelijke storing kan ook bij andere elektrische 
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apparaten optreden - kortsluitingen zijn dan aan de orde van de dag. In 
een later stadium van het proces neemt de frequentie van de 

uitgezonden fotonen aanzienlijk toe, zodat er geen verdere interferentie 
met elektrische apparaten en gloeilampen wordt waargenomen.   

 

Bovendien straalt het lichaam zeer intensief astraal licht uit, dat door 
andere mensen mentaal en emotioneel als een subliminaal gevoel wordt 

ervaren, maar niet bewust door hen kan worden geïnterpreteerd. Deze 
astrale uitstraling gaat de h-grens van de detecteerbaarheid te buiten 

en kan niet met conventionele instrumenten worden gemeten. De 
intensiteit ervan neemt in de laatste stadia van het Licht Lichaams 

Proces exponentieel toe.  
   

Vooral geïncarneerde jonge zielen die lagere frequenties hebben en veel 
op angst gebaseerde patronen en blokkades in het emotionele en 

mentale lichaam hebben opgebouwd, ervaren de aura van mensen die 
zich in het vergevorderde stadium van de LLP bevinden, als zeer 

onaangenaam en irritant, omdat hun innerlijke disharmonie en fobieën 
in aanwezigheid van zulke mensen worden versterkt en tot uitbarsting 

komen. 

 
Deze verschijnselen kunnen niet direct door wetenschappers worden 

gemeten en worden daarom ontkend. Indirect bewijs, bijvoorbeeld van 
hoge genezingspercentages door middel van bio-therapie 

(handoplegging) kan, met goede wil, zeer goed worden weergegeven. 
Maar de meeste wetenschappers zijn nog steeds bang om dergelijke 

onderzoeksgebieden te betreden. 
 

Het licht lichaams proces is zeer complex, in die zin dat het de 
ingewikkelde wisselwerking tussen geest, psyche en ziel omvat. Om dit 

proces goed te begrijpen, moeten we ons specifiek met deze aspecten 
van het energetische systeem "mens" bezighouden. Dit is het 

onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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III. Psyche, Geest (Intellect) en Ziel en Hun 

Energetische Interacties 
 
Nadat we het lichaam als een energetische U-subset van de ziel hebben 

besproken, wenden we ons nu tot de andere subsystemen van de soort 

"mens". We beginnen met de psyche.   
 

1. Psyche 
 
De psyche, ook wel het emotioneel lichaam genoemd, omvat alle 

gevoelens (emoties) zoals vrees (angst) en liefde. Het wordt uit 
laagfrequente componenten van de 7-voudige scheppingsniveaus 

gevormd en kan ook het elektromagnetische spectrum beïnvloeden. De 
psyche heeft dus een hoger frequentiebereik dan het lichaam en een 

lager frequentiebereik dan de geest. De psyche heeft vele functies in 
het kader van interpersoonlijke relaties (bijv. karma). Als deel van de 

persoonlijkheid geeft het fundamenteel vorm aan elke incarnatie.  
 

De basisstructuur van de psyche tijdens incarnatie is een zorgvuldige 
keuze van de ziel tussen de incarnaties in en is afhankelijk van de taken 

die zij zichzelf heeft opgelegd om in deze specifieke incarnatie op te 
lossen. Een goede inleiding tot het onderwerp is te vinden in het boek 

"Archetypen van de ziel - Archetypes of the Soul" van V. Hasselmann en 

F. Schmolke.   
 

Volgens het boek wordt aan elke ziel een bepaalde energie toegekend. 
Er zijn zeven soorten zielenergieën in de 7-voudige scheppingsniveaus, 

die een universeel kenmerk hebben. De zeven rollen (energieën) van de 
ziel zijn als volgt gedefinieerd: 

 
1) Genezer (Helper) 2) Kunstenaar 3) Krijger 4) Geleerde 5) 

Wijze 6) Priester en 7) Koning. 
 

Ze zijn als een sinuskromme rond de centrale geleerde (4) gegroepeerd 
en vertonen verschillende energiepatronen, die in de verschillende 

incarnaties weer terug te vinden zijn. Deze taxonomie is een populair 
esoterische weergave van specifieke energiespectra van de ziel, die ook 

binnen de golftheorie op een meer precieze manier kan worden 

weergegeven.   
 

De ziel blijft gedurende de hele incarnatiecyclus in haar rol: Het wordt 
daarom de essentiële rol van de ziel genoemd. Elke essentiële rol van 

de ziel wordt aan een energetisch werkingsprincipe toegewezen:  
 

https://www.amazon.com/Archetypes-Soul-Varda-Hasselmann/dp/3442220009
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1) Genezers - Concept: Dienen, 2) Kunstenaars - Ontwerp/Vormgeving, 
3) Krijger - Vechten, 4) Geleerde - Leren/Onderwijzen, 5) Wijze - 

Communicatie, 6) Priester - Troosten, 7) Koning - Leiden. 
 

Deze principes bepalen in grote mate de basisrichting en -doelen van 

alle incarnaties van de ziel op aarde. Alle andere kenmerken van de 
persoonlijkheid kunnen van de ene incarnatie op de andere worden 

veranderd. Ze komen ook overeen met de zeven primaire energieën 
van de zielerijken volgens het principe van zelf-gelijkvormigheid 

(hermetisch principe). 
 

Elk kind wordt als een volledige persoonlijkheid geboren en heeft een 
duidelijk plan van wat het in zijn leven wil bereiken. Met 

"persoonlijkheid" bedoel ik in de eerste plaats de psyche, inclusief de 
geest, voor zover die van de psyche onafscheidelijk is. Omdat de taken 

van de ziel meestal verschillen van die van de aardse persoonlijkheid - 
dit volgt uit de vrije wil van het ego, dat beslissingen kan nemen tegen 

het plan van de ziel in - creëert deze innerlijke spanning heel vaak een 
dynamisch samenspel tussen ziel, geest en intellect, wat leidt tot een 

verscheidenheid aan beslissingen die ook het lichaam op een 

schadelijke manier kunnen beïnvloeden. Hierover later meer.      
 

De kenmerken van de geïncarneerde persoonlijkheid worden a priori 
door de ziel bepaald, waarbij elke eigenschap uit zeven typen bestaat 

volgens de zeven basisenergieën van de 7-voudige scheppingsniveaus. 
Ze kunnen als volgt worden gecategoriseerd:   

 
- Basis angstpatronen, bijvoorbeeld ongeduld, arrogantie, enz., 

(zeven soorten voor elke eigenschap); 
- Doel van de incarnatie, bijv. vertraging, versnelling, acceptatie, 

heersen, enz; 
- Gedragswijze, bijv. voorzichtigheid, doorzettingsvermogen, macht, 

agressiviteit, enz. 
- Mentaliteit, bijv. stoïcijns, cynisch, realistisch, idealistisch, enz.   

   

Bovendien worden in elke incarnatie twee van de zeven energiecentra 
(lichaamschakra's) sterker door de ziel ontwikkeld, in een verhouding 

van 70:30. Dit zou betekenen dat de vitale energieën uit de ziel bij 
voorkeur via deze twee chakra's het fysieke voertuig van de  

geïncarneerde entiteit binnenkomen. De zeven lichaamschakra's komen 
ook overeen met de zeven basisenergieën van de zielerijken. Ze 

beïnvloeden niet alleen het lichaam, maar ook de psyche en de geest. 
De nadruk op bepaalde chakra's speelt een centrale rol in de uitvoering 

van het spel van karma op aarde. Het effect van de chakra's zal ik later 
in detail bespreken. 
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Zoals blijkt uit deze korte inleiding in de zielsstructuur van de psyche, is 

de persoonlijkheid van de geïncarneerde entiteit grotendeels al voor de 
geboorte bepaald. Daarnaast krijgt ze een inprenting van de 

levenservaring, die vervolgens tussen de incarnaties door door de ziel 

wordt geëvalueerd. Omdat alle ervaringen van een incarnatie worden 
opgeslagen, bouwen alle incarnaties een persoonlijkheidsketen op die 

aan de ziel toebehoort. De ziel is dus een multidimensionale 
persoonlijkheid, maar in werkelijkheid is het veel meer. Ik zal dit 

concept later diepgaand bespreken. 
 

De psyche is dus meer dan alleen gevoelens (emoties), het zijn ook 
doelstellingen die met de vele uitingen van menselijke emoties 

geassocieerd worden. Dit geldt in het bijzonder voor angst, die ik apart 
zal bespreken.   

 
Deze benadering is in strijd met de conventionele opvatting van de 

psychoanalyse, die de psychische structuur van de mens verdeelt in 
onderbewustzijn (zielspatronen), IK-BEN (geest, das Ich) en supra-

bewustzijn (supra-ego, Über-Ich, gebaseerd op overtuigingen geënt van 

buitenaf). Terwijl de Freudiaanse psychoanalyse de laagste rang toekent 
aan het onderbewuste en de hoogste rang - aan het superbewustzijn 

zoals dat door de maatschappij wordt opgelegd, is het in werkelijkheid, 
dat wil zeggen vanuit het perspectief van de ziel, die alle incarnaties 

creëert, precies andersom. Met elke incarnatie probeert de ziel de 
eigenlijke persoonlijkheid uit haar supra-ego te bevrijden, dat peu à peu 

door de omstandigheden en de opgedane opvattingen en overtuigingen 
van de maatschappij tijdens de incarnatiecyclus is gevormd, zodat de 

IK-BEN, de geest, zich voor de oorspronkelijke zielsdimensie (het 
Onderbewuste) kon openen. Dit proces wordt triviaal omschreven als 

"overgave van het ego aan de ziel". Het is fundamenteel voor de 
initiatie van de LLP. Op deze manier vindt tijdens de reïncarnatiecyclus 

de evolutie van de ziel plaats.     
 

Deze visie wordt, naar mijn mening, voor het eerst op deze duidelijke 

manier verwoord en de veelgeprezen Freudiaanse psychoanalyse, die de 
basis vormt van de moderne psychologie - de wetenschap van de 

psyche - als een flagrant verkeerde benadering ontmaskert. 

 

 

2. De angststructuur van de Psyche 
 
Vrees (angst) speelt bij de mens een centrale rol. Het geeft vorm aan 
het karakter en het gedrag. Zoals alle emoties is angst een energetisch 
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fenomeen dat kan als een destructieve inmenging op psychologisch 
niveau worden omschreven. Menselijke angsten zijn complexe 

golfpatronen. Angst is een psychische toestand die de astrale frequentie 
van de psyche vermindert en zo de energetische isolatie van de aardse 

persoonlijkheid ten opzichte van de ziel tot stand brengt. Menselijke 

angst is als het ware "de drempelbewaker" op het individuele portaal 
van de geïncarneerde entiteit naar zijn hogere zelf. Dit effect kan 

worden begrepen indien men rekening houdt met de interactie tussen 
psyche en Geest of intellect.    

 
Ten eerste is het belangrijk op te merken dat er twee soorten angst 

zijn: existentiële angst, die essentieel is voor het leven, en niet-
existentiële angsten die veel vaker voorkomen en bij voorkeur optreden 

naar aanleiding van de geest en zijn beslissingen. 
 

De geest heeft een cognitieve functie. Het neemt de realiteit waar en 
slaat het op als herinnering in een niet-fysiek lichaam dat functioneert 

als een magnetisch geheugen. De voortdurende opslag van 
opeenvolgende gebeurtenissen, die de mens als herinneringen kan 

terughalen, is een voorwaarde voor de ontwikkeling van het begrip van 

opeenvolgende, op de toekomst gerichte lineaire tijd. Vergeten speelt 
daarbij een cruciale rol. 

   
Als gevolg van de vertraagde opname en verwerking van externe 

prikkels en gewaarwordingen bij de neuronale synapsen van het 
zenuwstelsel: 

 

werkt menselijke perceptie alleen als geheugen. 
 
Een bekend, maar weinig opgemerkt feit is de vertraagde overdracht 

van stimuli van de periferie, van de vijf zintuigen naar het centrale 

zenuwstelsel, CZS, waar ze worden verwerkt en door het menselijk 
bewustzijn waargenomen. De reden hiervoor is de tijdsvertragingen 

van de actiepotentialen (impulsen) van de afferente neuronen op de 
synapsen (neuronale knooppunten) die oplopen tot vele milliseconden 

en een voortdurende vertraging van de menselijke perceptie tot stand 
brengen ten opzichte van het daadwerkelijke optreden van de 

gebeurtenis tot maximaal één seconde.   
 

Bovendien worden bepaalde prikkels, afhankelijk van de intensiteit, in 
omgekeerde volgorde waargenomen, waardoor het principe van 

causaliteit, d.w.z. het principe van oorzaak en gevolg, als een 
absurditeit wordt ontmaskerd. Dit principe speelt echter een cruciale rol 

binnen de beperkte perceptie van de geïncarneerde entiteiten in het 
opbouwen van interpersoonlijke relaties en in het karma-spel. Het 
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principe van causaliteit is dus slechts een spiegelbeeld van de aardse 
incarnatiecyclus en niet een universele natuurwet, zoals tegenwoordig 

door de wetenschap ten onrechte wordt geloofd. 
 

Hieruit volgt dat onze waarneming bij de gelijktijdige werkelijkheid 

achterblijft: Wat we de realiteit noemen is al voorbij, en is voor ons 
alleen als herinnering toegankelijk. Dit geheugen wordt bovendien door 

het voortdurende proces van vergeten gemoduleerd en veranderd. Deze 
neurofysiologische bevinding wordt hier voor het eerst met zoveel 

duidelijkheid besproken. Het verklaart het mechanisme dat de 
beperking van de menselijke waarneming veroorzaakt.   

 
In tegenstelling tot de populaire opinie is de menselijke perceptie 

allesbehalve objectief - het is veeleer sterk vervormd. In dit opzicht 
speelt de psyche, meer bepaald de menselijke angsten, een sleutelrol. 

 
Angst moduleert het niet-fysieke geheugen op zo'n fundamentele 

manier, dat het bij voorkeur vervormde beelden van de werkelijkheid 
opslaat. Ik noem deze beelden "angstaanjagende" of "door angst 

gedreven werkelijkheid". De mens kent geen andere werkelijkheid. 

Daarom gebruik ik de term "werkelijkheid" voor de vervormde, 
beperkte menselijke perceptie van het leven. Deze gnostische kennis is 

bij wetenschappers niet bekend. Maar zonder deze kennis zou men het 
gedrag van de soort "mens" als een psychologisch en sociaal wezen niet 

kunnen begrijpen. Daarom blijken sociale wetenschappen als 
psychologie en sociologie fundamenteel verkeerde agnostische 

leerstellingen te zijn.   
  

Dit "ontwerpfoutje" (constructief falen) van het menselijk 
geheugen en de menselijke waarneming wordt door de ziel gewild: het 

is een lichaamsorgaan voor de ziel om te groeien. Het menselijk 
geheugen maakt deel uit van het geestelijk lichaam en vormt de 

database van alle menselijke zintuigen waarmee de geïncarneerde 
entiteit zichzelf en de buitenwereld herkent. De vervormde beelden in 

het geheugen vormen een constante uitdaging voor de menselijke geest 

(Geest). Door de hogere frequentie is het in staat om de vervormde 
beelden van de werkelijkheid door middel van angsten te ontrafelen en 

te relativeren. Deze vervormde beelden van de werkelijkheid zijn 
energetische fenomenen die veroorzaakt worden door relatief 

destructieve interferentie. 
 

Men kan de menselijke bezorgdheid (angst) figuurlijk beschrijven als 
een astrale lens of een prisma dat het licht breekt en slechts zeer 

beperkte en vervormde beelden van de energetische werkelijkheid 
toelaat. De geest gebruikt dergelijke ongunstige energetische condities 
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om te evolueren. Hij beheerst deze angstgedreven vervormingen van de 
menselijke werkelijkheid door voortdurend constructieve interferentie 

op te bouwen en de verkeerde beelden te corrigeren. Dit vermogen van 
de geest wordt sinds de Oudheid "Logos" genoemd. Het zit in de kern 

van de nieuwe Axiomatica van de Universele Wet - the new Axiomatics 

of the Universal Law, met behulp waarvan de hele menselijke 
wetenschap op een consistente manier kan worden verenigd. 

 
Aangezien de processen van vervorming in het menselijk geheugen 

herhalend zijn en semi-automatisch op het onderbewuste niveau 
plaatsvinden, is de menselijke geest zich niet bewust van dit feit.   

 
Dit proces vindt zowel plaats op het individuele niveau gedurende een 

incarnatie als op het collectieve niveau zoals historisch is vastgelegd, 
waardoor de gedragspatronen in de astrale atmosfeer van de aarde 

voortdurend worden versterkt. De geschiedenis van de mensheid, met 
inbegrip van alle actuele gebeurtenissen, kan vanuit dit perspectief veel 

beter worden begrepen. 
 

De psyche, met zijn negatieve component, de angst, maakt als 

individueel en collectief fenomeen voortdurend werkende stof voor 
geest en ziel, waarop ze kunnen groeien. De mate van vervorming is 

subjectief en hangt alleen af van de omvang van de individuele angst 
van de geïncarneerde entiteit, evenals van de collectieve angsten van 

de bevolking. 
 

Door angst gedreven mensen en naties, zoals de Duitsers die hun 
moderne geschiedenis vers in het geheugen hebben en liefdevol met 

hun collectieve neuroses omgaan, nemen de werkelijkheid veel meer 
vervormd waar dan individuen die hun angsten onder de knie hebben 

en weten hoe ze met die angsten moeten omgaan. Ik spreek hier alleen 
over niet-existentiële angsten die veel vaker voorkomen dan de vitale 

existentiële angst en die het menselijk denken en gedrag diepgaand 
beïnvloeden.   

 

Zoals we later zullen zien, neemt de vrees (angst) met de leeftijd van 
de ziel af. Jonge, onvolwassen geïncarneerde zielen vertonen 

uitgesproken angstpatronen en ontwikkelen een sterke neiging om 
onophoudelijk vervormde beelden van de werkelijkheid te produceren. 

Omdat dergelijke beelden zich op maatschappelijk niveau manifesteren, 
ontwikkelen ze sociale vormen en normen die ver verwijderd zijn van de 

feitelijke realiteit van de ziel en alleen de vervormde angstgestuurde 
waarnemingen van de jonge, onvolwassen zielen weerspiegelen, die de 

meerderheid van de huidige menselijke bevolking vertegenwoordigen.   
 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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Aangezien deze sociale structuren gevolgen hebben voor de menselijke 
psyche en het menselijk gedrag, hebben ze een versterkend effect op 

de angststructuur van het individu. Hij zwemt zogezegd in een zee van 
collectieve angst. Ik zal dit punt in verband met het Licht Lichaams 

Proces in detail bespreken. 

 
Dit fundamentele aspect van de menselijke waarneming is tot nu toe 

niet volledig in zijn psychosociale betekenis geïdentificeerd, hoewel 
enkele hints over dit onderwerp in verschillende gechannelde boeken 

kunnen worden getraceerd. 
 

Het besef dat de mens en zijn geest (psyche en geheugen) doelbewust 
" valselijk" door de ziel zijn ontworpen, zodat zij onder moeilijke 

energetische omstandigheden maximale ervaring kan opdoen, kan voor 
het menselijke ego pijnlijk zijn, dat zich veel aantrekt. Het besef dat de 

mens met behulp van de Geest (de goddelijke geest) van deze 
verwarring kan loskomen, als het oplossen van een puzzel, zou voor 

iedereen gedurende zijn pijnlijke incarnatiecyclus een stimulans moeten 
zijn. 

 

In dit geval moet men zich meer met de ziel identificeren en minder 
met het lichaam, zijn aardse persoonlijkheid en de huidige sociale 

vormen en normen. Dit is een belangrijk doel van het Licht l\Lichaams 
Proces dat ook licht werpt op de eschatologie van het menselijk bestaan 

als een voortdurend incarnatieproces.      
 

In deze context neemt de angst, die de belangrijkste bron van 
destructieve interferentie in het menselijk bewustzijn is, de functie van 

een indicator voor de rijpheid van de ziel en haar vermogen om lief te 
hebben over. Tijdens de incarnatiecyclus neemt de intensiteit van de 

angst voortdurend af en groeit het vermogen tot liefde (constructieve 
interferentie) van de geïncarneerde persoonlijkheid gestaag. Het 

vermogen tot onvoorwaardelijke liefde is de energetische tegenhanger 
van angst en vrees als we de menselijke psyche in termen van een 

astrale spectrum beschouwen. Liefde lost angst op: 

 

Liefde is de toestand van constructieve interferentie. 
 
Het opent en overstijgt de menselijke persoonlijkheid en brengt het in 

verbinding met de ziel en Alles-Dat-Is. Het elimineert energetische 
barrières. In bredere zin kunnen we zeggen dat het universum werkt 

volgens het liefdesprincipe. Daarmee bedoelen we dat het universum 
een constructieve inmenging is. Liefde is de psychische en fysieke 

(somatische) perceptie van deze harmonie. Als een menselijk gevoel 
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laat het zien dat lichaam, psyche, geest en ziel in totale harmonie 
vibreren.     

 
In een staat van liefde werkt de geest zonder vervorming en verbindt 

hij zich met de kosmische Geest die hem de ultieme waarheid 

openbaart. De biologische regulatie van het lichaam verloopt soepel en 
er zijn geen ziektes. Alle hierboven beschreven verschijnselen zijn van 

energetische aard en kunnen ook op een meer mechanische 
(wetenschappelijke) manier worden uitgedrukt. 

 
Het besef dat alle psychische en mentale fenomenen op constructieve 

en destructieve interferentie zijn gebaseerd en doelbewust door de ziel 
zijn gecreëerd, zodat het menselijk bewustzijn als een extern 

referentiepunt van de Geest kan groeien, elimineert op een 
fundamentele manier de hele morele, religieuze en pseudo-esoterische 

dualiteit van goed en kwaad, die de geesten van de mensen als een 
idee achtervolgt, en laat de fenomenen zien zoals ze zijn - als pure 

energie. Deze nuchtere benadering van de structuur van de menselijke 
angst als zuiver energetisch fenomeen lost alleen al meer angst op dan 

welke denkbare psychiatrische behandeling dan ook.  

  
De Incarnatiecyclus kan, zoals het menselijk leven, in leeftijden van 

de ziel worden opgesplitst. Een algemene structuur zou zijn: 
 

1) Babyziel, 2) Kinderziel, 3) Jonge ziel, 4) Volwassen ziel, en 
5) Oude ziel. 

 
De leeftijd van de ziel wordt later tot in detail besproken. Met het ouder 

worden van de ziel neemt de angst van de geïncarneerde 
persoonlijkheid af. Dit is het resultaat van de groeiende ervaring van de 

ziel, die van de ene na de andere incarnatie leert meer moed te hebben 
en bereid te zijn grotere uitdagingen aan te gaan.   

 
De grootste uitdaging voor de geïncarneerde entiteit is zijn bereidheid 

om zich volledig van de materiële wereld los te maken en zijn moed om 

zich volledig in te zetten voor de zorg voor de ziel. In de christelijke 
religie spreekt men in deze context van het "Lam Gods". Deze totale 

onthechting van het ego is, zoals we later zullen zien, een onmisbare 
voorwaarde voor de succesvolle voltooiing van het Licht Lichaams 

Proces. De redenen hiervoor zijn geheel energetisch van aard en zijn tot 
nu toe door geen enkele esoterische bron op een correcte en volledige 

manier behandeld. 
 

Liefde is de meest effectieve transformerende kracht die het ook 
mogelijk maakt deze wereld los te laten, omdat het een toegang opent 
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tot de ziel, die pure liefde is. Dit was in de eerste plaats de boodschap 
van Jezus. Deze uitwerking roept de vraag op naar de rol van emoties 

als energetische fenomenen. Het is nauw verbonden met de rol van de 
zuivere rede (zuivere geest). 

 

3. De Geest (Menselijke Geest) 
 
De geest (pure rede, volgens Kant) is het energetische deel van de 

menselijke persoonlijkheid dat het laatst werd ontwikkeld en is dus het 
zwakste van alle menselijke systemen. Men kan de menselijke geest 

beschouwen als een extern referentiepunt naar de Geest van Alles-Dat-
Is. Hoewel het voortdurend door de Geest van de ziel wordt 

ondersteund, is het blijkbaar onder de invloed van de omgeving als een 

onafhankelijke autoriteit geëvolueerd die in feite door de ziel wordt 
gecreëerd. 

 
Geest heeft het hoogste frequentiespectrum. Het is zeer plooibaar en 

kan 
tussen de frequenties van het lichaam, de geest en de ziel schommelen. 

In bredere zin is er alleen Geest. De ziel is een specifieke vorm van 
energie die, 

net als de mens, door de Geest wordt geschapen en bestuurd. Geest is 
een kracht van tegelijkertijd ordening en verlichting.   

 
We hebben al gezegd dat alle delen van Alles-Dat-Is, van Geest, 

energetische U-subsets van logisch-wiskundige aard zijn. Om deze 
reden is  Geest in zijn perfectie pure logica. Om dezelfde reden hadden 

de oude filosofen de manifestatie van Geest begrepen als Logos. Zo is 

Logos zowel de Universele Wet van alle ruimte-tijd verschijnselen, als 
de belichaming van de logica, waarmee men mentaal de Nous, het 

Alles-Dat-Is, kan bevatten. 
 

De menselijke geest is zeker nog niet voldoende ontwikkeld om de Nous 
te kunnen begrijpen – het werkt bij voorkeur op een onlogische manier. 

De vervormingen van de psyche, vooral die van de angst, spelen daarbij 
een doorslaggevende rol. De menselijke geest is nog steeds niet in 

staat om deze vervormingen te overwinnen, ze op orde te brengen en 
zo verbinding te maken met de verworvenheden van de kosmische 

Geest, van de goddelijke geest - divine mind. Dit moet en zal spoedig 
veranderen. 

 
Natuurlijk speelt de perfectie van de geest tijdens de reïncarnatiecyclus 

op aarde niet dezelfde rol als het ontwikkelen van het vermogen om lief 

te hebben. In andere vormen van incarnatie die op andere planeten 

http://astraeaetamora.org/2017/10/the-integration-of-the-divine-mind-august-6-2017/
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misschien anders zijn, kan het ook andersom zijn - dat weten we nog 
niet. Desalniettemin is de vorming van een logische geest inderdaad de 

moeilijkste, maar tegelijkertijd ook de meest effectieve manier om het 
Licht Lichaams Proces te stimuleren en een onbelemmerde verbinding 

met de ziel tot stand te brengen. 

 
De geest heeft de hoogste frequentie en kan angst met rationele 

argumenten effectief elimineren. Gevoelens of emoties zijn 
geautomatiseerde, vanuit de ziel vooraf bepaalde, energetische 

groepsverschijnselen, die lagere frequentiebereiken vertonen dan die 
van de Geest (zuivere geest of goddelijke geest). Als ze op de 

voorgrond staan, kunnen emoties de geest aanzienlijk beïnvloeden en 
kunnen ze de frequentie ervan verminderen en angst opwekken of de 

frequentie ervan verhogen en liefde inspireren. De mens wordt dan bij 
voorkeur meer geleid door gevoelens en minder door de logica van de 

zuivere rede. 
 

Nu is het zo dat gevoelens geautomatiseerde energetisch 
samengestelde fenomenen zijn die een makkelijker verbinding met de 

ziel mogelijk maken, zelfs als ze van een lagere frequentie zijn dan de 

geest zelf, omdat ze een hogere intensiteit hebben (woede, 
rechtvaardige toorn, bijvoorbeeld, heeft de hoogste intensiteit en kan in 

het leven veel dingen effectief veranderen). De intensiteit van de 
menselijke geest daarentegen is vergelijkenderwijs zwak om dit effect 

te bereiken.     
 

De reden hiervoor is dat gevoelens "geprefabriceerde" energetische 
fenomenen zijn die zich makkelijker in resonantie met de 7-voudige 

scheppingsniveaus voordoen dan de menselijke geest, die door met 
angst beladen argumenten is verzwakt en tegenstrijdige signalen naar 

de kosmische Geest stuurt. Wanneer de menselijke geest door de 
liefdevolle rationaliteit van de kosmische Geest wordt geïnspireerd - en 

dan bedoel ik in essentie de energieën van de oorzakelijke werelden die 
zich als inspiratiebron openbaren - is hij in staat om wonderen te 

verrichten, die geen enkel gevoel op zich kan bereiken.   

   
Zo omvat de evolutie van de geïncarneerde ziel het verwijderen van de 

angststructuur - oude zielen bijvoorbeeld hebben de minste angst. De 
vermindering van de angst kan aan een toename van de liefde te 

danken zijn, te weten binnen de psychische structuur van de 
geïncarneerde entiteit. 

 
Dit proces kan door de geest effectief worden ondersteund en versneld, 

net zoals het door het ego kan worden vertraagd. De geest kan niet 
zonder liefde en vice versa. Idealiter, in een staat van perfecte 
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gelukzaligheid die door Plato wordt aangeduid als "Eros", bewegen 
psyche en geest in volledige harmonie met de liefdevolle frequenties 

van de ziel en Alles-Dat-Is. Hoewel het zeldzaam genoeg is om op deze 
planeet ware liefde te vinden, is het nog steeds gebruikelijker dan het 

vinden van een echte logische geest - een menselijke uitdrukking van 

de goddelijke geest. Vandaar in dit boek de nadruk op logisch denken.   
 

Angst is ook een energetisch mechanisme dat de scheiding van de 
zielen, zowel in de geïncarneerde als in de niet-geïncarneerde toestand, 

bevordert. Angst is echter geen universeel fenomeen. In zeer 
afgezwakte vorm bestaat angst ook in de astrale werelden: het is een 

aspect van de versplintering van de ziel van Alles-Dat-Is. Daarentegen 
is er helemaal geen angst in de causale werelden (voorbij de 5e 

dimensie), aangezien de fragmentatie in de monade (verenigde 
zielsfamilie) wordt opgeheven en de zielsfamilie nu als een eenheid 

optreedt, die openlijk in wisselwerking staat met andere eenheden in de 
oorzakelijke werelden. 

 
Voor een algemeen begrip moet worden vermeld dat er werelden van 

de ziel en geestenwerelden buiten de ziel zijn. De ziel is dus slechts 

een bepaalde vorm van structuur van de Geest. Omdat wij zielsessentie 
zijn, kunnen wij de werelden van de ziel slechts tot op zekere hoogte 

waarnemen. De organisatievorm van de niet-zielewerelden gaat ons 
menselijk begrip te boven, dat zelf aan een zielstructuur is gebonden. 

 
Daarom, als ik spreek over Geest en Alles-Dat-Is, bedoel ik alleen de 

werelden van de ziel - de zielen in de astrale werelden die zich in de 
cyclus van reïncarnatie bevinden, en de ouder-oorzakelijke werelden, 

die door de zielsfamilies worden bewoond nadat hun incarnatiecyclus is 
voltooid. Dit zou voor het moment genoeg moeten zijn. 
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IV. Subjectiviteit en Objectiviteit van 

Menselijke Waarneming 
 
Als u dit hoofdstuk leest, denk dan eens na over wat u in de vroege 

herfst van 2001 hebt gedacht, geloofd en emotioneel gevoeld toen dit 

essay werd geschreven, om het profetische karakter ervan te 
waarderen, dat ook briljant van toepassing is op het Eindtijdscenario 

van de ascensie. 
 

George   
    

1. Het basisprobleem van de filosofie   
 
De verduidelijking van het mechanisme van de psycho-energetische 

vervorming van de menselijke waarneming lost voor het eerst in de 
geschiedenis van de filosofie het fundamentele epistemologische 

probleem op: Wat is subjectief en wat is objectief? Hoe kan men 
een subjectieve waarheid van een objectieve onderscheiden? Het is 

duidelijk dat de vormgeving van het dagelijks leven voor een groot deel 
van de adequate oplossing van dit probleem afhangt.   

 
Vanuit het gezichtspunt van de bovenliggende 7-voudige 

scheppingsniveaus (een ander woord voor "hogere sferen"), is de 

menselijke waarneming bewust op een beperkte manier ontworpen, 
zodat de ziel op deze planeet in een staat van totale afscheiding van de 

bron enige ervaring kan opdoen. Daarom is het in principe subjectief. In 
dit geval moet de waarneming van de ziel als "objectief" worden 

beschouwd. In vergelijking met de perceptie van de causale werelden 
(zie hieronder), is de perceptie van een individuele ziel opnieuw 

subjectief: het kan Alles-Dat-Is slechts op een onvolledige manier 
bevatten. Het is duidelijk dat de twee begrippen subjectiviteit en 

objectiviteit alleen op relatieve wijze gedefinieerd en duidelijk 
onderscheiden kunnen worden ten opzichte van een referentiesysteem.  

 
Binnen de geïncarneerde zielenpopulatie op aarde zijn er significante 

verschillen in de individuele percepties, die voornamelijk afhankelijk zijn 
van de leeftijd van de ziel. Hoe kleiner de individuele en collectieve 

angst, hoe minder vervormd de waarneming is, en dus objectiever, en 

vice versa. Om deze reden is de perceptie van een oude ziel, die minder 
angst heeft, objectiever dan die van een jongere ziel. 

 
In een oude geïncarneerde ziel worden de dichtste lagen van angst, die 

zich in het astrale lichaam bevinden en de uitwisseling van informatie 
met het hogere zelf in de vorm van innerlijke impulsen en ingevingen 
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verhinderen, grotendeels gewist, zodat het bewustzijn van zo'n oude 
ziel grotere delen van de objectieve waarneming van het hogere zelf 

omvat. Vergeleken met de baby-, de kind- en de jonge ziel wordt het 
bewustzijn van een geïncarneerde oude ziel dus uitgebreid: Terwijl ze 

toegang heeft tot de innerlijke spirituele dimensie, krijgt ze een 

zekerheid over sommige dingen die een jongere ziel pas over een paar 
duizend jaar zal bereiken, wanneer ze in vele incarnaties diverse 

ervaringen heeft opgedaan met op angst gebaseerde patronen.   
 

Oude zielen kunnen verborgen samenhangen zien, die voor een jonge 
ziel niet bestaan, omdat de laatste deze onderlinge verbanden met een 

onbewuste angst tegemoet treedt en ze ontkent - ze zijn buiten haar 
waarnemingshorizon. 

 
De waarneming, die voor een jonge ziel als herinnering toegankelijk is - 

en haar geheugen is zeer selectief en kort tegelijk (zie de huidige 
politieke en andere discussies in de massamedia) - is sterk door angst 

vervormd en sluit automatisch alle belangrijke informatie uit die uit de 
buitenwereld haar bewustzijn binnenkomt.   

   

Maar omdat de oude ziel op dit moment niet op een begrijpelijke manier 
kan verklaren hoe ze tot zulke belangrijke spirituele inzichten komt, die 

op dit moment door de overgrote meerderheid van de geïncarneerde 
onvolwassen zielen op aarde heftig worden ontkend, worden deze 

opmerkelijke verschillen maatschappelijk niet geëerd en beloond. 
Integendeel, oude zielen worden meestal door de jonge zielen vervolgd 

vanwege hun uniciteit, hoewel ze belangrijke aanwijzingen geven over 
de huidige situatie en de toekomstige overleving of evolutie van de 

mensheid. 
 

In het verleden werden oude zielen als spirituele gidsen vereerd en hun 
uitspraken werden zeer gerespecteerd. De huidige naar buiten gerichte, 

materialistisch georiënteerde maatschappij, die voornamelijk uit jonge 
zielen bestaat, weerspiegelt de zeer beperkte psycho-mentale 

behoeften van deze zielenpopulatie en tolereert geen zielsverschillen, 

laat staan een spirituele superioriteit. 
 

De objectieve, transcendente perceptie van een oude ziel is daarom in 
de huidige verloederde maatschappij die gedomineerd wordt door jonge 

zielen, een sociaal nadeel. Jonge zielen haten niets intenser dan anders 
te zijn, vooral als ze je niet kunnen begrijpen, en ze straffen je meteen 

voor je eigenheid. Zo ontdoen ze zich van alle mogelijke externe feiten 
die wijzen op hun beperkte waarneming en kennis en zo hun 

vertrouwen en zelfverzekerdheid uitdagen. Alles wat anders of zelfs 
superieur is, wordt als een vijand beschouwd en moet worden 
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onderdrukt of vernietigd. Dit is de psychologische denkwijze van elke 
duistere entiteit. 

 
Deze door angst veroorzaakte impuls van totale afwijzing is in de 

huidige tijd gangbaar en leidt tot vele wrede daden op individueel en 

collectief niveau: van pesten op de werkvloer tot oorlog en genocide. 
Op dit moment bezetten jonge, onvolwassen zielen bijna uitsluitend alle 

niveaus van de macht in de samenleving als politici, managers, 
bestuurders, enz. Ze hebben zich daar verzameld omdat hun 

incarnatieplan hen in deze lage fase van hun zielsontwikkeling van 
ervaringen als machtsuitoefening en menselijke manipulatie voorziet. 

  
Het enige wat ze tot nu toe echt goed hebben in hun spel van 

afscheiding geleerd, is om zorgvuldig onderscheid te maken tussen 
vriend (zelfde mindset) en vijand (personen met afwijkend gedrag). Ze 

zijn nog steeds volledig bij dit karmische scheidingsspel betrokken en 
beseffen niet dat de de afgelopen tien jaar de regels aanzienlijk zijn 

veranderd en dat de oude regels binnenkort niet meer van toepassing 
zullen zijn.   

 

Alle bekende en onbekende oorlogsconflicten in de korte geschreven en 
ongeschreven geschiedenis van de mensheid zijn door deze 

gemoedstoestand van de jonge zielen veroorzaakt, die in deze laatste 
periode de meerderheid van de geïncarneerde menselijke bevolking op 

onze planeet vertegenwoordigen. De geschiedenis van de mensheid lijkt 
op een eeuwige oorlog, die slechts onderbroken wordt door een korte 

adempauze die ons de illusie van vrede geeft.   
 

Als er geen oorlog tussen landen is, zal deze in plaats daarvan binnen 
de samenleving worden uitgevochten - of het nu gaat om linkse en 

rechtse partijen, werkgevers en vakbonden, intellectuelen en politici - 
de oorlog is bedoeld om de subjectieve perceptie van afscheiding van 

jonge krijgerszielen uit te leven. Of, zoals Heraclitus zegt: "Oorlog is de 
vader van alle dingen." 

 

Als iedereen zich verbonden zou voelen met zijn ziel en met de hele 
mensheid en de natuur, en dit zou betekenen dat hij zich in de eerste 

plaats verbonden zou moeten voelen met Alles-Dat-Is, dan zal er geen 
oorlog meer op deze planeet zijn. Vanwege het belang van deze kwestie 

zal ik onze discussie verdiepen met een belangrijke gebeurtenis uit het 
heden. 
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2. Angstgerelateerde Vervormingen in het Politieke 

Denken als Gevalsstudie. 
 
De reactie van de Verenigde Staten, die voornamelijk door jonge zielen 

bevolkt zijn, na de recente aanval op het World Trade Center in New 
York op 11 september 2001, illustreert op dramatische en overtuigende 

wijze de beperkte subjectieve, met angst beladen perceptie van de 
werkelijkheid door deze jonge, onvolwassen natie.   

De ondoordachte eensgezindheid van het Amerikaanse volk om de 
terreur met terreur tegemoet te treden en een onwettige oorlog tegen 

de onschuldige bevolking van Afghanistan te ontketenen, zonder ook 
maar even stil te staan bij de oorzaken van deze terreur, illustreert de 

mentaliteit van de jonge zielen en onthult hun beperkte, bijziende, 

egogerichte perceptie van de werkelijkheid. 
 

Binnen deze mentaliteit hebben ze slechts een zeer beperkt scala aan 
antwoordmogelijkheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

Amerikanen voor de slechtste kiezen: "Oog om oog, tand om tand" - 
een reactie van iemand die als de grondlegger van een wereldreligie 

wordt beschouwd, 2000 jaar geleden al als inadequaat en primitief heeft 
afgewezen. 

 
De geschiedenis van de mensheid leert ons dat geen vrede kan worden 

bereikt met geweld - geweld brengt alleen maar geweld voort. Waarom 
is dit truïsme dan niet alleen door de Amerikanen, maar ook 

grotendeels door de West-Europeanen vergeten, gezien het feit dat zij 
zo graag hun onvoorwaardelijke toestemming gaven voor de oorlog in 

Afghanistan?   

 
De externe druk door de Amerikanen welke door Bush volgens de 

(il)logica van een jonge ziel met een opvallende openhartigheid werd 
geformuleerd: "Wie het terrorisme tegen de beschaafde wereld 

veroordeelt, moet bij ons zijn, wie niet met ons is, is voor Terreur!" is 
niet voldoende om de onbezonnen, onderdanige volgzaamheid van 

Europa te verklaren. Hier moet ook rekening worden gehouden met de 
collectieve angststructuur in de geïndustrialiseerde landen.   

 
Voordat ik daarop inga, eerst een korte opmerking over de verklaring 

van Bush. Bovenstaande verklaring impliceert de overtuiging dat de VS 
de belichaming is van de beschaafde wereld. Dit is verre van 

gegarandeerd en moet door de hele wereld worden bediscussieerd. 
Misschien ligt juist hierin het dialectische aspect van deze aanval - het 

ontketenen van een constructieve zelfbeschouwing in het Westen om 
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zijn opvattingen over wat "beschaafd" is en wat "primitief" is, grondig te 
heroverwegen. 

 
Ten tweede is het duidelijk dat de meeste mensen in de westerse 

landen tegen terreur zijn, voor zover deze tegen hen is gericht 

(voortdurende terreur en oorlogsacties in andere delen van de wereld 
laat de westerlingen in hun overgrote meerderheid grotendeels 

onberoerd); dit betekent niet dat zij voor de terreuroorlog tegen de 
Afghaanse "barbaren" zijn of een eenzijdige militarisering van het 

buitenlands beleid in de omgang met internationale conflicten 
onderschrijven. 

 
Deze houding wordt van dag tot dag duidelijker, nadat de aanvankelijke 

collectieve paniek die het denken van de wereldgemeenschap had 
verlamd, begint af te nemen. Net zoals de collectieve angst voor 

verdere aanvallen begint af te nemen, wordt de vervorming van het 
publieke gezichtsveld en de commentaren gedifferentieerder, 

nadenkender. In één woord, het standpunt wordt objectiever. Het is 
niet langer een zwart-wit schilderij  maar neemt ook ware tinten aan, 

ook al wordt er nog steeds geen rekening gehouden met het astrale 

ouder-gebod. 
 

Uitgaande van de Nieuwe Gnosis weten we dat we niet in een 
willekeurige wereld leven, maar dat de meeste gebeurtenissen op 

aarde, vooral die van grote historische betekenis, zorgvuldig in de 
astrale sferen gepland zijn. We moeten er dus van uitgaan dat de 

aanval op het World Trade Center de juiste gebeurtenis was, op het 
juiste moment, op de juiste plaats, terwijl de vraag wie deze aanval 

heeft gepleegd vanuit dit algemene perspectief van ondergeschikt 
belang lijkt te zijn. Afhankelijk van de verdere Amerikaanse aanpak 

kunnen deze vragen naar voren komen, maar in een andere richting 
dan tot nu toe wordt aangenomen.   

 
Een fundamentele gnostische kennis bevestigt dat het tijdstip van onze 

geboorte en onze dood - het begin en het einde van een incarnatie - 

vooraf bepaald is. Ze zijn zorgvuldig in de hogere sferen gepland. Het 
was een vrije beslissing van de slachtoffers van deze aanslag om op dit 

historische moment collectief van de wereld afscheid te nemen. Op deze 
manier zijn ze de mensheid van dienst geweest: Zij hebben een nieuw 

paradigma gevestigd dat veel ingrijpender en symbolischer is dan nu 
wordt vermoed. De bewoordingen van de commentaren echter, die door 

het veelvuldige gebruik van "Apocalyps" en "Eindtijd" in de massamedia 
aan het licht komen, tonen aan dat de innerlijke impuls met het 

uitoefenen van zijn invloed is begonnen, zodat het drama van de 
Evolutionaire Sprong van de Mensheid in het collectieve 
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onderbewustzijn een concreet karakter krijgt. Deze gnostische kennis 
bevrijdt ons van valse morele overwegingen en opent onze ogen voor 

de noodzaak van de ethiek van de kosmische ouders. 
   

De mens heeft de neiging om uit innerlijke overtuiging nieuwe inzichten 

te verwerven en deze in daden om te zetten of hij moet door vele 
pijnlijke ervaringen gedwongen worden. Dit is het doel van de 

incarnatiecyclus van de zielen op aarde. 
 

De erkenning van de heiligheid van al het leven is een fundamentele 
ervaring die elke ziel aan het einde van haar incarnatiecyclus 

doormaakt. Ze ziet vrijelijk af van het gebruik van geweld en niet 
vanwege een nederlaag, want dat leidt zelden tot diepere inzichten. 

 
Een jonge ziel of natie, zoals de VS, heeft meer dan één nederlaag 

nodig - één debacle in Vietnam is niet genoeg - om de les te leren dat 
geweld nooit tot vrede kan leiden. Het kan alleen komen als gevolg van 

een innerlijke verandering van waarden. Europa heeft deze les echter 
pas in deze eeuw geleerd, zoals blijkt uit de recente gebeurtenissen die 

nog niet volledig geïnternaliseerd zijn. 

  
Wat moeten de Amerikaanse regering en haar president dan doen, als 

ze volwassen of oude zielen waren en een meer verruimde 
waarnemingshorizon hadden? 

   
Allereerst moeten ze hun oorzaken bepalen. Zij moeten zich met name 

afvragen waarom de wereld in het buitenland zo vijandig tegenover de 
VS staat, zoals zij beweren en waarschijnlijk ook voelen. Sommige 

antwoorden kwamen al uit de Arabische wereld, maar ze werden te 
gemakkelijk genegeerd (beperkte perceptie). 

 
Want er is een fundamentele oneerlijkheid in de verdeling van de 

rijkdom op deze aarde, die wordt opgelegd en in stand gehouden door 
de internationale financiële architectuur, die momenteel wordt 

gedomineerd door de Amerikanen. De Amerikanen en hun bondgenoten 

gebruiken deze structuren als machtsmiddel ten opzichte van andere 
landen op een manier die volgens hen subtiel genoeg is om het 

verraderlijke karakter ervan te negeren en zijn telkens weer verbaasd 
als ze door hun slachtoffers voor het gerecht worden gebracht. 

 
Met name de Amerikanen, die als jonge, onvolwassen zielen elke vorm 

van mislukking diep haten en de schuld voor hun benarde situatie 
gewillig bij de armen leggen, terwijl deze schuld misschien wel de vorm 

van een verfijnde economische theorie of politieke doctrine aanneemt, 
willen niets van dat alles horen. Als de daders van dit flagrante onrecht 
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cultiveren de Amerikanen de kunst van de onverdraagzaamheid en de 
gebrekkige verontschuldiging door het wondermiddel van de vrije 

markteconomie te prediken, wetende dat zij de grootste zondaars zijn 
tegen de ware principes van een vrije markt. Het gevoel van innerlijke 

oneerlijkheid kan echter niet voor de Amerikanen verborgen worden 

gehouden, want de collectieve ziel van deze natie kent de waarheid heel 
goed.   

 
De onderdrukking van spirituele waarheden is een daad vol pijnlijke 

gevolgen die op elk moment met grote felheid naar buiten kan 
ontladen. De onderdrukking van de waarheid is in eerste instantie een 

product van angst: de collectieve angst van de Amerikanen vernauwt 
hun perceptie van de problemen en bezorgdheden van de internationale 

gemeenschap. 
 

Angst ontwikkelt echter een eigen dynamiek en heeft vele gezichten. 
Omdat de Amerikanen de ware oorzaken van hun angst niet willen en 

niet kunnen accepteren, ontwikkelen ze het idee dat ze omringd en 
bedreigd worden door vijandige staten. In een klassieke Orwelliaanse 

"New World Speak" veroordelen de jonge Amerikaanse zielen dergelijke 

landen als "schurkenstaten" en in het beste geval als "ondankbare 
vrienden" of "watjes". De woordenschat is net zo hard en onvergeeflijk 

als in het Wilde Westen of in de Bijbel.  
 

Deze houding is niet nieuw en werd al tijdens de Derde Koude Oorlog 
uitgebreid geïllustreerd. Nieuw is wel dat de Amerikaanse paranoia van 

een vijandige omsingeling geen steun meer vindt in de astrale 
atmosfeer van de aarde, omdat de collectieve vijandelijke patronen 

daar in de laatste tien jaar zijn geëlimineerd. Daarom lijken de angsten 
van de Amerikanen voor de buitenwereld zo vreemd, ja, zo ziekelijk. 

Hun productieve uitbreiding, bijvoorbeeld de betrokkenheid van de 
NAVO-bondgenoten bij het vijand-vriendstelsel, lijkt ook vreemd zwak 

en niet overtuigend. Dit is natuurlijk in flagrante tegenspraak met de 
militaire superioriteit van de Amerikanen. 

 

Deze discrepantie tussen de mentale perceptie "we zijn omringd door 
vijanden en hebben het recht om bang te zijn" en de materiële 

omstandigheden, waaraan men nog steeds veel belang hecht: "We 
hebben de sterkste wapens en zullen dit iedereen die niet bereid is de 

redenen voor onze angsten te accepteren, laten zien, want uiteindelijk 
kunnen we altijd het recht nemen hem tot vijand te verklaren en hem 

te vernietigen in een oorlog", illustreert een belangrijk energetisch 
fenomeen van de Evolutionaire Sprong, dat vooral in het gedrag van de 

jonge zielen tot uiting komt. 
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Aan de ene kant observeren we het leven vanuit oude 
angstgerelateerde geloofsovertuigingen, zoals de geloofsverklaring "Wij, 

Amerikanen, verdedigen alleen de westerse beschaving tegen de 
vernietiging door de barbaren, die we nu beschouwen als 

moslimterroristen en schurkenstaten". Aan de andere kant gaan de 

hoofdrolspelers door de ervaring dat de gebeurtenissen die deze 
overtuigingen in gang hebben gezet zich precies in de 

tegenovergestelde richting ontwikkelen, omdat ze niet weten dat hun 
verouderde gedrag niet langer de steun geniet van de levenskracht van 

de hogere sferen. In plaats van dankbaarheid te ontvangen van de rest 
van de wereld voor hun betrokkenheid als wereldgendarme, waait de 

wind van de kritiek steeds meer in het gezicht van de Amerikanen en 
wordt hun gevoel van een "Lonesome Rider" met de dag versterkt.   

 
In deze overgangsfase van enorme energietransformatie op aarde is er 

een duidelijke tegenstelling tussen intentie en resultaat, die slechts 
weinig helderziende personen kunnen identificeren. Ik gebruik voor dit 

proces het Griekse woord "oxymoron". Oxymoron is een retorische 
uitspraak, waarin twee tegenstrijdige begrippen ontologisch met elkaar 

verbonden zijn, bijvoorbeeld "welbespraakt stilzwijgen" (van de hogere 

sferen) of "vredeshandhavende oorlogsmensen" (de Amerikaanse 
soldaten in oorlog tegen het Afghaanse volk onder het cynische motto 

"duurzame vrijheid"). 
 

Men kan deze retorische uitspraak heel goed toepassen om de 
actualiteit te beschrijven. De Amerikanen verlangen naar vrede en rust 

en leven in voortdurende angst voor terroristische aanslagen. 
Tegelijkertijd geloven ze dat ze door oorlog te voeren tegen de armste 

landen ter wereld hun vrede kunnen kopen. Ze beschouwen zichzelf als 
de machtigste en meest geavanceerde natie ter wereld en ervaren een 

vreemd gevoel van onheil en somberheid dat de oude Romeinen tijdens 
de val van het Romeinse Rijk niet eens kenden. Ze prediken de waarden 

van de democratie en hebben een president (Bush), die na neppe en 
mislukte verkiezingen in de stijl van een bananenrepubliek door een 

minderheid werd gekozen en aan de macht werd gebracht door de 

ondemocratische beslissing van een niet-verkozen orgaan, het 
Hooggerechtshof. Er zijn tal van dergelijke voorbeelden die dit principe 

illustreren. 
 

De sociale oxymorons die we nu meemaken, zijn de uitdrukking van de 
paradigmaverschuiving die altijd discreet is, maar zich nu duidelijk in 

het fysieke domein begint te manifesteren.   
 

Alle energetische processen in de hogere sferen komen met een zekere 
vertraging (tijdsverschil) de 3D-ruimtetijd van de aarde binnen. Ze 
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kondigen zich echter in een vroeg stadium aan (zie bijvoorbeeld de 
brieven van Sint Paulus aan de Thessalonicenzen over de huidige 

eindtijd). De innerlijke psychische spanning die voortkomt uit de 
tegenstelling tussen oude angstgedreven gedragspatronen en 

tegengestelde ervaringen, versnelt de evolutie van de trage, van nature 

luie, menselijke geest enorm. 
 

Op dit moment lopen de oude angstpatronen die het menselijk gedrag 
al duizenden jaren kenmerken, hoog op. Ze worden als oppervlakkige 

mentale depressie en manie ervaren, welke snel uitbarsten omdat ze 
niet echt zijn. Ze laten een doordachte herinnering bij de betrokkenen 

achter en de zekerheid dat het leven doorgaat - op aarde en nog meer 
in de hogere sferen.   

   
In die zin kondigt de aanval op het World Trade Center het begin aan 

van een proces dat de machteloosheid van de machtigste natie blootlegt 
(een andere oxymoron). Machteloosheid wekt woede op, terwijl echte 

emotionele kracht rust en sereniteit uitstraalt. Woede is een 
reactiepatroon van de onderste drie chakra's wanneer hun 

energiestroom door angst wordt geblokkeerd. Het is de meest 

destructieve emotie van allemaal, tenzij het gericht is op creatieve 
kanalen. Deze collectieve ervaring wacht op de laatste, grootste, 

krachtigste en meest arrogante natie ter wereld. Hoog aanzien gaat 
vooraf aan de val (weer een oxymoron).    

 
Er is aan de andere kant ook woede. Het gevoel van minderwaardigheid 

en discriminatie van de arme derde wereld, gezien de huidige 
onrechtvaardige wereldorde, voelt, vermengd zich met de radicale 

interpretatie van de islam in sommige landen en veroorzaakt terreur, 
wat een uiting is van boosheid en machteloosheid. 

 
Als deel van de evolutionaire sprong van de mensheid is er altijd een 

evenwicht tussen de gebeurtenissen waaraan geen enkele plek op aarde 
kan ontsnappen: degenen die nu incarneren, doen ervaringen op en 

veranderen. 

 
De terreur van de onderdrukten heeft altijd bestaan en heeft niets 

opgeleverd. Maar de huidige verontwaardiging en oorlogszucht van de 
"beschaafde wereldmachten" tegenover het "islamitische terrorisme" 

toont alleen maar aan dat zij, en niet alleen de derde wereld, nog ver 
van een echte beschaving verwijderd zijn, een beschaving die de lessen 

van het verleden heeft geleerd en weet hoe ze die in het heden moet 
toepassen. 
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Symbolisch gezien was de terroristische aanslag gericht tegen de 
huidige "wereldhandelsfraude" en het centrum ervan (Wall Street, de 

beurs, de financiële hoofdstad New York). Het ineenstorten van de 
torens is niet zonder precedent, zoals historisch analfabete journalisten 

ons proberen te wijs te maken. Net als het geval is met de Toren van 

Babel, wijst het op de Babylonische verwarring van ideeën in de 
wetenschap, de economie, de politiek en het alledaagse denken en 

kondigt hun ineenstorting aan. 
 

De geëvolueerde zielen, die toezicht hielden op deze aanval van de 
duisteren  

tegen de mensheid vanuit de hogere astrale rijken, houden van 
symbolen – liefdessymbolen - energetische tekens van grote kracht en 

meerdere functies. Dit was de reden waarom zij toestonden dat deze 
gebeurtenis plaatsvond.   

 
De aanval was niet alleen symbolisch van aard, door miljarden 

televisiekijkers ervaren, maar fungeerde ook als een katalysator voor de 
mondiale economische crisis die al was begonnen en maakte deze 

zichtbaar, terwijl hij tegelijkertijd werd verdiept. De huidige 

economische en politieke wereldorde, die een product is van de 
perceptie en het geloof van jonge zielen in de ontwikkelde wereld, moet 

fundamenteel veranderen. Daar bestaat geen twijfel over. 
 

De kosmische dialectiek vereist echter dat alle aspecten van de 
mentaliteit van de jonge ziel worden beïnvloed. Het bekrompen 

militante islamisme is slechts één manifestatie van de jonge 
zielsmentaliteit, net als de oorlogszuchtige buitenlandse politiek van een 

wereldmacht. Daarom moet de Taliban-regering vertrekken. Om 
dezelfde reden zullen de VS hun doelen in Afghanistan niet bereiken en 

zullen ze een periode van confrontatie met de rest van de wereld 
ingaan. 

 
Het huidige debat, dat slechts schijnbaar tegen het islamitische 

terrorisme is gericht, gaat in feite over de collectieve erkenning van de 

zinloosheid van alle vormen van terreur en geweld. Het zou me dan ook 
helemaal niet verbazen als het scenario doorgaat en blijkt dat er niet 

zo'n terroristische groepering bestaat onder leiding van Osama Bin 
Laden, het meesterbrein achter deze aanslag, maar extremistische 

Amerikaanse milities (ik bedoel hier ontspoorde individuen die onder 
leiding van de duistere diepe staat onder één hoedje spelen met 

criminele zionistische netwerken), die op de achtergrond opereren en 
strijden voor het globaliseringsbeleid van de Amerikaanse regering om 

de NWO te installeren. Dat zij gebruik maken van fanatieke islamisten 
als zelfmoordwapens, contacten onderhouden met de Amerikaanse 
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criminele wereld en de inlichtingendiensten en zichzelf op de beurs 
verrijken vanwege hun voorkennis van de aanslag, zoals recentelijk 

bevestigd door de Securities and Exchange Commission, maar zonder 
aanwijsbare reden niet verder worden vervolgd, is van ondergeschikt 

belang. Als het Amerikaanse volk de waarheid te weten komt, zal het 

diep geschokt zijn en zal zijn gevoel van nationale veiligheid voor altijd 
worden ondermijnd. De waarheid zal hen alleen maar een spiegelbeeld 

geven van hun valse overtuigingen. 
 

(Op het moment dat ik dit essay schreef, eind september 2001, waren 
er nog steeds geen "samenzweringstheorieën" over wie de 9/11-

misdaad beging. Ze kwamen een paar maanden later naar voren, maar 
ik bestudeerde zeer zorgvuldig de eerste rapporten over deze 

gebeurtenis, die door de regerende kabinetten en hun presstituten in de 
reguliere media niet goed gecoördineerd werden en die veel 

tegenstrijdigheden, zelfs regelrechte leugens, bevatten. Dit toonde mij 
duidelijk aan dat dit een geënsceneerde gebeurtenis was door de diepe 

Amerikaanse staat om een nieuwe wereldoorlog van hegemoniale 
suprematie tegen de rest van de wereld in te gaan onder het 

voorwendsel van de strijd tegen de islamitische terroristen). 

 
Ik zal later in het boek laten zien dat de Evolutionaire Sprong gepaard 

gaat met onzekerheid en verwarring van de populatie jonge zielen om 
de overgang van de jonge zielen naar de cyclus van de 

volwassen, rijpe ziel in gang te zetten. De nederlaag in het 
buitenlands beleid die de Amerikanen in Afghanistan en elders zullen 

lijden, zal in dit psychologische proces een belangrijke rol spelen. 
 

Men moet niet vergeten dat deze oorlog niet legitiem is en dat de 
Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog meer dan 200 oorlogen, 

militaire conflicten en burgeroorlogen  buiten hun grondgebied hebben 
gevochten en aangezet of financieel gesteund, zonder deze ooit officieel 

tot oorlog te verklaren en dus te legitimeren. Op deze manier konden ze 
niet officieel als agressors worden gebrandmerkt.   

 

Dit feit werpt licht op de rampzalige situatie van het internationaal 
recht, dat door de wereldmacht VS systematisch wordt getorpedeert, 

zoals de onmenselijke behandeling van de gevangengenomen Al-
Qaedastrijders onlangs aantoont. Van milieubescherming via de 

oprichting van een onafhankelijk internationaal tribunaal tot de controle 
op chemische en biologische wapens, de Amerikanen blokkeren de 

totstandkoming van een rechtvaardig en effectief internationaal 
rechtssysteem waar ze maar kunnen.   
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Deze situatie moet en zal worden overwonnen. Eerst moeten de feiten 
worden bekendgemaakt. Zolang de Amerikanen aan recht en orde 

vasthouden, maar schaamteloos met hun militaire laarzen het 
internationale recht treden, kunnen ze geen voorbeeld van een 

beschaafde natie zijn. De onverdraagzaamheid, de dubbele maatstaf 

van de Amerikaanse politiek kan geen leidraad zijn voor een 
vreedzame, beschaafde wereld. 

 
Daarom zal Amerika de Evolutionaire Sprong niet overleven, net zoals 

de Sovjet-Unie na de val van het communisme ineenstortte. Dit is geen 
profetie van een verre toekomst, maar het constateren van echte 

processen die het lot van de mensheid op dit moment op een effectieve 
en substantiële manier vormgeven. Ze worden met een diepgaande 

kennis van de innerlijke psychische dynamiek van de geïncarneerde 
menselijke bevolking gecoördineerd.  

   
Elke diepe onzekerheid van de jonge ziel beroept zich op haar geest, die 

slechts een verzameling van traditionele overtuigingen is en door mij 
wordt gedefinieerd als "ego". Het ego van de jonge ziel wil de controle 

over de gebeurtenissen behouden, omdat het de scheppende kracht van 

de ziel ontkent. Daardoor zakt ze steeds dieper weg in het moeras van 
haar eigen blunders. 

 
De huidige inspanningen van de westerse regeringen, met name de 

Duitse, om de vrijheid van de burgers te beperken en om willekeurig 
paniek zaaiende antiterreurwetten aan te nemen, belichamen de 

vergeefse poging van het politieke ego om de stroom van kosmische 
gebeurtenissen in te dammen. Het is veelzeggend dat de meeste 

burgers zich nauwelijks tegen deze beknotting van hun persoonlijke 
vrijheden verdedigen, omdat ze zelf diep in onzekerheid verkeren en 

hun vermeende veiligheid in de handen van een nepstaat willen zien. 
 

Hun ontgoocheling zal spoedig komen en zal hun geloof in de staat 
diepgaand aan het wankelen brengen. Ze beginnen in te zien dat de 

nationale staat de werkelijke oorzaak is van terreur, onderdrukking en 

geweld. Uitgaande van deze kennis tot aan de afschaffing van de 
nationale staten, die het principe van de scheiding belichamen, en de 

schepping van een liefdevolle, vreedzame wereldgemeenschap zal het 
een korte weg zijn, zoals de apocalyptische gebeurtenissen in de 

komende jaren op indrukwekkende wijze zullen laten zien. 
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V. De Incarnatiecyclus van de ziel 
 

1. Energetische Structuren van de Zielerijken 
 

Alles-Dat-Is, Geest, is gefragmenteerd en kan zich manifesteren als 
afzonderlijke, individuele systemen met specifieke functies. De ziel is 

zo'n systeem dat deel uitmaakt van Geest en een allesomvattend 
bewustzijn heeft. Ik zal in de loop van deze discussie over "gewaarzijn 

(awareness)" spreken als ik Kosmische Geest bedoel en zal het woord 

"bewustzijn" (consciousness) gebruiken voor de beperkte perceptie van 
de soort "mens". 

 
In werkelijkheid bestaat de ziel niet op zichzelf, maar in een familie van 

meer dan 1000 zielen, die in nauw energetisch contact staan. Dus als ik 
spreek over het bewustzijn van de ziel, bedoel ik het bewustzijn van de 

hele zielsfamilie, aangezien de menselijke geïncarneerde entiteit door 
middel van zijn ziel altijd in staat is om de opgebouwde ervaring en 

kennis van zijn zielsfamilie te delen. 
 

Daarnaast zijn er nog andere overkoepelende zielsverwantschappen op 
basis van het getal "7". We moeten ons niet storen aan de complexe 

hiërarchische structuur van de zielerijken, hoewel het ons waardevolle 
informatie kan verschaffen over de organisatie en de structuur, niet 

alleen van de zielenrijken, maar ook van de incarnatiegeschiedenis op 

aarde. Een goede inleiding op het onderwerp is te vinden in V. 
Hasselmann, F. Schmolke "Rijken van de Ziel" en "De Zielsfamilie". 

 
Deze gechannelde boeken zijn populaire esoterische taxonomieën 

(categorische systemen) van de structuur van de zielenrijken, die zich 
onthouden van een specifieke verduidelijking van de energetische 

relaties en noodzakelijkheden, grotendeels omdat zowel het medium 
(Varda) als de vraagsteller (Frank) geen wetenschappelijke achtergrond 

hebben en in dit opzicht overweldigd zouden zijn. Ze zijn ook niet in het 
LLP en begrijpen het begrip energie niet. 

 
Niettemin is de didactische aanpak in deze boeken veel beter dan in de 

meeste andere esoterische boeken over dit onderwerp. Ook waarschuwt 
de bron van deze boeken voor het te letterlijk nemen van het 

categorische systeem dat het presenteert en verwijst herhaaldelijk naar 

de beperkingen van de menselijke taal, die alleen sequentiële 
beschrijvingen toelaat en niet in staat is om voldoende complexe, 

gelijktijdig optredende energetische interacties en relaties te 
reproduceren. Dit bezwaar geldt natuurlijk ook voor het huidige verslag. 
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Lees ook: Taal als de grens van de gnosis - Language as the Limit of 
Gnosis 

 
Alles-Dat-Is is een simultane eenheid, die voortdurend in verandering is 

en de herinnering aan deze verandering in zich bewaart. Dit feit 

verklaart waarom het leven zich afspeelt in het "Eeuwige Nu". 
Verleden, heden en toekomst zijn constructies van het menselijk brein, 

dat als een elektromagnetische omvormer uiterst langzaam en 
opeenvolgend opereert.   

 
Hieruit ontstaat het idee van een oorzakelijke keten van 

gebeurtenissen, wat het principe van oorzaak en gevolg impliceert. In 
werkelijkheid is elke oorzaak tegelijkertijd een effect omdat de energie-

uitwisseling in Alles-Dat-Is gelijktijdig in beide richtingen plaatsvindt. 
Vanuit het beperkte menselijke gezichtspunt wordt de indruk gewekt 

dat er sprake zou zijn van een dergelijke causale keten. In werkelijkheid 
is het slechts een didactische "kruk" voor de mensen bij hun gebruik 

van kosmische energie binnen de beperkte perceptie van 
driedimensionale ruimte-tijd. 

 

Op dit punt rijst de kardinale vraag: "Waarom moet de ziel, die een 
onbegrensd bewustzijn heeft, zichzelf in het beperkte bewustzijn van de 

soort “mens” dwingen om ervaring op te doen? Dit is, zoals u ziet, de 
centrale eschatologische vraag over de betekenis en het doel van het 

menselijk bestaan. Deze vraag kan alleen op het niveau van de ziel 
worden beantwoord, omdat zij de schepper van het menselijk bestaan 

is. 
 

Ik heb in principe deze kwestie in Volume I besproken. Het culmineert 
in de formulering van de laatste antinomie (logische 

tegenstrijdigheid) van Alles-Dat-Is: 
 

"Zijn is iets. Zijn is niets." 
 
Als alles wat bestaat energie is en een eenheid vertegenwoordigt die 

zichzelf als zodanig waarneemt, dan zou het enige mogelijke 
tegenovergestelde binnen de eenheid van Alles-Dat-Is de staat van 

afscheiding zijn, omdat de leegte (Niets) niet bestaat. In dit geval 
bootst de staat van scheiding het niets, de leegte, na en creëert de 

illusie van de laatste antinomie. 
 

Zijn kan alleen worden gedefinieerd door Niet-Zijn. Omdat alles een Zijn 
is, moet Niet-Zijn kunstmatig als een staat van afscheiding van de 

Bron worden gecreëerd, zodat Alles-Dat-Is vanuit dit perspectief zichzelf 
in zijn individualisering als ziel kan ervaren. Dit is de ultieme 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/language-as-the-limit-of-gnosis/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/language-as-the-limit-of-gnosis/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft
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eschatologische verklaring van de reïncarnatiecyclus van de ziel en van 
het menselijk bestaan vanuit ons huidige perspectief. Dit aspect kan 

vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht, zoals door 
sommige channels (bijvoorbeeld Walsch in "Gesprekken met God") 

wordt toegepast.      

 
Om eenheid werkelijk te kunnen begrijpen, heeft men als referentiepunt 

de staat van scheiding nodig. De ziel is een onafscheidelijk deel van 
Alles-Dat-Is en weet niet wat scheiding betekent. Ze is bijvoorbeeld 

onverwoestbaar, onsterfelijk en weet daarom niet uit eigen ervaring wat 
vergankelijkheid is, alleen theoretisch. Omdat de ziel zowel zeer 

dynamisch als creatief is, zoekt ze extreme situaties op die ze zelf 
creëert en vervolgens meester wordt. 

   
Om de staat van scheiding te bereiken, moet de ziel vergeten wie ze is 

en wat ze kan doen. Het geheugenverlies dat zij zichzelf tijdens een 
incarnatie in een menselijk lichaam oplegt, maakt deze staat van 

afscheiding mogelijk. 
 

In werkelijkheid is de situatie veel gecompliceerder. De ziel weet ook 

tijdens haar incarnatie wie ze is, omdat het hoofdbestanddeel van de 
ziel altijd in de hogere sferen blijft en toegang tot Alles-Dat-Is heeft. 

Datgene wat incarneert is slechts een klein deel van de ziel, een 
zielsfragment als een aspect van dit fundamentele energetische 

systeem van het Geheel. Dit kleine deel is echter almachtig en krachtig 
genoeg om het menselijk lichaam en bewustzijn (geest, psyche, 

sensuele en somatische waarnemingen) te creëren. Zo wordt 
bijvoorbeeld de biologische regulering van het lichaam door het 

dagelijkse bewustzijn van de geïncarneerde entiteit grotendeels 
onopgemerkt geregeld. Deze bevinding was al bekend bij Plotin. 

 
Vanuit dit perspectief is het voor ons niet moeilijk om ons voor te 

stellen dat de ziel meerdere incarnaties in verschillende werelden en 
planeten kan hebben, die zij tegelijkertijd coördineert. Dit moet ons 

echter niet verder bezighouden. 

 
Gezien deze overwegingen is het duidelijk dat de 3D ruimte-tijd, men 

spreekt ook van zonne-universums, voor de ziel een school is om 
ervaring op te doen, die de 7-voudige scheppingsniveaus kunstmatig 

hebben geconstrueerd om te experimenteren met nieuwe extreme 
omstandigheden van bestaan.     

 
Alles-Dat-Is is creatief: Alles wat het kan doen, is zichzelf reproduceren 

in nieuwe variaties. Zodra de ziel is bevrijd van Alles-Dat-Is als een  
individuatie en met haar evolutie als soeverein schepperwezen begint, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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maakt ze de verschillende stadia door en keert ze terug naar de 
Eenheid van de Bron, die voortdurend evolueert en verandert. De 

reïncarnatiecyclus van de ziel is dus een integraal onderdeel van deze 
evolutionaire verandering, die zeer vaak verrassende resultaten 

oplevert. Dit is "de Alfa en Omega", zoals ze in de esoterie zeggen.  

 
De incarnatiecyclus van de ziel op aarde is slechts een deel van haar 

verschillende taken, die volgens verschillende bronnen de ontwikkeling 
van nieuwe soorten, de coördinatie en supervisie van geïncarneerde 

zielszusters, de kolonisatie van nieuwe planeten in vol bewustzijn, het 
samenzijn met andere zielen in de geestenwerelden, enzovoort, 

omvatten. 
 

Een incarnatiecyclus kan verschillende lengtes duren, afhankelijk van de 
planeet, de ontwikkeling van de beschaving daar, de op te lossen taken, 

enzovoorts. De reïncarnatiecyclus van de zielen op aarde is momenteel, 
dat wil zeggen in de laatste 10.000 jaar, ongeveer 70 tot 90 levens, en 

omvat een historische periinode van gemiddeld 6.000 tot 8.000 jaar. De 
periode tussen de incarnaties is gemiddeld 70 jaar, maar neemt de 

laatste tijd aanzienlijk af. Grote vestigingen van pas geïncarneerde 

zielen vinden eens in de 2000 jaar plaats, waarbij de laatste grote 
vestiging tussen de jaren 1000 en 1700 na Christus plaatsvindt. 

Sindsdien is er geen nieuwe verspreiding van zielen op aarde met 
betrekking tot de komende Eindtijd. 

 
De vijf tijdperken van de geïncarneerde ziel zijn elk onderverdeeld in 

zeven stadia, elk met 1-3 incarnaties van de ziel naar gelang de taken. 
De cyclus van de babyziel bestaat uit ongeveer 10-15 levens, de cyclus 

van de kinderziel  15-20 levens, de cyclus van de jonge ziel 20-25 
levens, de cyclus van de volwassen (rijpe) ziel  25-30 levens en de 

cyclus van de oude ziel 10-15 levens. 
 

In overeenstemming met de grote zielenvestigingen vertoont de huidige 
zielenpopulatie op aarde de volgende verdeling: 10 - 15% babyzielen, 

20% kinderzielen, 45% jonge zielen, 20 - 25% volwassen zielen, en 

minder dan 4% oude zielen. Deze zielenverdeling is de laatste jaren 
snel aan het veranderen naar meer volwassen en oude zielen 

(indigokinderen).   
 

Omdat de jonge zielen de meerderheid van de wereldbevolking 
uitmaken, vormen zij de huidige samenleving volgens hun agnostische 

overtuigingen en bekrompen vooroordelen. Jonge zielen ervaren de 
grootste afscheiding van de ziel, zodat ze de buitenwereld in hun eentje 

kunnen veroveren. Omdat ze de meerderheid vormen, leggen ze hun 
niet-spirituele waarden op aan de organisatie van de samenleving. Het 
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klassieke type van de jonge ziel is momenteel de jonge dynamische 
manager die zich snel aan de materiële behoeften van de maatschappij 

aanpast en zich met hen identificeert, meedogenloos en zonder enige 
ethische overwegingen zijn sociale opklimming bevorderd zonder het 

principe van de concurrentie in twijfel te trekken, elke sociale 

mislukking verafschuwt, zich hardnekkig vastklampt aan starre, 
vooropgezette normen en bereid is deze op te leggen terwijl hij de 

heiligheid van het leven negeert. Zijn vermogen om lief te hebben is 
nog steeds zeer beperkt.   

 
De jonge ziel geeft, ondanks vele zelfopgelegde taboes, de voorkeur 

aan de oppervlakkige seksuele promiscuïteit en is zelden bereid om 
voor haar daden verantwoordelijkheid te nemen. De reflexmatige 

weigering van de jonge ziel om enige verantwoordelijkheid te nemen 
voor haar daden komt zeer duidelijk tot uiting wanneer politici en 

leidinggevenden door de massamedia worden betrapt op het "maken 
van fouten", waarbij de regels die dergelijke misdrijven of zelfs 

misdaden definiëren, door de jonge zielen zelf in de machtsgangen 
worden opgesteld en net zo irrationeel en onlogisch zijn als het denken 

van die zielen. 

 
De jonge ziel zal aan het einde van haar cyclus graag de rol van de 

"gevallen engel" op zich nemen. Na vele incarnaties achterelkaar naar 
succes en rijkdom te hebben gestreefd, moet ze nu ook het sociale falen 

ervaren, zodat ze zich als volwassen ziel van de uiterlijke sociale 
evaluatie van haar wezen kan bevrijden en de dragende innerlijke-

spirituele dimensie van het hele menselijke bestaan kan beginnen te 
onderzoeken.   

 
De jonge ziel maakt heel duidelijk onderscheid tussen vriend en vijand 

en kan zichzelf alleen in relatie tot haar omgeving definiëren, 
voornamelijk door sociaal succes. Vooruitgang wordt alleen als een 

kwantitatieve toename van materiële goederen gedefinieerd. Deze 
waardeschaal is zowel op individueel als op collectief niveau merkbaar: 

Ondanks vele profetieën van de milieuactivisten wordt de gestage groei 

van het bruto nationaal product (BNP) door alle lagen van de bevolking 
nog steeds beschouwd als een soort wondermiddel voor alle sociale 

problemen, of het nu gaat om werkloosheid, pensioenen of de 
financiering van de ziektekostenverzekering.    

 
Omdat haar innerlijke-psychische dimensie nog steeds geblokkeerd is, 

is de jonge ziel niet tot zelfreflectie en het vraagtekens zeggen bij haar 
eigen doen en laten in staat. Daarom leeft de jonge ziel in een 

permanente tegenstelling tussen haar eigenwaarde en de realiteit. Ze 
moet de vervormingen die door deze tegenstrijdigheid worden 
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veroorzaakt voortdurend bestrijden, omdat haar op angst gebaseerde 
structuur haar belemmert om deze vervormingen objectief waar te 

nemen. Als een echte Don Quichote vecht de jonge ziel een leven lang 
tegen "de windmolens van haar geest".     

 

De Amerikaanse samenleving, met haar beperkte wereldbeeld, haar 
inherente hypocrisie, met haar dubbele standaarden en haar roekeloze, 

zinloze agressie zijn een uitstekend voorbeeld van het gedrag van de 
jonge zielenpopulatie. Amerikanen zien zichzelf beslist in een veel 

gunstiger daglicht. Deze tegenstelling tussen realiteit en zelfbeeld 
(oxymoron) is op dit moment wereldwijd de bron van de meeste 

politieke problemen.    
 

Babyzielen zijn vooral in derdewereldlanden te vinden, waar ze dicht bij 
de familie wonen en vanwege vele ziekten de garantie hebben om het 

leven vroegtijdig te verlaten. Deze zielen zijn het bangst van allemaal 
en vinden het erg moeilijk om met hun incarnatie om te gaan. Hun hele 

aandacht gaat uit naar het lichaam en de behoeften ervan. Ze zijn niet 
in staat om vergaande gedachten of ideeën te ontwikkelen en kunnen 

zich niet voorstellen dat ze enige invloed op de maatschappij 

uitoefenen. Hulpeloos in het leven voelen ze zich alleen comfortabel en 
veilig in het gezin, omringd door vele familieleden.  

 
De kinderziel begint zich langzaam aan de moeilijke omstandigheden 

van haar incarnatie op aarde aan te passen en is klaar om de wereld te 
gaan verkennen. Terwijl de babyziel nog steeds in een staat van 

pantheïsme verkeert, is de kinderziel geneigd te geloven in één enkele 
autoritaire God. 

 
De jonge ziel daarentegen vertoont een uitgesproken agnosticisme 

omdat ze het minst gevoelig is voor de innerlijke stem van het hogere 
zelf en de grootste afscheiding in de hele reïncarnatiecyclus ervaart. 

Daarom moet ze het bestaan van de ziel met kracht ontkennen. 
 

Om morele vooroordelen te voorkomen is het belangrijk hier op te 

merken dat elke geïncarneerde ziel precies doet wat ze denkt dat goed 
is. "Juist" is dus een functie van het zieletijdperk van de geïncarneerde 

persoonlijkheid. Deze erkenning is een voorwaarde voor echte 
tolerantie, die helaas zelden in de geïncarneerde staat wordt bereikt. 

 
De cyclus van de volwassen (rijpe) ziel is de langste en moeilijkste. Het 

begint met een diepe onzekerheid en ontgoocheling van de 
geïncarneerde persoonlijkheid. De versgebakken volwassen ziel moet nu 

leren om met haar eigen angsten om te gaan en verantwoordelijkheid 
te nemen. De aandacht gaat naar binnen om de innerlijke spirituele 
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dimensies te verkennen. Karmische banden die in de cyclus van de 
jonge ziel hebben plaatsgevonden, moeten op een verantwoorde manier 

worden opgelost. Het vermogen om lief te hebben neemt toe en de zorg 
voor individuele ethische normen komt naar voren. De persoonlijkheid 

wordt autonoom van sociale normen en ontwikkelt een kenmerkende 

individualiteit. Haar standpunt over de wereld raakt steeds meer los van 
dat van de "massamens" (mass society)” (Ortega y Gasset), die de 

houding van de jonge ziel weerspiegelt.   
 

De rijpe ziel begint een nauwere band met de geesteswereld te voelen 
en heeft de neiging om deze verbondenheid met psychedelische 

middelen - psychedelic agents direct te ervaren. Ze zoekt rusteloos naar 
spirituele vervulling in esoterische scholen en leert verschillende 

vormen van meditatie kennen. Ze kan het leven heel serieus nemen en 
in de weg staan. 

 
De oude ziel daarentegen ontwikkelt steeds meer een bijna kinderlijke 

onschuld en speelsheid, omdat ze moe is van het lange zoeken tijdens 
de volwassen zielencyclus. Ze leeft in de marge van de samenleving, 

tenzij ze de algehele verantwoordelijkheid voor haar zielsfamilie op zich 

neemt en kiest voor een uitdagende carrière of de functie van spiritueel 
leider vervult. De oude ziel neemt de tijd voor introspectie en vergroot 

haar invloed door haar angst-getemperde zijn, die vooral in de 
privésfeer liggen. Ze laat zich door jonge of volwassen zielen verzorgen 

en ontwikkelt geen sociale ambitie. Ze heeft slechts enkele taken op 
aarde te vervullen, die ze met gemak en op een speelse manier 

beheerst omdat ze kan putten uit de enorme schat van haar vroegere 
ervaringen. 

 
Daarom worden oude zielen door de meer serieuze ingestelde en 

vroegrijpe jonge zielen als oppervlakkig beschouwd. Omdat de innerlijke 
psychische dimensie voor deze onvolwassen zielen nog geen vaste, 

onherroepelijke werkelijkheid is, schatten ze de werkelijkheid verkeerd 
in en verwarren ze het "gemak van het leven" van een oude ziel met 

oppervlakkigheid. Ze zitten in het midden van hun cyclus van 

reïncarnatie en beschouwen de taken die voor hen liggen als zeer 
moeilijk en ernstig. Vooral voor de "kosmische humor" van de oude ziel, 

waarmee ze lichtvaardig met haar problemen omgaat, hebben jonge 
zielen absoluut geen begrip.  

 
Omdat de oude ziel maar weinig vrienden uit eerdere incarnaties op 

aarde ontmoet - de meeste van hen hebben hun reïncarnatiecyclus 
beëindigd - en weinig of niets gemeen hebben met de jongere zielen, 

leeft ze in een spirituele en sociale eenzaamheid, die doordrongen is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_society
https://en.wikipedia.org/wiki/José_Ortega_y_Gasset
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/07/the-appropriate-use-of-dmt-psilocin-mescalin-ecstasy-in-the-preparation-for-ascension/
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van het onverzadigbare verlangen naar vereniging met de zielsfamilie in 
de hogere dimensies. 

 
Haar belangrijkste taak ligt in het overwinnen van de spanning tussen 

de eisen van het fysicaliteit en de progressieve ontbinding van de 

energetische grenzen van de aardse persoonlijkheid en in het leren 
overbruggen van deze uiteenlopende tendensen. Het is duidelijk dat dit 

probleem weinig te maken heeft met de eisen van de hedendaagse 
maatschappij. Veel buitenstaanders en verliezers die door jonge zielen 

met collectieve minachting worden beschouwd, zijn in feite oude zielen. 
 

Deze korte samenvatting van de huidige zielenpopulatie op aarde en 
hun psycho-mentale kenmerken is zeer belangrijk en leerzaam voor 

zover het de energetische achtergrond voor de komende Evolutionaire 
Sprong van de mensheid belicht. In de laatste 2000 jaar sinds de 

verschijning van Jezus Christus, wogen de energieën van de 
onvolwassen zielen zwaarder dan de energie van de genezer (1) - Jezus 

Christus zelf was een genezer; dit is ook de energie van de babyziel. 
 

In de tijd van Christus waren baby- en kinderzielen (energie van de 

kunstenaar (2)) in de meerderheid. Met zijn verschijning bereikte Jezus 
de kinderzielen en initieerde hij hun snelle energetische omzetting in de 

cyclus van de jonge ziel, die samenhangt met de energie van de Krijger 
(3). Het christelijke tijdperk is dus de ruimte-tijd manifestatie van de 

cyclus van de jonge ziel op maatschappelijk niveau; de meerderheid 
van de geïncarneerde persoonlijkheden op aarde bevindt zich nog 

steeds in deze cyclus. 
 

De kinderzielen, op het keerpunt van het Vissentijdperk, verwarden de 
wetten van het Oude Testament met de wet van God. In hun bereidheid 

om zich in naam van God te onderwerpen aan enig gezag en de strenge 
sociale normen van dit woeste tijdperk af te dwingen, toonden zij geen 

enkele genade. Dit gold ook voor de meerderheid van de bevolking in 
het voormalige Romeinse Rijk, en als men erover nadenkt, geldt dit nog 

steeds voor de meerderheid van de huidige wereldbevolking. 

 
Jezus symboliseerde met zijn kruisiging de voorrang van de genade 

boven de handhaving van wrede wetten. Hij wist dat de jonge zielen, 
die hij zojuist met zijn verschijning had getransformeerd, een zeer 

lange, slopende incarnatiereis voor de boeg zouden hebben. Om de 
bittere beker van de vele karmische verwikkelingen die hen in het 

komende tijdperk van het christendom te wachten stonden te 
verzachten, wilde hij deze jonge zielen vertrouwd maken met de 

genezende kracht van de genade. In de christelijke tijd die daarop 
volgde, pasten de mensen echter het principe van de genade niet toe 
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en maakten ze het niet waar. Daarom kon de zending van Jezus niet als 
een succes worden beschouwd (ik argumenteer hier vanuit het 

conventionele perspectief. Zoals ik al vaak heb besproken, bestond 
Jezus niet, maar was hij een gespleten persoonlijkheid van Apollonius 

van Tyana die in die tijd leefde en een vermaard leraar en genezer was 

in het Romeinse rijk). 

Lees: 

The Christian Fraud; Message from Apollonius of Tyana 

Damis (Timotheus) Speaks about Apollonius of Tyana, the 

Anointed Christ 

Who Is Jesus, Who Is Sananda, Apollonius of Tyana, Christ and 

Sanat Kumara? A Gnostic Disquisition 

De jonge zielen die door Jezus werden bekeerd, namen zijn leer en 
transformeerden deze tot een georganiseerde religie naar hun 

behoeften. Zo werd de kracht van de liefde (1) geassocieerd met de 
energie van de Krijger (3). De energie van de babyzielen (1) werd 

getransformeerd tot de energie van de Kunstenaar (2). De geschiedenis 
van de mensheid in de laatste 2000 jaar kan voor het eerst 

geanalyseerd en begrepen worden vanuit deze astrale-energetische 
invalshoek in zijn diep-psychologische, beter gezegd, spirituele 

dimensie. Men kan het met enkele woorden samenvatten: 

“Hosanna, kruisig hem!” 

Pas in de Renaissance kon de artistieke component van de kinderziel, 

die ongeveer 1500 jaar nodig had om zich in deze cyclus te ontvouwen, 

tot bloei komen. 

Deze nieuwe manier van kijken naar de menselijke geschiedenis vanuit 
het standpunt van de ziel als schepper, biedt ons onverwachte inzichten 

en bevordert ons begrip van de energetische achtergrond van de 
huidige Evolutionaire Sprong van de mensheid, die sinds 1997 (begin 

van het Watermantijdperk) op volle toeren draait en de komende jaren 

naar een climax gaat. 

Ongeveer elke 2000 jaar is er een kwantumsprong in de 
zielspopulatie op aarde, die, in haar aard een collectieve 

energieomzetting van alle geïncarneerde mensen is. In de huidige 
Evolutionaire Sprong zal de meerderheid van de jonge zielen (45%) 

binnen de huidige incarnatie de cyclus van de volwassen ziel ingaan, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/04/damis-timotheus-speaks-about-apollonius-of-tyana-the-anointed-christ/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/04/damis-timotheus-speaks-about-apollonius-of-tyana-the-anointed-christ/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/09/who-is-jesus-who-is-sananda-apollonius-of-tyana-christ-and-sanat-kumara-a-gnostic-disquisition/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/09/who-is-jesus-who-is-sananda-apollonius-of-tyana-christ-and-sanat-kumara-a-gnostic-disquisition/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/09/who-is-jesus-who-is-sananda-apollonius-of-tyana-christ-and-sanat-kumara-a-gnostic-disquisition/
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zodat de energie van de Krijger (3) zal worden omgezet in de energie 
van de Geleerde (4), die het principe van assimilatie en evenwicht 

vertegenwoordigt. Deze enorme energietransformatie zal door een 
paradigmaverschuiving en een totale collectieve onzekerheid van de 

heersende jonge zielenpopulatie worden geïnitieerd, wat typerend is 

voor de overgangsfase naar de cyclus van de volwassen ziel.   

De nieuwe dominante energie van de Geleerde (4), die alle voorgaande 
ervaringen en bestaande kennis classificeert en assimileert, versmelt 

met de energie van de liefde (1), zoals belichaamd door Jezus Christus, 
en brengt een nieuwe energetische samenstelling op aarde tot stand, 

die geheel nieuwe sociale levensvormen zal voortbrengen. 

Als onderdeel van dit proces zullen de volwassen zielen de cyclus van 

de oude ziel ingaan. Voor het eerst in de moderne geschiedenis van de 
mensheid zal ongeveer een kwart van de geïncarneerde zielen op aarde 

oud zijn. Zij zullen een enorme geestelijke invloed op de maatschappij 
uitoefenen, die zij voorheen vanwege hun kleine aantallen niet konden 

bereiken. Binnenkort zal de menselijke beschaving haar geestelijk zeer 
primitieve fase van historische ontwikkeling verlaten en zullen er 

nieuwe sociale vormen ontstaan die gebaseerd zijn op spirituele 

principes.    

Deze principes zijn vanzelfsprekend. Ze zijn: het principe van de liefde 
(energie (1) en het principe van assimilatie en evenwicht (energie (4)), 

dat wil zeggen het principe van spirituele intellectualiteit. De collectieve 
psyche en de collectieve geest (denken) zullen naar een hoger 

evolutieniveau worden getild en zullen in een nieuw versterkt kosmisch 

bewustzijn opgaan. 

Elke evolutie leidt tot een harmonieuze mengeling van de zeven 

basisenergieën van Alles-Dat-Is (zie ook de causale werelden 
hieronder). Deze zienswijze raakt vele aspecten van het heden en opent 

talloze discussiepunten die hier niet in aanmerking genomen kunnen 

worden. 

 

2. De gelijktijdigheid van alle incarnaties 

Tot slot moeten we het hebben over een zeer moeilijk cognitief aspect 

van de reïncarnatiecyclus, dat verder gaat dan onze huidige opvatting 

van ruimte en tijd. Dit is in zoverre erg belangrijk omdat het een 
ontbinding van de grenzen van het menselijk bewustzijn mogelijk maakt 

en het dichter bij het hogere spirituele bewustzijn brengt. Deze nieuwe 
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kennis zal van groot belang zijn voor de daaropvolgende introductie in 
het Licht Lichaams Proces. Het gaat om de gelijktijdigheid van alle 

incarnaties van een ziel. 

Vanuit een menselijk perspectief incarneert de ziel op aarde, leeft een 

tijdje in een lichaam, dan verlaat ze het lichaam door de ervaring van 
de dood en blijft ze in de astrale werelden, totdat ze besluit om opnieuw 

te incarneren. Aan de andere kant horen we dat ruimte en tijd in de 
hogere sferen geen rol spelen - wat overblijft is alleen de herinnering 

aan deze dimensies, maar ze hebben daar geen geldigheid. De hogere 

sferen zijn pure energie. In de geesteswerelden gebeurt alles tegelijk.   

Vanuit een antropocentrisch standpunt kan het voor ons duidelijk zijn, 
als we de incarnatie van een ziel beschouwen als gebeurtenissen die 

zich opeenvolgend (op elkaar volgend) voordoen. Vanuit het perspectief 

van de ziel lopen echter alle incarnaties gelijktijdig. 

De gemiddelde intelligente persoon zal weigeren deze zienswijze te 

accepteren, omdat hij zich niet kan voorstellen hoe hij mogelijkerwijs in 
het verleden en in de toekomst gelijktijdig zou kunnen bestaan. De kern 

van deze triviale opvatting is dat de huidige persoonlijkheid (incarnatie) 

geen eerdere incarnaties heeft:  

Alleen de ziel heeft een verleden en een toekomst. 

Deze indeling is natuurlijk gemaakt vanuit het perspectief van de 

huidige belichaamde persoonlijkheid. Vanuit het perspectief van de ziel 
bestaan al haar incarnaties tegelijkertijd. De huidige geïncarneerde 

persoonlijkheid kan dichter bij de ervaring van de ziel komen - dit wordt 
bereikt door de Evolutionaire Sprong van de mensheid - en dan kan ze 

aan het leven van andere incarnaties deelnemen, dat wil zeggen, ze zal 
ze direct waarnemen en vice versa. Elke incarnatie is een stuk in het 

weefsel van de ziel en leidt een zelfstandig bestaan in de astrale 

werelden.   

Nu we duidelijk hebben gemaakt dat de huidige incarnatie als aardse 

persoonlijkheid niet identiek is aan de vorige incarnaties van de ziel - 

het zijn ook verschillende persoonlijkheden - moeten we duidelijk 

maken hoe alle incarnaties tegelijkertijd bestaan. 

We hebben al duidelijk gemaakt dat conventionele tijd en ruimte één en 

dezelfde zijn. Vanuit ons beperkte menselijke perspectief als gevolg van 
de vertraagde sequentiële werking van onze hersenen, nemen we alle 

incarnaties waar alsof ze achtereenvolgens in de conventionele tijd (t) 
lopen: De individuele incarnaties zijn dus door tijdsintervallen 
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gescheiden. In dit geval hebben we ook het recht om te zeggen dat de 
incarnaties van een ziel ruimtelijk gescheiden zijn, omdat we hebben 

bewezen dat conventionele tijd en ruimte synoniemen zijn.   

Als we nu werken met het idee dat de incarnaties van een ziel ruimtelijk 

gescheiden zijn, dan kunnen we ons makkelijk voorstellen hoe ze 
tegelijkertijd kunnen bestaan. Laten we aannemen dat er in het 

universum meerdere aardes in verschillende stersystemen zouden zijn, 
die ver van elkaar verwijderd zijn en tegelijkertijd door de incarnaties 

van een ziel bevolkt zouden worden. Deze gelijktijdigheid zou alleen 
vanuit het perspectief van de ziel kunnen worden waargenomen, omdat 

zij in deze gelijktijdigheid bestaat. Zij zou al haar incarnaties 

onmiddellijk kunnen waarnemen en bereiken.       

De verschillende incarnaties zijn echter afhankelijk van de 
communicatie met lichtsignalen, die zich met de eindige snelheid van 

het licht c voortplanten. Vanuit de 3D-weergave van de afzonderlijke 
incarnaties blijkt de snelheid van het licht het enige criterium voor 

gelijktijdigheid te zijn. Om deze gelijktijdigheid te garanderen moeten 
sommige incarnaties op sommige planeten al gestorven zijn, terwijl 

andere nog niet geboren zijn, zodat ze in dezelfde periode van hun 

leven door de lichtstraal bereikt kunnen worden. 

Vanuit het perspectief van de ziel vinden deze incarnaties op een 
opeenvolgende manier plaats, hoewel dit niet relevant is omdat er in de 

astrale werelden geen verleden en toekomst is, maar alleen het 
Eeuwige Nu. Andersom: alle informatie uit het 3D-universum waarin we 

leven, is informatie uit het verleden, zelfs als we die alleen in de 

toekomst waarnemen.   

Ik zal dit feit illustreren met een ander voorbeeld: Een ster (Nova) 

explodeerde vijf miljoen jaar geleden. Als het drie miljoen lichtjaren van 
ons als waarnemer op aarde verwijderd is (merk op dat in dit geval de 

eenheid van tijd "jaar" onbewust wordt gebruikt voor conventionele tijd 

en afstand als "lichtjaar" op hetzelfde moment), zullen we de Nova nu 
zien en we zouden het in het verleden hebben gezien. Als het zes 

miljoen lichtjaren van de aarde was geweest, dan zouden we het pas 
over een miljoen jaar in de toekomst zien. De gelijktijdigheid van de 

zielswereld en de opeenvolging van de tijd kan met het gravitatie-
experiment van Galileo worden aangetoond, dat in 1996 in het Duitse 

Museum voor Technologie in München werd gepresenteerd en dat ik in 
dit inspirerende essay heb besproken als onderdeel van mijn populaire 

boek over de natuurkundige theorie van de Universele Wet  

“Propaedeutics“ -   

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/06/an-easy-propaedeutics-into-the-new-physical-and-mathematical-science-of-the-universal-law-ebook/
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http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/een-makkelijke-
propedeuse-in-de-nieuwe-fysische-en-wiskundige-wetenschap-van-de-

universele-wet/ - Galileï's Beroemde Zwaartekrachtexperiment 

Beoordeelt de Universele Wet met de Stelling van Pythagoras – blz. 60. 

 Galilei’s Famous Experiment of Gravitation Assesses the 

Universal Law with the Pythagorean Theorem 

Om ons begrip van de gelijktijdigheid van alle incarnaties van een ziel 

te verdiepen, zullen we terugvallen op ons voorbeeld van de 
grootstedelijke treinen op een spoorlijn - example with the metropolitan 
trains on a railway line. De treinen die we ons dan als de individuele 

incarnaties (levens) kunnen voorstellen en de spoorlijn met zijn 

omgeving als de aarde. De reizigers zijn de geïncarneerde zielen, die 
ruimtelijk en in de tijd van elkaar gescheiden zijn. Vanuit hun 

perspectief verloopt hun reis (leven) in de trein als een unieke 

gebeurtenis.   

In een trein kunnen de reizigers met andere vrienden die hen 

begeleiden tijdens hun reis gesprekken voeren; ze kunnen hun tijd 

doorbrengen met sociale spelletjes, kennismaken met andere 
passagiers, vijandig of vriendelijk tegen hen zijn, de natuur 

bewonderen, ervaring opdoen, nieuwe ontdekkingen doen, zich in de 

trein verplaatsen en ondertussen het doel bereiken.   

Op het eindstation verlaten ze als individuele zielen de trein (de huidige 

incarnatie) en blijven daar. Ze zullen andere gasten vinden die uit de 
vorige treinen zijn gestapt en als ze een tijdje wachten, zullen ze 

nieuwe gasten ontmoeten die uit de komende treinen zullen afhaken. 
Op dit moment breidt hun bewustzijn zich uit en beseffen ze dat ze 

allemaal zielsbroeders en -zusters zijn van een enkele ziel. 

Deze ziel kunnen we ook "zielsfamilie" of "zielsmonade" noemen, omdat 

het voor ons educatief doel niet uitmaakt of we het hebben over een 
ziel met vele incarnaties of een zielengemeenschap, die een groter 

geheel vormt en veel meer incarnaties heeft. 

Zolang iemand in de trein zat, wist hij daar niets van. Als hij eenmaal 

op het laatste station met zijn ziel is verenigd, krijgt hij een 
multidimensionaal bewustzijn en herkent hij alle reizigers als Eén. 

Vanuit het perspectief van de ziel, die de treinen regelt en vult met 
gasten, hun reis coördineert en ze vanuit een vogelperspectief ruimtelijk 

en in de tijd waarneemt als afzonderlijke gebeurtenissen die horen bij 
het Gelijktijdige Geheel - de spoorlijn - was dit inzicht er vanaf het 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/een-makkelijke-propedeuse-in-de-nieuwe-fysische-en-wiskundige-wetenschap-van-de-universele-wet/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/een-makkelijke-propedeuse-in-de-nieuwe-fysische-en-wiskundige-wetenschap-van-de-universele-wet/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/een-makkelijke-propedeuse-in-de-nieuwe-fysische-en-wiskundige-wetenschap-van-de-universele-wet/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/galileis-famous-experiment-of-gravitation-assesses-the-universal-law-with-the-pythagorean-theorem/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/galileis-famous-experiment-of-gravitation-assesses-the-universal-law-with-the-pythagorean-theorem/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-2/
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begin. Voor de ontschepende passagiers was het een "eurekamoment" 

aan het einde van de reis.   

Nadat alle gasten op het laatste station zijn verenigd, kunnen ze ervoor 
kiezen om in een nieuwe treinlijn te rijden en nieuwe reserveringen en 

divisies in de trein te maken, zodat elke gast nieuwe ervaringen kan 
verzamelen en zich niet hoeft te vervelen. Terwijl de nieuwe treinen 

worden geregeld, kunnen ze andere aangename activiteiten 
ondernemen, bijvoorbeeld op het gazon naast het station zitten en een 

picknick houden of liever een wandeling maken in het omringende bos. 
Ze hebben geen haast omdat ze weten dat ze onsterfelijk zijn en 

oneindig veel eindeloze tochten kunnen maken. 

Op zo’n manier kan aan de reïncarnatiecyclus van de ziel op aarde en in 

de astrale sferen worden gedacht, terwijl de pauzes tussen de reizen 
vaak belangrijker zijn dan de reis zelf. Incarnatie betekent scheiding 

van Alles-Dat-Is, en scheiding is het resultaat van een beperkte 
waarneming. Beëindiging van de Incarnatie, begrepen als de dood, 

betekent een vereniging met Alles-Dat-Is, dat wil zeggen met de 

zielsfamilie: het is een transcendentie van het menselijk bewustzijn. 

We zullen hieronder zien dat de dood slechts één mogelijke uitkomst is 

van een incarnatie, die het spel van de scheiding vanuit een menselijk 

perspectief geloofwaardig maakt. Als het spel van de scheiding eenmaal 

is afgelopen, is de camouflage van de "dood" niet meer nodig.   

Het andere alternatief om een incarnatie te beëindigen is Ascensie: 
 

de transformatie van het fysieke lichaam in de loop 

van het Licht Lichaams Proces naar de pure energie 
van de 7-voudige scheppingsrijken. 

 
De persoonlijkheid die zich in dit lichaam heeft ontvouwd, verenigt zich 

eerst met haar ziel en met alle andere incarnaties van de ziel, dan met 
de andere zielen (ongeveer 1000) van de zielsfamilie en hun 

incarnaties, totdat het uiteindelijk een multidimensionale 

persoonlijkheid wordt. Verdere fusies met hogere geestelijke wezens 
uit de causale werelden zijn mogelijk (zie transliminale ziel 

hieronder). 
 

Zodra de geïncarneerde persoonlijkheid van een ziel haar lichaam heeft 

getransformeerd en heeft meegenomen in de astrale sferen, verenigt ze 
zich met haar ziel en de zielsfamilie. Ze kan nu steeds weer op aarde in 

de menselijk gestalte die ze ooit was materialiseren, of een nieuwe 
kiezen. Deze persoon zal dan de volledige kennis van haar zielenfamilie 
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hebben, want de amnesie die bij de geboorte aan de geïncarneerde ziel 
wordt opgelegd, is nu opgeheven. Van nu af aan is zij een 

multidimensionale persoonlijkheid en geniet zij van de geestelijke en 
energetische mogelijkheden die voorheen alleen aan Goden werden 

toegeschreven. 

De veruiterlijking van het potentieel van de ziel en de overdracht ervan 

op mythologische personages, die "Goden" werden genoemd, was een 
psychologische goocheltruc door de angst van de jonge en de 

kinderziel. Terwijl het bewustzijn van dergelijke onrijpe incarnaties zich 
steeds meer van de ziel vrijmaakte, ontkende het haar bestaan en 

almacht als interne kennis en schreef haar creatieve potentieel toe aan 
externe bronnen. Op deze manier was het alleen bedoeld om de 

losmaking van het ego van de ziel te legitimeren. De schepping van de 
goden was dus het resultaat van de angsten van onvolwassen zielen, 

die zich liever ondergeschikt maakten aan uitwendige goden en de 

wetten die ze in de namen van deze goden schiepen, dan dat ze 
luisterden naar de innerlijke stem van hun waarheid. Daarover later 

meer. 

Een ander nuttig model voor de gelijktijdigheid van alle incarnaties van 
een ziel zou het volgende zijn: Elke incarnatie of gebeurtenis op aarde 

wordt eerst in de 7-voudige scheppingsrijken gecreëerd voordat ze op 
aarde verschijnt. Het origineel (de blauwdruk) is al aanwezig voordat 

het als een fysieke kopie op aarde verschijnt. Dit geldt ook voor de 
komende Evolutionaire Sprong: Het is al aanwezig voordat we het op 

aarde zien. 

Elke geïncarneerde ziel is een soevereine schepper in de 7-voudige 

scheppingsrijken en ze vormt tegelijkertijd onophoudelijk het verleden, 
het heden en de toekomst van haar geïncarneerde persoonlijkheid. De 

meeste ontmoetingen en gebeurtenissen op aarde worden in de 
droomtoestand tijdens de slaap besproken en gerangschikt wanneer het 

astrale lichaam in de astrale sferen verblijft. 

De juiste selectie van gebeurtenissen die zich op de grond manifesteren 

volgen een simultaan waarschijnlijkheidsmodel, waarvan de 
complexiteit het begrip van de menselijke geest te boven gaat. Dit 

kunnen we wel zeggen: het model vertegenwoordigt een enorme 
optimaliseringstaak, het werkt als een multi-factoriële analyse, waarin 

de reikwijdte van de vrije wil in geïncarneerde toestand een centrale 
variabele is. Het model genereert tegelijkertijd tal van alternatieven, die 

voortdurend worden aangepast en geactualiseerd ten opzichte van de 

voortdurend binnenkomende gegevens van de aarde. 
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In essentie hebben we te maken met twee groepen van beslissingen: 
1) belangrijke beslissingen van de ziel, die veel zeldzamer zijn en altijd 

uitkomen en 2) vrije wilsbeslissingen van het menselijk ego, die veel 
vaker voorkomen en niet altijd gerealiseerd worden. Ongerealiseerde 

gedachten vormen in dit model parallelle waarschijnlijkheidswerelden, 

parallelle tijdlijnen of betere frequentielijnen - parallel probability 
worlds, parallel timelines, or better frequency lines, die dan elders 

kunnen worden geïmplementeerd. In die zin werken de astrale sferen 
als een gigantisch computersysteem - een soort direct, interactief 

internet. 

De werkelijkheid die we op aarde ervaren is dus een deel van een veel 
grotere werkelijkheid die zich met een tijdsvertraging in de materiële 

3D-wereld voordoet. De ziel ontwerpt al haar incarnaties gelijktijdig in 
het eeuwige Nu van de astrale sferen en laat ze één voor één op aarde 

verschijnen. De "overleden" individuen, die niet meer op aarde wonen, 

bestaan en blijven zich ontwikkelen als delen van de ziel in de astrale 

sferen. 

Vroegere onbelichaamde incarnatiepersoonlijkheden kunnen van de 

huidige incarnatie leren, waarmee ze via de ziel een onbelemmerd 
energetisch contact onderhouden en bepaalde beslissingen in het 

"verleden" nu op een andere manier nemen. Elke oplossing wordt in de 
parallelle waarschijnlijkheidswerelden als een gevalsstudie opgeslagen. 

Dit aspect zal in detail worden besproken in relatie tot de term 

"multidimensionale persoonlijkheid".     

Men kan zich de som van alle incarnaties van de ziel voorstellen als de 
hoofdstukken van een boek, die de auteur achter elkaar op de PC intypt 

en vervolgens opslaat. Hij kan nu op elk moment redactioneel werk aan 
de voorgaande hoofdstukken doen om ze in overeenstemming te 

brengen met het huidige hoofdstuk en ook het ontwerp en de inhoud 
van de openstaande hoofdstukken, die hij eventueel ook als ruwe 

ontwerpen of schetsen op zijn PC heeft opgeslagen, wijzigen. Want de 
auteur weet van tevoren hoe zijn roman afloopt. Eventuele correcties 

vinden plaats in het Nu, terwijl de oude versies kunnen worden 

opgeslagen of verwijderd.   

Het uiteindelijke doel van de ziel is het einde van haar 
reïncarnatiecyclus en de overgang naar de causale werelden als een 

nieuwe entiteit. Dit bestaat uit de vereniging van de gehele zielsfamilie 
van meer dan 1000 zielen met de ervaring van 80.000-100.000 aardse 

levens in een historische tijdspanne van ongeveer 10.000 jaar. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/realitas-infinita-infinite-reality-part-ii/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/realitas-infinita-infinite-reality-part-ii/
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De incarnatiecyclus is tegelijkertijd individualisering en eenwording, 
waarbij geen stukjes informatie (informatie is hetzelfde als energie, zie 

behoud van energie) verloren gaan. Het vertegenwoordigt een gesloten 
lus en eindigt waar het begon: de zielsfragmenten van Alles-Dat-Is om 

zelf ervaring op te doen en geleidelijk weer samen te gaan met het 

Geheel. 

Het uiteindelijke doel is vooraf bepaald, alleen het pad is individueel. In 
die zin is de reis het doel. Evolutie, ook die op aarde, is geen doel, maar 

slechts een leermiddel. De ziel is volmaakt en heeft geen evolutie 

nodig: het is slechts een dorst naar ervaring. 

_________________________ 

Bekijk ook deze vier video's over de energetische en psycho-mentale 
kenmerken van de verschillende zielentijden zoals beschreven in dit 

hoofdstuk: 

Soul lives part 1 

Soul lives part 2 

Soul lives part 3 

Soul lives part 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZbqljfRVznI
https://www.youtube.com/watch?v=nixmlPX6H9U
https://www.youtube.com/watch?v=bt80UHa6U_0
https://www.youtube.com/watch?v=MZfcGs4pVGs
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VI. Het Licht Lichaams Proces en de 

Evolutionaire Sprong 
 
Dit hoofdstuk is in 2000 geschreven en is eigenlijk een anticipatie op 

het Eindtijdscenario dat zich dit jaar – 2019 - zal manifesteren nadat 

het in ontwikkeling was met in de sleutelrol mijn deelname als kapitein 
van het Planetary Ascension Team, het PAT, gedurende meer dan 2 

decennia, dat wil zeggen nadat ik de laatste fase van het LLP in de late 
jaren '90 ben ingegaan, zodat het van grote actualiteit is. Natuurlijk kan 

ik er nu nog veel meer aan toevoegen - deze website heeft het allemaal 
- maar daar gaat het niet om. Wat ik hier wil benadrukken is het feit dat 

alle toekomstige realiteiten eeuwig bestaan in de gelijktijdigheid van 
Alles-Dat-Is en op een precognitieve manier kunnen als toekomstige 

astrale waarschijnlijkheidsalternatieven door elke mediale begaafde 
persoon worden waargenomen. Dit is een belangrijk onderwerp van het 

huidige boek. 
  

George 
 

Vanuit de vorige opmerkingen komen we nu tot de volgende definitie 

van de reïncarnatiecyclus: 
 

De eschatologie van de reïncarnatiecyclus is het ontwikkelen en 
verwerven van de soevereiniteit van het menselijk bewustzijn (geest, 

psyche en lichaam) als een afzonderlijk referentiepunt voor de ziel en 
dus voor Alles-Dat-Is, met als doel de zelfkennis van de ziel en het 

Geheel. 
 

De scheiding van de ziel in een incarnatie schept de toestand van 
onvolmaaktheid. De eigenlijke evolutie van de geïncarneerde ziel die 

plaatsvindt op het historische toneel en slechts de schijn van een 
sociale evolutie aanneemt, is eigenlijk haar terugkeer naar de 

aanvankelijke perfectie, haar samensmelting met Alles-Dat-Is. De weg 
naar eenheid kan variëren, afhankelijk van de aard van de 

incarnatiecyclus en de planeet, maar het uiteindelijke doel is vooraf 

bepaald. 
 

1. Energetische achtergrond   
 
Op basis van deze definitie erkennen we dat de cyclus van reïncarnatie 

op verschillende niveaus speelt. Ten eerste hebben we de individuele 
evolutie van de ziel die door de zielsleeftijd wordt vastgelegd. Elke fase 

van de ontwikkeling van de ziel stelt specifieke eisen aan het menselijk 
bewustzijn. 
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De babyziel, die voor het eerst op aarde incarneert, is alleen in staat om 

aan de biologische behoeften van het lichaam te voldoen. Ze is niet in 
staat om verregaande gedachten, ideeën, interesses en handelingen te 

ontwikkelen. Vandaar het lage niveau van sociale ontwikkeling van een 

zielenpopulatie die voornamelijk bestaat uit baby- en kinderzielen. 
 

In werkelijkheid is de respectievelijke bevolking op aarde altijd 
gemengd en bevat ze zielen van alle leeftijden. Hun relatie verandert 

echter naarmate de geschiedenis van de menselijke beschaving vordert. 
Om deze reden verschijnt de geschiedenis van de mensheid als een 

reeks van opkomst en verval, afhankelijk van hoe hoog het aandeel aan 
volwassen en oude zielen is dat op een bepaald historisch moment in de 

menselijke bevolking is geïncarneerd.   
 

Aan het begin van de nieuwe tijd, toen Jezus verscheen, voltooiden vele 
zielen uit de laatste grote verspreiding op aarde hun incarnatiecyclus, 

zodat de zielenpopulatie die daarna kwam, voor het overgrote deel uit 
baby- en kinderzielen bestond. Dit verklaart ook de daaropvolgende val 

van het Romeinse Rijk en het begin van de Middeleeuwen, die in 

vergelijking met de klassieke periode van de Griekse oudheid - classical 
period of Greek antiquity, in de geschiedenis als de "donkere tijden" 

worden beschouwd. 
 

Onze discussie heeft betrekking op de huidige westerse beschaving. 
Hoewel we voldoende bewijs hebben dat er in het verleden 

verschillende beschavingen zijn geweest die hun cyclus van reïncarnatie 
en collectieve doelstellingen hebben voltooid en ruimte hebben gemaakt 

voor de nieuwe incarnatie-experimenten op aarde - de herinneringen 
aan die geavanceerde beschavingen, zoals bijvoorbeeld Atlantis, zijn al 

door Plato geleverd - zullen we hier alleen ingaan op de huidige 
beschaving en de energetische eisen van haar evolutie. 

  
De geboorte van een nieuw zelfbewustzijn in de 3D ruimte-tijd kan 

alleen worden vergeleken met de geboorte van een heel nieuw 

universum. De energetische eisen en implicaties zijn zo complex en 
vereisen zo'n verfijnde coördinatie van alle 7-voudige 

scheppingsniveaus dat ze ver buiten onze beperkte menselijke kennis 
en verbeelding liggen (Als Elohim-ziel en schepper van de nieuwe 

Gouden Melkweg - creator of the new Golden Galaxy en Gaia 5D - Gaia 
5D - heb ik veel indrukken van mijn scheppingswerk van nieuwe 

werelden door directe ervaringen opgedaan en door persoonlijke 
boodschappen van de Elohim, onze monade, in de volgende 18-19 jaar 

sinds ik dit boek heb geschreven).  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_antiquity
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_antiquity
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/09/the-seeding-of-the-golden-galaxy/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/11/the-birth-of-the-new-logos-gods-revisited/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/11/the-birth-of-the-new-logos-gods-revisited/
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De evolutie van het menselijk bewustzijn zoals we die op dit moment 
aantreffen en die we alleen kennen, is het product van een 

incarnatiegeschiedenis die ongeveer honderdduizend jaar geleden op 
aarde begon en al verbonden was met de verworvenheden van 

vroegere beschavingen. In dit geval bedoel ik niet zulke sociale 

verworvenheden als architectuur, techniek, organisatiegraad en riten, 
die voor de meeste esotici interessant zijn, maar het energetische web 

dat zulke beschavingen hebben ontwikkeld en aan de Aarde hebben 
geleverd, zodat de huidige beschaving op deze planeet zich kon 

ontvouwen. 
 

Er zijn bijvoorbeeld lokale, geografisch geïsoleerde beschavingen 
geweest die door collectieve incarnaties van complete zielsfamilies tot 

stand zijn gekomen, dat wil zeggen een hele familie van meer dan 
duizend zielen die in één enkel menselijk lichaam zijn geïncarneerd. 

Dergelijke beschavingen hebben op basis van verwante 
zielengemeenschappen bestaan. Dit soort collectieve incarnatie is 

makkelijker te dragen, omdat de mate van scheiding veel lager is dan 
de huidige, waarin een enkele ziel één lichaam bewoont. Als deze 

collectieve vorm van incarnatie niet op aarde had bestaan, zou het 

huidige incarnatie-experiment op basis van individuele zielen helemaal 
niet mogelijk zijn geweest.     

 
De incarnatie van een zielenfamilie of meerdere zielen in één lichaam 

tilt de persoon naar een hoger frequentieniveau. Het menselijk individu 
dat op deze manier tot leven komt heeft veel grotere geestelijke 

krachten en energetische mogelijkheden dan een gewone man, die de 
incarnatie van een individuele ziel vertegenwoordigt. 

 
Dit soort collectieve incarnatie wordt "transpersoonlijke ziel" genoemd 

en komt overeen met de energie van de Priester (6). Het wordt 
tegenwoordig zeer zelden toegepast, alleen wanneer een zielenfamilie 

speciale taken op aarde op zich neemt. De bekendste transpersoonlijke 
ziel van een levend persoon op dit moment is Sai Baba - Sai Baba in 

India (hij stierf later), over wie vele boeken zijn geschreven. 

 
Veel ervaringen van vroegere beschavingen waren in het energieweb 

van het astrale vlak van de aarde verweven - het 7-voudige 
scheppingsniveau, dat energetisch het dichtst bij de 3D ruimte-tijd van 

de aarde ligt en ook wel bekend staat als de "4e astrale dimensie". Ze 
werden daar opgeslagen en konden op verzoek heel gemakkelijk 

worden teruggevonden. Een deel van deze informatie werd aan de 
huidige beschaving verstrekt in verschillende moeilijke perioden van 

sociale transformatie. Alleen al het idee van de complexiteit van 
dergelijke energetische interacties zou ieder mens onmiddellijk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sai_Baba_of_Shirdi
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"hersendood" maken. Ze kunnen alleen worden in de Geestelijke 
werelden in de ongedeelde toestand begrepen en in de aanwezigheid 

van een verruimd bewustzijn.     
  

Ik noem deze aspecten op deze plaats om de invalshoek van de lezer 

uit te breiden voor de energetische achtergrond van een 
reïncarnatiecyclus in de 3D ruimte-tijd van de aarde, omdat de huidige 

esoterische literatuur zich vooral heeft gericht op de directe karmische 
en individuele aspecten van de reïncarnatiecyclus en geen aandacht 

besteedt aan de algemene organisatorische voorwaarden voor de 
implementatie van een collectieve incarnatiecyclus met talloze zielen op 

een enkele planeet. 
 

Deze overkoepelende benadering is in zoverre essentieel, dat ze ons 
een aanwijzing geeft over de komende Evolutionaire Sprong die zowel 

een collectief als een individueel energetisch fenomeen is. Vooral de 
analyse van de nauwe samenhang tussen de individuele ziel en het 

collectieve bewustzijn is in dit opzicht van cruciaal belang. Om dit te 
begrijpen moeten we opnieuw onze toevlucht nemen tot de 

energetische kenmerken van de individuele zieleleeftijd. 

 
De incarnatie van een ziel in een lichaam wordt met geheugenverlies 

geassocieerd, dat noch volledig noch constant is. Het is een variabele, 
afhankelijk van zowel de biologische leeftijd van de persoonlijkheid als 

de leeftijd van de ziel. 
 

Pasgeborenen hebben grotendeels ongehinderd contact met de 
geestenwereld, ook al wordt dit door hun ouders en volwassenen over 

het hoofd gezien of meestal ontkend. De intensiteit van dit contact 
neemt langzaam vanaf de leeftijd van vijf jaar af en bereikt een 

dieptepunt in de eerste pre-pubertaire latentieperiode (11-12 jaar). 
Tegelijkertijd begint de vorming van de volwassen persoonlijkheid als 

een ego.  
 

Vanaf de adolescentie tot aan de volwassenheid moet de menselijke 

entiteit met de externe uitdagingen van de maatschappij 
geconfronteerd worden. Tijdens deze periode moet de verbinding met 

de ziel zeer stil zijn - alle aandacht van de geest en de psyche is gewijd 
aan het omgaan met de taken van het leven en de accumulatie van de 

existentiële ervaring. 
   

Tegenwoordig worden echter veel oude en volwassen zielen geboren 
(beginnend sinds 1988) die genetisch gezien een meer open kanaal 

naar hun ziel en de hogere sferen hebben en ook als volwassene deze 
mediale vaardigheid behouden. Dit is mogelijk omdat ze aankomen op 
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een energetisch veranderde aarde, die sinds 1987 (eerste Harmonische 
Convergentie) haar meest intense, laatste fase van de Evolutionaire 

Sprong is ingegaan. 
 

De verbinding met de ziel neemt in de volwassenheid dramatisch toe, 

vooral na het 4e decennium, wanneer het individu genoeg ervaring 
heeft opgedaan om de illusoire aard van de menselijke instellingen en 

activiteiten te herkennen en psychologisch bereid is om afstand te 
nemen van oude collectieve overtuigingen. 

 
Een soortgelijke curve van geheugenverlies kan worden waargenomen 

tijdens de verschillende leeftijden van de ziel. De babyziel geniet een 
grotendeels onbelemmerde verbinding met de geesteswereld. Omdat zij 

de meest angstige van alle geïncarneerde zielen is, voelt zij zich ten 
onrechte in de koude wrede wereld van de driedimensionaliteit 

buitengesloten en kan zij slechts de minimale eisen van een aardse 
incarnatie aan om te overleven. 

   
De kinderziel, als een kind na zijn vijfde jaar, verliest steeds meer haar 

verbondenheid met de innerlijke waarheid. Haar aandacht gaat uit naar 

de buitenwereld, die ze voorzichtig verkent en stap voor stap begint te 
veroveren. Elke fysieke en mentale activiteit met als doel de uiterlijke 

wereld te verkennen, wordt door een gepaste mentale golf die 
rechtstreeks uit de ziel vloeit ondersteund en door de geïncarneerde 

entiteit als een levenskracht wordt gevoeld.   
   

Elke vorm van ongemak, traagheid en afzondering die het individu op 
bepaalde momenten voelt, kan met de terugtrekking van deze kracht 

worden verklaard. Slechts zeer weinig oude zielen zijn zich bewust van 
deze energetische eb en vloed van de ziel en passen zich aan hun ritme 

aan, terwijl ze hun angststructuur, die wordt bepaald door de drang om 
allerlei menselijke activiteiten uit te voeren ter wille van het 

voortbestaan, overwinnen. Babyzielen nemen dergelijke prikkels niet 
bewust waar, maar volgen dit natuurlijke ritme van plezier en 

terughoudendheid op een onwillekeurige, instinctieve manier.   

 
De kinderziel begint dit ritme van de levenskracht die uit de ziel komt te 

negeren. Daarom zijn zulke individuen vaak niet gecentreerd, 
prikkelbaar, makkelijk en permanent ongelukkig zonder te weten 

waarom. Ze zijn als kleine kinderen, die de grenzen van hun fysieke 
kracht bereiken en niet weten hoe ze met hun vermoeidheid en 

prikkelbaarheid om moeten gaan. Zulke zielen kiezen voor grotendeels 
beschutte levensbiografieën en gaan voorzichtig met de uitdagingen van 

het aardse leven om. 
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Net als kleine kinderen hebben ze behoefte aan een intacte en 
beheersbare omgeving - in een groot gezin of in traditionele 

samenlevingen met een lage sociale dynamiek en solide relaties. 
Aangezien de kindersterfte in dergelijke landen als gevolg van 

ontoereikende medische zorg zeer hoog is, hebben zij de zekerheid dat 

zij de aarde voortijdig kunnen verlaten als zij de uitdagingen van hun 
incarnatie niet aankunnen.     

 
Veel derdewereldlanden worden vooral bewoond door baby- en 

kinderzielen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de hoge AIDS-cijfers in 
verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. In de ontwikkelde landen 

is er een hoog percentage baby- en kinderzielen onder de 
plattelandsbevolking, die als regel het meest conservatief is. 

 
Het maximale geheugenverlies wordt waargenomen in de jonge ziel, die 

ook het meest bereid is om het bestaan van het Hoger Zelf te 
ontkennen. Ze wil weten wat ze kan bereiken in de 3D-ruimte-tijd. Als 

drager van de energie van de Krijger wil ze vechten en manipuleren 
met materie en mensen en vertoont ze vaak een onbesuisde moed die 

haar ook veel verdiensten kan brengen. De keerzijde van een jonge ziel 

zijn de kenmerken, die we ook in baldadige, roekeloze jeugd kunnen 
waarnemen. 

 
Personen met een jonge ziel zijn over het algemeen gezond en lijden 

zelden aan ziekten en lichamelijke kwalen, zelfs als ze geen aandacht 
besteden aan de eisen van hun lichaam. Deze robuustheid is gewenst 

en geprogrammeerd door de ziel. Het lichaam van een jonge ziel heeft 
de dichtste energielagen en is omgeven met de laagste 

angstfrequenties, die een optimale aanpassing aan de aardse 
omstandigheden van afscheiding ten koste van de zielsdimensie 

mogelijk maken en tegelijkertijd de ervaring van interne 
tegenstrijdigheden belemmeren. 

 
Vanwege deze specifieke energetische constructie zijn jonge zielen 

ontoegankelijk (ongevoelig) voor transcendentale kennis en ontkennen 

heftig de innerlijke stem van de waarheid. Omdat ze op sociaal succes 
gericht zijn, vrezen ze elke persoonlijke mislukking. Wanneer een jonge 

ziel rijk wordt, omringt ze zich altijd met rijke en succesvolle mensen 
van dezelfde zieleleeftijd. De verliezers worden door de jonge ziel van 

harte veracht, juist omdat haar 4e hartchakra op deze zieleleeftijd nog 
is gesloten en zij hen makkelijk de schuld geeft van hun falen. 

Verliezers en andersdenkenden worden uitgesloten. De sociale 
betrokkenheid is erg zwak.   
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Een geschikt studiemodel voor het leven en het gedrag van jonge zielen 
bieden de buitenwijken van de rijke en welgestelde burgers. De 

emotionele druk voor afzondering van de onzekere buitenwereld kan 
zeer nauwkeurig worden afgemeten aan de hoogte van de hagen rond 

hun huizen. De hoogste hagen zijn bijvoorbeeld te vinden in de 

omgeving van München, in Grünwald - de voorstad van de miljonairs. 
De bewoners van Starnberg, een andere miljonairsplaats met de 

hoogste inkomens in Duitsland, weigerden onlangs met succes de bouw 
van sociale woningen voor bejaarden op het grondgebied van hun 

gemeenschap goed te keuren, omdat ze zich gestoord voelden in hun 
rust. 

 
Als de jonge ziel faalt, zoekt ze altijd de oorzaken van haar falen bij 

andere mensen of ziet ze haar ongeluk als een slecht lot. Ze kent geen 
individuele genade, mededogen of liefde en laat de orde van de 

maatschappij over aan de harteloze wet en haar waakhonden. De 
ervaring die een jonge ziel opdoet, komt met de mate van haar 

geheugenverlies overeen. Aangezien de intra-psychische dimensie voor 
haar oppervlakkige dagelijkse bewustzijn verborgen blijft, is het meestal 

niet in haar zielsplan om situaties in het leven te ervaren die haar in 

verwarring brengen en interne twijfels veroorzaken of haar aansporen 
om te strijden tegen onrechtvaardige sociale normen en burgerlijke 

moed te tonen.     
 

De jonge geïncarneerde ziel geniet eerder van een leven van onkritische 
aanpassing en conformisme volgens het Amerikaanse motto: "Het is 

onfatsoenlijk om anders te zijn", van verovering, van puur sociaal 
succes, en, tegen het einde van de cyclus, van sociaal falen. Ze 

beschouwt haar leven als een opwaartse spiraal, waarbij een toename 
van de kwaliteit altijd wordt afgemeten aan een grotere overvloed aan 

tastbare materiële en financiële middelen. Jonge zielen geven de 
voorkeur aan consequent vloeiende, materialistisch georiënteerde 

biografieën, die geen diepgaande emotionele conflicten van hen eisen. 
Deze ervaringen blijven voorbehouden aan de cyclus van de volwassen 

(rijpe) ziel.   

 
Het is belangrijk om op dit punt te benadrukken, dat elke ziel haar 

leven op aarde uit eigen vrije wil plant en in samenwerking met andere 
jonge zielen coördineert, die soortgelijke gunstige omstandigheden op 

aarde willen ervaren. Het leven van een jonge ziel is niet minder 
kostbaar dan dat van een oude ziel. Aan het einde doet de jonge ziel 

allerlei ervaringen op, die een oude ziel ook aan het einde van haar 
incarnatiecyclus heeft opgedaan. 
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Vanuit het verticale perspectief moet dit aspect duidelijk zijn. Vanuit het 
horizontale perspectief van de huidige incarnatie hebben volwassen en 

oude zielen echter veel met de huidige vijandige levensomstandigheden 
te verteren, die door de meerderheid van de jonge zielen zijn 

vastgesteld en gedicteerd. De volgende video's bespreken op een 

uitstekende didactische en levendige manier de specifieke psycho-
mentale kenmerken van de vijf zielenleeftijden en hoe deze zich 

manifesteren in de samenleving (zie ook het vorige hoofdstuk - 
previous chapter): 

 
Soul lives part 1 

Soul lives part 2 

Soul lives part 3 

Soul lives part 4 

 

 

2. De Energetische Invloed van Jesus op de 
Incarnatie Geschiedenis van de Aarde 
 

De geschiedenis van de mensheid in de afgelopen 2000 jaar werd 
bepaald door de behoeften van jonge zielen, die sindsdien in de 

meerderheid zijn. Zij hebben het toneel van de geschiedenis betreden 
met de verschijning van Jezus Christus, wiens missie het was om de 

overgang van de kinderzielen, die op dat moment in de meerderheid 
waren, in de cyclus van de jonge ziel in te leiden (zoals ik in het vorige 

hoofdstuk - previous chapter -, schreef, argumenteer ik in dit boek 
vanuit een conventioneel standpunt en ga ik ervan uit dat Jezus 

werkelijk bestond, omwille van de eenvoud over een anders zeer 
complex onderwerp en vergeet ik bewust het feit dat Jezus Christus een 

mythe is, een christelijke sage, gebaseerd op het leven van Apollonius 
van Tyana, die een beroemd geestelijk leraar was in het Romeinse Rijk 

en tegelijkertijd met Jezus leefde; dit werd door de schrijvers van de 
Evangeliën - wie ze dan ook waren - minstens een eeuw, waarschijnlijk 

twee eeuwen later, beschreven; zie ook hieronder).    

  
Na zijn kruisiging, die een bijna-doodervaring was, kon hij opstijgen en 

veranderen in een multidimensionale persoonlijkheid. Hij had zijn 
Licht Lichaams Proces al tijdens zijn leven voltooid - vandaar de vele 

genezende wonderen die hij dankzij zijn superieure energie kon 
verrichten. Hier verwijs ik naar de christelijke mythe, die energetisch 

net zo echt is op aarde als het ware verhaal van de twee entiteiten, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-6/
https://www.youtube.com/watch?v=ZbqljfRVznI
https://www.youtube.com/watch?v=nixmlPX6H9U
https://www.youtube.com/watch?v=bt80UHa6U_0
https://www.youtube.com/watch?v=MZfcGs4pVGs
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-6/
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Jeshua en Apollonius van Tyana, waarvan de biografieën door het 
Orion-rijk werden gebruikt om de Christus-mythe als een composiet te 

creëren om de christelijke mensheid nog meer te verdoven. Zijn 
kruisiging was slechts een toneelstuk dat door de astrale rijken werd 

georkestreerd om de voorspellingen van de profeten in het Oude 

Testament te vervullen en zo op de eenvoudige geesten van de 
kinderzielen in die tijd indruk te maken.  

 
De enorme invloed van Jezus heeft niets te maken met zijn kruisiging, 

noch met de korte periode waarin hij preekte. Ook was hij in zijn 
vaderland niet eens zo beroemd. Zijn immense invloed op de 

geschiedenis van de mensheid, die tot op de dag van vandaag 
voortduurt en veel mensen verbaast, is aan zijn energetische missie als 

multidimensionale persoonlijkheid na zijn kruisiging te danken, die in 
zijn meest intense fase ongeveer 400 jaar heeft geduurd gedurende de 

hele tijd van de kerkelijke synodes -  Church synods. Hij werd zo een 
transliminale ziel. Deze term vereist speciale aandacht, omdat het 

een grote rol in de komende  Evolutiesprong speelt.  
  

Jezus was een oude ziel in haar laatste incarnatie (7e niveau). Hij was 

de laatste ziel van zijn zielenfamilie, zijn zielenstam (zeven 
zielsfamilies) en zijn zielseenheid (7×7 zielenfamilies). De meeste 

families van zijn zielseenheid hadden de zielswerelden van de 5e 
dimensie, waar de zielen wonen terwijl ze nog in de cyclus van 

reïncarnatie zitten, al verlaten en hadden zich met nieuwe entiteiten in 
de oorspronkelijke oorzakelijke werelden verenigd. De beëindiging van 

de reïncarnatiecyclus van een zielenfamilie eindigt altijd met de 
vereniging van alle zielen tot een nieuwe entiteit. Deze transformatie 

vindt na een grondige beoordeling van de zojuist voltooide 
incarnatiecyclus plaats, die leidt tot een samensmelting van alle 

incarnatie-ervaringen. Het resultaat is een enorme verhoging van de 
frequenties, die de toegang van de zielsfamilie als een monade tot de 

causale werelden (9e tot 12e dimensie) mogelijk maakt.     
 

De causale werelden zijn een onafhankelijke dimensie van de 7-

voudige scheppingsniveaus, die een hogere frequentie hebben dan het 
energetische spectrum van de zielsniveaus die nog steeds in een of 

andere vorm bij de reïncarnatiecyclus betrokken zijn. De causale 
werelden zijn niet meer zo nauw verbonden met de fysieke 3D ruimte-

tijd als het geval is met de astrale rijken van de zielen die nog steeds in 
de cyclus van de reïncarnatie zitten.   

 
Toch sturen de causale werelden ongeveer elke 2000 jaar een 

vertegenwoordiger naar de aarde, die een energetische missie 
nastreeft. Jezus was zo'n vertegenwoordiger. Na zijn kruisiging kon hij 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_seven_ecumenical_councils
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zijn lichaam transformeren en naar de hogere sferen brengen door 
middel van transmogrificatie (kosmische ascensie, transfiguratie). Hij 

werd zo een multidimensionale persoonlijkheid. Tijdens deze 
transformatie kon hij de grenzen van zijn aardse persoonlijkheid en 

bewustzijn opheffen door toegang te krijgen tot de hele ervaring en 

kennis van zijn ziel en zijn zielenstam. 
 

De kennis en energie die hij van nu af aan ontving bevatte ook 
geestelijke elementen uit de causale werelden, die de zielsfamilie van 

Jezus vreemd waren en die hij zelf in deze vorm niet kende uit zijn 
verblijf in de droomstaat in de astrale werelden van de 5e dimensie. Het 

lichaam van de mens met de naam Jezus werd een vat voor de grote 
kosmische energieën van de causale werelden, die voortaan als 

Christusbewustzijn op aarde zouden kunnen fungeren. 
 

De "Opgestegen Christus" werd een transliminale ziel, die bevrijd 
werd van de beperking van ruimte en tijd. Zo'n ziel wordt met de 

krachtige energie van de Koning (7) geassocieerd. In werkelijkheid 
vertegenwoordigt een transliminale ziel alle zeven energieën die 

samensmelten in de causale werelden.    

 
Jezus was in staat om op elke plaats te materialiseren en te 

dematerialiseren, en zo de mensen van de vroege christelijke jaartelling 
direct te beïnvloeden. Hij kon ook zeer effectief zijn invloed op de 

hoofdrolspelers van de vroegchristelijke kerk uitoefenen door middel 
van telepathie en dromen, zoals Paulus. Het idee van de "Heilige Geest" 

- Miracle of Pentecost - als een wonder van Pinksteren zou ook kunnen 
worden toegeschreven aan dit alomtegenwoordige effect van het 

Christusbewustzijn. 
 

Het lichtwezen Jezus was een overbrenger van de energieën van de 
causale werelden, die hij naar de geïncarneerde entiteiten op aarde 

bracht met behulp van zijn zielsfamilie, die in de astrale sferen moesten 
wachten op hun uiteindelijke vereniging met en overgang naar de 

causale werelden, zolang hij nog op de grond verbleef. Alle zogenaamde 

"heiligen" in de kerk ontvingen zijn energetische invloed als inspiratie, 
wilskracht, dromen of visioenen. Jezus verscheen ook direct aan veel 

mensen in zijn kristallijne lichtlichaam. 
  

Iedereen die door zijn energie werd geraakt, werd bekeerd en 
opengesteld voor de kosmische liefde en het gevoel van genade, dat tot 

dan toe alleen theoretisch bekend was maar niet werd beoefend. Het 
volk kon Jezus niet van een sterfelijk mens onderscheiden. 

 

http://www.biblemeanings.info/Parables/miracles/36.html


118 
 

 

Het effect van een transliminale ziel rust in de eerste plaats op haar 
onmiddellijke astrale energieoverdracht. Het astrale veld van een 

multidimensionale persoonlijkheid opent alle chakra's van een 
geïncarneerde entiteit die zich toevallig in haar nabijheid bevindt. Dit 

effect kan door de persoon worden als extase of een staat van genade 

ervaren. Hetzelfde effect kan ook worden bereikt door een astrale 
energetische actie op een afstand, getriggerd door de causale werelden.   

 
De zogenaamde "geestelijke verlichting", die een centrale rol speelt in 

de christelijke religie en door sommige mystici en heiligen in de 
gevorderde zielsleeftijd werd ervaren, is zo'n energetisch proces dat 

leidt tot een tijdelijke opening van alle lichaamschakra's (zie hoofdstuk 
IX - chapter IX). Op deze manier ervaart de geïncarneerde entiteit een 

enorme emotionele beroering, die de grenzen van zijn psyche en geest 
oplost. 

 
Een persoon in een staat van spirituele openbaring wordt door de 

astrale krachten van liefde overspoeld, die hem zowel emotioneel als 
diepgaand sensueel beroeren en hem herinneren aan zijn ware bestaan 

als een onsterfelijke ziel. Tijdens zo'n episode ervaart de aardse 

persoonlijkheid de staat van onvoorwaardelijke genade vanuit het besef 
dat ze onsterfelijk is, net als haar ziel en dat haar vermeende vijanden 

op aarde haar zielszusters en -broeders zijn, waarmee ze voor altijd in 
liefde is verenigd.   

 
In één woord, het proces van plotselinge spirituele verlichting 

vertegenwoordigt een massale terugtrekking van geheugenverlies. In 
deze toestand kunnen menselijke geïncarneerde wezens slechts voor 

een korte periode in hun huidige stadium van energetische 
lichtlichaamsevolutie verblijven, omdat de astrale energieën die zij 

tijdens deze openbaring ontvangen van immense intensiteit zijn en hun 
fysieke vaten kunnen doorbranden. Deze gebeurtenis laat echter 

blijvende herinneringen in hun geest achter, die hun 
persoonlijkheidsstructuur voor altijd transformeert. 

 

Vanuit deze ervaring werden de belangrijkste mystieke en christelijke 
schriftteksten geschreven: het waren mentale inspanningen om het 

onbeschrijflijke onder woorden te brengen. Zelfs het Wonder van 
Pinksteren - Miracle of Pentecost was zo'n collectieve openbaring, 

waarin de deelnemers zich plotseling hun oude incarnaties en talen 
konden herinneren en elkaar uit vorige levens konden herkennen (zoals 

bij veel leden van het PAT in de huidige eindtijd het geval is). De 
herinnering aan dergelijke energetische ervaringen op het niveau van 

de ziel is het materiaal waaruit religies ontstaan en daarna tot 
betekenisloze rituelen verharden. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10/
http://www.biblemeanings.info/Parables/miracles/36.html
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Het onmiddellijke energetische effect van een transliminale ziel, die de 

drager is van causale energieën, komt dus overeen met het 
energetische effect dat leidt tot openbaring en plotselinge verlichting. 

Verlichting is dus een zuiver energetisch proces en heeft niets te maken 

met religie. Religies zijn een mogelijke antropocentrische interpretatie 
van deze heilige ervaring. In die zin is het niet eens heilig, want het 

begrip "heiligheid" is ook een aards begrip. Vanuit het perspectief van 
de hogere sferen is er geen sprake van heiligheid of religieuze mystiek, 

maar alleen van zuivere energie.   
   

Dit is een zeer belangrijke bevinding, omdat het Licht Lichaams Proces - 
Light Body Process als een "verlichting in termijnen" kan worden 

beschreven, waarbij de ware openbaring komt met de ascensie en de 
zalige samensmelting met de Bron. Deze kosmische ervaring kan niet 

naar aardse maatstaven worden gemeten - het is oneindig veel 
intenser. Het Licht Lichaams Proces heeft daarom niets te maken met 

het huidige christendom - het initieert alleen zijn laatste daad die 
bekend staat als de "Tweede Komst van Christus" - it only initiates its 

last act known as the “The Second Coming of Christ”. 

 
Het lichtlichaam van een transliminale persoonlijkheid is onsterfelijk en 

heeft geen voedsel of seks nodig. Door zijn hoogfrequente trillingen is 
het misschien niet voor iedereen zichtbaar. De energie van een 

transliminale ziel die zich als mens presenteert, verlicht de angst van de 
aanwezigen en versnelt hun energetische transformatie. In haar 

aanwezigheid komen de geïncarneerde zielen in contact met de staat 
van plotselinge geestelijke verlichting, die gepaard gaat met een 

tijdelijke opheffing van geheugenverlies. Dit vermogen vertoont slechts 
een aantal volwassen en de meeste oude zielen. 

 
De energie van een transliminale ziel wordt door alle jonge en 

onvolwassen zielen als uiterst verontrustend en onaangenaam ervaren, 
omdat het de interne verdeeldheid in hun karakters versterkt. Daarom 

haten donkere entiteiten het licht. Zulke zielen kunnen niet direct van 

de energetische werking van een transliminale ziel profiteren.     
 

Om deze reden wordt er een groep adepten om haar heen gevormd, 
die de impact en de leer van de transliminale ziel vertalen en in een 

verbale vorm verdunnen, die door jongere zielen begrepen en 
ontvangen kan worden. In die zin werkt een transliminale ziel op aarde 

als een multidimensionale persoonlijkheid. In dit geval 
vertegenwoordigt de cirkel van adepten haar persoonlijke 

multidimensionaliteit, die zich alleen in de hogere astrale sferen 
werkelijk kan ontvouwen. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
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De vraag of elke multidimensionale persoonlijkheid ook een 

transliminale ziel is, d.w.z. ook energieën van de causale werelden 
draagt, kan op dit punt niet definitief worden beantwoord. Mijn intuïtie 

vertelt me dat er multidimensionale persoonlijkheden kunnen zijn, die 

zowel op Aarde als in de astrale werelden vrijgesteld zijn van de 
beperkingen van ruimte en tijd, zonder de steun van energieën van de 

causale werelden. Uiteindelijk is zo'n onderscheid irrelevant omdat alle 
systemen U-sets van Alles-Dat-Is zijn. 

 

 
3. Redenen voor de Evolutionaire Sprong en het 

Licht Lichaams Proces 

 
Wat zijn de gevolgen van deze discussie voor de komende 
Evolutionaire sprong van de mensheid? 

 
Het Licht Lichaams Proces - Light Body Process dat op dit moment op 

alle geïncarneerde zielen van toepassing is, veroorzaakt op een of 
andere manier een toename van de lichaamsfrequenties die 

overeenkomt met de leeftijd van de ziel en is gecodeerd in het 
zielenplan voor deze incarnatie.  

 
Rijpe en oude zielen zijn veel verder gevorderd in hun zielsevolutie dan 

de rest van de bevolking en zullen het Licht Lichaams Proces direct 
ervaren. Baby-, kind- en jonge zielen, waarvan het lichaam omgeven is 

door dichte laagfrequente lagen, zullen het Licht Lichaams Proces vooral 

ervaren als een fundamentele verschuiving in waarden. Deze mentale 
verschuiving gaat gepaard met een langzame afbraak van de dichtste 

lagen van angst. Deze lagen zijn substantieel in alle oude zielen (indigo 
en kristallijne kinderen) verwijderd. Omdat ze met hogere frequenties 

vibreren, kunnen ze de energieën van het Licht Lichaams Proces veel 
beter absorberen, wat een continue frequentieverhoging is, en hun op 

koolstof gebaseerde lichamen veel sneller in kristallijne lichtlichamen 
transformeren.   

 
Het proces is individueel en er kan van deze regel worden afgeweken. 

Nieuwe blokkades kunnen worden ingevoerd of oude blokkades kunnen 
worden versterkt door negatieve mentale houdingen (angst) ten 

opzichte van het proces, dat het tot stilstand kan brengen. Zulke 
personen moeten dan hun incarnatie eerder afmaken, bijv. sterven aan 

verschillende ziekten en zullen het op een later tijdstip opnieuw 

proberen. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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Het Licht Lichaams Proces is een centraal energetisch fenomeen van de 

Evolutionaire Sprong van de mensheid op Aarde, die nog andere 
verreikende kosmische energetische processen omvat die sinds 1987 

intensief plaatsvinden. In 1999 bevonden alle mensen op de grond zich 

tenminste in de derde fase van het Licht Lichaams Proces, dat voor 
didactische doeleinden kan worden onderverdeeld in twaalf 

opeenvolgende stappen (stadia), hoewel deze stappen in werkelijkheid 
tegelijkertijd plaatsvinden en geen praktische betekenis hebben. 

Ascensie is alleen mogelijk na voltooiing van de 11e fase van het Licht 
Lichaams Proces (voetnoot 1). 

 
Voor meer details over het onderwerp raad ik het gechannelde boek 

"What is Lightbody" van Tashira Tachi-ren aan, dat een populaire 
technische introductie van dit proces bevat. Helaas worden de 

psychische en somatische aspecten van het Licht Lichaams Proces - 
psychic and somatic aspects of the Light Body Process, die naar mijn 

ervaring naar voren komen en de grootste hindernissen voor de 
betrokkene vormen, in deze korte beschrijving niet besproken. Deze 

klinische aspecten zouden individueel moeten in gesprekken met 

gevorderde persoonlijkheden (zoals elf jaar later het geval was met de 
leden van het PAT op deze website) worden uitgewerkt. Eigenlijk is dit 

boek niet meer relevant omdat de energetische vooruitgang die het PAT 
voor Gaia en de mensheid teweeg heeft gebracht zo diepgaand is, dat 

het de energetische situatie op aarde voorgoed heeft veranderd. Deze 
website is een naadloze kroniek van het planetaire en individuele 

ascensieproces sinds 2011 - a seamless chronicle of the planetary and 
individual ascension process since 2011 - en uniek in de 

wereldliteratuur).   
 

Het moet hier duidelijk gezegd worden dat alleen oude zielen, die zich 
op het zevende niveau van hun oude zielencyclus bevinden en in hun 

laatste incarnatie zijn, het vermogen zullen verwerven om de huidige 
incarnatie te beëindigen met een kosmische ascensie. Volgens ruwe 

schattingen zijn er momenteel ongeveer twee tot vijf miljoen oude 

zielen op het zevende niveau die op aarde geïncarneerd zijn, waarvan 
slechts een fractie de biologische leeftijd heeft bereikt om in de 

komende tien jaar op te stijgen (vanaf de zomer van 2001, toen het 
boek klaar was, tot 2012, toen de eerste golf van ascensiekandidaten, 

in wezen het PAT, inderdaad naar 5D opstegen tijdens de stargate 
12.12.12 - 12.21.12). Dit was dus een vrij goede voorspelling op dat 

moment). 
  

De Apocalyps (Grieks: verschijning, openbaring) van de Evolutionaire 
Sprong zal worden geïnitieerd met de eerste ascensie van een geschikt 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://westworld.nl/resources/pat_books/
http://westworld.nl/resources/pat_books/
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persoon. In de Bijbel wordt dit proces aangekondigd als de "Tweede 
Komst van Christus" (Grieks: parousia). Deze persoon zal een 

transliminale ziel zijn en zal zijn missie op aarde als vertegenwoordiger 
van de causale werelden uitoefenen. Zijn verschijning zal een mentale 

revolutie op het collectieve vlak veroorzaken en een fundamentele 

paradigmaverschuiving in de maatschappij. 
  

De materialistische doctrine van de evolutie zal als vals worden 
verworpen en de voorrang van de Geest op de materie zal uiteindelijk 

worden aanvaard. Wetenschap, religie, filosofie en ethiek zullen in hun 
grootste identiteitscrisis in de moderne geschiedenis van de mensheid 

terechtkomen. Oude overtuigingen van populair pseudo-
wetenschappelijke aard zullen snel worden losgelaten en door de 

nieuwe Weltanschauung van de theorie van de Universele Wet 
vervangen. Oude gedragspatronen die nogal moeilijk te veranderen 

zijn, zijn al "ijle lucht" en brengen veel individuele tragedies met zich 
mee.  

 
Omdat onze materiële wereld een spiegelbeeld is van onze ideeën, zal 

deze in het kielzog van deze paradigmawisseling ineenstorten en 

vervangen worden door nieuwe sociale vormen en normen (buiten als 
binnen, binnen als buiten). In het bijzonder zal de huidige economische 

en politieke orde tot een einde komen. De fysieke principes, zoals 
overheid, financiën, productie- en machtsmonopolies, concurrentie, 

scheiding van staat, enz., waarop de huidige samenleving is gebaseerd, 
zullen worden vervangen door echte spirituele principes. 

 
Het is makkelijk te beseffen dat deze veranderingen vooral de jonge 

zielen zullen beïnvloeden, die door de Ascensie van de eerste 
multidimensionale persoonlijkheid in de cyclus van de volwassen ziel 

zullen worden getransformeerd. 
 

De bevolking van de jonge zielen heeft een reeks collectieve 
overtuigingen en dogma's gevestigd, die met overtuiging zowel door 

zowel politici en bedrijfsleiders als door hun handlangers in wetenschap 

en cultuur worden vertegenwoordigd. Aangezien deze overtuigingen, 
met uitzondering van enkele buitenstaanders, nog niet door het grote 

publiek in twijfel worden getrokken - de machtspositie van de jonge 
zielen in de samenleving zorgt hiervoor - zullen ze pas als vals worden 

herkend nadat de officiële verschijning van de nieuwe transliminale ziel 
heeft plaatsgevonden.   

  
De nieuwe transliminale persoonlijkheid zal de energetische 

mogelijkheden van de ziel demonstreren, zoals teleportatie, bilocatie, 
telepathie, energetische genezing, het overwinnen van ruimte en tijd en 



123 
 

 

het gelijktijdig bestaan in meerdere dimensies, enz. Veel jonge zielen 
zullen echter weigeren de ware aard van het menselijk bestaan te 

accepteren en zullen deze wereld voortijdig verlaten. De anderen zullen 
hun wereldbeeld radicaal veranderen en zich openstellen voor de 

invloeden van de ziel. 

 
Deze begrenzing van het bewustzijn gaat altijd met een teleurstelling 

over de huidige stand van zaken gepaard, wat de ineenstorting inhoudt 
van sociale structuren die door jonge zielen zijn gebouwd en alleen 

bestemd zijn voor hun beperkte behoeften. Geen enkele structuur kan 
veel langer duren zodra de mensen het collectief beginnen te 

betwijfelen, omdat het de spirituele kracht mist die het als een matrix in 
de 3D of enige andere hoger dimensionale werkelijkheid in stand houdt.  

 
De buitenwereld is slechts een projectie van de innerlijke dimensie van 

de ziel. Omdat de uiterlijke werkelijkheid en de innerlijke wereld in een 
gesloten lus met elkaar verweven zijn, zodat de innerlijke beelden naar 

buiten worden geprojecteerd en materialiseren als een vooropgezette 
werkelijkheid, die op haar beurt het menselijk bewustzijn bepaalt, wordt 

elke innerlijke spirituele transformatie van de mensheid altijd 

geassocieerd met een uiterlijke. Voor velen die zich vastklampen aan 
oude ideeën, zal deze omwenteling de vorm aannemen van een 

apocalyps, terwijl de negatieve connotatie van dit woord in feite als een 
individuele ramp zal worden ervaren. 

 
Mensen die nauwelijks op deze verandering en de noodzaak ervan 

bevestigen (zoals de leden van het PAT doen) kunnen wachten, zullen 
het begin van de Evolutiesprong als de extatische gebeurtenis ervaren 

die het werkelijk is. Zij die "Op de Vooravond" (de roman van Turgenev 
- (Turgenev’s novel) van de zondvloed door hun angst gekweld en 

verlamd worden, zullen deze innerlijke realiteit ervaren als een externe 
cataclysmische crisis. 

 
Deze psychologische dichotomie in de menselijke verwachtingen zal het 

lot van de mensheid tijdelijk splitsen. Dit belangrijke proces in de Eind 

Tijd wordt expliciet in het Nieuwe Testament voorspeld:   
    

"Want zoals zij aten en dronken in de dagen voor de zondvloed, 
trouwden en ten huwelijk gaven, ... totdat de zondvloed kwam en alles 

wegvaagde: zo zal het zijn met de komst van de Zoon van God. Dan 
zullen er twee in het veld zijn: de ene wordt weggenomen, de andere 

wordt achtergelaten. Twee mensen zullen de molen malen,... Eén zal 
weggenomen worden, de andere zal achterblijven. (Mattheüs 24, 38-41 

- Matthew 24, 38-41)."  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Eve
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A38-41&version=NIV
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Welke veranderingen zullen de volwassen zielen in dit proces ervaren? 
Om dit te begrijpen moet men rekening houden met de behoeften van 

de cyclus van de volwassen ziel. Terwijl de jonge ziel meestal een 
robuuste gezondheid geniet, is de ervaring van de kwetsbaarheid en de 

vergankelijkheid van het menselijk biologisch lichaam voorbehouden 

aan de volwassen ziel, die nu de moed heeft om de existentiële grenzen 
van deze met angst beladen werkelijkheid te verkennen. 

 
Deze bevinding toont maar al te duidelijk aan dat ziekten geenszins een 

technisch falen van het lichaam zijn, zoals momenteel in de 
geneeskunde wordt aangenomen, maar een bewuste beleving van de 

ziel. In het algemeen zijn ziekten een uiting van mentale angsten die 
niet direct door de geest worden waargenomen en zich daarom op 

somatisch niveau moeten manifesteren. Ze zijn een leermiddel van de 
ziel waarmee ze de menselijke geest en psyche traint, zodat ze op hun 

beurt kunnen profiteren en groeien van deze waardevolle ervaring met 
angst beladen menselijke omstandigheden.   

 
Om deze reden kan een chronische ziekte alleen volledig genezen 

worden als de mentaliteit van de entiteit verandert en de les, die 

verankerd is in het zieleplan, voldoende is geleerd. Terwijl de volwassen 
ziel met haar ziekte wordt geconfronteerd, leert ze met haar angsten 

om te gaan en op een onafhankelijke manier te verwerken. 
 

De jonge ziel wordt in de regel van dergelijke ervaringen gespaard, 
omdat ze er niet klaar voor is om met haar innerlijke angsten 

geconfronteerd te worden. De vrije wil van de mens is op dit gebied 
begiftigd met een ruime keuzevrijheid die kan worden teruggebracht tot 

twee fundamentele alternatieven - de geïncarneerde entiteit kan alleen 
bewust, of onbewust, besluiten om de toestand van gezondheid of 

ziekte te ervaren. De indicator is in beide gevallen het niveau van de 
angst die op het somatische niveau wordt geprojecteerd en zich 

manifesteert als een ongemak. 
 

Om deze reden ervaren veel volwassen zielen momenteel een toename 

en opeenstapeling van verschillende ziekten die deze mensen letterlijk 
"uit het niets" treffen, zodat ze uit het gebruikelijke "menselijke 

verkeer" kunnen worden getrokken. De volwassen ziel wil graag op tijd 
met haar karmische taken op het gebied van het fysieke lichaam klaar 

zijn voordat de eigenlijke Evolutionaire Sprong plaatsvindt en zo 
waardevolle ervaringen opdoen die haar in staat stellen om de cyclus 

van de oude ziel met totaal andere eisen te betreden.   
   

Deze ziekten hebben een dubbele functie: ten eerste maken ze deel uit 
van het zieleplan, ten tweede krijgen de "zieke" mensen de sociale 
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rectificatie om zich thuis van hun werk en dagelijkse taken te ontdoen 
en zich op zichzelf en de wereld rondom te gaan bezinnen, zodat ze zich 

mentaal op de komende Evolutionaire Sprong kunnen voorbereiden. 
Ook krijgen ze de kans om hun diepgewortelde angsten te overwinnen 

en hun psyche geestelijk te versterken. Dit heeft een positief effect op 

het Licht Lichaams Proces. Helaas erkennen veel volwassen zielen deze 
ervaring niet als een kans en proberen zij bewust hun spirituele groei in 

de loop van dit proces te voorkomen door zich hardnekkig aan hun oude 
gebruikelijke hallucinaties vast te klampen.  

   
De oude zielen zijn al lang op het spirituele pad van de evolutie. Veel 

oude zielen (indigo), die momenteel ook biologisch oud zijn (ouder dan 
50), zijn pioniers van de Evolutionaire Sprong. Zij hebben de mensheid 

in zijn donkerste periode sinds de Tweede Wereldoorlog gediend door 
stilzwijgend de transformatie van Gaia en de mensheid met hun 

hoogfrequente energetische velden te ondersteunen. Veel van deze 
sterzaadjes hebben hun weg in volledige eenzaamheid gevonden.    

   
Hun bijdragen kunnen vanuit aards oogpunt niet goed worden 

gewaardeerd. Dit is alleen mogelijk in de ongedeelde toestand in de 

astrale sferen. Sommigen van hen zijn aan het einde van hun fysieke 
krachten en verliezen langzaam het vertrouwen in de langverwachte 

verandering. Zulke personen zullen het meest profiteren van deze 
Gnosis, die ze samen moeten bespreken. Het gezelschap van 

gelijkgestemde oude zielen zal hen moed geven en hun frequenties 
verhogen, zodat zij het officiële begin van dit proces kunnen ervaren 

met de Eerste Ascensie (Dit scenario, door mijzelf 18 jaar geleden in 
2001 voorspeld, werd in 2011 gerealiseerd toen ik de leden van het PAT 

rond deze website verbond en we samen de sterrepoort van 11.11.11 
openden die het succes van de planetaire ascensie en die van een deel 

van de mensheid, die daarvoor nogal onzeker was, garandeerde). 
 

De eerste persoon die ascendeert zal een multidimensionale 
persoonlijkheid en een transliminale ziel zijn. Hij zal de aardse 

ervaringen en verworvenheden van de mensheid opnemen en tot een 

nieuwe leer combineren die in overeenstemming is met de Geest van de 
7-voudige scheppingsgebieden. De aardse Weltanschauung moet in 

harmonie worden gebracht met de kosmische Geest. Deze aanpassing 
zal enige tijd in beslag nemen en zal in verschillende golven 

plaatsvinden.       
   

De eerste grote transformatie, die ook beschreven kan worden als een 
zielsorgasme, zal naar verwachting tussen 2008-2012 plaatsvinden. 

Het begrip orgasme wordt niet willekeurig gekozen. Gedurende deze tijd 
zullen emotioneel plezier en fysieke pijn zich mengen in een nieuwe 
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energetische toestand die het menselijk bewustzijn in een flits voor 
nieuwe realiteiten zal openen. Zoals elk orgasme zal het gepaard gaan 

met natrillingen, die een snelle, onvoorstelbare radicale transformatie 
van de menselijke samenleving vanuit het huidige standpunt teweeg 

zullen brengen (Inderdaad, de ergste zware reiniging van de menselijke 

duisternis vond plaats tussen 2007 en 2012 toen de lichtkrijgers van 
het eerste en het laatste uur, in wezen het PAT, naar 5D opstegen 

tijdens de opening van de Sterrenpoort 12. 12.12 -12.21.12 en toen 
besloot om terug te keren op 3D aarde als avatars, nog steeds in een 

fysiek vaartuig, om de mensheid te redden die in zijn diepste slaap was. 
Eind 2013 creëerden mijn tweeling-Elohim-ziel Amora en ikzelf de 

nieuwe aarde - Gaia-5 - zoals in deze kroniek - chronicle - besproken).       
 

De nieuwe transliminale persoonlijkheid zal de grondlegger van de 
nieuwe "Gouden Eeuw" (het tijdperk van Waterman) zijn, net zoals 

Jezus de grondlegger was van het christelijke tijdperk (Vissentijdperk), 
dat nu ten einde loopt. Het nieuwe tijdperk zal dus post-christelijk zijn. 

Daarom zal het verschijnen van deze persoonlijkheid een enorme 
weerslag op het oorspronkelijke christelijke drama hebben - the 

appearance of this personality will have tremendous repercussions on 

the original Christian drama - dat zich in verschillende fasen zal 
afspelen. 

 
De "nieuwe Christus" zal in feite een "Antichrist" zijn, althans vanuit het 

perspectief van de georganiseerde religies, omdat hij zal aantonen dat 
elke geestelijke gemeenschap met God, dat wil zeggen met de 

individuele ziel en de Geesteswerelden, nooit door een georganiseerde 
instelling kan worden geregeld, maar een intieme dialoog met de 

innerlijke stem van de persoonlijke waarheid moet zijn. Als onderdeel 
van het Licht Lichaams Proces zal hij de mensen in de omgang met hun 

ziel instrueren.   
 

De nieuwe evoluerende individuele spiritualiteit van de jonge zielen, die 
net in de cyclus van de volwassen ziel zijn gekomen, zal hen helpen om 

makkelijk aan de organisatorische opsluiting van de hedendaagse 

religies te ontsnappen, die ze in het verleden voor hun spirituele 
ontwikkeling als gids of wrijvingsvlak nodig hadden. De georganiseerde 

religieuze gemeenschappen zullen door de nieuwe spirituele mensen 
vreedzaam en zonder rancune worden afgezworen en niet zoals de 

atheïsten in het verleden. De oude religies zullen door het volk 
eenvoudigweg als een oud, te klein keurslijf worden uitgekleed. Op deze 

manier zullen de huidige georganiseerde religies snel ineenstorten en 
van het toneel verdwijnen.    

 

http://www.stankovuniversallaw.com/2014/05/birth-logos-gods-gaia-humanity/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/11/our-lightwork-in-rome-a-new-spiritual-paradigm-creates-the-opening/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/11/our-lightwork-in-rome-a-new-spiritual-paradigm-creates-the-opening/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/11/our-lightwork-in-rome-a-new-spiritual-paradigm-creates-the-opening/
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Hetzelfde geldt voor de empirische wetenschap, die vandaag de dag het 
belangrijkste kennissysteem is dat het leven van de mensen in 

belangrijke mate bepaalt. Dit fundamenteel verkeerde cognitieve 
systeem zal voor altijd door de nieuwe Pantheorie en Gnosis van de 

Universele Wet worden vervangen. De ingrijpende gevolgen van deze 

spirituele herschikking zullen buiten de grenzen van het huidige 
menselijke begrip vallen. Ze zijn een centraal thema in al mijn 

wetenschappelijke en gnostische werken.   
 

Pas nadat de eerste manifestatie van de paradigmawisseling heeft 
plaatsgevonden, zullen meer mensen uit de nabije omgeving van de 

transliminale ziel ook kunnen ascenderen. De ontbinding van het 
lichaam en de aardse persoonlijkheid en haar samensmelting met de 

ziel en de zielenfamilie, vaak een Overziel genoemd, roept in de oude 
ziel in haar laatste incarnatie een nieuwe angst op. In de loop van haar 

lange cyclus van reïncarnatie is ze zo gewend geraakt aan het fysieke 
vat en het aardse leven dat ze aan het einde van haar laatste incarnatie 

een nieuwe angst voelt om in de ontlichaamde staat van haar nieuwe 
normale multidimensionale bestaan in de hogere sferen te springen. 

 

Veel zielen die zullen ascenderen, zullen niet naar de aarde terugkeren, 
maar kunnen ervoor kiezen om samen te smelten met de andere 

zielsverwanten en hun reis naar de oorzakelijke werelden voortzetten. 
Zij zullen de aarde tijdens haar transformatieperiode als pure energie 

ondersteunen. 
 

Andere oude zielen, die het voorbeeld van de eerste opgestegen 
persoonlijkheid zullen volgen, zullen op aarde terugkeren en zullen de 

mensheid in deze moeilijke overgangsperiode als geestelijke leiders 
dienen, ermee verbonden in onvoorwaardelijke liefde. Hun offer zal de 

daadwerkelijke terugkeer naar de aarde in een kristallijn lichtlichaam 
zijn, want een ziel die klaar is met haar cyclus van reïncarnatie wenst 

niets intiemer dan de hereniging met haar zielsbroeders en -zusters en 
de overgang naar de angstvrije causale werelden.     

 

Deze zogenaamde "Opgestegen Meesters" zullen als 
multidimensionale persoonlijkheden de overgang van de mensheid naar 

nieuwe dimensies coördineren. Zij zullen nieuwe technologieën op aarde 
introduceren die door de massa's jonge en volwassen zielen zullen 

worden toegepast en de mensen nieuwe spirituele manieren van sociaal 
leven laten zien. Zij zullen zorgen voor een min of meer vlotte 

transformatie van de huidige mensheid naar een gemeenschap die 
gebaseerd is op liefde. 
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Daarom zullen zij de hulpeloze en ongelukkige vertegenwoordigers van 
de oude structuren, zoals politici en bedrijfsleiders, vervangen 

(voetnoot 2). De nieuwe Opgestegen Meesters zullen in staat zijn de 
nieuwe structuren van de mensheid zonder grote cataclysmes te 

hanteren; zij zullen de efficiënte toewijzing van menselijke middelen in 

de nieuwe technologieën en sociale vormen coördineren, die zij zullen 
overbrengen en controleren. Het belangrijkste doel van deze 

harmonieuze samenwerking zal het overwinnen van het schisma van de 
mensheid in almachtige Opgestegen Meesters en vermeende 

"stervelingen" zonder grote sociale conflicten zijn, ten voordele van de 
hele mensheid.       

 
De nieuwe spirituele mens, die in harmonie met zijn ziel en de 

kosmische Geest zal leven en met beiden in liefde en in een 
constructieve bemoeienis zal handelen, zal afstand doen van de huidige 

door angst gedreven machtsstructuren van de nationale staat, omdat 
deze hem alleen maar in zijn spirituele evolutie zullen belemmeren. 

Zoals alle religies zal ook de nationale staat als een oud overhemd 
worden ontmanteld - het zal imploderen en verdwijnen van de Nieuwe 

Aarde.        

 
De nieuwe Mens van de Geest (Geistmensch) (voetnoot 3) zal de 

voorkeur geven aan het leven in kleine gemeenschappen met 
gelijkgestemde mensen in het land. Deze gemeenschappen zullen 

volledig zelfvoorzienend zijn door de nieuwe technologieën, dat wil 
zeggen dat ze een gedecentraliseerde, efficiënte energievoorziening 

zullen hebben op basis van de nieuwe energieën van de 7-voudige 
scheppingsrijken. De nieuwe Mens van de Geest zal de landbouw op een 

volledig nieuwe manier organiseren, in de wetenschap dat de mens 
slechts tijdelijk op deze planeet is en dat hij het land van deze heilige 

Aarde niet kan bezitten, maar alleen voor zijn voeding kan gebruiken 
als een verantwoordelijk verzorger. Zo zal het land van de "goddeloze 

pachters" worden afgenomen en aan de "goede pachters" worden 
gegeven, zoals het gaat in de beroemde gelijkenis van Jezus over de 

huidige goddeloze pachters (Matteüs, 21, 33-46 - Matthew, 21, 33-46). 

 
Er zullen nieuwe milieuvriendelijke, postindustriële technologieën op 

basis van bio-landbouwproducten worden geïntroduceerd en ontwikkeld. 
De infrastructuur op het grondgebied van de gemeente zal bij 

consensus van haar leden en in samenwerking met de naburige 
gemeenten worden opgezet en zal in de geest van het hoogste 

gemeenschappelijke belang worden beheerd. De gemeenten zullen via 
internet of een nieuw netwerk communiceren en informatie uitwisselen 

over de knowhow van de nieuwe technologieën en producten, 
rechtstreeks en op een altruïstische manier. Er zal geen sprake meer 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+21%3A33-46&version=RSV
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zijn van octrooien of monopolies, aangezien alle technologieën die door 
de hogere astrale sferen worden geleverd, beschikbaar zullen zijn voor 

de hele mensheid. Elke gemeente zal op efficiënte wijze haar eigen 
medische behandeling uitvoeren op basis van nieuwe bio-energetische 

therapieën. In een grotendeels angstvrije, verlichte maatschappij van 

Mensen van de Geest, zal het spectrum van ziekten aanzienlijk 
veranderen en zal het drastisch afnemen.       

 
Binnen een gemeente wordt geld afgeschaft als overbodig. Tussen de 

gemeenten zal de lokale uitwisseling van goederen worden 
georganiseerd op basis van een zeer eenvoudig en transparant 

numeriek verrekeningssysteem - very simple, transparent numerical 
clearing system  dat fraude en corruptie uitsluit. Banken en andere 

intermediaire financiële, winstgerichte structuren zullen ophouden te 
bestaan. De bevolking kan besluiten om 

vrijwillige belasting te betalen voor liefdadigheidsprojecten tussen 
gemeenten. De nationale staat zal vanwege de vele overbodige en 

inefficiënte instellingen worden afgeschaft. De productie-efficiëntie zal 
enorm toenemen omdat er alleen nog maar zinvolle activiteiten zullen 

worden uitgevoerd. Het werk zal leuk zijn. De mensen zullen genoeg 

tijd hebben voor spirituele activiteiten.    
 

Het nieuwe individuele bewustzijn zal geheel-planetair zijn (nieuw 
woord) en elk individu zal zich met de behoeften van de hele mensheid 

verbonden voelen. Dit hoge niveau van persoonlijke 
verantwoordelijkheid zal de noodzaak van geschreven wetten en hun 

handhaving overbodig maken. Wangedrag zal met liefde worden 
behandeld, wetende dat de individuele ziel deze ervaring nodig heeft 

en, als medeschepper van de nieuwe aarde, niet door welke menselijke 
wet dan ook kan worden gesanctioneerd. De huidige rechtspraak, die 

een product is van de overheersende jonge zielen en hun mentaliteit, is 
gebaseerd op hun archetypische agnostische en dus vertekende kijk op 

misdaad en straf en zal voor altijd worden afgeschaft.   
 

Dat het onderwerp "Misdaad en Straf - Crime and Punishment” (een 

roman van Dostojevski) in de mentaliteit van de meerderheid van de 
jonge zielen overheerst, wordt op voorbeeldige wijze in de selectie van 

intriges in moderne films bewezen. Het overgrote deel van de films, met 
name de Hollywoodproducties, gaat de laatste decennia alleen over 

gerechtelijke drama's, gewelddadige misdaad (detectiveverhalen, 
shockers), wrede burgerrechtspraak (Westerns, actie-thrillers, enz.), 

waarbij de rechterlijke macht regelmatig faalt en primitieve roekeloze 
rechtspraak wordt opgelegd ten koste van zinloze, zeer destructieve 

wrede acties, terwijl deze acties zich in het heden (sociaal drama) of in 
de toekomst (sciencefiction) situeren. Zowel de motieven (hebzucht, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-new-astral-currency-is-coming-international-edition-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-new-astral-currency-is-coming-international-edition-2/
https://www.planetebook.com/free-ebooks/crime-and-punishment.pdf
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egoïsme, competitie, gebrek aan liefde,  mentale aberraties en 
psychische perversies, neiging tot geweld, enz.) als de acties van de 

hoofdrolspelers (geweldsdelicten, allerlei destructieve activiteiten) 
weerspiegelen bijna uitsluitend het wereldbeeld van de jonge ziel - de 

wereld, waarin zij geestelijk leeft en zich zeer prettig voelt. Hoe moeten 

we anders het succes van dergelijke Hollywood "block busters" 
verklaren? Zulke vernederende onderwerpen zijn projecties van de 

meest fundamentele angsten van de jonge zielen, waarbij de toekomst 
regelmatig als een nog gruwelijker en overdrevener versie van hun 

huidige onaangename eigenschappen wordt getoond.  
 

Er zijn bijvoorbeeld vrijwel geen films die serieus met gnostische 
thema's omgaan zonder het menselijk geweld op de voorgrond te 

plaatsen. Bovendien ontbreekt het alle filmmakers aan de juiste 
artistieke middelen om deze zaken op een adequate manier te 

behandelen. De weinige films die "serieus" omgaan met 
wetenschappelijke onderwerpen, zoals het presenteren van biografieën 

van beroemde wetenschappers, barsten van gênante naïviteit wat 
wetenschap is en vooral wat kennis werkelijk betekent. Dergelijke 

films zijn een spiegelbeeld van het agnostische primitieve karakter van 

de jonge ziel, die zich helemaal niets van echte kennis aantrekt. 
 

Het begrip dat elke geïncarneerde ziel haar verschillende wereldse 
ervaringen kiest, vrij van elke zonde en alleen in overeenstemming met 

de kosmische wet van de karmische balans - een standpunt dat Jezus 
tevergeefs op aarde met zijn vermeende kruisiging wilde instellen - zal 

langzaam maar zeker de overhand krijgen na de evolutionaire sprong 
van de mensheid.    

Deze processen zullen op de Nieuwe Aarde binnen de tijdspanne van 
een gemiddeld menselijk leven worden voltooid, zodat de meeste van 

de lezers nog steeds zullen genieten van en deelnemen aan deze 
transformerende gebeurtenissen (Hier heb ik in gedachten de 

overgangsperiode naar de nieuwe 5D aarde na 2012, hoewel ik op dat 
moment niet sprak over "massa-ascensie" om mijn lezers niet bang te 

maken, die me als een gek persoon zouden hebben beschouwd. In 2001 

was het idee van massa-ascensie in 2012 niet eens een onderwerp in de 
New Age beweging en zelfs toen ik in 2010 mijn Engelse boek "“The 

Cosmic Laws of Creation and Destruction” op het internet publiceerde, 
was er onder de meeste lichtwerkers een buitensporige 

verontwaardiging en veel ongeloof met betrekking tot dit 
Ascensiescenario, dat ondertussen door alle channels en esoterische 

bronnen een geaccepteerd eindresultaat is geworden.  

http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
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Voetnoten: 

1. Zelfs wanneer de twaalf stappen (stadia) van het Licht Lichaams 
Proces in dit boek belangrijke en noodzakelijke transformaties op 

psychologisch, mentaal en somatisch gebied bespreken, kan ik deze 
classificatie van mijn kant slechts in zeer beperkte mate bevestigen. Het 

is in de eerste plaats van beperkte praktische waarde vanwege de 
immense intensiteit van de astrale golven, die het biologische lichaam 

binnenkomen en het fundamenteel transformeren; deze laatste gaan 

gepaard met ondraaglijke somatische ontberingen die in dit kleine 
boekje helemaal niet aan de orde komen.   Aangezien de meeste 

mensen die op de een of andere manier als oude zielen worden 
beïnvloed, zich nog maar aan het begin van hun Licht Lichaams Proces 

bevinden wanneer de psycho-mentale herschikking van de 
persoonlijkheid met het Hoger Zelf op de voorgrond staat, is er in 

esoterische kringen de neiging om hun toevlucht te nemen tot 
vermindering en doelgerichte verfraaiing van dit ongelooflijk moeilijke 

proces ("Liefde en Lichtillusie" van de Nieuwe Tijd) om hun angsten 
voor de aankomende ontberingen te sussen. Ik vrees dat veel 

lichtwerkers een ruw ontwaken zullen hebben wanneer ze het Licht 
Lichaams Proces volledig betreden (wat precies is gebeurd in de jaren 

volgend op 2001 en in het bijzonder in de laatste paar jaar nadat we de 
hartchakra's van de tweede en derde golf van ascensiekandidaten 

openden en nu die van de massa's openen, zoals ik het aan den lijve 

kon ondervinden). 

2. Men moet de panische reacties van de elite in de westerse landen op 

de recente terroristische aanslag in New York City (9/11) alleen vanuit 
dit perspectief bekijken. De toevlucht tot brute kracht in het buitenland 

en tot restrictieve, ondemocratische maatregelen binnen deze landen is 
symptomatisch voor de reactie van het collectieve - politieke en mediale 

- ego van de jonge zielen aan het begin van de wereldwijde verwarring, 
die in de komende jaren nog zal toenemen. Het brute geweld en de 

verachtelijke commentaren waarmee de conformistische media en 
politici de weinige alleenstaande bedachtzame stemmen van sommige 

intellectuelen aanvielen, is een symptoom van de pathologisch 
verhoogde angst van deze jonge zielen, die langzaam maar zeker het 

gevoel hebben dat ze niets, absoluut niets meer "onder controle" 
hebben. 

3. De term "Geistmensch" (mens van de geest) werd voor het eerst 

door Rudolf Steiner Rudolf Steiner, geïntroduceerd, hoewel hij het op 
een nogal vage en dubbelzinnige manier gebruikte. Men kan R. Steiner 

en de vele invloedrijke esoterieën aan het begin van de 20e eeuw als 
voorboden van de Evolutionaire Sprong en het Licht Lichaams Proces 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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interpreteren. Deze voorlaatste incarnatiegolf van oude zielen waren 
voorbereidingen voor het eigenlijke Ascensieproces. Te allen tijde zijn er 

middelmatig begaafde mensen geweest, die de menselijke esoterische 
kennis volgens hun individuele en sociale volwassenheid in leven 

hebben gehouden. 
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VII. Mentale, Psychische en Somatische 

Aspecten van het Licht Lichaams Proces 
 

1. De Definitie van het Licht Lichaams Proces 
 

Uit de vorige uiteenzetting komen we nu tot een bindende definitie van 
het Licht Lichaams Proces: 

 

Het Licht Lichaams Proces, LLP, is een energieomzetting van de 
soort "mens", die ook als individuele evolutie kan worden beschreven. 

Het omvat een significante verhoging van de energiefrequenties van het 
lichaam, de geest en de psyche en hun harmonieuze afstemming op de 

frequentiespectra van de 7-voudige scheppingsniveaus. Het 
eindresultaat van dit proces is de samensmelting van het menselijke 

bewustzijn met de Geest van Alles-Dat-Is, welke als een 
geïndividualiseerde ziel gefragmenteerd is. Voor de soort "mens" 

betekent dit proces zijn transformatie naar een multidimensionale 
persoonlijkheid. Haar energetische eigenschappen zijn als volgt:   

 
1) De psyche is grotendeels van de lagere frequenties van angst 

gezuiverd en in constructieve interferentie met de astrale frequenties 
van liefde geplaatst.   

 

2) De geest is van zijn vroegere onlogische denken bevrijd met behulp 
van de nieuwe Axiomatica van de Universele Wet - Axiomatics of the 

Universal Law en bevindt zich op één lijn met de kosmische Geest.    
 

3) Het menselijke bewustzijn evolueert dan naar het alomvattende 
bewustzijn van de ziel. Het bewustzijn van de ziel houdt in: directe 

kennis, telepathie, verbinding met de Akasha-archieven en andere 
opslagniveaus van kennis van de hogere sferen, enz. 

 
4) De frequenties van het lichaam worden tot het niveau van de 

frequenties van de astrale sferen verhoogd. Dit maakt een fase-
overgang van het cellulaire lichaam naar het kristallijne lichtlichaam en 

vice versa mogelijk. Deze overgang maakt de overwinning van ruimte 
en tijd mogelijk en stelt de geïncarneerde persoonlijkheid in staat om 

zowel in de astrale sferen als op Aarde te vertoeven.   

 
Alle bovenstaande processen zijn complexe energetische fenomenen die 

nu tot in detail zullen worden besproken. Vooraf moeten we de relatie 
tussen het Licht Lichaams Proces en de Evolutionaire Sprong van de 

mensheid uitleggen. Het Licht Lichaams Proces omvat de individuele 
evolutie van het bio-energetisch systeem "mens", dat een concrete 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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incarnatie, materialisatie van de ziel op de planeet Aarde is. De 
Evolutionaire Sprong van de mensheid omvat de collectieve 

manifestatie van dit proces op het historische toneel. 
      

Elke individuele evolutie leidt tot een sociale evolutie en omgekeerd. 

Het is een gesloten circuit, waarbij de Geest (de innerlijke impulsen) de 
primaire bron is en de materialisatie ervan in sociale normen en vormen 

een secundair karakter heeft: Eerst komt de Geest en dan de materie. 
 

De evolutie van het individu als Licht Lichaams Proces en de evolutie 
van de mensheid, door mijzelf gedefinieerd als de Evolutionaire Sprong, 

kan niet van elkaar gescheiden worden omdat Alles-Dat-Is een eenheid 
is. In deze zin is de Evolutionaire Sprong van de mensheid, die een 

open U-set van Alles-Dat-Is is, in de eerste plaats de eliminatie van alle 
mentale en fysieke afscheidingen als N-sets - dat wil zeggen dat zulke 

sets die niet echt zijn, maar alleen als een camouflage bestaan om het 
incarnatiespel van afscheiding op aarde te bevorderen, zijnde een 

directe ervaring van de laatste tegenstrijdigheid. 
 

Het is belangrijk om op dit punt nog eens te benadrukken dat alle N-

sets energetische epi-fenomena zijn, het zijn kunstmatige door de ziel 
gecreëerde energetische barrières die alleen lokaal binnen de 

energetische perfectie en eenheid van het Geheel kunnen bestaan. Hun 
verwijdering kan vanuit het beperkte perspectief van de persoon de 

zichtbare vorm van evolutie aannemen, die een object van deze 
scheiding is. Vanuit het perspectief van de ziel is dit slechts een 

terugkeer naar de normaliteit.  
   

Alles-Dat-Is is individuatie en eenheid tegelijk. Incarnatie op aarde 
vertegenwoordigt de grootst mogelijke individuatie van Alles-Dat-Is. De 

aanstaande Evolutionaire Sprong is de terugkeer naar de eenheid, die in 
verschillende fasen zal plaatsvinden, waarvan de cyclus van reïncarnatie 

slechts een onbeduidende eerste stap is. De andere stadia zijn voorbij 
de beperkte horizon van het menselijk bewustzijn.   

 

De methodologische benadering van de nieuwe Axiomatica van de 
Universele Wet zal ons als leidraad dienen om de complexe 

energetische processen en interacties tussen lichaam, psyche, geest en 
ziel die tijdens het Licht Lichaams Proces plaatsvinden, nauwgezet uit te 

leggen.   
 

Het Licht Lichaams Proces is in de eerste plaats een vergroting en 
afstemming (harmonisatie) van de frequentiespectra van lichaam, geest 

en psyche op de frequentiespectra van de ziel. Wiskundig gezien kan dit 
proces worden voorgesteld als samenvoeging van U-sets. De mens 
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ervaart het Licht Lichaams Proces als een zeer intensief proces van 
fysieke, psychologische en mentale symptomen. Als het proces niet 

bewust wordt ervaren en waargenomen maar uit angst wordt 
afgewezen of ontkend, kunnen deze symptomen de vorm aannemen 

van een ernstige lichamelijke of geestelijke ziekte die kan leiden tot een 

vroegtijdige dood. 
 

Een hoofddoel van deze uiteenzetting is dan ook om de lezer meer 
inzicht in dit proces te geven om zijn angst te verminderen en een 

soepel verloop van het Lichtlichaamproces mogelijk te maken.   
 

Veel esoterische scholen wekken de indruk dat men een dieper inzicht 
kan krijgen in de innerlijke zielsprocessen door het leren van specifieke, 

tijdrovende technieken en gedurende vele jaren van nederig 
leerlingschap moet worden onderwezen door een goeroe. Niets is valser 

dan dit idee.  
 

De ziel (het Hoger Zelf) van elk individu is perfect en is de enige echte 
leraar. Elke toegang daartoe kan alleen worden bereikt met een 

heldere, open geest en een grotendeels angstvrije psyche, wat 

uiteindelijk het hoofddoel is van het Licht Lichaams Proces. Hiervoor zijn 
er geen speciale technieken. De snelste en gemakkelijkste manier is de 

duidelijke herkenning van hoe lichaam, geest en psyche met hun op 
angst gebaseerde structuur energetisch werken en met elkaar omgaan. 

Ik ken echter geen enkele esoterische school die deze educatieve 
doelen accepteert en in het dagelijks leven nastreeft. 

 
Om deze reden zullen de vele verschillende scholen van esoterie in 

Oost- en Westerse stijl (New Age), die, zoals de meeste academische 
scholen, zichzelf wederzijds uitsluiten (N-sets) en slechts een 

uitdrukking zijn van de huidige mentale scheiding in het collectieve 
menselijke bewustzijn, snel verdwijnen. Ze zullen door de nieuwe 

energetische benadering van de Universele Wet worden vervangen. Als 
categorische systemen van menselijke transcendentie bevatten ze 

dezelfde inherente blunders als alle wetenschappen en georganiseerde 

religies. Deze uitspraak omvat de gedachten en handelingen van alle 
New Age vertegenwoordigers, die niet verder zijn geëvolueerd dan de 

huidige agnostische wetenschappers en geestelijken en bovendien geen 
kennis hebben van wetenschap, geschiedenis en cultuur.   

 
(Dit is inderdaad het meest verontrustende feit voor mij in al die jaren 

(meer dan 2 decennia), terwijl ik via deze website heb deelgenomen 
aan de New Age discussies en het zeer primitieve en ongeschoolde 

gedrag van de meeste New Agers heb geanalyseerd. Ik heb mezelf 
herhaaldelijk de vraag gesteld waarom hun zielen, die zeker oude zielen 
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zijn en uit zeer hoge dimensies komen (anders zouden ze zich niet 
aangetrokken hebben gevoeld tot zulke spirituele onderwerpen en deze 

tot de kern van hun leven hebben gemaakt), zulke lotsbestemmingen 
hebben gekozen voor hun geïncarneerde persoonlijkheden, die hen 

geen ware en diepgaande kennis in de wetenschap, de filosofie en de 

Gnosis hebben gegeven. Dit zou hen in staat hebben gesteld een sterke 
kritische, intellectuele basis te vestigen ten opzichte van de 

conventionele wetenschap, religie en het menselijk denken vanuit een 
soevereine opgeleide en verlichte positie en zo een zichtbaar en 

levensvatbaar alternatief te bieden voor het menselijk denken in de 
moderne samenleving, dat het zo hard nodig heeft.  

 
Als dit zou zijn gebeurd, zou dit de mensheid veel eerder op een zeer 

positieve manier hebben beïnvloed en niet na de Inter Dimensionale 
verschuiving, zoals dit nu zal gebeuren als ik als eerste mens zal 

ascenderen; dit zal de wereldwijde acceptatie van de nieuwe 
Wetenschappelijke Theorie en Gnosis van de Universele Wet mogelijk 

maken die de nieuwe paradigmaverschuiving naar ware spiritualiteit - 
new paradigm shift to true spirituality. zal teweegbrengen. Persoonlijk 

denk ik dat dit totale intellectuele falen van de kleine New Age 

gemeenschap, die, zoals alle agnostische wetenschappers, ook de 
nieuwe theorie van de Universele Wet schaamteloos afwees vanwege 

hun intellectuele tekortkomingen en op angst gebaseerde 
minderwaardigheidscomplexen, de belangrijkste oorzaak was van de 

vele vertragingen in het ascensiescenario en zelfs dit project in gevaar 
bracht, waarvoor ze als oude zielen op de planeet aarde zijn 

geïncarneerd.      
 

Lees ook hier: Ten Reasons Why the New Age Movement Has 
Declared Intellectual and Moral Bankruptcy 

 
Zonder de heldhaftige inspanning van het PAT om de mensheid en Gaia 

te redden, zou er geen Ascensie zijn geweest en zouden alle tijdlijnen 
en deze fysieke planeet onomkeerbaar zijn vernietigd, zoals dit is 

gebeurd met alle lagere tijdlijnen die we sinds 2013 hebben van deze 

ascenderende Gaia gescheiden, inclusief de fysieke aarde die door de 
fysici in CERN in een afschuwelijk duister experiment in de herfst van 

2017 (lees hier - here) is vernietigd om ascensie te voorkomen en die 
onmiddellijk door de Bron weer is opgebouwd. Dit is het onderwerp 

geweest van uitgebreide en intensieve discussies op deze website door 
de PAT-leden. Het is uiterst belangrijk om deze feiten hier met 

terugwerkende kracht te vermelden, nu de ID-verschuiving elk moment 
en zeker in de loop van dit jaar 2019 kan plaatsvinden om zo de grootst 

mogelijke duidelijkheid over de huidige situatie op aarde te verkrijgen 
en verkeerde en opzettelijk valse interpretaties te voorkomen wanneer 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/11/our-lightwork-in-rome-a-new-spiritual-paradigm-creates-the-opening/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/ten-reasons-why-the-new-age-movement-has-declared-intellectual-and-moral-bankruptcy-full-article/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/10/ten-reasons-why-the-new-age-movement-has-declared-intellectual-and-moral-bankruptcy-full-article/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/


137 
 

 

deze gebeurtenis zich zal voordoen, waarschijnlijk eerst geactiveerd 
door mijn individuele ascensie en die van mijn dubbele ziel Amora, alias 

Carla Thompson).   
 

De esoterische scholen zijn een aanbod aan de volwassen zielen die zich 

van georganiseerde religies hebben afgekeerd. Ze kunnen zich op hen 
richten en spiritueel groeien. Op dezelfde manier is de wetenschap een 

aanbod aan de jonge en volwassen zielen om hun geest en intellect te 
trainen. Het is echter een algemeen gegeven dat er op deze planeet 

niets te ontdekken valt, omdat de materiële natuur, die wetenschappers 
verondersteld worden te onderzoeken, voortdurend door ons als 

machtige scheppende zielen wordt gecreëerd. Daarom kan er maar één 
echte intellectuele verworvenheid zijn die we moeten bereiken om 

spiritueel te groeien: ons herinneren aan wie we werkelijk zijn - 
onsterfelijke zielen met een alomvattend bewustzijn. 

 

2. Vrije wil versus Wil in Kennis van de Ziel 
 

Na deze voorbereidingen op de nieuwe benadering van de Universele 
Wet, nu terug naar de zaak waar het over gaat. Als de ziel de schepper 

is van de incarnatie "mens", met inbegrip van zijn lichaam, geest en 
psyche, dan moet zij ook de uitvoerder zijn van het Licht Lichaams 

Proces. Dit kan niet door de simpele wil van het individu worden 

bereikt. De mens kan alleen zijn toestemming geven; het kan echter 
geen wispelturige wilskracht zijn, maar een vaste intentie die 

gedurende het gehele Licht Lichaams Proces, dat vele jaren in beslag 
neemt, moet blijven bestaan. De wil is een belangrijk aspect van de 

menselijke geest en speelt een cruciale rol in dit proces. Op dit punt 
moet ik een wijdverbreide misvatting uit de weg ruimen.  

 
Echte wil heeft weinig te maken met het concept van het ego, ook al 

wordt dit tegenwoordig meestal verondersteld. De zuivere wil is altijd in 
overeenstemming met de intentie van de ziel, die zich manifesteert als 

een zielsplan voor een bepaalde incarnatie. De menselijke wil wordt 
echter vaak door de overtuigingen van de maatschappij misleid en 

wordt meestal gebruikt voor niet-spirituele, puur materialistische 
doeleinden. In dit geval spreekt men meestal van een "vrije wil". 

 

De ziel geeft de menselijke geest de vrijheid om keuzes te maken, in 
sommige gevallen vóór het zielsplan en in andere gevallen tegen. In 

werkelijkheid is dit altijd een beslissing voor of tegen Alles-Dat-Is. In de 
astrale sferen is deze vrijheid zeer beperkt: de ziel, die een integraal 

onderdeel is van Alles-Dat-Is, kan geen beslissingen nemen tegen het 
Geheel. Energetisch komt dit overeen met de vorming van een 
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allesomvattende constructieve inmenging. De perceptie ervan op het 
niveau van het menselijk bewustzijn is het gevoel van liefde, 

gelukzaligheid en genade. 
 

Terwijl het gevoel van liefde in de astrale sferen als resultaat van hun 

harmonisering veelomvattend is, moet de menselijke liefde op aarde 
concurreren met de vele gevoelens van angst, wat de emotionele 

perceptie van destructieve inmenging van de mens is. In dit geval 
spreken we ook over de dualiteit van het menselijk bestaan. In die zin 

is de menselijke angst nauw verbonden met de vrije wil. De meeste 
beslissingen die de mens uit vrije wil gelooft te nemen, zijn 

influisteringen van hun gids, die "Angst" wordt genoemd. 
 

Ongeveer twintig procent van alle gebeurtenissen tijdens een incarnatie 
vallen binnen het bereik van de vrije wil van de mens. In de praktijk is 

dat veel minder omdat de meeste individuen het potentieel van de vrije 
wil op een zeer ontoereikende manier benutten. Ze laten zich in plaats 

daarvan meeslepen door hun lot. De overige tachtig procent van alle 
ervaringen die een geïncarneerde persoon op aarde opdoet, zijn 

zorgvuldig in de astrale sferen gepland tussen het aardse leven in en 

zijn dus vooraf bepaald. Anders zou het leven op aarde een chaos zijn. 
 

Geen enkele ervaring kan echter zonder de toestemming van de 
individuele ziel plaatsvinden. In die zin heeft de ziel de vrije wil om het 

levensplan van haar incarnaties alleen, maar in nauwe samenwerking 
met andere zielen die ook bij het collectieve verloop van de menselijke 

geschiedenis betrokken zijn, vorm te geven. Zonder hun deelname kan 
het individuele plan van een ziel niet goed worden geregeld.    

 
In werkelijkheid is de ziel niet zozeer geïnteresseerd in de opeenvolging 

van materiële gebeurtenissen, maar in de kwaliteit van de gedachten, 
intenties, inzichten, gevoelens en beslissingen van de geïncarneerde 

persoonlijkheid, dat wil zeggen in haar vermogen om deze geestelijk-
energetische hulpmiddelen te gebruiken om haar leven  binnen de 

beperkingen van het menselijk fysieke vat vorm te geven. 

 
De psychische structuur van de geïncarneerde persoonlijkheid is 

zorgvuldig in de hogere dimensies ontworpen in termen van belangrijke 
psychologische taken, welke de ziel voor de komende incarnatie heeft 

geselecteerd. Het is een mengeling en een verfijning van 
psychologische, mentale en somatische modaliteiten, wiens 

tegenhangers in de zeven basisenergieën van Alles-Dat-Is zijn 
geworteld (voetnoot 1). In het algemeen worden deze problemen op de 

grond door een adequate psychologische en mentale houding van de 
geïncarneerde entiteit opgelost en niet zozeer door louter handelingen.  
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In de realiteit van de aarde, die momenteel wordt gedomineerd door de 

expansie van de jonge zielen in de buitenwereld en hun verlangen naar 
materiële manipulatie, is de collectieve dwang om te handelen uiterst 

effectief. Deze psychologische dwang komt voort uit de faalangst van de 

jonge zielen en hun onvermogen om een intieme dialoog met de 
innerlijke stem aan te gaan; deze op angst gebaseerde dwang kan in 

vele vermommingen voorkomen, zoals officieel aanvaarde deugden als 
ijver, zorg, overmatige verantwoordelijkheid, enz.  

 
Deze angstdeugden kenmerken de geïncarneerde persoonlijkheid, welke 

eigenlijk is voorbestemd door de ziel maar in de loop van het leven een 
belangrijke hermodellering krijgt door de ouders, de maatschappij en de 

geschiedenis. Deze externe factoren leiden haar weg van haar ware 
spirituele taken. Puur om deze reden benadrukt men in gekanaliseerde 

boodschappen steeds weer de voorrang van het Zijn boven het Doen. 
 

De aardse beslommeringen maken deel uit van het verstoppingspel om 
uit te vinden wat Geest (ziel) is. Geest is gedachte, intentie, wilskracht - 

de handeling is slechts een secundair energetisch fenomeen, een 

mogelijke uitdrukking van het creatieve potentieel van de Geest in de 
3D-ruimte-tijd. In die zin zijn emoties ook gedachten: het zijn 

energetische creaties van de kosmische Geest die een universele 
communicatie mogelijk maken tussen entiteiten met een verschillend 

bewustzijn en 3D-ervaring in Alles-Dat-Is. Ze zijn een aanbod aan de 
individuele persoonlijkheid om haar uniekheid uit te drukken in de 

communicatie met andere unieke persoonlijkheden. Gevoelens zijn dus 
een energetische standaardisatie van individuele mentale en spirituele 

fenomenen. 
 

Liefde is dus niet een Doen, maar Zijn: Je doet niet iets om lief te 
hebben of bemind te worden, maar je hebt lief en doet alles uit de 

uitbundigheid van je liefde, die in de eerste plaats Zelf-liefde is. Men 
kan niet van andere mensen houden, als men niet eens van zichzelf kan 

houden. Met andere woorden: men kan het gebrek aan Zelf-liefde niet 

vervangen door de liefde van andere mensen. 
 

Omdat de rijken van de ziel uiterst plooibaar zijn, heeft iedere ziel een 
onbegrensd potentieel aan mogelijkheden om een aardse situatie te 

creëren, die echter alleen fysiek, psychologisch en mentaal kan worden 
ervaren. De ziel werkt altijd met lichaam, psyche en geest als open 

energetische systemen door hun interacties te moduleren. 
 

De gebeurtenissen die een geïncarneerde persoonlijkheid overkomen, 
komen altijd overeen met de mate van bewustzijn van het individu en 
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dienen als externe hulpmiddelen om de persoon te helpen nieuwe 
inzichten te krijgen in zijn voortdurende introspectie van de 

levensgebeurtenissen. De accumulatie van nieuwe inzichten is het 
hoofddoel van elke incarnatie. 

 

De sociale, persoonlijke en materiële omstandigheden die gepaard gaan 
met een incarnatie, bouwen alleen het buitenste kader op en 

vertegenwoordigen mogelijke paden die leiden tot dergelijke inzichten. 
 

Het hoogste inzicht is de erkenning van de aard van de mens - het 
enorme creatieve potentieel van de ziel in zijn oneindige 

verscheidenheid. We komen weer bij de eschatologie van de 
reïncarnatiecyclus: de betekenis en het doel van het menselijk bestaan. 

 
Hieruit volgt dat elke aardse persoonlijkheid de gebeurtenissen kan 

beïnvloeden en daardoor het lot dat haar overkomt, als ze de oplossing 
van haar taken begint waar te nemen in een intieme dialoog met haar 

ziel in de vorm van intuïtie en inspiratie, en niet verleid wordt door een 
doelloze activiteit die onder druk staat door de collectieve angsten van 

haar sociale omgeving. Bepaalde ervaringen moeten echter wel worden 

doorgemaakt, ze kunnen alleen maar minder problematisch zijn. 
Uiteindelijk gaat het altijd om de voorrang van de Geest op materie. Het 

Licht Lichaams Proces, dat we hier bespreken, is de manifestatie van dit 
inzicht: Het is een wil van de ziel, die in beweging wordt gezet door de 

vrije toestemming van het individu. Maar men kan er niets aan doen. 
 

De vrije wil van het individu, respectievelijk de beperking ervan door de 
"goden", is een centraal thema in de westerse filosofie en theosofie, 

zonder tot nu toe goed begrepen te worden. De reden hiervoor is dat de 
vrije wil van de mens als een "absoluut goddelijk recht" wordt 

beschouwd, terwijl de rol van de ziel vanuit energetisch oogpunt niet 
kan worden geïnterpreteerd. In de wereldliteratuur is "de vrije wil van 

de mens en zijn lot" sinds de oudheid een terugkerend leidmotief. 
 

In de moderne maatschappij, die gedomineerd wordt door de 

mentaliteit van jonge zielen, wordt het idee van de afhankelijkheid van 
de mens van zijn individuele ziel rigoureus verworpen. Dit is een 

mentale manifestatie van de uitgesproken angst van de geïncarneerde 
jonge zielen, wiens ego in dit zieletijdperk hardnekkig aan zijn 

onafhankelijkheid van de ziel vasthoudt en het meest vreest voor een 
"vijandige overname" door een hogere autoriteit. 

 
Voor de jonge ziel, die niet direct aan het eigenlijke ascensieproces zal 

deelnemen, maar het als een evolutionaire sprong historisch zal 
ervaren, zal het Licht Lichaams Proces inderdaad een externe vijandige 
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overname zijn en niet een interpsychisch proces. Om deze angst als een 
foutieve veronderstelling te herkennen, moet zij eerst deze negatieve 

ervaring doormaken: Op maatschappelijk niveau zal het Licht Lichaams 
Proces in de ogen van de meeste jonge zielen naar alle 

waarschijnlijkheid als een ramp plaatsvinden, totdat zij zich deze 

vooringenomenheid realiseren en diepere inzichten verwerven. Dit is zo, 
omdat de innerlijke beelden altijd naar buiten toe worden 

geprojecteerd. 
 

Hoewel de jonge zielen zich niet aan het objectieve bestaan van dit 
proces als een historische gebeurtenis van wereldwijde betekenis 

kunnen onttrekken, hebben ze de vrije wil om het te ontkennen, net 
zoals ze belangrijke gebeurtenissen in het verleden hebben ontkend. 

Deze mentale reactie is echter een hallucinatie omdat er vanuit het 
hogere gezichtspunt van de ziel geen vrije wil is in de ware zin van het 

woord, maar alleen de illusie ervan. Dit pijnlijke besef blijft echter 
slechts een paar oude zielen voorbehouden die direct aan het Licht 

Lichaams Proces deelnemen (zie hieronder). 
 

Zoals we zien, moeten we zorgvuldig onderscheid maken tussen de 

twee vormen van vrije wil: 
 

1.  De wil - in de kennis van het bestaan van de ziel; 
 

2.  De vrije wil - die voortvloeit uit de afwijzing van het bestaan van de 
ziel. 

 
De tweede vorm is de drijvende kracht achter de vorming van het 

menselijk ego in de negatieve connotatie van het woord. 
 

De wil in de kennis van de ziel is zeer zeldzaam en wordt meestal alleen 
door oude zielen aan het einde van hun reïncarnatiecyclus uitgeoefend. 

Aangezien deze wil gericht is tegen de meeste manifestaties van de 
huidige maatschappij - ik heb aangetoond dat ze een product zijn van 

de collectieve angsten van de jonge zielen, die een oude ziel niet als 

echt kan accepteren - vereist het een uitzonderlijke moed om zo'n 
soevereine wil steeds uit te drukken en in stand te houden.  

 
Moed is dus een manifestatie van de ware menselijke wil. Echte moed is 

altijd individueel en manifesteert zich als een soevereine afwijzing van 
de huidige collectieve meningen en acties. De oude verlichte ziel is dus 

een geboren "dissident". Collectieve acties zoals oorlogen, die 
regelmatig verward worden met ware moed, zijn in feite slechts 

angstaanjagende interpretaties van jonge onrijpe zielen over dit 
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onderwerp. Dit zou hopelijk veel misverstanden in de huidige 
oorlogszuchtige menselijke samenleving moeten ophelderen. 

 
Moed is altijd een individuele intellectuele prestatie en kan alleen 

worden bereikt door helder, logisch denken en een grotendeels 

onbevreesde menselijke geest. Aangezien elke intellectuele prestatie in 
eerste instantie een idee is dat tot een consistente acti moet leiden, is 

moed ook een actie.  
 

De moedigste handeling op aarde is het moedwillig toelaten van de ziel 
"om te experimenteren met het eigen lichaam" - dat wil zeggen om het 

Licht Lichaams Proces op gang te brengen. Ik heb deze uitspraak in 
omgekeerde komma's gezet, omdat een heldere geest moet inzien dat 

zo'n experiment niet kan mislukken. De technologie van de ziel werkt 
feilloos in beide richtingen - als een materialisatie van het lichaam en de 

de-materialisatie ervan in het kielzog van het Licht Lichaams Proces.  
 

Hier komen we bij een ander aspect van deze mentale kwestie: Het 
proces vereist een onwrikbaar geloof en vertrouwen in dit project van 

de ziel in de Eind Tijd op aarde. Dit geloof kan niet in de maatschappij 

worden verworven, omdat daar geen rolmodellen zijn, maar moet 
individueel worden bereikt. Dit vertrouwen gaat verder dan de 

menselijke geest - het is dus een uitdrukking van de ziel die ook in het 
lichaam moet worden verankerd. Vertrouwen (geloof) en angst zijn 

namelijk in de menselijke cellen opgeslagen. 
  

De belangrijkste psychologische ervaringen worden niet alleen in de 7-
voudige scheppingsniveaus opgeslagen, maar ook in het lichaam als 

genetische informatie. Het menselijk lichaam slaat in zijn DNA 
waardevolle informatie op over de persoonlijkheden van eerdere 

incarnaties, die beschikbaar zijn wanneer dat nodig is en die de entiteit 
helpen om met moeilijke situaties om te gaan.  

 
Het "Geloof in de Vader/Heer" was ook een kardinale zorg van Jezus, 

zoals het duidelijk tot uitdrukking komt in het Nieuwe Testament, maar 

is door de kerk op verwerpelijke wijze verkeerd begrepen. Onder 
"Vader" begreep Jezus zijn hele zielsfamilie, die haar cyclus van 

reïncarnatie had voltooid en hem met verenigde krachten hielp om een 
voorbeeldig Christus Liefde en -Bewustzijn op aarde te tonen. 

 
Zijn kruisiging en de daaropvolgende verrijzenis symboliseren zowel de 

vergankelijkheid van het menselijk lichaam als de potentiële 
onsterfelijkheid ervan, die slechts een uitdrukking is van de 

onsterfelijkheid van de ziel. 
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Dit drama werd door de causale werelden in de profetische traditie van 
het Oude Testament ontworpen en was bedoeld om de angsten van de 

jonge zielen die Jezus net getransformeerd had, weg te nemen. Door 
hen de weg van de liefde in hun lange en slopende cyclus te laten zien, 

hoopte Jezus de verwachte negatieve aspecten van dit wrede 

zieletijdperk te verzachten. Een historische analyse van de christelijke 
Donkere Middeleeuwen kan echter geen enkel klinkend succes van 

Christus' missie in deze zuivere vorm bevestigen. 
 

    

3. Psychologische en Sociale Dynamiek van het 
Licht Lichaams Proces 
 

Angst voor de vergankelijkheid van het lichaam en de persoonlijkheid 
na de dood is de grootste angst die een mens kan voelen. Het is ook de 

grootste belemmering voor zijn vermogen om lief te hebben. 

Veel ervaringen van de ziel, vooral in de rijpe zielscyclus, zijn aan dit 
centrale thema van de reïncarnatiecyclus gewijd. Omdat het meestal 

gaat om ziekten, ongelukken of invaliditeit, worden ze door de 
betrokkenen ervaren als "noodlotsklappen", waarop de mens geen 

invloed heeft, maar alleen maar moet ondergaan. Men voelt zich 
slachtoffer en wordt slachtoffer. Dit is de befaamde 

slachtofferschapshouding als een zelfvervullende profetie. 

Deze angst heeft vele taboes, denk- en gedragspatronen doen ontstaan 

die het hedendaagse leven vormgeven. Hun opsomming en discussie 
valt buiten het bestek van dit boek. Het is belangrijk om hier op te 

merken dat alle lezers van dit boek niet vrij zijn van dit soort denken en 

taboes en nog steeds veel met hun angsten moeten worstelen. 

Angst is destructieve interferentie. Het kan worden overwonnen als het 
energetisch in constructieve bemoeienis wordt omgezet, dat wil zeggen 

in liefde. In de golftheorie kan de destructieve interferentie overwonnen 
worden door gebruik te maken van hoogfrequente harmonische golven 

die interfereren met de eerstgenoemde tot ze in resonantie komen. Het 
proces kan wiskundig worden benaderd in de Fourier-analyse en 

synthese van de golftheorie - Fourier analysis and synthesis - Ik neem 
hier genoegen met de beschrijving van dit proces met populaire, 

psychologisch georiënteerde termen.   

Eenvoudig gezegd: angst kan overwonnen worden door er doorheen te 

gaan alsof het een brandende muur is. Het resultaat is een verlichting, 

http://www8.tfe.umu.se/courses/systemteknik/Media_signal_processing/04/material/2-fourier-wavelets-hmm-svm.pdf
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een psychische en mentale catharsis. Praktisch gezien moet men met 

zijn eigen angsten geconfronteerd worden om ze te overwinnen.      

Energetisch wordt dit proces bepaald door het "axioma op het 
wederzijdse gedrag van de energetische gradiënten (lange-

afstandscorrelaties, LRC) van twee aangrenzende niveaus in een 
systeem" (zie Axiomatics). Met dit fundamentele werkzame axioma van 

de nieuwe theorie van de Universele Wet kunnen alle fysische 
fenomenen (interacties) op een dynamische manier worden beschreven. 

Alle huidige partiële natuurkundige wetten, die eigenlijk toepassingen 
van de Universele Wet zijn, zijn historisch afgeleid met behulp van dit 

ene axioma, ook al zijn de natuurkundigen zich van dit feit niet bewust 
omdat ze niet zijn geïnteresseerd in de epistemologische basis van hun 

wetenschap. Dit axioma bepaalt het dynamische, dialectische karakter 
van de twee bestanddelen van ruimte-tijd = energie, ruimte en tijd, die 

canoniek geconjugeerde grootheden zijn en zich op een wederzijdse 

manier gedragen. Ik zou deze cognitieve kwestie van de fysica 
ondubbelzinnig in de nieuwe natuurkundige en wiskundige theorie van 

de Universele Wet (volume I  en volume II) kunnen bewijzen door dit 
axioma te gebruiken om alle bekende natuurkundige wetten uit de 

Universele Vergelijking van de Universele Wet af te leiden. Populair 
gezien, dat wil zeggen wanneer dit axioma wordt toegepast op de 

menselijke Gnosis en de moderne esoterie, stelt het als volgt: 

"Als in een lichaamssysteem de angst door het dak gaat, komt 
de tegenbeweging van liefde in de lichaamsvelden en smelt het 

angstpatroon. 

  
In termen van de golftheorie: Als de destructieve interferentie van 

angst, die  relatief is, zijn hoogtepunt bereikt, dan is er een totale 
destructieve interferentie en een verwijdering van het angstpatroon. De 

angstbarrière, die bestaat uit laagfrequente golfpatronen, wordt zo 
opgeheven of verminderd en de hogerfrequente constructieve 

interferentie van de liefde kan het menselijk lichaam overspoelen. Dit 
verklaart waarom het vermogen van het medium-schap - de directe 

verbinding met de ziel - massaal wordt vergroot door situaties van 
extreme angst, die dan met succes door de geïncarneerde entiteit 

kunnen worden overwonnen. 
 

Deze illustratie vanuit het fysieke oogpunt van de golftheorie zoals die 
wordt gepresenteerd in het licht van de Universele wet, die ik al mijn 

lezers sterk zou aanbevelen, verklaart vele ervaringen die men tijdens 

het Licht Lichaams Proces opnieuw zal moeten doormaken. 
 

Mensen die volledig in het proces zijn, zullen situaties ervaren die hun 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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persoonlijke uitingen van angst en angstgedrag uitlokken om hen de 
kans te geven deze te overwinnen en moed te verwerven. Ze zullen 

vaak staten van totale hulpeloosheid ervaren, de grond onder hun 
voeten verliezen, totdat ze de prioriteit van de ziel herkennen. 

 

Aangezien de ziel deze ervaringen met diepgaande kennis van de 
psychologische structuur van de aardse persoonlijkheid ordent, moet 

men ervan uitgaan dat de ervaring altijd afgemeten en optimaal zal 
zijn. De mens is uiteindelijk "een marionet aan een touwtje", of men het 

nu wil toegeven of niet. Hoe eerder men tot dit pijnlijke besef komt, hoe 
gemakkelijker en gezegender het leven zal zijn, zoals Heraclitus al wist 

- Heraclitus already knew.   
 

Mensen moeten zich realiseren dat de ziel onvoorwaardelijk van haar 

incarnatie houdt en zij haar vanuit deze liefde heeft geschapen. Daarom 
is elke ervaring van de persoonlijkheid precies zoals het moet zijn en 

daarom niet als een straf moet worden opgevat. 
 

Niets is foutiever dan te denken in termen van schuld en boetedoening. 

Deze aardse categorieën hebben in de Geesteswerelden geen 
relevantie. Elke ervaring, hoe pijnlijk ook, brengt de persoonlijkheid tot 

diepere inzichten, vermindert haar angsten en opent haar een beetje 

voor de extatische staat van de geestelijke gelukzaligheid van waaruit 
ze op aarde kwam en waarnaar ze na de dood onvermijdelijk zal 

terugkeren. 
 

Eerst moet de angst héél hoog komen, daarna moet het als een 

energetisch patroon worden verwijderd of "verbrand". De 
persoonlijkheid blijft in wezen onveranderd omdat angst geen deel 

uitmaakt van de kernpersoonlijkheid - ze voelt zich alleen gereinigd en 
verlicht door deze voortdurende catharsis (voor meer informatie over 

de essentie van de menselijke catharsis lees hier - here). Maar het 
proces is pijnlijk en vereist veel moed en een sterke wil. 
 

Deze korte verhandeling over de elementaire fysieke en mentale 
voorwaarden voor de initiatie en het onderhoud van het Licht Lichaams 

Proces, laat zien dat de dynamiek van dit proces de regulering van het 
lichaam, de geest en de psyche omvat en deze fundamenteel verandert. 

De kennis van hun werkingswijze en hun interacties bevordert het 
proces. 
 

De fysieke verschijnselen die zich als symptomen en ziekten voordoen 

zijn zo individueel dat het weinig zin heeft om ze hier samen te vatten. 
Bovendien zou een opsomming van mogelijke symptomen eerder de 

hypochondrie dan het Licht Lichaams Proces bevorderen.  

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/12/gnosis-as-a-personal-experience/
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Lees ook dit artikel: Hoe u de Klinische Symptomen van Uw Licht 
Lichaams Proces Correct Kunt Interpreteren - How to Interpret 

Correctly the Clinical Symptoms of Your Light Body Process. 
 

Ik zal me hieronder beperken tot de veranderende dynamiek van 

psyche en geest. 
 

 

4.  De ontgoocheling van het Ego (Overgave aan de 

Ziel) 
 

We beginnen met de ontgoocheling van het ego (overgave van het 

ego aan de ziel), die voor het eigenlijke begin van het Licht Lichaams 
Proces plaatsvindt en de  pijnlijkste psychische ervaring van allemaal is. 
 

We hebben gezien dat het ego een product is van de vrije wil van de 
mens en tegen de belangen van de ziel in kan beslissen. Het concept 

van het "ego" beschrijft dus de negatieve mentale aspecten van de 

aardse persoonlijkheid, die worden gekenmerkt door haar 
angststructuur.  
 

Het ego is het meest uitgesproken bij personen met een jonge ziel, 
omdat ze ongevoelig zijn voor de innerlijke stem van de ziel. Ze zijn 

onderworpen aan de illusie dat ze volledig "hun lot onder controle 
hebben". Deze opvatting wordt ook door een meerderheid van 

volwassen en oude zielen ondersteund, die zich helaas aan de 
omstandigheden van de huidige maatschappij van overwegend jonge 

zielen hebben aangepast en problemen hebben met dit huidige leven.  
 

Om deze reden neemt de ontgoocheling van het ego de vorm aan van 

een massale beperking van de vrije wil van de mens, die door 
verschillende gebeurtenissen kan worden veroorzaakt. 
 

Ten eerste kan dit het lichaam aantasten. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
plotseling ziekten of ongelukken ontstaan, die door een verkeerde 

medische behandeling kunnen worden verergerd en op die manier het 
geloof van de persoon in de hedendaagse geneeskunde en 

gezondheidszorg kunnen verstoren - shake the faith of the person in 

present-day medicine and health care system. Zulke personen kunnen 
lange tijd geïmmobiliseerd zijn, afhankelijk zijn van hulp van 

familieleden of vreemden, of kunnen hun beroep niet meer uitoefenen. 
Ze zijn dus in een staat van totale hulpeloosheid - het doen wordt 

vervangen door het zijn. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2011/09/how-to-interpret-correctly-the-clinical-symptoms-of-your-light-body-process/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/09/how-to-interpret-correctly-the-clinical-symptoms-of-your-light-body-process/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
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Dergelijke incidenten kunnen, in plaats van op somatisch, zich voordoen 

op het niveau van de geest. Men bevindt zich met lege handen in een 
wanhopige financiële situatie, die elke professionele activiteit uitsluit. 

Zo'n persoon wordt als het ware uit het sociale en beroepsleven 

"gekatapulteerd". Deze benadering is vooral effectief bij mannen die 
zich identificeren met hun carrière. Zij moeten nu erkennen dat zij 

waardevolle mensen zijn zonder baan en carrière. 
 

De gebeurtenissen die de psyche beïnvloeden komen vaak voor bij 
individuen, bijvoorbeeld bij vrouwen, die te nauwe relaties met partners 

of familieleden opbouwen en hun persoonlijkheid uitsluitend met deze 
emotionele banden definiëren. Ze kunnen plotseling het verlies van de 

geliefde ondervinden en in een ernstige depressie terechtkomen, wat 
altijd een herwaardering op het niveau van de ziel is. 

 
In zulke gevallen zou men kunnen stellen dat de ziel het actieve leven 

van de aardse persoonlijkheid overneemt door het deel van de geest, 
dat we "het ego" noemen, uit te schakelen en het geen enkele ruimte te 

laten om beslissingen tegen de ziel in te nemen. Deze toestand heeft 

een zeer heilzaam effect op de ego-geest, omdat hij zich nu realiseert 
dat hij niets meer onder controle heeft, maar tegelijkertijd moet 

toegeven dat het leven zonder hem doorgaat. 
 

De ego-geest ontdekt tot zijn eigen verbazing dat het door de ziel als 
een baby in de schoot van de moeder wordt gedragen. Angsten die het 

huidige denken hebben gevormd, spelen nu hoog op, hun nutteloosheid 
wordt herkend en ze doven voorgoed uit. De entiteit gaat door zijn 

angsten heen en herkent hun hersenschimmige aard. De 
persoonlijkheid leert met haar existentiële angsten om te gaan en deze 

te overwinnen.  
 

In de afgelopen jaren zijn dergelijke incidenten met grote sprongen 
toegenomen. Het gaat vooral om volwassen zielen, die hun aandacht op 

de mentaliteit van de overheersende jonge ziel hebben gericht en zich 

nu voorbereiden op de overgang naar de cyclus van de oude ziel. 
 

Met de komst van de nieuwe transliminale persoonlijkheid zal er een 
wereldwijde paradigmaverschuiving in de samenleving plaatsvinden. 

Het zal de mentaliteit van de jonge zielen wakker schudden en hen in 
de cyclus van de volwassen ziel brengen. Deze mensen, die ongeveer 

de helft van de wereldbevolking vormen, zullen in zeer korte tijd de 
collectieve staat van totale hulpeloosheid ervaren (zoals we begin dit 

jaar zullen zien). 
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Deze aandoening wordt veroorzaakt door de volgende sociale 
gebeurtenissen. De "vrije" markteconomie zal zich in haar grootste 

crisis storten, waarvan zij zich nooit zal herstellen. De beurzen zullen 
crashen. De meeste grote bedrijven en ondernemingen zullen failliet 

gaan of hun ouderwetse producten niet meer kunnen verkopen (de 

nieuwe astrale technologieën van de autonome gemeenschappen van 
de volwassen en oude zielen zullen hun bestaan ondermijnen) en zullen 

hun werknemers moeten ontslaan. De banken zullen ook failliet gaan. 
Het oude geld zal gedevalueerd worden omdat de wereldinflatie - world 

inflation niet langer verborgen kan blijven. De dreigende recessie zal 
zich verdiepen. De staatsbegroting kan niet worden opgelapt, ze 

gedraagt zich als het “bed of Procrustes”. De gezondheidszorg, de 
pensioenen en andere overheidsinstellingen kunnen niet meer worden 

gefinancierd en zullen ook ineenstorten. De staat en de politici zullen 
machteloos staan tegenover deze volledige sociale herverdeling van de 

menselijke beschaving en zullen ten onder gaan (Omdat lineaire tijd 
een illusie is, geldt deze precieze beschrijving van het Eindtijdscenario 

van de ascensie, dat ik in 2001 heb geschetst, voor wat er in 2019 en 
2020 zal gebeuren en waarschijnlijk nog enkele jaren daarna, totdat de 

mensheid haar lessen heeft geleerd. Lees ook: Astrale dynamiek van de 

wereldwijde economische crisis aan de vooravond van de Parousia -  
Astral Dynamics of the Global Economic Crisis on the Eve of the 

Parousia). 
 

Het vertrouwen en het gevoel van veiligheid van de volkeren in de 

westerse geïndustrialiseerde landen, die voornamelijk uit jonge zielen 
bestaan, zal onherstelbaar worden geschokt. Inflatie, massale 

werkloosheid, faillissementen, geen zekere gezondheids- en 
pensioenuitkeringen zullen de collectieve angsten van de massa's tot 

onvoorstelbare hoogten aanwakkeren. Ze zullen de ervaring hebben dat 
oude gedragspatronen geen oplossing meer voor hun problemen zijn 

(Deze voorspelling geldt voor dat deel van de mensheid dat niet zal 
ascenderen en eerst zal moeten worstelen met alle gevolgen van de 

oude 3D-matrix voordat ze zich voor de hogere sferen en hun zielen 
openstellen). 
 

Concurrentie en sociale strijd zullen de situatie alleen maar verergeren, 

terwijl samenwerking en altruïsme troeven zullen blijken te zijn 
(daarom is het huidige beleid van Trump op basis van individueel en 

nationaal egoïsme (MAGA) zeer effectief de oude matrix aan het 
uithollen en de ineenstorting ervan aan het versnellen). Wetenschap, 

religie en ethiek zullen zich in hun diepste identiteitscrisis storten met 
het verschijnen van de eerste transliminele persoonlijkheid en de 

erkenning van de nieuwe theorie van de Universele Wet - twee 
gebeurtenissen die theoretisch en praktisch de prioriteit van de Geest 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/02/urgent-message-to-trump-and-old-humanity-abolish-the-fed-or-die/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/02/urgent-message-to-trump-and-old-humanity-abolish-the-fed-or-die/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
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(als de Primaire Term van het menselijk bewustzijn, waaruit alle 
andere menselijke ideeën op axiomatische wijze kunnen worden 

afgeleid) boven de materie zullen bewijzen - en zullen geen enkele 
intellectuele hulp kunnen bieden. 
 

De verwarring zal totaal zijn. Mensen zullen zich mentaal en 

psychologisch binnen zeer korte tijd moeten zuiveren om hun denken 
en hun waarden vanaf de basis af te veranderen, als ze de verbinding 

met de nieuwe verlichte beschaving van liefde niet willen missen. Hun 
existentiële angsten zullen de drijvende krachten zijn achter deze 

dramatische verandering (zie ook essay aan het einde van het boek). 
 

Deze goddelijke operatie werd lang geleden in de belangrijkste 7-

voudige scheppingsrijken voor de Eindtijd gepland en verscheen in 
gecodeerde vorm in de twee brieven van de Sint Paulus aan de 

Thessalonicenzen, die als geïnspireerde (gechannelde) teksten moeten 
worden beschouwd (Deze brieven zijn eigenlijk geschreven door 

Apollonius of Tyana aan zijn beste vriend en spirituele partner Damis 
(Tomotheus). Volgens Paulus zal de aankondiging van de 

"Apocalyps/Ineenstorting" van de economie en de 
Openbaring/Apocalyps van het kwaad (het Orion/Reptiliaanse Rijk als 

vroegere en huidige PTB) worden ingewijd met de verschijning, de 

parousia van de eerste transliminale persoonlijkheid, die hij beschrijft 
als "de Tweede Komst van Christus" (2 Thess 2) b eschrijft. 
 

De basis voor de ineenstorting van de zogenaamde "vrije markt", die 
eigenlijk een crimineel machtskartel van banken, fondsen en 

ondernemingen is, is al in gang gezet en zal in de komende jaren in 
werking treden. Er is geen helderziendheid voor nodig om deze 

ineenstorting te voorspellen, maar alleen een heldere, logische, 
analytisch getrainde geest om de huidige processen te identificeren, die 

de wereldeconomie zeer binnenkort in de vernieling zullen storten 
(voetnoot 2). 

 
Dit zeer creatieve proces zal de ruimte vrijmaken voor de snelle opbouw 

van de nieuwe mensheid van liefde en verlichting. Het is dus een 
dialectisch onderdeel van de Evolutionaire Sprong. 

 
Zoals te zien is, leidt het Licht Lichaams Proces op individueel niveau 

onvermijdelijk tot wereldwijde sociale veranderingen die kunnen worden 

samengevat onder de term "Evolutionaire Srong van de Mensheid". 
Het principe van de Evolutionaire Sprong is bekend: binnen als buiten 

en buiten als binnen, d.w.z. het principe van de zelf-gelijkheid. In 
fysieke zin is het principe van zelfgelijkheid de vestiging van 

constructieve interferentie tussen de spirituele principes van 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/04/damis-timotheus-speaks-about-apollonius-of-tyana-the-anointed-christ/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/04/damis-timotheus-speaks-about-apollonius-of-tyana-the-anointed-christ/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Thessalonians+2&version=NIV
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energieconversie in de 7-voudige scheppingsniveaus met de principes 
van sociale organisatie van de mensheid op de aarde, die ook van 

spirituele aard zal zijn. 
 

Deze harmonisatie omvat de volgende concrete stappen:  

De collectieve kijk op de wereld moet afstappen van het principe van 
scheiding voordat het principe van de eenheid, dat ook het principe van 

de liefde is, op aarde tot stand komt. Het principe van scheiding, dat in 
de christelijke jaartelling werd vertegenwoordigd door de jonge zielen, 

heeft de volgende verkeerde collectieve opvattingen (mentale N-sets) 
voortgebracht: 

 
1. De evolutieleer en het empirische dogma van de nepwetenschap 

(lees: De Fraude van de Moderne Wetenschap - E-boek - The Fraud 
of Modern -Science – Ebook);  

 
2. Het principe van concurrentie; 

 

3. Het principe van macht en geheimhouding, dat de volgende 
fenomenen heeft opgeleverd: 

 

a) De vermeende "vrije" markteconomie, die in werkelijkheid een 

oligopolide machtsstructuur is; 

 

b) corruptie; 

 

c) geheime diensten, die de meeste oorlogen aanwakkeren; 

 

d) de collectieve dwang om voortdurend te liegen en de waarheid 

te  onderdrukken. 
 

4. Het principe van de staatssoevereiniteit, dat een scheiding van de 

mensheid veroorzaakt; 

 

5. Het principe van schaarste: - The principle of scarcity: Opdat de 

weinigen erg veel zouden hebben, worden de massa's 
verondersteld erg weinig te hebben en moeten ze in dit foutieve 

principe van verdeling geloven (door middel van ideologische 
hersenspoeling door de massamedia, die door enkele moguls van 

de Elite worden gedomineerd, die zich baseren op dubieuze 
economische en sociale theorieën), enz.. 

 

Deze collectieve waarnemingen, die krachtige energetische patronen in 
het astrale veld van de aarde opbouwen en een blijvend effect op het 

individuele menselijke gedrag hebben, moeten voor altijd verdwijnen, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
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zodat de nieuwe principes van liefde en solidariteit, transparantie, 
onvoorwaardelijke eerlijkheid, vrijwillige weigering om macht te 

gebruiken, vrijgevigheid, geloof in de kosmische overvloed, enz., stevig 
kunnen worden verankerd en nieuwe energetische frequentie- en 

gedragspatronen in de mensheid kunnen ontwikkelen. Dit is in wezen 

de sociale achtergrond van de Evolutionaire Sprong van de mensheid, 
die natuurlijk vele facetten heeft. 

   
Voetnoten: 

1. Zie “Archetypes of the Soul” door V. Hasselmann and F. Schmolke. 

2. Voor meer details zie mijn collectie lezingen: “The New Energology 
of the Universal Law. 

De Moderne Theorie van de Economie Vanuit het Gezichtspunt van 
de Universele Wet" en het essay “Astral Dynamics of the Global 

Economic Crisis on the Eve of Parousia” aan het eind van dit boek 
evenals de talrijke artikelen in de paragraaf "Economische 

ineenstorting" -  “Economic Collapse” op deze website. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

https://www.amazon.com/Archetypes-Soul-Varda-Hasselmann/dp/3442220009
http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
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VIII. Beslissingsalternatieven en Werelden van 

Waarschijnlijkheid 

 
1. Beslissingen van de Ziel en de Geïncarneerde 

Persoonlijkheid 
 
Het besef dat mensen een grotendeels vooraf bepaald lot hebben en in 

slechts 20% van alle gebeurtenissen die hem overkomen vrij kan 
kiezen, kan een verontrustend effect op de menselijke geest hebben, 

ondanks het feit dat de mensen dit potentieel nogal slecht benutten. 
 

In werkelijkheid geniet de geïncarneerde persoonlijkheid veel meer 

beslissingsalternatieven dan ze zich bewust is. Ze weet niet dat de 
fysieke omgeving door de Geest wordt gevormd en deze onwetendheid 

verhindert haar om haar omgeving en haar lot op een zorgvuldige en 
bewuste manier te creëren. 

 
Omdat materie pas na een bepaalde latentieperiode op onze spirituele 

bedoelingen reageert, kan het soms jaren duren voordat een gewenste 
gebeurtenis zich voordoet. Zulke intenties moeten bewust jarenlang 

worden vastgehouden, zodat de ziel erkent dat de lokale geest van de 
mens deze wensen uit de grond van zijn hart heeft geuit en niet alleen 

maar een plotselinge bevlieging heeft uitgesproken. 
 

Positieve beslissingen die vanuit de houding van liefde en voor het 

welzijn van allen genomen worden, kunnen snel gerealiseerd worden, 
omdat ze in harmonie met de kosmische Geest trillen en makkelijk te 

regelen zijn. 
 

Aangezien elke gebeurtenis de goedkeuring van vele andere zielen 
vereist, die ook hun eigen plannen en taken hebben, betekent de 

realisatie van een individueel verlangen een enorme coördinatie, waar 
de geïncarneerde persoonlijkheid absoluut geen idee van heeft. 
 

De opvatting dat Alles-Dat-Is een soort universele winkel is waar elk 
verzoek, bijvoorbeeld om gelukkig of rijk te zijn, kan worden ingewilligd 

en de realisatie ervan, bijvoorbeeld de staat van geluk of rijkdom, 
vanzelf zal plaatsvinden, is een van de grootste blunders in de 

esoterische Kermis der IJdelheid die alleen de geldelijke belangen van 
vele onvolwassen zielen tegemoet komt. Het is vergelijkbaar met de 

eerdere verkoop van aflaten - indulgences door de kerk. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indulgence
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Het is niet de taak van de incarnerende persoonlijkheid om alleen maar 
positieve ervaringen op te doen, maar ook om de "diepten van de 

ellende" te verkennen. Als dat niet het geval zou zijn, dan zou de ziel 
niet hoeven te incarneren - de permanente staat van gezegend geluk 

kan zij in de astrale sferen genieten. 
 

Dit is een belangrijk aspect van het plan van de ziel dat in het 
zogenaamde karma wordt gerealiseerd. Karma wordt door de huidige 

lichtwerkers te deterministisch ervaren en blijft uiteindelijk slecht 
begrepen. 
 

Het leven in de driedimensionale materie dwingt de menselijke geest 
onophoudelijk om beslissingen te nemen. Zonder deze eeuwigdurende 

dwang om een beslissing te nemen, zal de mens niet als een biologisch 
organisme overleven. Het menselijk bestaan is dus gebaseerd op het 

vermogen en de noodzaak om de hele tijd keuzes te maken - of het nu 
gaat om de keuze van voedsel, carrièrekeuze, het ontvluchten van 

natuurrampen en risico's, persoonlijke verzorging en genezing - al deze 
aspecten van het menselijk bestaan zijn in het dagelijks leven aan deze 

beslissingsbeperkingen onderworpen en kunnen alleen maar hieruit 
bestaan. 
 

In de astrale sferen bestaat de beslissingsbeperking niet omdat de ziel 

onsterfelijk is en niets hoeft te doen om te overleven. Ze kan 
bijvoorbeeld een lange tijd (hoewel tijd niet bestaat in de astrale sferen) 

in een constante staat van inactiviteit en besluiteloosheid blijven en 
alleen maar overpeinzen zonder in levensgevaar te komen. Zulke staten 

van bijna onbewust, aanhoudend meditatief voortbestaan worden 
regelmatig door de ziel ervaren als een middel om haar bewustzijn aan 

te scherpen. 
 

De menselijke geest is tijdens een diepe meditatie ook bij machte om 

tijdelijk zulke staten te bereiken die grotendeels vrij zijn van wensen en 
beslissingen. De bereidheid om een meditatie uit te voeren is echter al 

een beslissing. 
 

De meeste beslissingen die deel uitmaken van het menselijk bestaan 
worden spontaan genomen en niet eens door het dagbewustzijn 

geregistreerd. De beslissingen met betrekking tot de functie en de 
regulering van het lichaam zijn automatisch: Ze worden door de ziel 

gecontroleerd zonder tussenkomst van de menselijke geest. Het kan 

ons bijvoorbeeld niet schelen welke bacteriën in de darm, en in welke 
verhouding, in het darmkanaal aanwezig moeten zijn om het 

spijsverteringsstelsel te laten functioneren. Alle neurale prikkels die van 
binnenuit het lichaam komen, bekend als het vegetatieve zenuwstelsel 
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of het autonome zenuwstelsel - autonomous nervous system, worden 
door de hersenen onder de bewustzijnsdrempel verwerkt en als 

stuursignalen naar de interne organen teruggestuurd. Ons bewustzijn 
kan alleen selectief externe neuronale stimuli waarnemen die afkomstig 

zijn van de zintuigen, hoewel ze dezelfde energetische aard hebben als 

de interne somatische stimuli. 
 

Deze selectieve waarneming heeft niets te maken met de energetische 

kwaliteit van de stimuli, maar is een bewuste beslissing van de ziel om 
de zwakke, sequentieel werkende menselijke hersenen niet met 

meerdere, gelijktijdig lopende regulerende beslissingen te overbelasten. 
Het zou er toch niet mee kunnen omgaan. 

 
Toch moet de geïncarneerde ziel deze beslissingen nemen, die ze 

inderdaad meesterlijk hanteert - anders kunnen we niet bestaan. 
Dergelijke beslissingen maken deel uit van de ervaring van de ziel in de 

3D-ruimte-tijd. 
 

De menselijke geest kan zijn eigen beslissingen alleen vrijelijk nemen 
binnen een relatief beperkt gebied in de context van menselijke relaties. 
 

Alleen op zeldzame momenten, wanneer een persoon ziek wordt, kan 

hij somatische prikkels als interne symptomen van het lichaam 
waarnemen. Gemeten naar de hele incarnatietijd zijn de momenten van 

ziekte relatief kort; binnen een incarnatie kunnen ze echter vrij lang 
lijken. 

 
In gezondheidstoestand is de regulering van het lichaam geen object 

van waarneming voor de menselijke geest, dat wil zeggen voor dat deel 
van de geest dat zich manifesteert als "dagbewustzijn". De regulering 

van het lichaam wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend 
beschouwd - gegeven door de natuur of door God. 

 
Aangezien onze waarneming in de hoogste mate beperkt is, registreren 

we de meeste beslissingen niet die ons "onderbewustzijn", precies, onze 
ziel, neemt om ons bestaan te garanderen. Dat is een van de redenen 

waarom we op verschillende momenten in de reïncarnatiecyclus 

verschillende ziekten en lichamelijke handicaps ervaren, zodat we dit 
gebied ook als een potentiële speelplaats voor bewuste keuzes kunnen 

gaan onderscheiden. 
 

Dit zou zeggen dat sommige van de ziekten die we kennen, bewuste, 
onveranderlijke beslissingen van de ziel zijn die niet door de geest 

kunnen worden vermeden, ongeacht welke verfijnde strategieën hij ook 

https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomic_nervous_system
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toepast om het lichaam te beschermen. Men spreekt in dit geval van 
"karma-gerelateerde" ziekten. 

 
Dergelijke ziekten kunnen meestal niet genezen worden, tenzij er een 

karmische overeenkomst is dat een bepaalde persoon zoals een genezer 

verschijnt en de zieke persoon van zijn ziekte geneest. In de meeste 
gevallen van karmische ziekten wordt de beslissings- en 

handelingsbevoegdheid van de arts echter opgeschort en alle 
therapeutische procedures zullen geen effect sorteren.   
 

De meeste ziekten ontstaan door een disharmonie tussen geest, psyche 
en lichaam. Specifieke angsten lokken specifieke ziekten uit, die een 

uiting zijn van lokale destructieve inmenging op fysiek niveau. Als 
energetisch fenomeen vertegenwoordigen dergelijke ziekten een 

vermindering van de harmonieuze lichaamsfrequenties die de 
gezondheidstoestand van de mens in stand houden. 
 

Deze ziekten kunnen worden genezen als de psychologische oorzaken 
van de angst worden weggenomen. Er is dus veel ruimte voor bewuste 

keuzes van het individu tegen angst en ziekte. 
 

De rest van de ziekten wordt veroorzaakt door de mentale 

verwaarlozing of opzettelijke beschadiging van het lichaam met allerlei 

giftige stoffen, zoals tabak, alcohol, slechte voeding, enz. Ook is deze 
groep van lichamelijke ervaringen het resultaat van de bewuste 

vrijwillige beslissing van het individu om op een "ongezonde manier" te 
leven. Zulke praktijken zijn een zelfmoord die in termijnen wordt 

gepleegd. 

Menselijke beslissingen hebben dus betrekking op ervaringen vanuit de 

volgende drie levensgebieden: 

• Vanuiit het fysieke vlak, zoals reeds gezegd; 

• Vanuit het gebied van interpersoonlijke relaties, bijvoorbeeld in de 

familie en met vrienden; 

• Vanuit de sociale omgeving. 

Deze gebieden zijn nauw met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. 
We hebben gezien dat sommige beslissingen op het fysieke niveau door 

de ziel worden genomen - dit omvat het tijdstip van geboorte en 

overlijden van een individu. 
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Veel somatische ervaringen zijn het resultaat van bewuste of onbewuste 
beslissingen van de geest en de psyche en kunnen bewust worden 

veranderd of vermeden. In beperkte mate geldt dit ook voor het tweede 
ervaringsgebied van interpersoonlijke relaties. De keuze van de familie 

waarin de entiteit wordt geboren is echter altijd een beslissing van de 

ziel vóór haar incarnatie. 
 

De keuze van de partner is vaak een voorlopige beslissing van de ziel 
als er karmische ervaringen op de agenda staan. Niet alle partners die 

men tijdens een incarnatie ontmoet, zijn echter vooraf bepaald. In dit 
geval is er een breed scala aan individuele beslissingen, die de 

geïncarneerde persoonlijkheid op eigen houtje kan nemen op basis van 
haar spirituele ontwikkeling en haar voorkeuren. Hetzelfde geldt voor 

die ervaringsgebieden zoals school, werk, persoonlijke interesses, 
hobby's, enz. 

 
Elke geïncarneerde persoonlijkheid heeft een potentieel voor 

intellectuele, artistieke, fysieke en emotionele vaardigheden die ze in 
haar vorige levens heeft verworven en die nu voor haar als potentieel 

van de ziel beschikbaar zijn. Alleen zij moet beslissen welke 

eigenschappen zij in de huidige incarnatie wil ontwikkelen. Zij zullen 
dan ook haar eigen lot bepalen. Dit beslissingsgebied is uitsluitend 

voorbehouden aan de geïncarneerde persoonlijkheid. 
 

Het archetypische ontwerp van de geïncarneerde persoonlijkheid met 
zijn geaardheden, op angst gebaseerde kenmerken en doelstellingen is 

daarentegen een voorlopige beslissing in de astrale sferen van de ziel 
voorafgaand aan de incarnatie. 

 
De geïncarneerde persoonlijkheid is meestal niet onwetend van deze 

voorlopige beslissing, omdat ze zich volledig met haar karakter 
identificeert. Slechts in zeldzame gevallen kan het menselijk bewustzijn 

de passende aard van de aardse persoonlijkheid waarnemen, die over 
het algemeen de "psyche" wordt genoemd - vooral tijdens de oude 

zielencyclus, wanneer zij de innerlijke stem van de ziel luid begint te 

horen.  
 

Hieruit zouden we het niet moeilijk moeten vinden om te begrijpen dat 
het een ongelooflijk complexe planning en voorbereiding in de 7-

voudige scheppingsrijken vereist, zodat het leven op aarde op redelijk 
geordende manier kan plaatsvinden. Veel gebeurtenissen moeten in een 

vooraf bepaalde volgorde plaatsvinden, zodat de mensen bij hun 
dagelijkse beslissingen ten volle van hun vrije wil kunnen genieten. 

Anders zou het niet mogelijk zijn om de co-existentie van ongeveer zes 
miljard incarnaties op deze nogal disfunctionele planeet te garanderen. 
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(In tegenstelling tot wat de nep-MSM en nepwetenschappers zeggen 
(denk ook aan hun nep-beweringen over klimaatopwarming), namelijk 

dat de wereldbevolking de laatste jaren snel groeit, is deze feitelijk 
afgenomen van ongeveer 6,5 miljard een kwart eeuw geleden tot 6 

miljard nu. Houd er rekening mee dat er helemaal geen betrouwbare 

wereldwijde volkstelling is en al deze cijfers zijn gebaseerd op dubieuze 
schattingen. Als men echter bedenkt dat de meeste westerse 

geïndustrialiseerde landen een negatieve bevolkingsgroei hebben en dat 
dit ook geldt voor China, Rusland, Japan en veel andere landen in de 

Derde Wereld, waar de bevolking wordt gedecimeerd door oorlogen, 
burgerconflicten, hongersnood en slechte levensomstandigheden, is het 

duidelijk dat de leugen over de snelgroeiende menselijke bevolking een 
goedkoop excuus is voor de duistere heersende kliek om allerlei soorten 

gruwelijke maatregelen om de menselijke bevolking te ruimen om deze 
beter te beheersen en de NWO te installeren. Aan de andere kant zijn 

de hogere rijken ook voorstander van een negatieve groei als een 
natuurlijke selectie van meer volwassen ontwaakte zielen die in staat 

zullen zijn om te ascenderen. Het is erg belangrijk om dit belangrijke 
demografische feit op deze plek te observeren, aangezien het een van 

de meest voorkomende mythen is die momenteel in omloop zijn zonder 

serieus te worden aangevochten door iemand behalve ikzelf). 
 

Het idee van de absolute vrije wil is dus een illusie - een foutieve 

veronderstelling van talrijke filosofen en jonge zielen. Het leven wordt 
ondersteund door de levenskracht van de ziel. De geest, die zich 

meestal als dagbewustzijn manifesteert, is niet in staat om het 
menselijk lichaam in leven te houden. Het kent niet eens de functie en 

de regulering van een enkele cel. Het kan slechts oppervlakkig met 
ruwe mechanische middelen in zijn ingewikkelde genetische structuur 

manipuleren.   
 

In zijn betoverende onwetendheid schrijft het verstand van de 
wetenschappers de effecten die het daarmee waarneemt toe aan zijn 

experimenteel vermogen en heeft geen idee dat deze genetische 
manipulaties door de energie van de ziel worden ondersteund, omdat ze 

deel uitmaken van een vergaand plan, dat de aardse persoonlijkheid op 

dit moment niet kan kennen (voetnoot 1). 
 

Als men het collectieve incarnatie-experiment van de hedendaagse 
mensheid in zijn historische volgorde bekijkt, krijgt men de indruk dat 

er een continue lijn van ontwikkeling naar hogere complexiteit bestaat, 
die men momenteel als "sociale vooruitgang" interpreteert en die in een 

nauwe relatie staat tot de biologische evolutie van de soort "mens". Dit 
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is in ieder geval de officiële doctrine die vandaag de dag aan het 
wereldbeeld van de meeste mensen ten grondslag ligt. 

 
Vooral in de laatste 150 jaar, sinds het begin van het kapitalisme, heeft 

deze opvatting aan kracht gewonnen. Wat hier over het hoofd wordt 

gezien is het feit dat deze periode volstaat voor slechts twee 
opeenvolgende gemiddelde menselijke incarnaties, als men de huidige 

levensverwachting in ogenschouw neemt. Gezien het feit dat een 
reïncarnatiecyclus gemiddeld ongeveer 70-90 levens nodig heeft en een 

periode van ongeveer 8000 jaar, lijkt deze veronderstelling zeer 
kortzichtig en aanmatigend. Het idee van de menselijke vooruitgang is 

dus een typisch geestelijk product van de beperkte visie van de jonge 
ziel op de wereld. 
  

In vroegere tijdperken, zoals de Middeleeuwen tot aan de Renaissance, 
was de gangbare opvatting dat de mensheid uit de "Gouden Eeuw van 

de Oudheid" is voortgekomen: De mens beschouwde de geschiedenis 
niet als een evolutionair proces dat een opwaartse spiraal volgde, maar 

als een proces, waarbij retrograde tendensen vrij normaal zijn. Aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld geloofden veel 

mensen vast in de ondergang van het Westen (bijvoorbeeld Spengler in 

zijn beroemde boek "De ondergang van het Westen" -  “The Decline of 
the West“), terwijl zijn profetie geschreven tijdens de Eerste 

Wereldoorlog in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de daaropvolgende 
Koude Oorlog een zeer reëel karakter kreeg. 

 
Dergelijke collectieve geloofsovertuigingen over de menselijke 

geschiedenis weerspiegelen slechts de leeftijdsopbouw van de 
menselijke bevolking die in een bepaald historisch tijdperk is 

geïncarneerd. De oude Egyptische beschaving, die voornamelijk bestond 
uit oude zielen, had, zoals we die kennen van de traditie (2), een 

andere kijk op de vooruitgang van de geschiedenis zoals we die nu 
begrijpen. Het idee van vooruitgang in zijn huidige vorm bestond toen 

nog niet. Hetzelfde geldt voor de oudheid. 
 

Jonge zielen geloven in vooruitgang in de mate waarin ze zelf 

vooruitgang boeken in hun expansie in de 3D ruimte-tijd en zijn 
opgetogen over hun grove en onverantwoordelijke manipulatie van 

materie. Op het moment dat ze hun aandacht richten op de innerlijke-
psychische processen, d.w.z. na hun overgang in de cyclus van de 

volwassen ziel, beginnen ze langzaam het bestaan van innerlijke hogere 
dimensies en onverwachte realiteiten te onderscheiden, maar ook de 

beperkingen en kwetsbaarheid van het menselijk lichaam, zodat hun 
geloof in vooruitgang als een oppervlakkige hallucinatie van hun 

onvolgroeide geest wordt blootgelegd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Decline_of_the_West
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Decline_of_the_West
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Decline_of_the_West
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Decline_of_the_West
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Maar zelfs deze ontgoocheling van het historische ego zal vanuit een 
hoger perspectief als een fout worden geopenbaard, omdat de feitelijke 

technologische vooruitgang pas zal beginnen nadat deze ontgoocheling 
van de jonge zielen heeft plaatsgevonden, maar deze keer zal het 

vanuit de innerlijke dimensies van de ziel uitgaan en naar buiten 

worden geprojecteerd en niet andersom, zoals nu ten onrechte wordt 
geloofd. De huidige heersende materialistische houding moet in dit 

proces van ware spirituele evolutie noodzakelijkerwijs worden 
losgelaten. 
 

2. Astrale en Ruimte-Tijd Waarschijnlijkheids-

Alternatieven 
 
Deze innerlijke dimensies omvatten ook de waarschijnlijkheidswerelden 

van de ziel, die nauw verbonden zijn met de gelijktijdigheid van alle 
incarnaties - verleden en toekomst. Ze belichten ook de energetische 

achtergrond van het bereik van de vrije wils- en de beslissingsruimte 
van elke geïncarneerde persoonlijkheid. 
 

In het eeuwige Nu, in de gelijktijdigheid van alle energieomzetting in de 

astrale rijken, ontwerpt de ziel tegelijkertijd al haar incarnaties. 
Voortaan genieten zij een soeverein bestaan in de eeuwige individuatie 

van Alles-Dat-Is. Op een bepaald moment in de geschiedenis van de 
aarde verschijnt een van deze incarnaties op aarde om direct de 

beperkingen van ruimte en tijd te ervaren. Ze blijft daar een tijdje 
hangen, werkt, neemt beslissingen die de sequentiële geschiedenis van 

de mensheid beïnvloeden en verlaat de aarde om weer ruimte te maken 
voor de volgende incarnatie.   

 
Binnen de zielsstructuur leeft de ontlichaamde menselijke 

persoonlijkheid in de astrale sferen verder en groeit voortdurend. Ze 
kan nu elke stap van haar vorige leven evalueren en alternatieve 

keuzes maken. Omdat ze zich op een directe manier van alle vroegere 
en toekomstige incarnaties van haar ziel bewust is, die ook een 

zelfstandig bestaan in de astrale werelden leiden, kan ze nu met hen in 

contact komen en haar vorige leven in het licht van hun ervaringen en 
ideeën herschikken.    
 

Deze nieuwe verbeterde kopie van het geleefde leven op aarde blijft in 
de astrale sferen opgeslagen en is in energetische zin net zo echt als 

het echte geleefde leven. Het is een mogelijk alternatief voor haar 
vroegere leven op aarde. 
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Dit proces is vergelijkbaar met een tekst die men van het internet haalt, 
op de hardwareschijf opslaat en vervolgens herschrijft. Deze 

aangepaste tekst wordt nu als een aparte versie op het internet 
verspreid. Het bestaat dan tegelijkertijd met de oorspronkelijke tekst op 

het wereldwijde web en kan niet onmiddellijk als een gewijzigde versie 

van deze laatste worden herkend. Deze gewijzigde kopie claimt een 
zelfstandig bestaan op het internet en kan in relatie komen met de 

oorspronkelijke tekst, bijvoorbeeld met behulp van zoekmachines. De 
mogelijke incarnatiealternatieven gedragen zich op een zeer 

vergelijkbare manier in de hogere sferen: ze zijn allemaal energetisch 
gelijkwaardig en hebben gevolgen voor het origineel.  

 
Nu kan de onbelichaamde persoonlijkheid een oneindig aantal van 

dergelijke alternatieve studies van haar vorige leven creëren die vanuit 
een energetisch oogpunt echt en onafhankelijk zijn. Vandaar dat er 

ontelbare levens zijn in de astrale rijken, omdat elke overledene, 
respectievelijk ziel, dergelijke mogelijke alternatieve incarnaties kan 

ontwerpen en dat ook doet. 
 

Aangezien de toekomstige incarnaties ook gelijktijdig bestaan en op 

materialisatie in de 3D ruimte-tijd wachten, kunnen ze zoveel versies 

van hun toekomstige Zelf creëren als ze maar willen. Deze versies 
bestaan in het Nu en houden rekening met de ervaringen en 

beslissingen van de huidige geïncarneerde persoonlijkheid. Op deze 
manier kan de geïncarneerde entiteit met zijn voortdurende 

beslissingen op aarde een enorme invloed hebben op alle 
waarschijnlijke alternatieven van al zijn aangesloten incarnaties die in 

de hogere rijken wonen, inclusief de toekomstige, zonder zich van dit 
effect bewust te zijn.  
 

Nu is het zo dat de huidige incarnatie en alle onstoffelijke incarnaties uit 
het verleden en de toekomst, inclusief hun mogelijke alternatieve 

incarnaties, gelijktijdig bestaan en rechtstreeks in contact staan via de 
ziel: ze zijn zich allemaal van elkaar bewust en gaan onderling 

interacties aan.  
 

Het verschil tussen de huidige incarnatie en de incarnaties zonder 

lichaam in de astrale sferen is dat de aardse incarnatie opeenvolgend 
verloopt. Wanneer zij een beslissing neemt, moet zij de gevolgen 

daarvan volgens het principe van oorzaak en gevolg zelf dragen. 
 

Dit principe geldt niet meer in de hogere astrale sferen. Daar bestaan 

beslissingen en gevolgen tegelijkertijd zonder dat ze verbonden zijn 
door een causale tijdas en kunnen dus in beide richtingen worden 



161 
 

 

veranderd. Dit is een zeer moeilijk begrip voor een geïncarneerde 
entiteit, omdat het in strijd is met al zijn aardse ervaringen. 
 

Met de toenemende mate van organisatie in de astrale rijken, neemt de 
waarschijnlijkheidsruimte van mogelijke beslissingen tot oneindig toe 

omdat alle gedachten, die pure energie zijn, zich onmiddellijk 

manifesteren en gestalte aannemen. 
 

De ideeën die een geïncarneerde persoonlijkheid met zijn beperkte 

bewustzijn ontwikkelt, kunnen op Aarde alleen via de 7-voudige 
scheppingsrijken worden gerealiseerd. Dit neemt vanuit het aardse 

perspectief een bepaalde hoeveelheid tijd in beslag omdat de 
conventionele tijd t, respectievelijk ruimte s, achtereenvolgens wordt 

ervaren en niet gelijktijdig. 
 

Maar ook ons brein, dat een soort hardwareschijf van de geest is en 

functioneert als een bio-elektrische omvormer, kan slechts zeer 
langzaam en sequentieel werken door de vertragingen die optreden bij 

de synaptische knooppunten van de neuronen. Deze constructie van het 
Centrale Zenuwstelsel is opzettelijk, zodat de mens tijd slechts 

geleidelijk kan ervaren als een aaneenschakeling van opeenvolgende 
gebeurtenissen. 
 

De menselijke Geest daarentegen, die resoneert met de frequenties van 
de 7-voudige scheppingsrijken, functioneert als een gelijktijdig 

softwareprogramma dat alle verschijnselen tegelijkertijd en onmiddellijk 

waarneemt, maar deze informatie alleen selectief naar de hersenen 
doorstuurt als een geheugen voor de fysieke verwerking ervan. 
 

Dit proces is erg belangrijk voor ons inzicht in de wijze waarop de 
beperkte temporele en ruimtelijke perceptie van de mens ontstaat: Alle 

gelijktijdige gedachten, die vanuit de hogere frequentiegebieden van de 
goddelijke geest naar de hersenen komen, worden door de laatste in 

opeenvolgende elektromagnetische signalen omgezet, dat wil zeggen in 
neuronale actiepotentialen met verschillende synaptische vertragingen 

en worden voor zowel de onbewuste regulering van de hersenen, 
lichaam en voor zijn bewuste activiteit gebruikt. 
 

De menselijke geest is niet alleen traag in zijn sociaal gerelateerde 
beslissingen en hun uitvoering, maar voornamelijk door de bio-

energetische werking van de hersenen en het perifere zenuwstelsel. Om 
deze reden wordt de waarschijnlijkheidsruimte in de 3D-ruimte-tijd, in 

vergelijking met die van de hogere frequentiedimensies, aanzienlijk 

verminderd. 
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De menselijke geest kan slechts een zeer beperkt aantal alternatieven 

uitproberen alvorens een beslissing te nemen. In de meeste gevallen 
maakt de mens geen gebruik van deze gave van de ziel, maar neemt hij 

zijn beslissingen vanuit “het onderbuikgevoel”, dat wil zeggen, hij 

vertrouwt op de reactiepatronen van de drie lagere chakra's (zie 
Chapter IX). Tegelijkertijd neemt de beslissingsbeperking onmetelijk toe 

in de geïncarneerde staat, omdat volgens het principe van oorzaak en 
gevolg elke beslissing essentiële existentiële gevolgen heeft voor de 

persoon en zijn omgeving. 
 

In de astrale sferen hebben de vele mogelijke beslissingen geen 

onmiddellijke gevolgen voor de ziel vanwege haar onsterfelijkheid. Deze 
keuzes bestaan tegelijkertijd, "zonder in de weg te staan". Alle U-

ondergroepen van de ziel, zoals haar individuele 
incarnatiepersoonlijkheden en hun mogelijke alternatieven, bestaan 

volgens het principe van "evenals". 
 

Het aardse leven daarentegen is gemodelleerd naar het 

beslissingsprincipe van uitsluiting: het "één of het ander". Vandaar de 
dualiteit van het aardse bestaan, dat een centraal thema is van alle 

religies, filosofie en esoterische scholen zonder als een energetisch 

fenomeen goed begrepen te worden, misschien met gedeeltelijke 
uitzondering van de Neoplatonisten.  
 

Plotin bekritiseert dan ook de vroege christenen in zijn essay "Tegen de 
Gnostici - “Against the Gnostics“ - voor hun poging om het hiernamaals 

te beoordelen volgens de dualistische karaktereigenschappen van dit 
leven en zo tot verkeerde conclusies te komen over het bestaan van het 

paradijs en de hel, die niets te maken hebben met de "eenheid van de 
wereldziel (Weltseele)" en "Kosmische Geest, Nous". Naar zijn mening 

hebben de christenen in de eerste plaats het categorische platonische 
systeem van de drie-eenheid niet begrepen en daarom kunnen zij de 

transcendentie van de Geest en zijn manifestatie in de "lagere wereld 
van de individuele fysieke dingen" niet op een dialectische manier 

interpreteren. Dit bezwaar heeft tot op heden zijn relevantie en 
actualiteit niet verloren. In het bijzonder vertegenwoordigt Sint Paulus 

in zijn brieven deze dualistische drogredenen op een buitensporige 
manier, die niet alleen onder filosofische analfabeten in de hellenistische 

periode wijd verspreid waren, maar ook in onze hoogst agnostische tijd, 

aangezien we te maken hebben met dezelfde agnostische populatie van 
jonge zielen. 

Lees verder: Neoplatonism and Christianity – ebook 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10/
http://trisagionseraph.tripod.com/Texts/Plotinus5.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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De ziel kan dus op een speelse manier met haar beslissingen omgaan 
en de gevolgen daarvan net zo speels vormgeven. De ziel is scheppende 

kracht in zuivere vorm. 

De mens kan als biologisch organisme niet creatief zijn zonder de steun 

van zijn ziel - hij kan zelfs niet overleven. De meeste beslissingen die 
hij neemt zijn direct of indirect verbonden met zijn overleving. Ze zijn 

diep doordrongen van zijn existentiële of ingebeelde angsten. De ziel 
hoeft dergelijke beslissingen niet te nemen. Hierin ligt het belangrijkste 

verschil. 

Slechts een klein deel van de beslissingen op aarde zijn van creatieve 

aard en, als uitdrukking van de ziel, vrij van angst. Hoe ouder de 
geïncarneerde ziel, hoe creatiever de persoonlijkheid en hoe lager haar 

angstniveau. De schepping is een uitdrukking van liefde - van de 
onvoorwaardelijke liefde van de ziel, die haar gaven ten volle en 

onvoorwaardelijk uitstraalt. Daarom zijn liefde of angst een barometer 

van de geestelijke rijpheid en creativiteit van het individu. 

In werkelijkheid is het zo dat de geest een beslissing neemt en het 

lichaam deze beslissing vervolgens moet uitvoeren en de gevolgen 
ervan moet dragen. Bekijk het volgende voorbeeld in de stijl van de 

filmserie "Sex and the City": 

Een vrouw gaat naar de disco om er te dansen en ziet een 

aantrekkelijke man die ze leuk vindt. Ze kan nu beslissen om haar 
bedenkingen te overwinnen, met hem te praten en hem te leren 

kennen, of ze kan haar op angst gebaseerde bedenkingen en 
influisteringen van angst de overhand geven. Deze beslissing zal ze 

openlijk met haar geest nemen, maar in werkelijkheid zal ze aanzienlijk 
beïnvloed worden door zowel haar psyche als haar lichaam (seksuele 

verlangens). Het is een beslissing van de hele persoonlijkheid. 

Aangenomen dat ze hem leert kennen, hij haar leuk vindt en vice versa, 

wat op zijn beurt een reeks verdere beslissingen en evaluaties vereist, 
en ze hebben seks met elkaar. Nu kunnen daar veel consequenties aan 

verbonden zijn. Ze kan ervoor kiezen hem niet meer te zien omdat hij 
niet aan haar verwachtingen voldoet, of ze kan besluiten om een 

langdurige relatie met deze man aan te gaan, ervan uitgaande dat hij 
het daarmee ook eens is. Ze kan vervolgens zwanger worden, wat op 

zijn beurt weer een ketting van verdere existentiële beslissingen met 
zich meebrengt, afhankelijk van het feit of ze het kind baart, een hechte 

relatie met deze man opbouwt of niet, enzovoort, enzovoort. 
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Een spontane beslissing leidt tot bepaalde gevolgen, die nieuwe 
situaties creëren die nieuwe beslissingen vereisen en zelfs het hele 

verdere leven van de persoon kunnen veranderen. Deze nieuwe 
omstandigheden vereisen opnieuw nieuwe beslissingen. Op deze manier 

gaat ons leven voorbij: het is een continue keten van intenties, 

beslissingen en acties, die nieuwe situaties creëren, die op hun beurt 
nieuwe intenties, beslissingen en acties vereisen zodat het menselijk 

bestaan in stand wordt gehouden. We kunnen in de zeldzaamste 
gevallen de volledige omvang van de gevolgen van onze beslissingen op 

voorhand voorzien. 

Bij elke beslissing hebben we een aantal alternatieven waar we vrij uit 
kunnen kiezen. Deze alternatieven worden door de ziel in haar 

anticiperende alwetendheid ter beschikking van de menselijke geest 
gesteld. Dit is het eigenlijke speelveld van de menselijke vrije wil. We 

kunnen deze alternatieven in ons hoofd uitspelen voordat we besluiten 

om één ervan te realiseren en de gevolgen ervan te dragen. 

De meeste mensen maken echter geen gebruik van deze door de ziel 
geboden kans, omdat ze, zoals gezegd, bij voorkeur vanuit hun 

"buikgevoel" handelen, dat wil zeggen dat ze handelen vanuit hun drie 
onderste chakra's, in plaats van ook gebruik te maken van hun drie 

bovenste chakra's die intellectuele, spirituele en extatische krachten 
overbrengen. Dit gedrag is typerend voor de mensen die zich 

momenteel in het karma-spel storten en is gerelateerd aan de eigenlijke 
centrering van de zeven lichaamschakra's in het menselijk lichaam 

(hoofdstuk IX - Chapter IX).  

Het gedrag van de ziel is totaal anders. Omdat elk idee van de 

geïncarneerde persoonlijkheid, hoe onbeduidend ook, in de hogere 
astrale sferen wordt bewaard, leidt elke menselijke gedachte een 

zelfstandig bestaan en kan de ziel in de astrale werelden van 
waarschijnlijkheidsalternatieven in oneindige variaties worden 

uitgespeeld. Deze variaties vertegenwoordigen mogelijke alternatieven 
van het huidige aardse leven die lijken te bestaan, ongeacht de aardse 

werkelijkheid. Toch weten we dat Alles-Dat-Is een eenheid is, zodat een 

echte scheiding niet mogelijk is. 

De menselijke geest (als dagbewustzijn) weet door zijn beperktheid 
niets van het bestaan van waarschijnlijke gedachtenwerelden, net zoals 

de mens niet het flauwste idee heeft van zijn mogelijke 
lotsbestemmingen. Hij gelooft dat hij slechts één lot heeft - het leven 

dat hij hier op aarde leeft. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10/
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De menselijke geest is een U-set van de ziel, die dergelijke 
waarschijnlijkheidsalternatieven als creatieve hulpmiddelen gebruikt om 

haar incarnaties beter te ontwerpen. De geest kan slechts een glimp 
van deze afgeschermde gebieden van de ziel opvangen tijdens korte 

momenten van onbevreesde expansie, wanneer het bliksemachtige 

visioenen van deze waarschijnlijke alternatieven van zijn toekomstige 

leven kan ontvangen. 

Meestal kan het dagbewustzijn dergelijke visioenen niet interpreteren 

nadat het naar de 3D-realiteit is teruggekeerd en verwerpt het hun 
bestaan, tenzij het toebehoort aan een oude ziel, die weet hoe met 

dergelijke spirituele symbolen en visioenen om te gaan. Dergelijke 
inzichten in de waarschijnlijkheidswerelden van de ziel kunnen een 

profetisch of helderziend karakter hebben, wanneer ze de toekomstige 
gevolgen van een op handen zijnde actie belichten. De meeste 

voorspellingen en profetieën zijn op dit vermogen van de menselijke 

geest gebaseerd. Op deze plek moet echter worden opgemerkt dat het 
universum buitengewoon kneedbaar is: er is een oneindig aantal 

alternatieven om het te veranderen. Voorspelde gevolgen hoeven niet 
plaats te vinden als ze tijdig worden opgemerkt en de entiteit anders 

beslist. 

Het bestaan van waarschijnlijkheidswerelden, waarin de geïncarneerde 
ziel alternatieve beslissingspaden kan bestuderen, stelt haar in staat om 

nieuwe bijkomende ervaring te verzamelen die ze in de inertie van de 
materiële wereld niet kan maken. In een later stadium kan de ziel deze 

schat vol alternatieve ervaringen openen en de geïncarneerde 

persoonlijkheid een inspiratie of intuïtie sturen tijdens een nieuwe 
vergelijkbare situatie, zodat ze nu een nieuwe gunstige alternatieve 

beslissing kan nemen die een beter perspectief in het leven zal bieden. 

De aardse lijn van beslissingen die het individu als een gematerialiseerd 
lot ervaart, is dus een van de vele waarschijnlijke mogelijkheden die 

tegelijkertijd in de astrale waarschijnlijkheidswerelden aanwezig zijn en 
een onafhankelijk bestaan leiden. Als onderdeel van het Licht Lichaams 

Proces stelt de mens zich steeds meer open voor deze parallelle 

realiteiten. 

Overwegend in de droomtoestand legt de ziel nieuwe neuronale 
verbindingen, bij voorkeur in de linker hersenhelft, die de hersenen 

voor de gelijktijdige waarneming van meerdere realiteiten openen. Deze 
metamorfose kan door de betrokken persoon direct als een soort van 

cerebrale "energetische injecties" of incidentele actuele uitbarstingen 
van energie worden ervaren, terwijl het optreden van deze interventies 

door de ziel in een staat van lucide dromen wordt aangekondigd, zodat 
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de slapende persoon een precognitieve kennis heeft van hun komst en 
helemaal niet verbaasd is of angst voelt wanneer ze zich voordoen. Na 

het ontwaken herinnert men zich als regel heel precies hoeveel energie-
uitbarstingen men tijdens de slaap heeft ontvangen. Deze energetische 

veranderingen in de hersenen vinden plaats in de tweede helft van het 

Licht Lichaams Proces en beïnvloeden slechts enkele zeer oude zielen 

zoals ikzelf. 

Hetzelfde geldt voor alle collectieve gebeurtenissen op aarde: Parallel 

aan de huidige geschiedenis van de mensheid zijn er vele 
waarschijnlijke tijdlijnen van de geschiedenis van de aarde - there are 

many probable history timelines of the earth, die elk een andere 
uitkomst hebben. Deze alternatieven kunnen op een andere planeet 

worden toegepast en hebben gevolgen voor het 3D-universum. In die 
zin is elk alternatief dat zich afspeelt in de astrale 

waarschijnlijkheidswerelden tegelijkertijd een blauwdruk die elk 

moment op een andere planeet zoals de aarde kan materialiseren: Eerst 

komt Geest, dan materie. 

Ook de huidige geschiedenis van de mensheid volgt een of meer 

waarschijnlijke plannen, die elkaar op vele manieren overlappen en een 
vergelijkbaar tijdsbestek vertonen. Het was 2000 jaar geleden al 

bekend dat het Licht Lichaams Proces en de Evolutionaire Sprong van 
de mensheid in 1997 hun meest intense laatste fase zullen ingaan en 

rond 2008-2012 tijdens de Eindtijd van deze planeet een hoogtepunt 
zullen bereiken. De individuele omstandigheden kunnen voortdurend 

veranderen. Er zijn lange-, middellange- en kortetermijnalternatieven 

die men zich als over elkaar heen liggende golven kan voorstellen, zoals 
boven- en ondertonen in een octaaf die een oneindige veelheid aan 

variaties vormen, maar altijd binnen het zielenorkest en in harmonie 

met Alles-Dat-Is. 

Voetnoten:  

1. Zo worden in-vitrofertilisaties momenteel door enkele moedige zielen 

ondersteund als alternatief voor een normale zwangerschap om nieuwe 

incarnatiebelevenissen te verzamelen die alleen in de verre toekomst 
onder nieuwe energetische omstandigheden kunnen worden 

gerealiseerd - bijvoorbeeld als in-vitrobevruchting in plaats van de 

normale fysieke zwangerschap. 

2. Deze tradities werden door Plato in zijn verslag van Atlantis gebruikt. 

  

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/realitas-infinita-infinite-reality-part-ii/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/realitas-infinita-infinite-reality-part-ii/
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IX. De rol van de Chakra's in het Licht 

Lichaams Proces en de Evolutiesprong 
 

1. Het lichaam als een Gesuperponeerd 

Golfsysteem 
 
We hebben gezien dat het menselijk lichaam een kwantum-fysiek, 

elektromagnetisch golfsysteem is dat voortkomt uit de superpositie van 
de zielsegmenten van de 7-voudige scheppingsniveaus. In die zin is het 

biologische organisme een soort "bewegende hardware" dat wordt 
gecreëerd en gecontroleerd door het softwareprogramma van de ziel. 

Aangezien het softwareprogramma van de ziel de hardware van het 
lichaam als een U-subset bevat, vertegenwoordigt het biologische 

organisme van de soort "mens" (en alle andere levende wezens) een 
energetisch systeem van oneindig veel gesuperponeerde golven. 

 
In de 3D ruimte-tijd wordt het biologische lichaam gevormd als een 

superpositie van de kwantum-solitonen van het supramoleculaire 

niveau van organische stoffen met de elektromagnetische golven van de 
cellen die zich manifesteren als actiemogelijkheden. De actiepotentialen 

van de cellen worden op hun beurt weer samengevoegd tot 
orgaanpotentiëlen(bijv. ECG en EEG), enz. Het samenspel van deze 

overlappingen is vanuit biochemisch oogpunt in deel III - Volume III 
van de Algemene Theorie van Biologische Regulering tot in detail 

beschreven. Bovendien wordt het menselijk lichaam aan zwaartekracht 
onderworpen die in een directe relatie staat met elektromagnetisme. 

In Volume I en volume II van de fysica bewijs ik dat alle fundamentele 

constanten van het elektromagnetisme zoals de elektrische en 

magnetische veldconstanten die in alle wetten van het 
elektromagnetisme voorkomen, ook de grootte van de lichtsnelheid c 

(vergelijking van Maxwell) bepalen, die op zijn beurt de grootte van de 
zwaartekrachtconstante G bepaalt die in de kern van alle Newtoniaanse 

zwaartekrachtwetten in de klassieke mechanica zit. Men kan deze 
afhankelijkheid natuurlijk in omgekeerde volgorde beschouwen, omdat 

de ruimte-tijd gesloten is (in zichzelf besloten). Dit is de daadwerkelijke 
vereniging van zwaartekracht met elektromagnetisme door de nieuwe 

theorie van de Universele Wet, wat de huidige fysica nog steeds niet 
kan bereiken - vandaar het onvermogen om gravitatie te verklaren of 

om nieuwe bronnen van vrije elektromagnetische (fotonen) energie te 

ontwikkelen. 

file:///C:/Users/nelve/Desktop/NIEUWE%20GNOSIS/NIEUWE%20GNOSIS%20DE%20%20EVOLUTIONAIRE%20SPRONG%20VAN%20DE%20MENSHEID%20kopie.odt
file:///C:/Users/nelve/Desktop/NIEUWE%20GNOSIS/NIEUWE%20GNOSIS%20DE%20%20EVOLUTIONAIRE%20SPRONG%20VAN%20DE%20MENSHEID%20kopie.odt
file:///C:/Users/nelve/Desktop/NIEUWE%20GNOSIS/NIEUWE%20GNOSIS%20DE%20%20EVOLUTIONAIRE%20SPRONG%20VAN%20DE%20MENSHEID%20kopie.odt
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/


168 
 

 

Lees ook: Het Mechanisme van de Zwaartekracht - voor het 
Eerst Verklaard - The Mechanism of Gravitation – for the First 

Time Explained 

In Deel II laat ik ook zien dat de elektrische en magnetische 

veldconstanten op hun beurt weer gemiddelde magnituden van de 
hemellichamen zijn: ze bepalen statistisch gezien de gemiddelde straal 

en de gemiddelde draaisnelheid van alle hemellichamen in het 
universum. Dit is het ultieme bewijs dat de ruimte-tijd een gesloten 

geheel is, waarbinnen zijn U-subsets, zoals zwaartekracht en 
elektromagnetisme, onderling verbonden en van elkaar afhankelijke 

niveaus zijn. 

Aangezien zwaartekracht van elke plek in het universum van de 

zwaartekrachtconstante G (gravitatiewet van Newton) afhankelijk is en 
zich met de eindige snelheid van het licht c voortbeweegt, bewijst dit 

feit onherroepelijk dat zwaartekracht en elektromagnetisme boven 
elkaar geplaatste golfkrachten van een oerenergie zijn, die we 

wiskundig in termen van fundamentele constanten kunnen 
onderscheiden, maar niet in werkelijkheid: energie/ruimte=tijd is 

een eenheid. 

Lees ook: Gnostische Traditie van de Westerse Filosofie e-Boek - 

Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook. 

We kunnen bijvoorbeeld de zwaartekracht van de aarde tijdelijk 
uitschakelen met behulp van een magnetische kracht (zie magnetische 

monorailtrein, Maglev) of deze verhogen, afhankelijk van de oriëntatie 
van de magnetische kracht. We zullen echter nooit in staat zijn om de 

elektromagnetische krachten in de gravitatiemassa's te elimineren, 
omdat ze tot de materie behoren. Omgekeerd kunnen we geen 

elektromagnetische krachten waarnemen zonder materie, die 
onderhevig is aan de zwaartekracht. Derhalve zou het nauwe onderlinge 

verband tussen zwaartekracht en elektromagnetisme voor alle leken 

overtuigend moeten zijn. Het is nog steeds een raadsel waarom fysici er 
tot nu toe niet in geslaagd zijn om dit duidelijke feit te begrijpen en 

momenteel de voorkeur geven aan het schaamteloos verkeerde idee dat 
deze twee fundamentele krachten niet kunnen worden geïntegreerd. 

 
Het is belangrijk om op dit punt op te merken dat dit eenvoudige en 

duidelijke fysieke feit opzettelijk door de moderne natuurkunde wordt 
genegeerd. Het stelt in het standaardmodel - standard model - dat 

gravitatie niet met de andere drie fundamentele krachten kan worden 
geïntegreerd. Om deze reden is het nog niet mogelijk geweest om de 

fysica te verenigen. Dat deze stelling idioot is, heb ik met de ontdekking 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/04/the-mechanism-of-gravitation-for-the-first-time-explained/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/04/the-mechanism-of-gravitation-for-the-first-time-explained/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
https://en.wikipedia.org/wiki/Maglev
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model
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van de Universele Wet zonder enige twijfel bewezen; het is op één 
pagina te zien, in de onderstaande Tabel, waar alle fundamentele 

natuurlijke constanten van zwaartekracht, elektromagnetisme en 
kwantumfysica zijn geïntegreerd met de Universele Vergelijking. 

Deze eenwording is de grootste verwezenlijking van de nieuwe theorie 

van de Universele Wet en zou voor elke natuurkundige met slechts een 
vluchtige blik op deze tabel -   die uniek is en in geen enkel leerboek 

over natuurkundige kan worden gevonden - overtuigend moeten zijn.    
 

Ik heb echter geen enkele natuurkundige ontmoet, van de vele waar ik 
sinds 1997 mee te maken heb gehad toen ik deel I publiceerde 

(inclusief de 10.000 natuurkundigen aan wie ik in juli 2017 schreef met 
de aankondiging van mijn nieuwe boek 'Propedeutiek' over de 

Universele Wet), die was in staat om deze kwantumsprong in fysieke 
kennis te begrijpen. Ik heb echter nog geen enkele natuurkundige 

ontmoet, onder de vele die ik sinds 1997 heb meegemaakt toen ik deel 
I - volume I - publiceerde (inclusief de 10.000 natuurkundigen die ik in 

juli 2017 aanschreef om mijn nieuwe boek 'Propaedeutics' over de 
Universele Wet aan te kondigen - 10,000 physicists I wrote to in July 

2017), die in staat was om deze kwantumsprong in fysieke kennis te 

begrijpen. 
 

 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/09/open-letter-to-all-scientists-on-this-planet-accept-the-universal-law-or-vanish/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/09/open-letter-to-all-scientists-on-this-planet-accept-the-universal-law-or-vanish/
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Wat me echt zorgen baart in deze discussie is niet zozeer om de 
gebrekkige traditionele concepten van de fysica aan het licht te 

brengen, of de onverzettelijkheid van de fysici, wat leidt tot hun diepe 
onwetendheid over wat de natuur werkelijk is, maar om de aandacht 

van de lezer te vestigen op het belangrijke en eerder in de 

biowetenschappen weinig opgevallen feit, namelijk dat het menselijk 
lichaam is een gesuperponeerd golfsysteem is dat bestaat uit alle 

bekende krachten van de 3D-ruimte-tijd. Dit omvat natuurlijk ook de 
sterke (kern)krachten en de zwakke krachten van de atomen en 

moleculen van organische materie. 
 

Nu moet de lezer deze gemeenschappelijke en makkelijk te begrijpen 
presentatie uitbreiden en de energieën van de 7-voudige 

scheppingsniveaus in dit model opnemen. De superpositie van de vier 
fundamentele krachten van de 3D ruimte-tijd hebben een bovengrens 

van tijd of frequentie f, die kwantitatief wordt bepaald door de straling 
van zwarte gaten. Het is tegelijkertijd de bovengrens van het 

elektromagnetische spectrum en de elementaire deeltjes gemeten als 
de Compton-frequentie, die een bekende fundamentele fysische 

constante is (zie bovenstaande tabel). 

De superpositie van de golfkrachten van de Natuur stopt niet op dit 

punt, maar gaat verder. Het stopt niet bij de experimentele grens van 
onderscheid door materiële instrumenten, die, zoals we al hebben 

besproken, wordt bepaald door de constante h van Planck. 

We hebben ook gezien dat deze constante een fundamentele grootheid 

van elektromagnetisme is, van foton ruimte-tijd: Het is het 
fundamentele actiepotentiaal van dit niveau. Aangezien alle 

elementaire materiedeeltjes uit h zijn samengesteld, zoals in 
bovenstaande tabel gepresenteerd, blijkt deze kleinste meetbare 

hoeveelheid energie het fundamentele actiepotentiaal van de ruimte-tijd 
te zijn (zie Deel I en II). Daarom spreek ik in mijn boeken ook over h-

ruimtetijd. 
 

Tussen deze grens van 3D ruimte-tijd waarbinnen het menselijk leven 
zich ontvouwt en de 7-voudige scheppingsgebieden, die hun eigen 

elementaire actiemogelijkheden hebben, zit een enorme 
frequentiesprong, die we ook kunnen beschrijven als een tijdsprong 

of energiesprong, want E~f. 

Net als bij het harmonisch continuüm zijn er tonen en harmonieën die  

octaven (frequentiebereiken) vormen en, hoewel ze elkaar overlappen 
en onderling afhankelijk zijn, door frequentie-intervallen van elkaar 

gescheiden zijn. Net zoals onze oren de ultrasone golven, bijvoorbeeld 
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van de dolfijnen, niet kunnen waarnemen, zijn conventionele apparaten 
niet in staat om de frequenties van de 7-voudige scheppingsgebieden te 

registreren. Om hieruit te concluderen dat deze energiegebieden niet 

bestaan, is de grootste blunder van de moderne wetenschap. 

In die zin gaat de huidige wetenschappelijke gnosis in op de 
energetische fenomenen van de 7-voudige scheppingsrijken, zoals die 

zich in de 3D ruimte-tijd van de aarde voordoen. Aangezien deze 
fenomenen alleen door de menselijke geest kunnen worden 

waargenomen en deze laatste verschillende vaardigheden in het 
mediumschap vertoont, afhankelijk van de leeftijd van de ziel, kunnen 

ze alleen door oude zielen worden ervaren op de manier die hierin 

wordt beschreven. 

In deze context betekent het Licht Lichaams Proces een evolutie van 
de menselijke transcendente waarneming, die ik ook definieer als 

"zintuiglijke waarneming". In de late stadia van dit proces neemt de 
intensiteit van de 7-voudige scheppingsenergieën zodanig toe dat de 

entiteit de interferentiepatronen van deze hoogfrequente energieën met 
de laagfrequente energieën van het fysieke lichaam dag en nacht op 

een directe manier waarneemt, zowel fysiek als mentaal. 

Vanuit het aardse oogpunt kan de transformatie van de 7-voudige 

scheppingsenergieën in organische en anorganische, fysieke 3D ruimte-

tijd als volgt worden beschreven: 

Het zielsegment dat op aarde uit de 7-voudige scheppingsrijken 

incarneert, moet de ongelooflijk hoge frequenties van deze energieën 
aanzienlijk verminderen voordat ze zich als materie kunnen 

manifesteren. Dit is een energetische transformatie, vergelijkbaar met 
de bekende omzetting van warmte in elektriciteit of mechanische arbeid 

en vice versa. 

Vanuit een theologisch oogpunt wordt deze energietransformatie 

geïnterpreteerd als een "scheppingsdaad". Het is een centraal thema 
van alle religies. In de fysica wordt het in kosmologische termen 

voorgesteld als een "big bang" (?). 

Lees ook: The “Big Bang” Is Yet to Come in the Empty Brain 

Cavities of the Cosmologists – Two PAT Opinions 

Zowel de religies als de wetenschap hebben in dit opzicht echter een 
fundamentele denkfout gemaakt. Terwijl zij deze scheppingsdaad 

begrijpen als een enkele gebeurtenis die zij gewoonlijk aan het begin 
van de wereldgeschiedenis plaatsen, ontnemen zij zichzelf de 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/05/the-big-bang-is-yet-to-come-in-the-empty-brain-cavities-of-the-cosmologists-two-pat-opinions/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/05/the-big-bang-is-yet-to-come-in-the-empty-brain-cavities-of-the-cosmologists-two-pat-opinions/
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mogelijkheid om getuige te zijn van het onophoudelijke ontstaan van 

deze schepping, die zich elk moment in het Nu voor onze ogen afspeelt. 

We hebben hier te maken met de klassieke situatie waarin een vals 
geloof de menselijke perceptie van de werkelijkheid aanzienlijk beperkt 

en vervormt. 

Op dit moment wordt de Natuur - organisch en anorganisch - door de 
conventionele wetenschap beschouwd als een "autonome loper" die, 

eenmaal als een evolutie in beweging gebracht, zich ontwikkelt en vanaf 
dat moment op eigen kracht bloeit. Het mechanisme van de evolutie 

wordt als zelforganisatie van materie geïnterpreteerd. Deze opvatting 

omvat ook het materialistische experimentele dogma volgens hetwelk 

wat men niet kan meten met externe instrumenten, niet zou bestaan.  

Met andere woorden, de moderne wetenschap negeert volledig de 

voortdurende schepping van materie en "Natuur" door de 7-voudige 
scheppingsrijken omdat zij het bestaan van deze energieconversie 

ontkent en deze als studieobject negeert. Vandaar de cognitieve 
blindheid van alle wetenschappers, die echter in het huidige, zeer 

primitieve stadium van de zielsevolutie van alle vertegenwoordigers van 

de mislukte menselijke wetenschap, de bedoeling is.  

Lees ook: The Fraud of Modern Science 

In werkelijkheid is het bestaan van 3D ruimte-tijd, dat wil zeggen van 
de zonne-universums en alle levende wezens, een continue handeling 

van de Schepping - een constante energieconversie van de 7-voudige 
scheppingsrijken in 3D ruimte-tijd die we waarnemen als materie of 

natuur en vice versa. Deze continue uitwisseling van energie volgt de 

wet van behoud van energie (eerste wet van de thermodynamica) 

omdat Alles-Dat-Is een eenheid is. 

Als we deze kennis concreet op het organische systeem "de mens" 

toepassen, zou dit betekenen dat zowel zijn schepping als conceptie, 
zwangerschap en geboorte, alsook zijn voortdurende biologische 

regulering die hem als organisme in leven houdt, een continue 
energieconversie tussen de 7-voudige scheppingsrijken van de ziel is en 

de fundamentele krachten van het organisch-materiële lichaam. Dit 
geldt ook voor de organisatie en coördinatie van individueel menselijk 

gedrag en relaties in de samenleving, waarbij dit laatste in de 

esoterische scène wordt samengevat met een zekere negatieve 

connotatie als "karma".  

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2019/06/The-Fraud-of-Modern-Science.pdf
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Hoewel de menselijke geest, die als dagbewustzijn functioneert, door de 
ziel als een extern referentiepunt van de Geest is ontworpen om 

bepaalde beslissingen op het existentiële en maatschappelijke niveau 
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid te nemen, in de zin van vrije 

wil, en tegelijkertijd om na te denken over "God en de wereld", kan de 

mens in werkelijkheid niet een enkel moment op zichzelf bestaan, dat 

wil zeggen, vanuit haar eigen geest.     

Hij behoeft veeleer enkele "onvoorwaardelijke gedragspatronen" die 

door de ziel worden geïnstalleerd. Ze opereren los van de geest, die 
soms zelfs moet worden uitgeschakeld zodat de mens in nieuwe en 

ongewone situaties kan overleven. Zelfs als de mens het anders 
waarneemt omdat hij energetisch gedwongen is om dat te doen, is de 

relatie van de menselijke geest tot de ziel als een zuigeling tot de 
moeder: een mens, geleid door zijn rationele geest, kan alleen 

overleven als hij wordt voortgedragen door de levenskracht van zijn 

onzichtbare ziel. 

Het idee dat de mens zelfvoorzienend genoeg is om vanuit zijn eigen 
geest te leven, een visie die momenteel in de officiële ontkenning van 

het bestaan van de ziel culmineert, is de grootste illusie van het mens-
zijn, die natuurlijk door de ziel in dit lagere stadium van zijn spirituele 

evolutie gewenst en ondersteund wordt. Met het begin van het Licht 
Lichaams Proces en de Evolutionaire Sprong van de mensheid zal er 

eindelijk een einde komen aan deze grootste illusie van de huidige 

mensheid.   

Deze verschijnselen zijn een centraal object van studie van deze 
wetenschappelijke Menselijke Gnosis. Hun dynamiek bepaalt op 

diepgaande wijze psychologisch, mentaal en fysiek de energetische 
evolutie van elk individu en schrijft zijn rol in het grote drama tijdens de 

paradigmaverschuiving die in de loop van dit jaar 2019 op het 
historische toneel zal plaatsvinden. Om deze reden moeten deze 

processen op deze plek worden uitgewerkt. 

Het is belangrijk erop te wijzen dat de huidige esoterie deze 

verschijnselen niet adequaat heeft beschreven. Om nog maar te zwijgen 
van de religies! Om de hierboven besproken redenen worden ze ook 

door de wetenschap en de filosofie niet in overweging genomen. 

Maar voordat ik in detail ga treden, moet ik mijn lezer laten 
kennismaken met de menselijke chakra's en, als hij er al van gehoord 

heeft, zijn kennis verminderen. Want er is geen ander esoterisch 
onderwerp waarover zoveel onzin is geschreven en verteld als over de 

menselijke chakra's. Veel scholen, gebaseerd op obscure overtuigingen 
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en verschillende geheimzinnige praktijken, hebben zich rond dit thema 
ontwikkeld wat het begrip alleen maar vertroebelt en de mensen 

misleidt. We beginnen daarom met de vraag: 

2. Wat zijn Chakra's? 
 
Chakra's zijn energiecentra in en rondom het menselijk lichaam, die de 
zeven basis-astrale energieën (7-voudige scheppingsniveaus) van het 

geïncarneerde zielfragment op een efficiënte, geoptimaliseerde, 

geautomatiseerde, d.w.z. spontane manier omzetten in 3D energie, 
respectievelijk biologische materie van het organisme en vice versa. 

Aangezien het menselijk lichaam als een elektromagnetisch celsysteem 
werkt, vertegenwoordigen de chakra's energetisch gezien tegelijkertijd 

raakvlakken van astrale en elektromagnetische krachten. 
 

Chakra's zijn U-subsets van het geïncarneerde zielsfragment. Hun 
enorme complexiteit maakt een beschrijvende representatie van hun 

energetische werkingswijze bijna onmogelijk. Het is ook voor de 
psychologische behoeften van de geïncarneerde persoonlijkheid niet 

relevant. We gebruiken ook verschillende elektrische apparaten zoals de 
computer, zonder veel te weten over hun innerlijke structuur. Daarom 

blijven we in de verdere discussie over de chakra's op het 
werkingsniveau van de psyche en de geest en laten alle verstrekkende 

uitspraken en veronderstellingen die over het onderwerp kunnen 

worden aangetroffen, buiten beschouwing. Dit betekent niet dat het 
onderwerp als zodanig niet van belang zou zijn. Het is alleen in het 

huidige stadium van de zielsevolutie van de mensheid niet van belang. 
  

Het is welbekend dat het menselijk lichaam zeven lichaamschakra's 
bezit die correleren met de zeven basisenergieën (7-voudige 

scheppingsniveaus) van Alles-Dat-Is. Daarnaast zijn er nog andere 
chakra's in en buiten het lichaam, die we voorlopig niet zullen 

beschrijven, hoewel ze een grote rol spelen in het ascensieproces. 
 

De zeven lichaamschakra's zijn langs de lichaamsas gegroepeerd en 
kunnen voor didactische doeleinden in drie onderste en drie bovenste 

chakra's worden verdeeld. Deze twee groepen zijn ongeveer 
symmetrisch rond het middelste chakra verdeeld. Meestal zijn ze 

genummerd van onder naar boven (één tot zeven).   

 
Alle chakra's correleren met specifieke interne organen: Hun energie 

stroomt bij voorkeur door deze organen. 
 

Elk chakra correspondeert met één van de zeven basis-astrale 
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energieën die zich fysiek manifesteren, dat wil zeggen dat deze 
basisenergieën zich psychologisch (emotioneel), mentaal (rationeel, 

intellectueel) of op een mechanisch-kinematische wijze (fysiek, 
seksueel) kunnen manifesteren. In deze context spreek ik ook van 

"reacties", omdat deze energieën voor zowel de deelnemer als de 

waarnemer altijd spontaan als aangeboren "onvoorwaardelijke reacties" 
of erfelijke reflexen (instincten) optreden. Om deze reden is het gepast 

om de chakra's ook te beschrijven als "reactiecentra". Ik zal dit aspect 
hieronder nader bespreken. 

 
Het eerste chakra is het onderste chakra (1), dat wordt 

geassocieerd met de bijnieren in de nieren en hun werking controleert. 
Het wordt ook wel het instinctieve reactiecentrum genoemd. De 

astrale energie die door het eerste chakra wordt omgezet, garandeert 
het voortbestaan van de mens door het versterken van snelle, 

levensreddende reacties, die we "instincten" of "onvoorwaardelijke 
reflexen" noemen. De "ontsnappingsreflex" in levensgevaar is zo'n 

reactie die door de snelle, reflexmatige afscheiding van adrenaline uit 
de bijnieren wordt uitgelokt. 

 

Zoals de naam van deze specifieke reflex suggereert, kan deze niet 
alleen door het eerste chakra worden getriggerd. Het heeft ook de 

deelname van het reactiecentrum van beweging nodig, dat fysiek deze 
ontsnappingsbeweging van het lichaam uitvoert (zie hieronder). Dit 

voorbeeld illustreert het fundamentele feit dat alle chakra's met elkaar 
samenwerken om hun actie uit te oefenen. Net als in een orkest is er 

altijd één bepaald chakra dat de "eerste viool" speelt binnen een 
specifieke lichaamsreactie en zo de gezamenlijke actie van de andere 

deelnemende chakra's domineert. 
 

De werking van de chakra's kan alleen worden begrepen als de rol van 
de geest volledig in beschouwing wordt genomen. We hebben al geleerd 

dat de menselijke geest alleen als geheugen functioneert, dat wil 
zeggen dat het alleen op prikkels uit het verleden reageert en eerst in 

een speciaal elektromagnetisch geheugenorgaan in het geestelijk 

lichaam moet worden opgeslagen. Het functioneren van de geest is dus 
sequentieel en nogal traag. Bovendien heeft de geest een bepaalde 

hoeveelheid tijd nodig om de binnenkomende informatie te verwerken 
voordat hij een beslissing kan nemen en deze met behulp van het 

lichaam in fysieke actie kan omzetten.  
  

In levensbedreigende omstandigheden is de geest dus van geen enkele 
waarde of kan het zelfs de vluchtreactie belemmeren. Om deze reden 

wordt het enerzijds min of meer door de snelheid van de instinctieve 
reactie uitgeschakeld en door de intensiteit van de overgedragen 
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energie door de twee onderste chakra's anderzijds. Dergelijke reacties 
worden in de biowetenschap "erfelijke instincten" of "onvoorwaardelijke 

reacties" genoemd en deze weergave bevat iets van waarheid.   
We hebben hier gestandaardiseerde reacties van de ziel, die door de 

chakra's op een directe manier worden overgebracht door de geest te 

kortsluiten en de invloed ervan op het menselijk gedrag te elimineren. 
Dergelijke reacties kunnen zich als levensreddende instincten of 

irrationele handelingen voordoen, zoals we dit onderwerp in samenhang 
met karma zullen bespreken. 

 
De menselijke geest heeft een zeer beperkt waarnemingsvermogen. 

Veel belangrijke informatie ligt onder de drempel van het dagelijkse 
menselijke bewustzijn en kan niet op een rationele manier worden 

geregistreerd. Betekenisvolle trillingen die door individuen of groepen 
mensen worden uitgezonden, worden door de menselijke Geest als deel 

van het Hogere Zelf onder de conceptuele drempel van het rationele 
verstand waargenomen en leiden, nog steeds onder deze drempel, tot 

daaropvolgende standaardreacties die direct door de chakra's worden 
geactiveerd. 

 

Als een onschuldige buitenstaander bijvoorbeeld in de vergaderzaal van 
een bedrijf binnenkomt waar de deelnemers over ontslagen, 

bezuinigingen en herstructureringen discussiëren die het lot van deze 
mensen betreffen, zal hij onmiddellijk, nog voordat zijn geest de 

situatie vastlegt, de laagfrequente trillingen van angst en agressiviteit 
van de aanwezigen waarnemen en onmiddellijk defensief reageren 

zonder door de besproken maatregelen te worden beïnvloed. Hetzelfde 
geldt voor natuurrampen en gevaren voor het leven. In dergelijke 

gevallen profiteert de persoon van de directe, spontane herkenning van 
de ziel, die hem van vitale informatie voorziet die door het eerste 

chakra als instinctieve reflexen wordt doorgegeven. Hij zal dan "op zijn 
hoede" zijn, ook al weet hij misschien niet waar deze waarschuwende 

informatie vandaan komt.    
 

Waren zulke instincten essentieel voor het overleven van de primitieve 

mens in een vijandige omgeving, nu zijn ze als ongecontroleerde 
instincten in een ontwikkelde, sedentaire samenleving van weinig nut, 

waar de leefomstandigheden andere eisen stellen aan het individu. In 
een ontwikkelde gemeenschap, waarin het vermogen om samen te 

werken en conflicten op te lossen op de voorgrond staat, blijken 
dergelijke reactiepatronen, afkomstig van het eerste chakra, eerder een 

groot nadeel te zijn.     
 

Daarom verandert het reactiepatroon van de geïncarneerde 
persoonlijkheid tijdens de historische ontwikkeling van de mensheid. 
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Preciezer: Naar gelang de behoefte kan de ziel op verschillende chakra's 
de nadruk leggen en het ontstaan van nieuwe reactiepatronen in de 

geïncarneerde bevolking smeden. Een essentieel onderdeel van de 
zogenaamde biologische evolutie van de primitieve mens naar het 

sociale, ethische wezen heeft op deze manier plaatsgevonden. Deze 

bevinding is ook belangrijk voor een begrijpen van het Licht Lichaams 
Proces, waarbij de zeven menselijke chakra's fundamenteel worden 

geherstructureerd (zie hieronder). 
 

De lezer kan deze discussie uitbreiden en de functie van de andere 
chakra's en de voorbestemde zielsmatrix van de geïncarneerde 

persoonlijkheid in ogenschouw nemen en hij zal automatisch tot de 
conclusie komen dat er oneindig veel individuele psychologische 

variaties zijn die het karakter en gedrag van ieder mens bepalen. De 
expressie van de chakra's als specifiek reactiepatroon hangt niet alleen 

af van de bijzondere omstandigheden waaronder de ziel incarneert, 
maar ook van de individuele en collectieve zielsleeftijd van de huidige 

geïncarneerde bevolking. 
 

De discussie over dit onderwerp biedt onverwachte inzichten; het 

verklaart bijvoorbeeld de opkomst en ondergang van het matriarchaat 
en de huidige overmatige nadruk op mannelijke agressie in het politieke 

en economische leven, dat nu in het kielzog van het Licht Lichaams 
Proces en de Evolutionaire Sprong van de mensheid wordt ontmanteld. 

Verschillende karmische drama's zullen met deze dramatische 
energetische processen nauw verband houden.   

 
(Opmerking: Deze profetische discussie uit 2000 werd in juli 2019 

bevestigd toen massale energieën en codes van de Bron naar de aarde 
werden gestuurd om de hartchakra's van de meeste mensen te openen, 

zodat ze de waarheid over zichzelf ondubbelzinnig beginnen waar te 
nemen en zich voorbereiden op het Licht Lichaams Proces en hun 

ascensie in de verre toekomst. Dit zal ook de functie van de geest 
veranderen, die in het verleden door de duistere krachten uitgebreid is 

gemanipuleerd en in valse illusies is verwikkeld. Van nu af aan zal de 

geest alleen de waarheid die als "hartgeest" uit het hartchakra komt, 
registreren" (zie hieronder), maar het zal niet in staat zijn om naar 

willekeur beslissingen te nemen, zoals in het verleden het geval was, 
wat leidde tot alle rampen, oorlogen, genociden en alle andere slechte 

dingen die de mensheid in de loop van zijn geschiedenis heeft 
meegemaakt. Het is niet overdreven om te zeggen dat de menselijke 

geest de dader is van alle kwaad op aarde, net zoals hij ook de 
schepper is van alle materiële vooruitgang van de mensheid, ook al 

komen alle progressieve ideeën op de eerste plaats als intuïtie en 
inspiratie vanuit de ziel.   
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De activatie van de hartchakra's van de mensen vindt nu door een 

alchemistische reactie via mijn hartchakra plaats, dat op 1 juli 2019 
werd verlicht en op één lijn gebracht met het goddelijke hartchakra van 

de Bron, door het wereldhartchakra krachtcentrum van de drievoudige 

vlam (blauw, geel en roze - world heart chakra power centre of the 
threefold flame (blue, yellow and pink), dat we in juni 2019 in 

Diano Marina hebben verankerd. Dit gebeurde op een zeer dramatisch 
moment, dat ik op een later tijdstip aan het grote publiek mag 

presenteren wanneer het collectieve begrip genoeg is geëvolueerd om 
het belang van deze cruciale energetische gebeurtenis te begrijpen. De 

opening van de hartchakra's van de meeste mensen zal worden 
verwezenlijkt wanneer ze op 8 augustus 2019, het 8/8 portaal, door de 

Leeuwenpoort gaan en de resultaten spoedig daarna op het 
maatschappelijke niveau zullen worden gezien, zoals beschreven in het 

ascensiescenario dat ik in deze en vele andere boeken en artikelen heb 
geschetst. 

 
Dit is het voorlaatste bewijs dat alle evolutie van de mensheid onder 

invloed van hogere dimensionale energieën plaatsvindt alsmede door 

een grondige aanpassing van de menselijke chakra's die deze energieën 
in het menselijk lichaam transformeren en hem als een energetisch 

systeem bepalen. Het ultieme bewijs zal mijn ascensie en verschijning 
zijn als geascendeerd meester voor de mensheid).  

  
Door deze inleiding beseffen we dat de chakra's geen abstracte 

esoterische entiteiten zijn, maar dat ze zeer nauw met de 
persoonlijkheid en het gedrag in een bepaald historisch tijdperk 

verbonden zijn. Zonder hun betrokkenheid zou het karma-spel op aarde 
niet goed begrepen kunnen worden. Daarom zal ik de andere zes 

chakra's en hun reactiepatronen op een beknopte manier introduceren. 
 

Het tweede onderste chakra, ook wel sacraal of seksueel chakra 
genoemd, bepaalt het seksueel gedrag van de mens op beslissende 

wijze en is nauw verbonden met de geslachtsklieren. Het seksuele 

gedrag omvat een breder scala aan activiteiten dan alleen het 
geslachtsverkeer. Het seksuele centrum heeft, net als de rest van de 

onderste chakra's, in de eerste plaats te maken met beweging en 
fysieke actie. 

 
De onderste drie chakra's bemiddelen de vitale krachten die de 

expansiedrang van het individu in de samenleving en in de fysieke 
ruimte bevorderen. Deze drang tot activiteit is het meest opvallende 

kenmerk van de jonge ziel en daarom zijn de onderste drie chakra's in 
de huidige populatie van geïncarneerde zielen dominant. Zij bepalen 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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niet alleen het individuele en collectieve gedrag, maar beïnvloeden ook 
in belangrijke mate de sociale normen en vormen waaronder het 

menselijk leven zich ontvouwt. De esoterische stelling dat de mensheid 
vandaag de dag door de onderste drie chakra's wordt gedreven is in die 

zin juist, zij het een te simplistische stelling. 

 
Voordat ik op het onderste derde chakra inga, moet ik hier de 

gemeenschappelijke energetische kenmerken van de chakra's 
bespreken. In principe vertegenwoordigen de chakra's complexe 

harmonische frequentiepatronen van de zeven astrale energieën, terwijl 
in elk chakra een basisenergie de overhand heeft. Over het geheel 

genomen verschillen de chakra's niet alleen kwalitatief van elkaar ten 
aanzien van hun specifieke energiepatroon, maar ook kwantitatief ten 

aanzien van hun frequentieniveau. 
 

Het frequentieniveau (de trillingssnelheid) van de chakra's neemt van 
onderafaan gezien ook toe. In energetische zin bouwen ze dus een 

hiërarchische structuur op. De wetenschap dat de frequentiegraad van 
de chakra's van onder naar boven toeneemt, dat wil zeggen van het 

stuitbeen tot aan de kruin, is zowel voor de psyche als voor de geest 

van groot belang. 
Het is een basisregel in Alles-Dat-Is dat de hogere frequenties 

domineren over de lagere en deze moduleren. Afhankelijk van de lokale 
intensiteit kan het voorkomen dat lagere frequenties over hogere 

frequenties domineren, zoals dat op deze giftige planeet al lang het 
geval is. De evolutionaire sprong van de mensheid is de omkering van 

deze situatie. Constructieve en destructieve interferentie kan dus in 
beide richtingen optreden. In de hiërarchische structuur van Alles-Dat-

Is domineren duidelijk de hogere frequentie-dimensies: Zij zijn de 
leiders en geven vorm aan de lage frequentiebereiken. Lokale 

afwijkingen, zoals we die op aarde waarnemen, zijn opzettelijke 
uitzonderingen op deze regel en zijn alleen mogelijk door de massale 

toepassing van hoogfrequente energieën om deze omgekeerde toestand 
af te sluiten van de rest van de Alles-Dat-Is. Dit verklaart de scheiding 

van de aarde en de mensheid van de Bron, die nu in de Eindtijd 

ongedaan wordt gemaakt. 
   

We hebben dit onderwerp uitvoerig in de context van angst en liefde 
besproken. Angst vertegenwoordigt een bewust laag energiepatroon dat 

fungeert als een barrière en de hoger-frequente vibraties van de liefde 
die de ziel uitstraalt blokkeert, zodat ze het menselijk lichaam niet 

kunnen binnendringen. De menselijke geest kan niet voldoende 
trillingen van liefde ontvangen en moet ze nu op een onafhankelijke 

manier creëren. Dit is de fundamentele uitdaging van de 
reïncarnatiecyclus op aarde - de menselijke geest te ontwikkelen tot 
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een verantwoordelijke soevereine schepper van toestanden van liefde 
(toestanden van constructieve bemoeienis). Bij deze inspanning zijn 

emoties slechts middelen om dit doel te bereiken.   
 

Met de toenemende leeftijd van de ziel wordt ook de capaciteit tot liefde 

gestaag groter en de angstbarrière wordt in dezelfde mate verminderd. 
Angst functioneert als een lakmoesproef voor het openen van de geest 

en het hart (psyche) voor de hogere frequenties van de ziel. Aan het 
einde van een cyclus gaat de laatste geïncarneerde persoonlijkheid 

volledig in de ziel en de overziel op en ervaart de maximaal mogelijke 
extase, wat overeenkomt met een totale constructieve interferentie met 

de corresponderende basisenergieën van de zielsfamilie en Alles-Dat-Is, 
respectievelijk de Bron.   

 
Net zoals angst door liefde overwonnen kan worden, kunnen de 

bovenste chakra's de reactiepatronen van de onderste chakra's 
moduleren en verfijnen. Een totale onderdrukking van de lagere 

instincten, zoals sommige esoterische en religieuze puristen vanuit een 
dualistisch antropocentrisch oogpunt aanbevelen, is niet mogelijk en 

ook niet wenselijk. Een redelijke beheersing van alle energieën die door 

de chakra's stromen, met of zonder kennis van hun werkingswijze, is 
een belangrijk doel in de reïncarnatiecyclus van de ziel.  

 
Het derde chakra, ook wel solar plexus (zonnevlecht-)chakra 

genoemd, is nauw verbonden met de bovenbuik, de maag, de lever, de 
galblaas en de alvleesklier en is verantwoordelijk voor beweging. Het is 

ook bekend als het motorisch centrum. Net als bij de andere twee 
onderste chakra's omvat de term "beweging" meer dan alleen de 

fysieke beweging/voortbeweging van het individu. De motorische 
activiteit kan zich zowel als een sportieve kwaliteit als een mentale 

beweeglijkheid manifesteren. Dit hangt grotendeels van de centrering 
van de persoonlijkheid in de individuele chakra's af, zoals ik hieronder 

zal uitleggen. 
 

Wanneer bijvoorbeeld dit chakra is gesloten, voelt de persoon een 

machteloze woede of hopeloze angst die hem tijdelijk in een 
energetische toestand brengt waarin hij geen enkele beweging kan 

uitvoeren of geen enkele andere emotie kan voelen. Zijn denkvermogen 
is volledig verlamd. Deze verstarring is een gevolg van de blokkade van 

de levensenergie van de ziel, die door het derde chakra, de solar 
plexus, stroomt.   

   
Wanneer dit motorisch centrum wordt geactiveerd, dan kan de 

opgehoopte geblokkeerde energie, zoals woede, in een irrationele 
handeling ontladen worden. Met dergelijke energetische blokkades en 



181 
 

 

ontladingen, die precies door de ziel worden geïnitieerd en 
gecontroleerd (en door de vele duistere entiteiten die eeuwenlang bezit 

van de mens hadden genomen maar nu in juli tijdens de opening van 
de hartchakra's van de meeste mensen zijn geëlimineerd), kan men de 

verschillende afwijkende gedragspatronen onder mensen verklaren - 

van onverklaarbare massamoorden door een gestoorde schutter tot 
collectieve wreedheden en genociden op de mensheid. 

 
Dergelijke acties maken deel uit van het karmaspel, dat voortdurend 

plaatsvindt en de geïncarneerde zielen een schat aan ervaring biedt.  
Oppervlakkig gezien worden dergelijke acties aan de persoonlijkheid en 

haar vrije wil toegeschreven. Deze bevinding kan voor veel lezers  
pijnlijk zijn omdat het de waan van onafhankelijkheid en absolute 

discretie van het individu wegneemt.   

De mens, vooral in het Westen, heeft een gespleten houding ten 

opzichte van afhankelijkheid. Enerzijds houdt de westerse mens vast 
aan zijn onafhankelijkheid, anderzijds begeeft hij zich vrijwillig in 

verschillende afhankelijkheden, die de moderne kapitalistische 
samenleving als valkuilen op zijn sociale weg legt. Het probleem van 

afhankelijkheid is puur psychologisch en is geworteld in de huidige 
beperkte visie op wat een individu of een geïncarneerde persoonlijkheid 

is. Wanneer de multidimensionaliteit van de ziel in dit wereldbeeld is 
opgenomen, dan is het probleem op zich opgelost. Deze houding is 

cruciaal voor de initiatie van het Licht Lichaams Proces (zie hieronder). 

De onderste drie chakra's zorgen voor energieën die tot acties leiden. 

Ze stimuleren actief gedrag. Dit gedrag is in veel opzichten onbezonnen 
omdat het tijdens de gelijktijdige eliminatie van het rationele denken 

(5e chakra) plaatsvindt en destructief is omdat het plaatsvindt in een 
staat van onvermogen om lief te hebben (blokkade van het 4e 

hartchakra, zie hieronder).   
 

In de Freudiaanse psychoanalyse spreekt men in deze context van 
"instinctief gedrag" (triebhaftes Benehmen). Deze moralistische 

benadering miskent de rol van de levensondersteunende functie van de 
reactiepatronen die door de onderste drie chakra's worden bemiddeld, 

maar belicht tegelijkertijd de heersende gewelddadige gewoonten van 
de mensheid in de laatste twee- tot drieduizend jaar. 

 
Het effect van de drie onderste chakra's kan alleen volledig worden 

gewaardeerd als we ons realiseren dat ze energetisch gescheiden zijn 

van de drie bovenste chakra's door het vierde chakra, ook wel 
hartchakra genoemd. Om deze reden kunnen zij, onder bepaalde 

omstandigheden, "gek worden" zonder ontvankelijk te zijn voor een 
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correctie van bovenaf. We komen hier een duidelijk verkeerd ontwerp 
van het menselijk organisme tegen, dat op deze manier bewust door de 

ziel wordt gewenst, zodat zij onder zorgvuldig geselecteerde, uiterst 
moeilijke energetische omstandigheden bepaalde ervaringen kan 

opdoen. De onderste drie chakra's trillen vaak op het frequentieniveau 

van angst, die ze door hun reactiepatronen overbrengen. Ze zijn dan 
ontoegankelijk voor de hogere frequenties van de liefde. 

 
Het vierde, hartchakra verbindt zich bij voorkeur met de thymus. 

Door dit chakra worden grotendeels menselijke emoties en de psyche 
gemanifesteerd en gereguleerd. Daarom spreken we ook van een 

emotioneel centrum. Het vierde chakra is bij kinderen en jonge zielen 
grotendeels gesloten, zodat hun emotionaliteit niet bijzonder ontwikkeld 

is. Kind- en jonge zielen hebben lief en weten niets van liefde, ze 
hebben voortdurend angst en weten niets van hun angsten. Dit komt 

omdat de ziel op deze zielsleeftijd de expressie van de onderste drie 
chakra's wil bevorderen en daarom wil zij niet speciaal haar angsten 

aanwakkeren, omdat de perceptie van angst en vrees op de volwassen 
en oude zielsleeftijd de voorkeur heeft (zie mijn opmerking hierboven). 

 

De nauwe relatie tussen de effectiviteit van een chakra en de 
functionaliteit van de bijbehorende organen blijkt uit de thymus. We 

zullen deze nauwe relatie met de hypofyse en pijnappelklier weer 
tegenkomen. De ongehinderde energiestroom door een astraal chakra 

bevordert de groei van het betreffende orgaan. 
 

De thymus is bij pasgeborenen onevenredig groot en krachtig en 
ondergaat later een duidelijke involutie, zodat het bij ouderen 

nauwelijks waarneembaar is. In de eerste levensjaren heeft de mens 
een grotendeels open contact met zijn ziel. In deze fase stromen de 

astrale energieën van de ziel vrij door de chakra's in het lichaam van 
het kind. Dit verklaart het niet aflatende optimisme van de kinderen die 

met gemak hun spirituele integriteit tonen, terwijl de volwassenen altijd 
treuren en zich ergens zorgen over maken (angstpatronen, voetnoot 1). 

 

De bijbehorende organen zijn goed ontwikkeld en functioneel in 
aanwezigheid van een open chakra. Zo is de thymus bij veel vogels vrij 

uitgesproken, wat leidt tot de veronderstelling dat deze vogels nauw 
verbonden zijn met de astrale gebieden, die hen in staat stellen tot het 

uitvoeren van moeilijke migraties. Dit aspect is door de 
biowetenschappen volkomen verkeerd begrepen. Hun verklaring voor 

het feit dat de mens een onderontwikkelde thymusklier heeft, terwijl 
deze bij lagere dieren sterk ontwikkeld is, is zo verward en idioot dat 

het voor iedereen duidelijk moet zijn dat wetenschappers geen idee 
hebben van de menselijke chakra's en hun rol in de regulering van het 
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menselijk organisme. Zo komen we tot de conclusie dat, afhankelijk van 
het evolutieniveau van de geïncarneerde ziel, menselijke organen een 

andere verschijningsvorm kunnen hebben. 
 

Als onderdeel van het Licht Lichaams Proces - Light Body Process - 

begint het hartchakra zich te openen en een verenigd chakra op te 
bouwen door de onderste drie chakra's te integreren en ze in resonantie 

met de drie bovenste chakra's te brengen. Bij dergelijke mensen, die 
zich in een vergevorderd stadium van het proces bevinden, begint de 

thymus zijn omvang te vergroten (hypertrofie). Dit geldt ook, zoals ik 
hieronder zal laten zien, voor de hypofyse en de pijnappelklier (zie mijn 

notitie hierboven).   
 

Mensen die op het punt staan een verenigd chakra te ontwikkelen, gaan 
door verschillende symptomen heen die op een hartaanval kunnen 

lijken. Deze symptomen worden door de expansie van het hartchakra 
veroorzaakt, wat ook een verandering in de neurologische hartregulatie 

met zich meebrengt. Wanneer het hartchakra volledig open is, voelt 
men door de sterke uitstraling van liefdesenergieën uit dit centrum een 

constante warmte en een brandend gevoel in de borstkas, die, 

afhankelijk van de intensiteit van het Licht Lichaams Proces, vergezeld 
kan worden door kortademigheid (verstikking) en hartkloppingen. 

 
(Dit was bij veel leden van het PAT het geval na het openen van de 

stargate 11.11.11, toen ik hun hartchakra op 22 november 2011 
activeerde, zoals toen gemeld. Asfyxie, droge mond als gevolg van 

overmatige adrenalineafgifte in een toestand van verhoogde angst, 
hartkloppingen en astma-achtige ademhalingsmoeilijkheden zijn nu veel 

voorkomende symptomen bij veel mensen die zijn begonnen met het 
openen van hun 4e hartchakra onder onze begeleiding via het 

wereldhartchakracentrum in Diano Marina, dat we in juni 2019 hebben 
gebouwd (zie noot hierboven). Omdat ze geen idee hebben wat er 

energetisch met hen gebeurt, zal dit een overweldigend medisch 
probleem worden, omdat de artsen ook geen idee hebben en alleen 

maar valse diagnoses stellen die de klinische toestand van de patiënten 

zullen verslechteren. Daarom ben ik hoopvol dat het genezingscentrum 
in Diano Marina, dat nu klaar is, zich zeer binnenkort zal manifesteren, 

zodat we de genezing van de mensheid kunnen overnemen van het 
oude mislukte medische gezondheidszorgsysteem - old failed medical 

health care system - met behulp van nieuwe, hoger dimensionale 
technieken in volledige acceptatie van het bestaan van de ziel). 

 
Deze symptomen zijn volkomen onschadelijk. Ik waarschuw met klem 

voor het consulteren van artsen die niets van deze astrale processen 
weten en geneigd zijn om deze symptomen te interpreteren in termen 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/


184 
 

 

van een hartaandoening. Op deze manier versterken ze de 
angststructuur van de getroffen persoon, waardoor zijn energetische 

transformatie in de loop van het Licht Lichaams Proces wordt 
verhinderd. Veel angstige mensen kunnen op deze manier voortijdig 

sterven. 

 
De drie bovenste chakra's zijn de hogere frequentie chakra's van het 

lichaam, die zich verbinden met de Geest van de ziel (Hoger Zelf). Dit 
kan echter alleen gebeuren op gevorderde zieleleeftijd. In jonge zielen 

zijn deze chakra's, vooral het 6e en 7e chakra, nog gesloten. 
 

Het vijfde chakra, ook wel keelchakra genoemd, verbindt zich met de 
schildklier en zendt energieën uit die vooral werken op de rationele 

geest, waar de mens tegenwoordig zo trots op is. Daarom wordt dit 
chakra ook wel het intellectuele centrum genoemd. Aan de hand van 

dit chakra zal ik uitleggen hoe een belemmering van de energiestroom 
veroorzaakt door valse overtuigingen leidt tot chakra-specifieke ziekten. 

 
Personen bij wie het 5e chakra dominant is (zie centrering van de 

chakra's hieronder), besteden veel aandacht aan logica en rede. Deze 

chakra regelt de waarneming en het verstrekken van informatie, 
inclusief die van abstracte aard, de verwerking van beelden en de 

structurering en de verduidelijking van de ontvangen kennis. Deze 
taken worden voornamelijk door de linker hersenhelft uitgevoerd 

voordat ze in het lichaam worden geïntegreerd. Om deze taken aan te 
kunnen moet de rechter hersenhelft, die zich voornamelijk bezighoudt 

met de verwerking van emoties, van dit intellectuele proces worden 
uitgesloten.   

 
Bij personen die nog niet in het Licht Lichaams Proces zitten, dat wil 

zeggen voornamelijk jonge zielen, zijn de twee hersenhelften 
grotendeels van elkaar gescheiden: het is voor deze personen zeer 

moeilijk om ze te synchroniseren. Zulke mensen kunnen emotie en 
intellect niet integreren: Ze hebben de neiging om de prioriteit van het 

abstracte, rationele denken voor hun gevoelens te plaatsen.   

 
Het menselijke rationele denken is echter zeer beperkt: het bereikt al 

snel de grens van de logische analyse zoals het momenteel door 
intellectueel gedomineerde individuen wordt toegepast. De nieuwe 

Axiomatica van de Universele Wet - new Axiomatics of the Universal 
Law - is natuurlijk van deze bevinding uitgezonderd, zoals deze 

verhandeling aan het licht brengt. Het omvat de dynamiek van emoties 
binnen het menselijk denken en waarnemen en verklaart makkelijk hun 

onderlinge relaties. 
 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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De grenzen van de conventionele logische analyse worden in 
werkelijkheid door menselijke angsten bepaald en zijn dus onzichtbaar 

aangetast door negatieve menselijke emoties, zelfs als dit door de 
meeste wetenschappers en andere verwante mensen wordt ontkend. De 

ervaring van een intellectueel gecentreerd persoon om zeer snel de 

grenzen van de logische kennis te bereiken, overspoelt hem met zo'n 
grote angst en maakt hem zo verontrustend onzeker, dat hij bereid is 

zijn ware logica onder het gefluister van zijn hoog oplaaiende angsten 
op te geven en zich eerder verschanst achter pseudo-intellectuele 

versperringen en argumenten, zoals dit niet alleen onder 
wetenschappers maar ook onder de meeste New Age 

vertegenwoordigers kan worden gezien. 
 

Waarom iemand die de gereedschappen van de traditionele logica 
gebruikt, zeer snel en onvermijdelijk de grenzen van de menselijke 

kennis moet bereiken, ligt in het feit dat deze logische gereedschappen 
in werkelijkheid een mengelmoes van traditionele overtuigingen zijn, 

zoals ik in eerdere hoofdstukken heb uitgelegd: Alle categorische 
systemen die de mens in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld 

en vergaard en die momenteel als producten van de menselijke logica 

en het rationele denken worden gezien, bevatten N-sets, dat wil zeggen 
categorieën van gedachten die zichzelf als een element uitsluiten en die, 

in de strikte zin van de Logos, de Universele Wet, niet consequent 
logisch zijn. Ze moeten allemaal als valse beelden van de werkelijkheid 

worden afgedaan. 
 

Dit zou betekenen dat alles wat dergelijke personen als logisch en 
belangrijk beschouwen, voor eens en voor altijd moet worden 

opgegeven. Een dergelijke beslissing vereist veel moed en eerlijkheid 
en deze eigenschappen zijn in de huidige samenleving zo zeldzaam als 

diamanten. 
 

De huidige categorische systemen van wetenschap en alledaags 
denken, die zich op absurde wijze met de titel "logisch" en "rationeel" 

tooien, bevatten eigenlijk veel inherente tegenstrijdigheden waar elke 

intellectuele denker onvermijdelijk moet opkomen, maar uit angst om 
op te geven wat hij al geleerd en gedacht heeft, geeft hij er de voorkeur 

aan om het verontrustende bestaan van dergelijke tegenstrijdigheden 
rigoureus te ontkennen.   

 
Dit is de wraak van de scheiding tussen intellectualiteit en 

emotionaliteit. Omdat onze gevoelens, wanneer correct geïnterpreteerd, 
ons op een onfeilbare manier bewust maken van wat we denken dat 

goed of fout is. Het juiste denken genereert altijd een intra-psychische 
harmonie, die door de geest als een aangename gewaarwording wordt 
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ervaren (Dit is wat er nu gebeurt met het hartchakra, dat de functie van 
een hartgeest aanneemt - function of a heartmind, terwijl het verstand 

tot een louter waarnemer en een registratie-instrument van dit hart 
wordt gereduceerd, dat waarheid en wijsheid genereert die eigenlijk 

afkomstig is van de ziel en de Bron; zie ook de vorige aantekeningen 

over dit onderwerp hierboven). 
 

De intellectueel gecentreerde mens bereikt in het dagelijks leven vaak 
de grens van zijn kennis, omdat hij alle informatie en ervaring van zijn 

gevoelens die hem angst en ongemak bezorgen, negeert en 
verloochent. Hij kan zich eenvoudigweg niet concentreren op zijn 

psyche. Het is dan ook geen toeval dat emotionaliteit vooral in 
academische kringen grotendeels wordt afgekeurd. 

 
Zulke mensen lijden vaak aan ziekten die symptomatisch zijn voor 

dergelijk gedrag. Onvoldoende emotionaliteit leidt sneller tot ziekte dan 
onvoldoende redenering, omdat emoties het lichaam rechtstreeks 

beïnvloeden. Ze hebben aandoeningen aan de oren, de spraakorganen, 
klagen over spanningen in de nekspieren, wazig zicht, hoofdpijn, 

hersentumoren of ontwikkelen andere degeneratieve ziekten van het 

CZS, zoals het geval was met Stephen Hawking, wiens neurologische 
handicap op flagrante wijze door de duistere cabal werd misbruikt om 

nepwetenschappelijke ideeën te promoten die pasten bij hun 
afschuwelijke plan om de NWO te installeren. 

 
Lees hier: Over Hawking en alle vertegenwoordigers van de moderne 

nepwetenschap - On Hawking and All Representatives of Modern 
Fake Science 

 
Deze ziekten zijn vaak het gevolg van een te grote nadruk op mentale 

energie en de overtuiging dat het verstand in staat is om alle problemen 
van het leven goed genoeg op te lossen en makkelijk verteerbare 

verklaringen te geven voor alle geheimen van de natuur, met inbegrip 
van de hierboven genoemde ziekten. Zulke gebrekkige overtuigingen 

hebben slechts de functie om de angsten van de intellectueel 

gecentreerde persoon te sussen door te doen alsof ze hem een rationele 
oplossing voor zijn dringende problemen bieden (voetnoot 2). 

Aangezien het aandeel van  intellectueel gecentreerde persoonlijkheden 
in de huidige bevolking vrij hoog is - dit is al duidelijk uit het feit dat er 

in de hele geschiedenis van de mensheid nog nooit zo veel 
wetenschappers zijn geweest als vandaag - vertonen de hierboven 

beschreven omstandigheden en het menselijk gedrag collectieve 
pathologische eigenschappen. 

 

https://danielscranton.com/going-beyond-the-mind-∞the-9d-arcturian-council/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/10/on-hawking-and-all-representatives-of-modern-fake-science/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/10/on-hawking-and-all-representatives-of-modern-fake-science/
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Het zesde chakra, ook bekend als het voorhoofdchakra, werkt vooral 
op de hypofyse. Deze klier controleert de hormoonregulering van het 

lichaam (de hypofyse - hypothalamus-as). Het 6e chakra verbindt de 
menselijke geest met de ziel. Daarom wordt het ook wel het spiritueel 

centrum genoemd. Wanneer dit chakra open is, is er een uitgesproken 

expansie en transcendentie van de menselijke geest: Het spirituele 
energieprincipe van het menselijk bestaan "wordt in het vlees 

geopenbaard". Dit chakra bevordert mediumschap, het vermogen om 
telepathisch contact te maken met andere geïncarneerde mensen en 

met niet-belichaamde zielen in de astrale gebieden. De meeste 
inspiraties van creatieve en wetenschappelijke aard worden via het 

voorhoofdchakra gemedieerd. Dit chakra kan alleen op gevorderde 
zielsleeftijd geactiveerd worden. 

 
Hetzelfde geldt voor het laatste - zevende - chakra, het kruinchakra, 

dat zich met de pijnappelklier verbindt. Het laat de maximaal mogelijke 
opheffing van grenzen in geïncarneerde staat toe en het gevoel van 

Eenheid met de onafscheidelijkheid van Alles-Dat-Is. Daarom wordt het 
ook wel het extatisch centrum genoemd. Dit chakra is bij de meeste 

mensen ook gesloten en opent alleen in zeer oude zielen (sterzaden).   

 
Het kan echter worden geactiveerd met psychedelische stoffen, zoals 

DMT (dimethyl-triptamine), dat van nature door de pijnappelklier wordt 
geproduceerd en vrijkomt wanneer deze klier wordt geactiveerd. 

Omgekeerd kan DMT het kruinchakra voor een transcendentale ervaring 
van de astrale rijken openen, wat nu onhandig door de nepwetenschap 

wordt omschreven als "psychedelische" ervaring om de ware aard van 
dergelijke ervaringen te verbergen. 

   
Lees hier: Het juiste gebruik van DMT, Psilocine, Mescaline, Ecstasy als 

voorbereiding op Ascensie - The Appropriate Use of DMT, Psilocin, 
Mescalin, Ecstasy in the Preparation for Ascension. 

 
Als onderdeel van het Licht Lichaams Proces worden deze twee 

bovenste chakra's gereactiveerd, zodat de hypofyse en pijnappelklieren 

beginnen te groeien. Deze toename kan in een laat stadium worden 
gedetecteerd met behulp van computertomografie (CT). Deze bevinding 

is een empirisch bewijs voor de juistheid van de nieuwe Gnosis van de 
Universele Wet, ook al is de universele geldigheid ervan zo duidelijk dat 

er geen speciaal bewijs voor nodig is: Zijn is het bewijs. 
 

Voordat een ziel op aarde incarneert, neemt zij de basisbeslissingen ten 
aanzien van de zielsmatrix van de geïncarneerde persoonlijkheid. Dit 

impliceert het centreren van de ziel in twee reactiecentra, dat wil 
zeggen dat de ziel bij elke incarnatie ervoor kiest om twee specifieke 

http://www.stankovuniversallaw.com/2011/07/the-appropriate-use-of-dmt-psilocin-mescalin-ecstasy-in-the-preparation-for-ascension/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/07/the-appropriate-use-of-dmt-psilocin-mescalin-ecstasy-in-the-preparation-for-ascension/
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lichaamschakra's te benadrukken. De energie van de ziel stroomt dan 
bij voorkeur door deze twee chakra's. Hun reactiepatronen hebben op 

de menselijke persoonlijkheid een blijvend effect omdat ze zich als 
aangeboren kenmerken openbaren. Ze bepalen voor een groot deel de 

houding van het individu ten opzichte van het leven en in de omgang 

met de omgeving, dat wil zeggen, ze bepalen in grote lijnen zijn 
overlevingsstrategie.   

 
Om voor de hand liggende redenen zijn de twee bovenste chakra's, het 

6e en 7e chakra, van deze centrering uitgesloten (afstemming op de 
ziel). Ze kunnen slechts tijdelijk geopend worden in een staat van 

verlichting (extase, openbaring). Deze uitsluiting van het voorhoofd en 
het kruinchakra is geen onomkeerbare ontzegging van de geïncarneerde 

persoonlijkheid door de ziel, maar heeft alleen betrekking op de huidige 
zielsleeftijd van de mensheid. 

 
Het centreren van slechts twee chakra's en de blokkade van het 6e en 

7e chakra is een uitdrukking van het gebrekkige energetische ontwerp 
van de geïncarneerde persoonlijkheid dat ik hierboven heb besproken. 

Idealiter zouden alle chakra's vrij van blokkades moeten zijn en moeten 

openstaan voor de astrale energieën van hogere frequentie. Alleen door 
de vorming van een verenigd chakra tijdens het Licht Lichaams Proces 

kan deze ontwerpfout door de ziel overwonnen worden (zie hieronder). 
Dit proces legt de basis voor de Evolutionaire Sprong van de soort 

"mens". 
 

De meerderheid van de geïncarneerde zielen zijn momenteel baby-, 
kind- en jonge zielen. Op deze leeftijd komt de ziel vooral tot uiting in 

de drie onderste chakra's, die ook het instinctieve karakter in de mens 
benadrukken. Om dezelfde reden is het hartchakra in deze 

zielenpopulatie grotendeels gesloten. Dit chakra wordt ook wel het 
chakra van genade genoemd omdat het het gevoel van liefde en 

genade (compassie) geeft. Onvoorwaardelijke liefde leidt altijd tot 
genade, mededogen en vergeving. 

 

Gevoelens zijn zintuiglijke waarnemingen: ze worden niet alleen 
mentaal als emoties gezien, maar ook fysiek (somatisch) als welzijn of 

ongemak. Hun intensiteit kan sterk zijn en bepaalt het menselijk 
gedrag. 

 
De drie lagere chakra's van overlevingsinstinct (1), seksualiteit (2) en 

beweging (3), waarbij dit laatste reactiepatroon zich momenteel vooral 
manifesteert als manipulatief door macht gedreven gedrag, dat voor het 

individuele en collectieve gedrag in de huidige maatschappij, die door 
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onaangename normen en gedragsnormen gedomineerd wordt, bepalend 
is. 

   
(Opmerking: Let op Trump als een klassiek voorbeeld van deze jonge 

zielsmentaliteit die hij zelf, als een volwassen ziel, op briljante wijze van 

de jonge zielen heeft overgenomen en op een briljante, zeer creatieve, 
speels-manipulatieve manier gebruikt om zijn doelen te bereiken, die 

zowel zijn narcisme als zijn half-ontwikkelde ethiek en moraal van een 
rijpe ziel bevredigen en die zijn motivatie om politicus te worden, 

aandrijft. Toch betekent dit een grote spirituele vooruitgang in 
vergelijking met het gedrag van de huidige jonge onaangename zielen 

zoals voorbeeldig door zijn politieke tegenstanders en stromannen van 
de diepe staat vertegenwoordigd en verklaart het zijn voortdurende 

succes bij alle afschuwelijke tegenslagen die hij tegenkomt in het 
moeras van Washington D.C. en elders in het Keizerrijk van het Kwaad, 

dat hij met ouderwetse politieke en economische middelen wil 
hervormen zonder dat het hem iets oplevert. 

Dit zal zijn uiteindelijke falen bepalen wanneer onze ascensie in de loop 
van dit jaar zal plaatsvinden, maar zijn historisch belang moet daarom 

niet worden onderschat, want er zijn heel weinig moedige zielen in dit 

multiversum die bereid zijn zich bloot te stellen aan zoveel persoonlijke 
giftigheid als hij op dit moment van de losgeslagen democraten 

ontvangt, die onder het spervuur van de krachtige ascensie-energieën 
die uit de Bron komen en door ons worden verdeeld over de rest van de 

mensheid, volledig ontbinden). 
 

Het huidige karma, dat uitsluitend door de zielen werd 
geïntroduceerd omwille van de accumulatie van ervaring, is 

gebaseerd op de dominantie van de drie onderste chakra's en de 
gelijktijdige uitsluiting van de neiging tot liefde (gesloten 4e 

hartchakra), de logica van de geest (ontoereikend 5e chakra) en 
in een staat van bijna volledige blokkade van het spirituele (6) 

en extatische centrum (7). 
 

Onder deze beperkende energetische omstandigheden is het voor de 

ziel helemaal niet moeilijk om haar incarnatie in allerlei verwikkelingen 
te manoeuvreren die bij de activering van de drie bovenste chakra's 

ondenkbaar zijn. Deze afwijkingen in het menselijk gedrag zijn onder 
meer: moord, marteling, verraad, intrekking van liefde, daden van 

meedogenloosheid, wreedheid, onverantwoordelijkheid, met andere 
woorden, allerlei vernederende handelingen die men op tv en in 

Hollywood-films in overvloed kan zien.    
 

De meeste karmische verwikkelingen zijn verbonden met de cyclus van 
de jonge ziel en worden op een verantwoorde manier in de cyclus van 
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de volwassen en oude ziel opgelost, want karmische banden kunnen 
alleen door het vermogen om lief te hebben worden opgelost, wat pas 

op de late zielsleeftijd wordt bereikt. Wanneer er karmische daden 
worden gepleegd, wordt de geïncarneerde entiteit meestal door de ziel 

via de drie onderste chakra's gemanipuleerd, omdat er afspraken in de 

astrale sferen zijn waaraan men zich moet houden. In dergelijke 
gevallen wordt de vrije wil ingetrokken. Een dergelijke betrokkenheid 

kan alleen plaatsvinden in de karmische toestand van liefdeloosheid. 
 

Daarom werd in de laatste tweeduizend tot drieduizend jaar vooral de 
nadruk gelegd op de drie onderste chakra's, waarmee de juiste 

karmische reactiepatronen kunnen worden geactiveerd. Het is geen 
toeval dat de bekende menselijke geschiedenis een ononderbroken 

keten van oorlogen en geweld is, terwijl het principe van genade dat 
door Jezus werd geïllustreerd alleen theoretisch bekend was, maar in de 

praktijk niet werd nageleefd. 
 

 

3. Energetische Aspecten van het Licht Lichaams- 

Proces en de Evolutiesprong van de Mensheid 

 
Op basis van deze discussie over de effecten van de chakra's en hun 

belang bij het vormgeven van de individuele psyche en persoonlijkheid, 
zal ik aan het eind relevante aspecten van het Licht Lichaams Proces en 

de Evolutionaire Sprong van de mensheid belichten. 
 

Het eerste proces betekent een verhoging van de frequenties van het 
fysieke lichaam om de frequenties van het astrale lichaam te evenaren, 

wat een overgang van het op koolstof gebaseerde fysieke lichaam in 
een kristallijn lichtlichaam en vice versa mogelijk maakt. Tegelijkertijd 

verwerft de persoonlijkheid de energetische en intellectuele vermogens 

van de ziel en wordt het een multidimensionale persoonlijkheid die 
in vele realiteiten tegelijk kan bestaan. Deze vermogens omvatten: 

telepathie, teleportatie, bilocatie, telekinese, spontane herkenning, 
universeel bewustzijn, bijvoorbeeld van nieuwe hogerdimensionale 

technologieën die op de aarde zullen worden geïntroduceerd, totale 
herinnering van alle vroegere incarnaties, onmiddellijke schepping, enz. 

 
Dit klinkt heel eenvoudig en prachtig, maar het is echt veel 

gecompliceerder en moeilijker dan de argeloze lezer op het eerste 
gezicht vermoedt. Het proces is, vooral in mentale, psychologische en 

fysieke termen, extreem stressvol en uitdagend. Tijdens het Licht 
Lichaams Proces ervaart de betrokkene het vagevuur op aarde. 
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Waarom? Het antwoord op deze vraag heb ik al gedeeltelijk in mijn 
vorige discussie beantwoord. Ik zal het hier nog eens samenvatten. 

 
De mens en zijn persoonlijkheid is geen vaste, vooraf bepaalde 

grootheid, maar een energiesysteem dat voortdurend aan verandering 

onderhevig is. De huidige psychologische en mentale structuur van de 
mens is een product van zijn historische evolutie en de selectie van zijn 

zielematrix in de astrale werelden. Zowel de psyche als de geest hebben 
zich gedurende enkele millennia langzaam ontwikkeld, tot ze het 

huidige niveau hebben bereikt. En nu moeten ze in een paar jaar tijd 
zodanig radicaal evolueren om het perfecte bewustzijn van de ziel te 

bereiken, in ieder geval op sommige gebieden, voordat de mens in zijn 
lichtlichaam kan ascenderen.  

 
Deze evolutionaire sprong vindt in de toestand van ernstig 

geheugenverlies en de beperkingen van lichamelijkheid plaats. Het Licht 
Lichaams Proces is dus een krachtig, tijd-gecomprimeerd programma 

dat alleen oude zielen aan het einde van hun incarnatiecyclus 
aankunnen. Zij moeten ervaren hoe hun oude gedragspatronen, die zij 

in hun lange cyclus van incarnaties, inclusief de laatste incarnatie, 

hebben opgedaan, naar boven komen. Deze gedragspatronen 
domineren gedurende een korte periode de eigenlijke persoonlijkheid en 

moeten met behulp van de wil en een liefdevolle psyche worden 
overwonnen. Dit zijn laagfrequente, destructieve, op angst gebaseerde 

patronen die, afhankelijk van het individu, verschillende vormen kunnen 
aannemen. Door erkend te worden als energetische epifenomenen die 

niet tot de essentie van de persoonlijkheid behoren, worden ze door de 
menselijke Geest, in constructieve interferentie met de psyche, door het 

harmoniseren van alle menselijke emoties geëlimineerd (gezuiverd).   
 

In de praktijk gaat de geest met deze angstpatronen rationeel om en 
herkent hij hun illusoire aard. Deze innerlijke dynamiek is zeker niet 

gemakkelijk omdat de patronen beladen zijn met zeer sterke 
diepgewortelde angsten en de verleiding van de geest om toe te geven 

aan hun interne druk is vaak ondraaglijk. 

 
De persoonlijkheid hoeft helemaal niets te doen. In deze tijd moet ze 

proberen haar ziel te zijn - want ziel is Zijn en niet doen - en in een 
maatschappij die gebaseerd is op doen, is de grootste uitdaging van 

alles het bewuste Niet-Doen. In plaats daarvan moet ze veel over 
zichzelf en dat Alles-Dat-Is denken en heroverwegen. Op deze manier 

bevrijdt de geïncarneerde persoonlijkheid zich van alle op sociale, 
familie- en historie geënte meningen, overtuigingen en 

gedragspatronen die haar karakter hebben doordrongen. Ze is daardoor 
gezuiverd. 
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Concreet voelt dit proces aan alsof men door het vagevuur gaat en zich 

vernieuwt, zoals de beroemde feniks in de oude Egyptische mythologie, 
die oprijst uit de as. Het is de spreekwoordelijke Heropstanding, die alle 

Christelijke theologen zo diepgaand misverstaan. Dit is echter geen 

eenmalige gebeurtenis, want er zijn talrijke energiegolven die zich 
gedurende vele jaren voordoen, die telkens in intensiteit toenemen en 

een unieke hindernis voor de persoon vormen. 
 

Aan het einde van het Licht Lichaams Proces ontwikkelt de persoon een 
onvoorwaardelijke liefde voor de natuur en alle levende wezens die hij 

nooit eerder heeft gekend. Tegelijkertijd lost hij alle banden met de 
materiële wereld die hem hebben vastgeketend, op. Van een verstrikte  

persoonlijkheid wordt hij nu een liefdevolle toeschouwer, die in staat is 
om een onpartijdig begrip te tonen voor zelfs het meest afwijkende 

gedrag dat op deze giftige planeet wordt waargenomen. 
 

Dit afstandelijke begrip moet op geen enkele manier worden verward 
met de boeddhistische, stoïcijnse onverschilligheid voor alle kwalen van 

deze wereld. Men moet zich het Licht Lichaams Proces veeleer 

voorstellen alsof men zijn psyche en zijn geest opnieuw weeft door 
uiteindelijk de innerlijke spirituele kern van zijn persoonlijkheid uit de 

mest van de wereldse ervaring te scheppen. 
 

De persoon ervaart echter bij het begin van het proces een vuurwerk 
aan onaangename gebeurtenissen die hem in een staat van totale 

hulpeloosheid brengen. Hieruit leert hij de vrije wil van zijn ego volledig 
aan de ziel over te geven en zich vrijwillig in te zetten voor de zorg voor 

de ziel en de Universele Geest. Vanaf dit punt bepaalt de ziel het lot van 
de aardse persoonlijkheid. 

 
Het doorsnijden van de navelstreng tot de laatste illusie over de 

zelfredzaamheid van het menselijk bestaan is zeer pijnlijk en vereist het 
overwinnen van existentiële angsten, waar een jonge ziel geen idee van 

heeft. Tegelijkertijd moet de persoon in het Licht Lichaams Proces zijn 

ziel in staat stellen om zijn fysieke lichaam te transformeren, hij moet 
het vrijwillig bevestigen en stoïcijns verdragen en actief ondersteunen 

gedurende de lange periode van dit uitputtende proces. 
 

De transformatie van het fysieke lichaam is massief en onvoorstelbaar 
uitputtend, niet in de laatste plaats omdat men in de huidige 

maatschappij nog geen concept van dit proces heeft ontwikkeld, en de 
persoon in het Licht Lichaams Proces het gebrek aan begrip en 

aandacht van de omgeving moet verdragen. Hij wordt eerder aan de 
vele irrationele daden van vijandigheid en agressie van de jonge zielen 
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blootgesteld die hij moet doorstaan, naast de fysieke en mentale 
martelingen van het Licht Lichaams Proces. De gedachte aan de dood is 

in deze tijd een constante metgezel. De biochemische en energetische 
aspecten van deze transformatie kunnen hier niet worden besproken. 

 

Uitwendig neemt het Licht Lichaams Proces de vorm aan van een 
ernstige chronische ziekte die in golven optreedt. De totale fysieke en 

mentale uitputting gaat gepaard met vele symptomen die bekend zijn 
van verschillende degeneratieve ziekten van het CZS en het spier-

skeletapparaat. 
 

Lees hier: Hoe de klinische symptomen van uw Licht Lichaams Proces 
correct te interpreteren - How to Interpret Correctly the Clinical 

Symptoms of Your Light Body Process 
 

Omdat het organisme in de loop van het Licht Lichaams Proces verjongd 
wordt om uiteindelijk onsterfelijkheid te bereiken, staat het uiterlijk van 

de persoon in flagrante tegenspraak tot het subjectieve, aanhoudende 
gevoel van psycho-mentale depressie en met de objectief verminderde 

efficiëntie van het lichaam (een oxymoron). 

 
De geest wordt in dit proces grotendeels geëlimineerd; het moet 

hulpeloos toezien hoe het lichaam door hogere krachten wordt 
gecontroleerd en dit pijnlijke proces nog steeds krachtig bevestigen en 

bevorderen. In de latere stadia, wanneer de geest in staat is er beter 
mee om te gaan, kan het waardevolle aanwijzingen geven aan de ziel. 

Als de intensiteit van de golven van lichtlichaamstransformatie te sterk 
of te lang is, dan kan men om een pauze vragen en de ziel zal hem die 

geven wanneer dat mogelijk is (dit komt echter niet vaak voor, omdat 
de ziel haar eigen agenda heeft om het Licht Lichaams Proces voort te 

zetten). 
 

Het Licht Lichaams Proces is, zoals de lezer al uit deze korte 
uiteenzetting kan vermoeden, de grootste en meest gedurfde uitdaging 

die een belichaamde ziel momenteel op aarde kan aangaan. Men moet 

met elke cel van zijn lichaam, met elke gedachte aan zijn geest en met 
elk gevoel van zijn psyche de machtige kracht van de gebrekkige 

collectieve overtuigingen en gedragspatronen verdragen om de grootste 
visie van zichzelf op aarde te realiseren - een kosmische ascensie te 

bereiken en een transliminale ziel te worden. 
 

Hij kan niet hopen op enige hulp van de maatschappij of familie, want 
niemand die niet zelf in het Licht Lichaams Proces zit, kan begrijpen en 

zich inleven in wat hij doormaakt. De huidige maatschappij heeft geen 
ervaring met dergelijke processen en wat mensen niet weten, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2011/09/how-to-interpret-correctly-the-clinical-symptoms-of-your-light-body-process/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/09/how-to-interpret-correctly-the-clinical-symptoms-of-your-light-body-process/
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accepteren ze ook niet. De afwijzing die een persoon in het Licht 
Lichaams Proces vanuit zijn omgeving ervaart, kan inderdaad extreem 

zijn, temeer daar de mensen zich niet bewust zijn van hun afwijzing - 
ze verwerpen eenvoudigweg zijn formidabele hoogfrequente velden 

waardoor ze zich ongemakkelijk voelen in hun diepgewortelde, 

onverwerkte angsten, die worden blootgelegd zodra ze in contact 
komen met de energieën van de persoon in het Licht Lichaams Proces. 

In zijn lichtlichaams-transformatiemarathon ontwikkelt de verlichte 
mens een eenzaam partnerschap met zijn ziel en moet hij zich, althans 

tijdelijk, afsluiten van  de maatschappij en familie. Dit gedrag wordt 
vaak verkeerd begrepen en de uitgeputte persoon wordt geconfronteerd 

met meerdere angstaanjagende vooroordelen uit de directe omgeving, 
die hij in dit stadium niet kan weerleggen. 

  
Aan het einde van het Licht Lichaamsproces worden de frequenties en 

de energie-intensiteit zodanig verhoogd dat de kracht van de aura die 
een dergelijke persoon uitstraalt voor anderen ondraaglijk is. Met name 

jonge en onvolwassen zielen, maar ook volwassen, niet-geëngageerde 
zielen voelen zich in de aanwezigheid van een persoon die aan het eind 

van het proces staat, zeer ongemakkelijk. Ze weten niet wat ze met 

hem moeten doen omdat hun laagfrequente velden niet langer 
correleren met zijn hoogfrequent verenigd energieveld. 

 
Het verenigde, gereinigde chakra van een persoon aan het einde 

van zijn transformatie laat geen interactie toe met de geblokkeerde 
lagere chakra's van gewone mensen, die vibreren met de frequenties 

van angst. Aangezien alle menselijke relaties tot stand komen door zo'n 
astrale inmenging, hebben de meeste mensen onbewust het gevoel dat 

ze zo'n persoon niet aankunnen. Ze ontwikkelen, afhankelijk van het 
individu en de situatie, sterke agressie, afwijzing of woede jegens hem, 

of voelen gewoon angst en ongemak. Omdat ze niet begrijpen dat zij de 
eigenlijke bron van deze negatieve gevoelens zijn, kunnen ze extreem 

irrationeel reageren en hem de schuld geven door hun agressie op hem 
te projecteren. De hoge energie van een persoon aan het einde van het 

Lichaamsproces versterkt de disharmonie in onvolwassen zielen, en 

omdat ze niet in staat zijn om de oorzaak in zichzelf te herkennen, 
hebben ze de neiging om zo'n lichtgedaante te demoniseren. 

 
Men moet leren om de rest van zijn leven met deze menselijke afwijzing 

te leven, omdat het Licht Lichaams Proces niet ophoudt maar 
voortdurend in frequentie toeneemt, zodat ook de energetische 

onverenigbaarheid met andere mensen groeit. Dit was ook het lot van 
Jezus, zoals dit levendig in de Bijbel wordt weergegeven. Omdat het 

individu in het Licht Lichaams Proces in zeer nauw contact staat met 
zijn ziel, stoort het hem meestal niet om alleen gelaten te worden. 
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Bovendien staat zijn geest meer open voor andere parallelle 
werkelijkheden, zodat hij nauwelijks gevoelig is voor dagelijkse prikkels. 

Omdat hij niet meer echt betrokken is bij het aardse leven, kan hij met 
kalmte en onthecht begrip op de drukte om hem heen neerkijken. 

 

Toch moet de persoon in het Licht Lichaams Proces nog een tijdje op 
aarde blijven en hij kan niet aan het in- en uitschakelen op de algemene 

sfeer van angst in het dagelijks leven ontkomen. Dit proces wordt dan 
als bijzonder pijnlijk ervaren: Men voelt het onverzadigbare verlangen 

om deze wereld vol afkeer en interpersoonlijke wreedheden zo snel 
mogelijk te verlaten (voetnoot 3). 

 
Dit is in ieder geval de huidige situatie (2001). Binnen afzienbare tijd 

moet de houding van het publiek ten opzichte van dergelijke personen 
zeker veranderen. De mensen zullen moeten leren om met meer begrip 

met zulke geëvolueerde mensen om te gaan dan nu het geval is: 
Mensen zullen zich al snel realiseren dat ze voor hun overleven 

afhankelijk zullen zijn van elke opgestegen meester. 
 

(Opmerking: Ik heb deze regels geschreven 2 jaar nadat ik in 1999 de 

laatste fase van het Licht Lichaams Proces was ingegaan en een jaar 
nadat ik in juli 2000 voor het eerst ascendeerde naar 5D. Nu dring ik er 

bij de lezer op aan om zich de omvang van mijn lijden in de volgende 
bijna twee decennia voor te stellen, terwijl mijn frequenties voortdurend 

toenamen, zodat een hogere versie van mijzelf op 12 januari 2019 kon 
opstijgen naar de 9e dimensie, die nu mogelijk ook voor mij openstaat, 

hoewel ik het grootste deel van de tijd in de 7e dimensie vertoef -  I 
dwell most of the time in the 7th dimension. Dit is in het hele 

multiversum nog nooit eerder door een individuele ziel die nog steeds in 
3D geïncarneerd is bereikt en ik herinner me de jubelende viering die de 

zielen in 9D voor mij organiseerden - het heeft me tot tranen toe 
geroerd toen ik in volledig bewustzijn ascendeerde. Deze ascensie werd 

vervolgens door de Elohim in een boodschap bevestigd. We hebben het 
hier over energetische ervaringen en modaliteiten, waarvoor de 

menselijke taal geen juiste woorden en concepten heeft en waarvan de 

mensheid als geheel geen idee heeft. Dit benadrukt de dreigende totale 
collectieve verwarring wanneer ik zal ascenderen en verschijnen).   

 
Deze oude zielen, die hun toestemming hebben gegeven om door te 

gaan met het Licht Lichaams Proces, belichamen de heldhaftige mythe 
van Alles-Dat-Is, waarvan ze pas na hun kosmische ascensie de ware 

omvang en het belang volledig zullen ontdekken. Op het moment van 
Ascensie zullen ze een staat van ongelooflijke sereniteit, volledige 

tevredenheid en zalige vervulling bereiken die alle ontberingen van hun 
lange en vervelende reïncarnatiecyclus zal compenseren en die alleen 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/a-call-to-consciousness/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/a-call-to-consciousness/
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maar kan worden omschreven als extase. Ik weet waar ik het over heb, 
omdat ik het bewust als een hogere versie van mezelf heb ervaren toen 

ik opsteeg naar 9D. 
 

De individuele personen (zoals de leden van het PAT) die dit proces met 

succes zullen voltooien, zullen een voorbeeld voor de rest van de 
mensheid zijn die nog steeds in het midden of in het laatste derde deel 

van hun reïncarnatiecyclus zit. Zij zullen belichamen wat in principe 
voor alle geïncarneerde zielen mogelijk is en aan het einde van de 

reïncarnatiecyclus kan worden bereikt. 
 

Wanneer deze bewustzijnsverschuiving plaatsvindt, zal de aarde 
energetisch volledig vernieuwd worden. Veel processen die vroeger 

eeuwen nodig hadden om tot bloei te komen, zullen nu veel sneller 
gerealiseerd worden. Ook zal het karma van het verleden fundamenteel 

veranderen. De mensheid zal niet langer dezelfde soort zijn. 
 

In plaats van de huidige materialistische principes zullen spirituele 
principes worden overgenomen. Het horizontale menselijke bewustzijn 

zal zijn kennis in de verticale astrale dimensie uitbreiden en zal de 

beperkte ideeën van vandaag overboord gooien. Maar het leven op 
aarde zal voor de meeste geïncarneerde zielen nog steeds een aantal 

uitdagingen van lichamelijkheid bieden. Deze keer zullen ze echter een 
veel breder scala aan mogelijkheden en middelen genieten om hun 

aardse bestaan comfortabeler en geestelijker te creëren dan nu het 
geval is. 

 
De opgestegen multidimensionale persoonlijkheden (zoals de leden van 

het PAT) zullen de verbinding met de hogere astrale dimensies en 
andere planeten en realiteiten die door geïncarneerde zielen bewoond 

worden, tot stand brengen. De aardse beschaving zal als gevolg van de 
Evolutionaire Sprong en het Licht Lichaams Proces evolueren naar een 

transgalactische beschaving van liefdevolle zielen. Dit zal enige tijd 
in beslag nemen. Deze visie, die sommige lezers nog in deze incarnatie  

zullen ervaren, zal zo prachtig zijn dat het nauwelijks onder woorden 

kan worden gebracht. Daarom zal ik hier stoppen. 
 

Voetnoten: 
 

1.  Zelfs Jezus verwijst naar het lagere geheugenverlies van de 
kinderen die een grotendeels onbelemmerde toegang hebben tot 

hun ziel en de wereld van de Geest, als Hij de kinderen zegent 
(Marcus 10,14-15 - Mark,10,14-15): "Laat de kleine kinderen tot Mij 

komen en hinder ze niet, want het koninkrijk Gods behoort toe aan 
wie is zoals zij. Ik zeg u waarlijk: wie het koninkrijk Gods niet als 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+10%3A14-15&version=NIV
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een klein kind zal ontvangen, zal er nooit in binnengaan". Zoals de 
meeste uitspraken in de Bijbel, wordt ook deze niet goed door de 

kerk, theologen en alle christenen begrepen. 
 

2. In deze context raad ik de lezer aan om naar een 

gezondheidsprogramma op televisie of radio te kijken of te luisteren, 
en hij zal tot dezelfde conclusie komen. Zulke programma's zijn 

belangrijke voorbeelden van hoe de media met de subliminale 
angsten voor ziekten onder alle mensen werken en hoe ze deze 

angsten met wetenschappelijk onjuiste concepten benaderen. Dit is 
het materiaal waarmee de meeste traditionele overtuigingen zijn 

verweven. Zulke medische programma's hebben via de massamedia 
een versterkend effect. Ze versterken en verspreiden op deze 

manier de collectieve patronen van angst en hun opvallende effect 
op de psyche van de kijkers en luisteraars mag op geen enkele 

manier worden onderschat; lees ook: Gedachten - Deel I -Thoughts 
– Part I.. 

 
3. Dit psychologische aspect komt in de Bijbel zeer overtuigend tot 

uiting, wanneer Jezus, volledig door zijn volgelingen verafschuwd, 

tijdens het uitvoeren van een van zijn genezende wonderen in 
ergernis tot God roept: "O, jullie, ontrouwe mensen! Hoe lang zal ik 

onder u blijven wonen? Hoe lang zal ik het met jullie uithouden?" 
(Marcus, 9,19-24 - Mark, 9,19-24). 

  

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+9%3A19-24&version=NIV
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X. De Wereldreligies als Gnostische Leringen 
 

Conclusies – Deel 1 
 
De fenomenologie (manifestaties) van de wereldreligies - de 

natuurreligies zijn van deze overweging uitgesloten - onthult één en 
hetzelfde patroon (canon), dat uit enkele terugkerende elementen 

bestaat: geselecteerde personen, die profeten, verlossers of God 
worden genoemd, ontvangen goddelijke openbaringen in de vorm van 

Gnosis, die zij of hun volgelingen in heilige boeken opschrijven. 
 

Het doel van deze gnosis is altijd het Numineuze, het Goddelijke, het 
Heilige, dat voorbij de zintuiglijke waarneming van de sterfelijke mens 

gaat en de relatie van dit Goddelijke tot de verscheidenheid aan 

verschijningsvormen van de materiële wereld - in het bijzonder tot de 
vormen van het menselijk bestaan. 

 
De kern van de kennisleer van alle wereldreligies vertegenwoordigt 

derhalve de poging om de onderlinge relaties van de Primaire Term, in 
onze gnosis ruimte-tijd, energie of Alles-Dat-Is genaamd, die, 

afhankelijk van de religie, wordt begrepen als Tao (taoïsme, 
confucianisme), Atman, Brahman, Vishnu, Krishna (upanishads, 

ajinisme, boeddhisme), Isis (Egyptische religies), Jahweh (jodendom), 
Christus/God (christendom), Nous (neoplatonisme) of Allah (islam) met 

de verschijningsvormen van 3D-ruimte-tijd. Deze Gnostische taak 
omvat de ontwikkeling van een scheppingsgeschiedenis (Genesis) die in 

het christendom, jodendom en islam een eschatologisch, 
eindtijdkarakter heeft en in de Aziatische religies een terugkerende, 

eeuwige. 

 
Ongeacht de tijdsperiodes waarbinnen de geschiedenis van de 

schepping van de wereld zich volgens gemeenschappelijke religieuze 
opvattingen ontvouwt of zich herhaalt, aanvaarden alle wereldreligies 

bepaalde doelen van het menselijk bestaan die door God of de 
Schepping zijn gesteld en die kunnen uitmonden in 

bevrijding/verlossing, zoals in het geval van christenen, of in ethische 
zuivering en extase (nirvana) zoals in het geval van boeddhisten. 

 
Zo bevatten de heilige boeken tegelijkertijd noodlottige uitspraken over 

de toekomst van de mensheid. Het vermogen om te profeteren, zoals in 
de oude cultmysteries, bijvoorbeeld Pythia in het Orakel van Delphi, 

wordt beschouwd als een bewijs van de heiligheid van de stichters van 
religies en de juistheid van hun leerstellingen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pythia
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Afhankelijk van het vermogen van de stichters van religies en hun 

opvolgers om abstract te denken, werd Alles-Dat-Is als een abstracte 
(Tao, Atman, Allah) of een antropomorfe (Christus) categorie gezien. 

Door een gebrek aan een nauwkeurige definitie kunnen ook gemengde 

vormen worden gevonden. 
 

Het menselijk bewustzijn kan alleen abstracte categorieën vormen 
binnen de sensuele beperkingen van zijn opeenvolgende waarneming. 

Aangezien elk menselijk idee aan het bestaan van een individuele 
persoonlijkheid (Ik BEN-concept) gebonden is, vertegenwoordigt de 

maximaal mogelijke abstractie die de menselijke geest kan vormen de 
totale ontkenning van de ego-verbeelding. 

 
Vanuit religieus oogpunt leidt de veronderstelling van het ontstaan en 

de ontbinding van het ondergeschikte individu in het superieure 
creatieve "Niets" onvermijdelijk tot een minachting voor het individu en 

zijn activiteit in de materiële wereld. 
 

Religies als het Brahmanisme en het Boeddhisme, die Alles-Dat-Is 

beschouwen als de totale ontkenning van de individuele persoonlijkheid, 
hebben meestal moeite om een evenwichtige synthese tot stand te 

brengen tussen het Goddelijke, het Spirituele en de voor de hand 
liggende levendigheid van het individu - zijn fysieke uniekheid zoals die 

zich in lichaam en psyche manifesteert. Kortom, ze erkennen niet de 
volmaaktheid van de ziel in haar veelvuldige driedimensionale 

materialisaties. 
 

Moeilijkheden ontstaan vooral wanneer religies concrete aanbevelingen 
doen omtrent het sociale gedrag van gelovigen. Hun ethiek wordt dan 

door een veronachtzaming voor het incarnatieproces gekenmerkt, tot 
aan de volledige deswaardering van het incarnatieproces met zijn 

specifieke vereisten. 
 

Door de ontberingen van het fysieke bestaan met de zuivere vorm van 

de Geest of de ziel tegen te gaan, schatten de meeste religies de 
betekenis en het doel van het menselijk bestaan verkeerd in en falen 

als eschatologische leerstellingen. In plaats van de unieke psychische 
en fysieke vitaliteit van het individu te bevorderen, zoals bekend uit de 

filosofische vriendenkring van Socrates (zie de dialogen van Plato - 
dialogues of Plato), prediken de wereldreligies - met uitzondering van 

de leer van het Chinese universalisme - een ascetische houding, 
afgewend van het leven. Of het nu gaat om monnik of kluizenaar, 

ingewijde of mysticus, hun interpretatie van een heilig leven komt altijd 
neer op een afkeer van de kwaadaardige materiële wereld van de 

http://www.sacred-texts.com/cla/plato/index.htm
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zintuigen en verleidingen, waarbij de zintuigen altijd worden 
verondersteld inherent verleidelijk te zijn, in de richting van meditatieve 

stilte en inactiviteit. De negatieve aspecten van de incarnatie moeten 
worden omgekeerd door een tekort aan levendigheid.   

 

Voor veel religieuze predikers is het, uit angst, moeilijk voor te stellen 
dat de ervaring van het transcendentale temidden van een bruisend 

leven niet alleen mogelijk, maar zelfs wenselijk is, hoewel juist het 
voorbeeld van de stichters van de religies - de verandering van 

Siddharta naar matiging, de sociabiliteit van Jezus en het vervulde 
seksuele leven van Mohammed - dat voor zo'n levenswijze spreekt. 

 
Spiritualiteit sluit levensvreugde niet uit, maar wordt in veel gevallen 

ervaren vanuit de volheid van het leven (voetnoot 1). Is het 
onproductieve bestaan van een monnik die zijn tijd doorbrengt in 

meditatieve contemplatie heiliger dan dat van een alleenstaande 
moeder met twee kinderen die tegelijkertijd werkt en studeert om te 

ontsnappen? 
 

Het is duidelijk dat religies een zeer eenzijdige interpretatie van de vele 

vereisten van de incarnatiecyclus geven, die slechts voor een paar 
geselecteerde levens geldt. Een dergelijke ethiek kan zelden recht doen 

aan het individuele, vooraf bepaalde incarnatieplan van de ziel en is 
praktisch waardeloos. Dit geldt natuurlijk voor elke ethiek die, in plaats 

van de nadruk te leggen op geestelijke principes in het menselijk 
handelen, concrete aanwijzingen geeft over de levensstijl, zoals in het 

geval van het celibaat voor priesters in de katholieke kerk. 
 

De reden hiervoor is het alomtegenwoordige conceptuele dualisme van 
mensen - het onderscheid tussen lichaam en ziel, tussen materie en 

geest, tussen materialisme en idealisme, tussen het huidige kwaad en 
het bovenzinnelijke goed. 

 
Dit dualisme is echter niet alleen een product van religies, maar een 

universeel kenmerk van het menselijk denken dat volgens het principe 

van exclusiviteit en scheiding functioneert. Geen enkele religie kan een 
echte synthese tussen Geest en lichaam ontwikkelen: De liefde van het 

lichaam te verenigen met de liefde van het Spirituele, zoals Plato er ooit 
in is geslaagd om dit te doen met de term "Eros” en zo rekening 

houdend met de verscheidenheid aan interpersoonlijke relaties. 
 

Religies die een lagere abstractiegraad hebben in de definitie van Alles-
Dat-Is en deze categorie bij voorkeur voorzien van antropomorfe 

karaktereigenschappen, hebben op hun beurt epistemologische 
problemen in zowel de feitelijke rechtvaardiging van de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eros_(concept)
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scheppingsgeschiedenis als in de theoretische verklaring van de relatie 
van hun Profeet tot Alles-Dat-Is. 

 
Het laatste punt in de werkelijkheid betreft de relatie van de mens tot 

zijn ziel en dus tot Alles-Dat-Is. Het omvat de kennis van de 

energetische fundamenten van het biologische bestaan zoals die zich 
openbaren in het Licht Lichaams Proces - Light Body Process (LBP) en 

de Evolutionaire Sprong van de mensheid - d.w.z. de kennis van de 
terugkeer van de geïncarneerde mensheid naar de Alles-Dat-Is en van 

het overwinnen van de schijnbare afscheiding, die alleen in de 
geïncarneerde staat kan worden ervaren. 

 
Deze eschatologische vragen stellen met name het christendom voor 

een dilemma. Hoewel een eschatologische religie bij uitstek, ziet de 
kerk expliciet af van een eigen scheppingsgeschiedenis en valt in plaats 

daarvan terug op de naïeve oudtestamentische voorstelling van de 
Genesis, die in het tijdperk van de wetenschap belachelijk lijkt te zijn. 

 
De relatie van Jezus tot God - de vraag omtrent de aard van Jezus 

Christus als een transliminele ziel en haar interactie met de 7-voudige 

scheppingsrijken - was daarentegen een centraal controversieel 
onderwerp van de vroegchristelijke kerk, die met grote felheid tussen 

Arianiërs en aanhangers van de Drie-eenheid werd uitgevochten. Er 
werd geen bevredigend antwoord gevonden in de periode van het 

Concilie, toen het dogma van de Drie-eenheid werd geconsolideerd, of 
later.  

 
Lees hier: Neoplatonisme en christendom - Neoplatonism and 

Christianity – ebook 
 

Zo kon ook de voorspelling van de Wederkomst van Christus - de in 
de Bijbel aangekondigde parousia - niet correct worden 

geïnterpreteerd. 
 

Vanaf het begin heeft de christelijke religie de verlossing van de 

gelovigen gepredikt door het opnieuw verschijnen van de "Zoon van de 
mens - Son of Man " en zijn vereniging met God: Sinds Paulus' tijd 

heeft de kerk zichzelf als een adventskerk van verlossing gezien. 
Daarom werd de "Eenwording in Christus", die nauw samenhangt met 

de opstandingskwestie (zie hieronder), al in de eerste christelijke 
gemeenten levendig en zeer tegenstrijdig bediscussieerd. Omdat deze 

kardinale vraag niet kon worden beantwoord, leidde ze bij de eerste 
christenen tot grote verwarring, zoals blijkt uit de twee brieven van 

Paulus aan de Tessalonicenzen. 
 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.vatican.va/archive/bible/genesis/documents/bible_genesis_en.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
https://en.wikipedia.org/wiki/Son_of_man_(Christianity)
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Op basis van de nieuwe Gnosis van de Universele Wet is te zien dat 
deze centrale thema's in het Nieuwe Testament over het beloofde Licht 

Lichaams Proces en de Evolutionaire Sprong van de mensheid door 
Jezus gaan (voetnoot 2). 

 

Aangezien deze gebeurtenissen in de Bijbel in een zeer gecodeerde 
vorm worden gepresenteerd, vervormd tot het punt van 

betekenisloosheid, is het niet verwonderlijk dat de kerk ze nog niet 
heeft begrepen. 

 
De vroegchristelijke religie heeft haar succes onder de massa's 

veiliggesteld door verwachtingen van de gelovigen van vroege 
verlossing te wekken. Om deze reden was het niet opportuun om 

nauwkeurige esoterische aankondigingen van het beoogde tijdstip van 
de Evolutionaire Sprong van de mensheid  te doen. Als de mensen uit 

die tijd, die net in de cyclus van de Jonge Ziel waren gekomen, hadden 
geweten dat zij deze cyclus eerst moesten voltooien, d.w.z. 2000 jaar 

moesten wachten tot zij als geïncarneerde zielen de in de Bijbel 
aangekondigde ascensie van de nieuwe multidimensionale 

persoonlijkheid in onze tijd weer zouden ervaren, dan zouden zij 

massaal uit de kerk zijn weggelopen. 
 

Derhalve was het, eenvoudig gezegd, een goedbedoelde misleiding van 
de gelovigen die door een hogere sfeer - door de causale werelden - 

was geregeld en noch door Paulus, noch door enig andere christen werd 
doorzien, hoewel het in de loop van de geschiedenis niet aan 

verschillende interpretatiepogingen ontbrak: 
 

Alle religies zijn gebaseerd op opzettelijke misleiding van 

de mensheid, waarvan de omvang het respectievelijke 
niveau van de geestelijke evolutie van de geïncarneerde 

mensen weerspiegelt. 
 

Deze uitspraak geldt overigens ook voor alle economische doctrines van 

deze tijd, waarvan het illusoire karakter binnenkort zal worden erkend. 
Spirituele evolutie wordt het best door verwarring (door middel van 

verwikkeling) en ontwarring bevorderd. 
  

Als de relatie van Jezus tot God niet opgehelderd kon worden, hoeveel 
meer moeite had de kerk dan om het Goddelijke te definiëren? Terwijl 

voor Johannes, de evangelist, het Goddelijke nog steeds de Logos van 
Heraclitus was - een anticipatie op de Universele Wet zoals ik in Volume 

I en Volume II tot in detail uitleg - werd de verdere weergave ervan 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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door de kerk steeds duister en vager: De Universele Wet van de 
Energie werd het "woord" - het woord van de "heilige" Schriften. 

 
Johannes begint zijn evangelie met de verklaring: "In het begin was de 

Logos" - de Universele Wet. Later werd Logos door de kerkdogmatisten 

vertaald als "woord", waarbij ze niet de "Primaire Term" in de zin van 
energie = ruimte-tijd bedoelden, zoals ik in de nieuwe geïntegreerde 

fysische en mathematische Axiomatica - new integrated physical and 
mathematical Axiomatics op indrukwekkende wijze in harmonie met 

Heraclitus heb bewezen, maar het "woord van de heilige schrift". 
 

Alleen al met deze etymologische misvatting hebben de 
vroegchristelijke theologen de kennis van de kerk over het wezen van 

het Goddelijke op beslissende wijze verhinderd, net zoals het 
onvermogen van de natuurkundigen om het begrip energie in 

epistemologische termen te definiëren, de ontdekking van de Universele 
Wet en de integratie van de natuurkunde doorslaggevend heeft 

verhinderd. Menselijke taal als obstakel voor kennis! 
 

Lees hier: Taal als de Grens van Gnosis - Language as the Limit 

of Gnosis 
 

De doorslaggevende vraag wat heilig is, was volledig afhankelijk van de 
juiste definitie van de Primaire Term: Zijn bijvoorbeeld materiële 

objecten zoals relikwieën, iconen en andere picturale voorstellingen 
heilig, of is alleen het Spirituele heilig? De vraag kon helemaal niet 

worden opgehelderd, zoals de controverse - iconoclastic 
controversy  bewees, die gedurende meerdere eeuwen onophoudelijk 

werd uitgevochten. 
 

Maar de islam vindt het ook moeilijk om de essentie van het Goddelijke 
te doorgronden. Deze religie maakt het in praktisch en intellectueel 

opzicht heel eenvoudig: Het verbiedt botweg de picturale representatie 
van Allah, evenals elke Gnostische discussie over zijn wezen. Als een 

nakomeling van het christendom moest deze jonge religie zich zichtbaar 

van haar voorganger distantiëren, waar de visuele presentatie van 
religieuze thema's zoals schilderijen, fresco's, iconen, sculpturen, enz. 

in kerken en andere heilige plaatsen de geestelijke en mystieke kern 
vormt van niet alleen alle christelijke geloofsovertuigingen, maar in 

wezen het hart van de westerse kunst en cultuur is. Deze vijandige 
houding van de islam ten opzichte van alle beeldende kunst gaat terug 

tot de langdurige en hevige gevechten tijdens de Beeldenstorm - 
Iconoclasm in de Byzantijnse tijd, toen het in Syrië (6e - 7e eeuw) als 

religie naar voren kwam. De laatste was een voormalige provincie van 
het Oost-Romeinse Rijk en een deel van Turkije als volgstaat van het 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/language-as-the-limit-of-gnosis/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/language-as-the-limit-of-gnosis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Iconoclasm
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Iconoclasm
https://en.wikipedia.org/wiki/Iconoclasm
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Byzantijnse Rijk tot de 20ste eeuw, toen het door Engeland en Frankrijk 
werd gestolen met het beruchte Sykes-Picot-akkoord - Sykes-Picot 

Agreement van 1916 en nu een broeinest is voor de clandestiene WO3, 
die de falende heersende cabal in het Westen tegen de mensheid leidt 

om tevergeefs de NWO te installeren.  

 
Lees ook: Ad profundum 

 
Dergelijke ontoereikende religieuze opvattingen over de Primaire Term 

en over de wisselwerking met de subsets van de 3D ruimte-tijd hebben 
aanzienlijke gevolgen voor het wereldbeeld van gelovigen en hun 

sociale gedrag gehad; ze blijven tot op de dag van vandaag bestaan en 
hebben een doorslaggevende invloed op het collectieve leven, ook al is 

dat niet altijd duidelijk. 
 

Het is belangrijk om op dit punt onmiskenbaar te benadrukken dat geen 
enkele wereldreligie er tot nu toe in geslaagd is om een strikt en 

consistent categorisch systeem van de Gnosis te ontwikkelen zoals ik 
het in dit boek heb gepresenteerd. Het onopgeloste epistemologische 

probleem van alle wereldreligies ligt in de verduidelijking van de 

volgende twee punten: 
 

1) Wat is de essentie van de Primaire Term, van ALLES-DAT-IS? 
 

2) Hoe worden subsets (onbezielde natuur, planten en levende wezens) 
gevormd uit ALLES-DAT-IS, die aan de ene kant de essentie van ALLES-

DAT-IS bevatten en aan de andere kant individuele kenmerken hebben? 
Met andere woorden: Wat is de relatie tussen de diversiteit aan 

waargenomen verschijnselen en het creatieve ALLES-DAT-IS? 
 

Het is duidelijk dat een dergelijke Gnosis alleen op basis van een 
coherente fysisch-ontologische theorie kan worden ontwikkeld, zoals ik 

heb bewezen met de ontdekking van de Universele Wet. Uiteindelijk, in 
een dergelijke Gnosis, versmelten wetenschap en religie, waarbij de 

hedendaagse wetenschap, inclusief alle esoterische scholen, haar 

materialistisch-empirische dogma's en religies moet loslaten en moet 
leren strikt logisch te denken. Beide processen vooronderstellen een 

radicale heroverweging - een diepgaand psychologisch en mentaal 
proces, dat door de huidige uitgesproken angststructuur van de mens, 

zowel op individueel als op collectief niveau, wordt verhinderd.   
 

Lees ook: De Kosmische Wetten van Schepping en Vernietiging -
 The Cosmic Laws of Creation and Destruction 

 
Religies hebben zowel een epistemologische als een historische 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/02/ad-profundum/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
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dimensie. De collectieve incarnatie van zielen op onze planeet heeft een 
urgente taak: De realisatie van gedefinieerde doelstellingen van de 

zielsfamilies, die in de astrale sferen als waarschijnlijkheidswerelden 
zijn ontworpen en tegelijkertijd bestaan als opeenvolgende, 

tijdgebonden gebeurtenissen in de 3D materiële wereld van de aarde. 

Deze projecten nemen de zichtbare vorm van een geschiedenis van de 
mensheid aan. 

 
De geschiedenis van de mensheid kan dus gedefinieerd worden als de 

som van alle interacties van de geïncarneerde zielen, in de astrale 
sferen in een staat van vol bewustzijn gepland en nu op aarde in de 

staat van amnesie gematerialiseerd. Om het spel creatief en 
interessant te houden, wordt een deel van ongeveer 20% van de 

interacties niet vooraf bepaald, maar aan het toeval overgelaten. Dit is 
het speelterrein van de menselijke vrije wil. 

 
Het integratie van een dergelijke "ruimte-tijd onbepaaldheid" in de 

incarnatiegeschiedenis van de mensheid vereist een continue 
aanpassing van de energetische gebeurtenissen vanuit de astrale 

sferen, wat door de berekening van gelijktijdig bestaande 

waarschijnlijkheidsalternatieven wordt bereikt. 
 

Met "berekening" bedoel ik niet het ons bekende wiskundige proces, 
maar de gelijktijdige energetische afweging van alternatieven in de 

breedste zin van het woord. 
 

Zelfs als het Geheel volgens strikt wiskundige regels functioneert, zoals 
de ons bekende 3D ruimte-tijd, hebben de delen geen wiskunde in de 

conventionele zin nodig. Wiskunde is veeleer een secundair systeem 
van symbolen, een product van het menselijk bewustzijn en heeft alleen 

binnen dit soort beperkte waarneming betekenis. Het is belangrijk om 
dit feit te benadrukken. 

 
Hieruit volgt dat de geschiedenis van de mensheid zich in een 

tijdscorridor materialiseert waarbinnen voortdurend een astrale 

aanpassing van de gebeurtenissen plaatsvindt. Als ik nu - in de stijl van 
de oude profetische traditie - spreek over een periode tussen 1997 en 

2012, waarin de verschijning van de nieuwe, in de Bijbel aangekondigde 
transliminele ziel wordt voorbereid en zal plaatsvinden, zodat de 

overgang van miljarden Jonge zielen in de cyclus van de Volwassen ziel 
kan worden ingevoerd, dan heb ik zo'n temporele onbepaaldheid van de 

geschiedenis voor mijn ogen. De hierboven genoemde tijdsgang wordt 
echter door enkele belangrijke gebeurtenissen gekenmerkt, die ik hier 

in het kort wil noemen.   
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In het jaar 1997 werd deel I - Volume I (679 pagina's) van de 

Tetralogie der Wetenschappen over de nieuwe natuurkundig-

wiskundige theorie van de Universele Wet gepubliceerd. Het volgende 
jaar gaf ik een lezing over deze grootste ontdekking in de bekende 

geschiedenis van de mensheid op het jaarlijkse congres van de Duitse 
natuurkundige vereniging - German Physical Society (de grootste en 

oudste organisatie van natuurkundigen ter wereld) in Regensburg. In 
1999 publiceerde ik in het "Journal of the Balkan Tribological 
Association" - “Journal of the Balkan Tribological Association” (Deel 5. 

nr. 3, p. 129-155) een redactioneel artikel over de nieuwe Axiomatica 
van de Universele Wet. In datzelfde jaar publiceerde ik de Tetralogie 

der Wetenschappen (4 delen), in het bijzonder de Algemene 

Theorie van de Biologische Regulering (Volume III), op het 
Internet. In datzelfde jaar werd Deel II over natuurkunde in het 

Bulgaars gepubliceerd: 

WETENSCHAPPELIJKE BASISBOEKEN:  
TETRALOGIE VAN DE WETENSCHAP 

 
• Vol. I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik.  

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version).  

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Concise version) 

. 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version, 

Bulgarian).  

• Vol. III: The General Theory of Biological Regulation in Bio-Science 

and Medicine. 

• Volume IV: Das Universalgesetz im Spiegelbild der Philosophie. 

  
Deze jaren waren gevuld met mijn inspanningen om de nieuwe theorie 

onder wetenschappers te populariseren. Ik gaf talloze lezingen, 
bijvoorbeeld voor 500 academici in het grote auditorium van de 

Bulgaarse Academie van Wetenschappen in Sofia.  
 

 

 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Physical_Society
http://www.scibulcom.net/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.oocities.org/gestankov/biolreg.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/


207 
 

 

 

Afbeelding 1: Bulgaarse Academie van Wetenschappen in Sofia 

Tevergeefs! De wetenschappers waren mentaal niet in staat om de hoge 

mate van abstractie van de nieuwe pantheorie van de Universele Wet te 
internaliseren en keerden terug naar hun oude, beperkte, verkeerde 

manier van denken. De tijd was nog niet rijp voor een doorbraak. 

Tegelijkertijd kwam ik in de meest intense fase van mijn Licht Lichaams 
Proces. Zonder dit voorbereidende werk van de causale werelden, dat ik 

als hun boodschapper stap voor stap op aarde moest realiseren, zou er 
geen sprake zijn van parousia op de hier besproken wijze. In zo'n geval 

zouden de wereldwijde economische crisis en de Evolutionaire Sprong 

van de mensheid ook een heel andere weg zijn ingeslagen. Het optimale 
astrale waarschijnlijkheidsalternatief voor de dreigende "apocalyptische" 

gebeurtenissen voorziet in het volgende: 
 

1. Voltooiing van de uitgebreide wetenschappelijke en gnostisch-
filosofische presentatie van de nieuwe pantheorie van de 

Universele Wet; het is door mij in een periode van vijftien jaar 
(1993 tot 2008) geschreven in dertien boeken op meer dan 4000 

bladzijden. 
 

2. Het tijdige begin van het LLP voor mijn parousia - de 
"verschijning van de Zoon van God", aangekondigd in de Bijbel - 

om vlak voor de definitieve onomkeerbare ineenstorting van de 
wereldeconomie plaats te vinden. 

 

Daartoe onderging ik al in 1972, op 21-jarige leeftijd, een zware 
catharsis (voetnoot 3) die mijn psyche en geest op mijn toekomstige 

zending voorbereidde. 

Sindsdien bevindt ik me in een intens, voortdurend proces van fysieke 
en psycho-mentale transformatie, dat sinds 1993 aanzienlijk is 

geïntensiveerd. Sinds die tijd sta ik onder een zeer sterke astrale-
energetische invloed van de causale werelden, die mij inspireerden om 

de Universele Wet te ontdekken en de nieuwe Algemene Theorie van de 
Wetenschap op een uitgebreide manier te creëren. In 1999 kwam ik in 

de meest intense fase van het Licht Lichaams Proces, dat gepaard ging 

met ernstige fysieke, psychologische en existentiële spanningen. Sinds 
die tijd hoor, zie en voel ik ononderbroken de astrale energetische 

golven die mijn lichaam overspoelen en de transformatie ervan op een 

massale manier aandrijven (voetnoot 4).  

Lees ook: Gnosis as a Personal Experience 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/12/gnosis-as-a-personal-experience/
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Ik heb in mijn andere boeken het historisch perspectief van de 
economische processen die tot de aangekondigde wereldcrisis zullen 

leiden uitvoerig besproken (zie ook essay in de bijlage). Het 
voorbereidende werk van de causale werelden voor deze economische 

ineenstorting loopt parallel met mijn Licht Lichaams Proces (voetnoot 

5). Deze synchronisatie is noodzakelijk, zodat de juiste gebeurtenis op 
het juiste moment, op de juiste plaats kan plaatsvinden. 

 
Elk astraal waarschijnlijkheidsalternatief dat in 3D ruimte-tijd wordt 

gerealiseerd, is altijd het optimale van talloze andere alternatieven voor 
deze gebeurtenis. De gehele astrale coördinatie van het aardse leven is 

een perfect functionerend, multifactorieel algoritme van enorme 
complexiteit en precisie. Juist daarom moeten alle gebeurtenissen 

voortdurend worden aangepast. Overigens speelt de conventionele tijd t 
in de astrale sferen geen rol omdat het een menselijke illusie is. Binnen 

de coördinatie van 3D-gebeurtenissen op aarde is deze grootheid een 
van de vele dimensies die in de astrale planning in aanmerking moeten 

worden genomen. 
   

Lees ook: Realitas infinita – Infinite Reality – Part II 

 
Deze beschrijving bewijst dat het LLP en de Evolutionaire Sprong van de 

mensheid permanente, continue energetische processen zijn die al lang 
geleden zijn voorbereid, grotendeels in het geheim, voordat ze voor alle 

mensen in de 3D-ruimte-tijd zichtbaar kunnen worden. De collectieve 
menselijke waarneming, die momenteel blind is voor dit onzichtbare 

beheer vanuit de 7-voudige scheppingsgebieden, pikt daarentegen 
selectief individuele manifestaties op uit de stroom van de continue 

energetische gebeurtenissen en richt haar aandacht uitsluitend op deze 
gebeurtenissen.   

 
Dus de exacte tijd van het plaatsvinden van selectieve gebeurtenissen 

in 3D ruimte-tijd die "alleen de Vader in de hemel weet", om de Bijbelse 
taal te gebruiken. Preciezer, ze zijn het resultaat van ad hoc 

waarschijnlijkheidsberekeningen. Natuurlijk geschiedt hun voorbereiding 

veel eerder en wordt ze door talrijke tekens aangekondigd, die alleen 
kunnen en moeten worden gelezen door mensen met een verruimd 

mediabewustzijn, zoals Jezus dringend waarschuwde (Mt, 24,32-47).  
 

Globale veranderingen in het collectieve bewustzijn worden dus in gang 

gezet door globale energetische transformaties in de astrale vlakken 
van de aarde, die de menselijke verbeelding in hun complexiteit 

overstijgen, hoewel ze intuïtief en gevoelsmatig door mediamiek 
begaafde Oude Zielen kunnen worden waargenomen, maar niet door de 

meerderheid van de wereldbevolking. Hieruit volgt dat de noodlottige 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/realitas-infinita-infinite-reality-part-ii/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A32-51&version=KJV
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veranderingen in de geschiedenis van de mensheid voor langere tijd 
worden gepland en in eerste instantie slechts als discrete, meestal 

onopgemerkte gebeurtenissen het waarneembare gebied van de 3D-
ruimte-tijd binnengaan. 

 

Met name processen die angsten oproepen worden uiterst selectief 
ervaren en hun ware betekenis wordt niet herkend. Om dit te laten 

zien, zijn er selectieve symbolische gebeurtenissen nodig. De aanval op 
het World Trade Center was zo'n gebeurtenis die langdurige geestelijke, 

sociale en economische verschuivingen in de wereld aan het licht 
bracht, die na het einde van de Koude Oorlog aan belang hebben 

gewonnen en zeer binnenkort zullen leiden tot een wereldwijde 
economische crisis in de westerse wereld.  

  
Lees: Serial 5 
 

Het constante tekort op de handelsbalans in de VS sinds de jaren zestig 
is zo'n fenomeen dat de oorzaak is van de oneerlijke verdeling van de 

welvaart in de wereld, maar dat door de verantwoordelijke politici 
nauwelijks wordt opgemerkt omdat de gevolgen ervan zeer 

beangstigend zijn. We hebben te maken met een selectief onzichtbaar 

maken van fundamentele processen die de wereldgeschiedenis op 
doorslaggevende wijze vormgeven. 

 
Het zou welbekend moeten zijn dat een aanzienlijk deel van het 

mondiale spaargeld niet als investering in de respectieve landen blijft, 
maar voor de financiering van de kunstmatige rijkdom van de 

Amerikanen met een hoge schuldenlast wordt gebruikt, van wie het 
spaartegoed nul is ($444 miljard dollar in 2000 alleen al, directe 

investeringen niet meegerekend). Dit proces werd na het einde van de 
Koude Oorlog belangrijker, toen grote bedragen uit het voormalige 

Oostblok, bijvoorbeeld de gehele COMECON-begroting, naar de VS 
werden overgeheveld; in deze periode is bijvoorbeeld de Dow Jones 

Index vervijfvoudigd (van ca. 2.500 punten op 1 januari 1990 na de val 
van het IJzeren Gordijn - fall of the Iron Curtain  tot 12.700 punten in 

mei 2011, toen ik deze regels schreef. Dit is een van de talloze 

hoofdmisdaden die de donkere cabal heeft begaan en voor het publiek 
heeft verborgen, zodat we te maken hebben met een uiterst onwetende 

mensheid wanneer de gebeurtenissen zich dit jaar 2019 beginnen te 
ontvouwen en de mensen veel uitleg nodig zullen hebben).   

 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-5/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comecon
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-fall-of-the-berlin-wall-and-the-iron-curtain-in-november-1989-a-template-for-the-collapse-of-the-old-3d-reality/
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De meesterbreinen waren de nog steeds zeer machtige communistische 
geheime diensten, die door de Amerikaanse geheime diensten (deep 

state) naar beste vermogen werden ondersteund. De huidige armoede 
in Rusland en andere Oostbloklanden is grotendeels aan deze criminele 

wanpraktijken te wijten. 

 
De lange recessie van Japan, de grootste kredietverstrekker in de VS, is 

ook te wijten aan dit fenomeen. In plaats van in hun eigen 
infrastructuur te investeren, hebben de Japanse banken er de voorkeur 

aan gegeven de aanzienlijke spaartegoeden van het land in speculatie 
en staatsobligaties in de VS te investeren (meer dan een biljoen dollar), 

niet in de laatste plaats omdat Amerika fungeert als de beschermende 
kracht van Japan. Het best bewaarde publieke geheim is de financiële 

kwetsbaarheid van de Amerikaanse economie ten opzichte van de 
welwillendheid van de Japanse financiële wereld, die, gezien de 

verwoestende economische situatie in eigen land, zeer binnenkort zal 
instorten. 

 
Om vers geld uit het buitenland te krijgen, zijn de VS daarom 

gedwongen om regelmatig oorlogen te beginnen, zodat de dollar 

zichzelf als een veilige haven voor financiële investeringen kan 
aanbevelen. Aan de oppervlakte worden dergelijke oorlogen met nobele 

idealen gevoerd en veel politici en naties vallen in de Amerikaanse 
propagandaval. 

 
Het is echter niet moeilijk voor te stellen dat de wereldcrisis door de 

erkenning en het wegwerken van deze aanzienlijke financiële 
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onevenwichtigheid in de wereldhandel in gang wordt gezet. Deze crisis 
betekent ook het einde van de wereldmacht VS. Het proces is 

zorgvuldig gepland en gecontroleerd door de astrale werelden en ik kan 
het intellectuele plezier waarmee ik dit proces als geïnspireerde 

toeschouwer volg, niet verbergen. Het is inderdaad een voorrecht om 

achter de schermen te kijken.  
 

(Het is opmerkelijk dat deze tendensen, die voor mij in 2001 zichtbaar 
en duidelijk waren - eigenlijk al veel eerder, sinds 1997 - namelijk het 

gigantische handelstekort van de VS, het kunstmatig aanzetten tot 
conflicten van de VS met Iran en Venezuela, maar ook met Rusland, 

China en zelfs de EU, handelsoorlogen en dwang door economische 
sancties om de dollar als wereldmunt te behouden en de hegemonie 

van het stervende Rijk van het Kwaad - Empire of Evil, het handelsmerk 
zijn van het huidige beleid van Trump achttien jaar later. Daarmee 

bereikt hij, als agnostische ziel, precies het tegenovergestelde van wat 
hij beweert te bereiken – MAGA (Make America Great Again); zie sociale 

oxymorons van de Eindtijd in dit boek, hoofdstuk IV - Chapter IV 
uitgelegd. 
 

Lees ook: Astral Dynamics of the Global Economic Crisis on the 

Eve of the Parousia 
 

Omwille van het historisch begrip moet ik er hier op wijzen dat veel 

projecten van de zielen vanwege hun omvang gedurende meerdere 
incarnaties worden nagestreefd. Ze worden door de tijdgenoten niet als 

een samenhangende, ononderbroken gebeurtenis met een welbepaald 
begin en een vooraf bepaald einde gezien. Dergelijke 

langetermijnprojecten manifesteren zich voor de aardse waarnemer en 
deelnemer in het beste geval als historische tijdperken, waarbij de 

grenzen altijd met terugwerkende kracht en willekeurig volgens 
antropocentrische gezichtspunten worden vastgesteld, of ze worden 

helemaal niet waargenomen.  
     

Aangezien de individuele ziel 70 tot 90 keer binnen een periode van ca. 
6000 tot 8000 jaar incarneert, wordt elke nieuwe incarnatie met 

historische omstandigheden geconfronteerd die ze in eerdere 

incarnaties heeft gecreëerd en gevormd en die ze nu ofwel verder moet 
ontwikkelen ofwel na voltooiing van het project moet afbreken. 

Collectieve fenomenen, zoals religies, zijn complexe energetische 
gebeurtenissen die door verschillende incarnaties worden voortgezet. 

Ze vertegenwoordigen het grote kader waarbinnen het ontplooien van 
de geïncarneerde zielen plaatsvindt. 

 

http://www.stankovuniversallaw.com/2015/08/the-empire-of-evil-is-the-united-states-of-atrocities/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
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Als de behoeften van de geïncarneerde zielenpopulatie door de 
gevorderde leeftijd van de ziel veranderen, dan moeten deze collectieve 

energetische fenomenen worden ontmanteld en vervangen door nieuwe 
adequate kadervoorwaarden. Energie moet stromen: ze is voortdurend 

in beweging. Een ontwikkeling zonder destructie of reconstructie van 

materiële en spirituele vormen is niet mogelijk. Deze omstandigheid 
verklaart waarom de geschiedenis van de mensheid geen opwaartse 

spiraal is, maar eerder tijden van welvaart en verval kent. 
 

Vanuit dit oogpunt moeten de huidige wereldreligies, die in een korte 
periode van 600-800 jaar, dat wil zeggen binnen 4-5 opeenvolgende 

incarnaties, zijn ontstaan en hun uitwerking binnen een Jonge 
Zielecyclus van 2000-2500 jaar (ongeveer 20 incarnaties) hebben 

ontwikkeld, worden opgevat als collectieve zielsprojecten die een 
energetisch voorgeprogrammeerd begin en een evenzeer 

voorgeprogrammeerd einde hebben.   

* 

Het ontstaan van de vijf grote wereldreligies - (1) Hindoeïsme 

(Brahmanisme), (2) Boeddhisme, (3) Chinees Universalisme 
(Confucionisme, Taoïsme), (4) Christendom (met het Jodendom als 

voorloper en brug naar de oude Egyptische religies, (5) Islam - in Azië 
en het Midden-Oosten, op het gebied van de Oude Wereld, in Europa en 

Noord-Afrika, op het gebied van de oude en hellenistische wereld - was 
enerzijds een noodzaak als gevolg van de geografische scheiding van 

culturen door onvoldoende verbindingen. Anderzijds tonen de vele 

overeenkomsten van de wereldreligies in hun uiterlijke en innerlijke 
structuur aan dat de zielenstructuur van de wereldbevolking in de 

afzonderlijke culturele regio's steeds meer uniform werd, zodat hun 
specifieke behoeften een nieuwe spirituele oriëntatie vereisten. 

 
Ten tijde van de stichting van de religies werd de aarde overwegend 

bevolkt door baby- en kinderzielen, die zich op de drempel van de 
cyclus van de Jonge Ziel bevonden. Terwijl deze zeer onvolwassen 

zielen nog direct de Eenheid met ALLES-DAT-IS konden waarnemen en 
zich tot naturalistische en pantheïstische religies aangetrokken voelden, 

brachten de eisen van de Jonge Ziel-cyclus een afkeer van de innerlijke 
zieleveiligheid en een oriëntatie op de uiterlijke stoffelijke wereld met 

zich mee. 
     

Omdat de Jonge Zielen in de staat van het grootst mogelijke 

geheugenverlies op aarde werken, is de zielsdimensie voor hen niet 
direct toegankelijk. Ze kunnen het bestaan van de ziel alleen als een 

uitwendige gnostische doctrine accepteren en het dan tegen het einde 
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van de Jonge Ziel-cyclus afwijzen om de totale zelfredzaamheid van de 
geest als een agnostisch ego te ervaren. 

 
Daarom moeten de wereldreligies, met name het christendom, zich als 

strenge externe autoriteiten opstellen om het naar buiten gerichte 

agnostische ego van de Jonge Ziel sterk te imponeren en in hun baan te 
trekken. Op deze manier kan het individuele "IK BEN" van de Jonge 

Ziel, waarvan het merendeel tot op heden nog zeer zwak ontwikkeld is, 
stevig in de materiële geschiedenis van de mensheid verankerd worden 

en haar bloei ervaren. 
 

Aangezien de geschiedenis in het tijdperk van het kapitalisme zich 
voornamelijk als technologische vooruitgang manifesteert, vindt de 

uitbreiding van de "IK BEN" in de laatste twee-drie incarnaties in de 
ontwikkeling en beheersing van de technologie plaats. In deze tijd 

houdt de geïncarneerde persoonlijkheid zich uitsluitend bezig met het 
leren manipuleren van materie en mensen in verschillende staats-, 

militaire, industriële en financiële organisatiestructuren en besteedt ze 
nauwelijks aandacht aan de innerlijke zielsdimensie. Deze laatste 

extraverte fase van totale collectieve agnostiek begon in Europa met de 

Verlichting en de opmars van de moderne empirische wetenschap en zal 
spoedig tot een abrupt einde komen. 

 
De versnelde industrialisatie van verschillende Aziatische landen, zoals 

China, India en Vietnam, waar in de laatste 10-15 ongeveer de helft 
van de wereldbevolking jaar leeft, toont al de grenzen van deze 

extraverte expansie van de Jonge Zielen in de aardse ruimte-tijd. Deze 
globalisering van de wereldeconomie wordt vooral door een dreigend 

tekort aan energiebronnen gekenmerkt, dat alleen kan worden 
overwonnen met de Sprong in Evolutie en een nieuwe oriëntatie van de 

wereldeconomie volgens spirituele principes (zie essay in de bijlage). 
 

In dit zielstijdperk is de aandacht van de aardse persoonlijkheid op de 
manipulatie van materie en mens gericht en ze vindt voor haar 

ontplooiing uitstekende omstandigheden in georganiseerde religies. De 

hechte band met een collectief van gelijkgestemden speelt daarin een 
centrale rol omdat, zoals gezegd, de Jonge Ziel niets intenser haat dan 

anders zijn. Het collectief moet ook hiërarchisch gestructureerd zijn, 
zodat de Jonge Ziel zich concreet met anderen in haar sociale stijging of 

daling kan meten. Omdat de Jonge Ziel geen toegang heeft tot de 
innerlijke zielsdimensie, kan ze zichzelf alleen maar definiëren en 

herkennen in relatie tot haar omgeving.     
 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-13/


214 
 

 

De religieuze gemeenschap moet ook onder strikte regels functioneren 
om voldoende gelegenheid voor sancties tegen andersdenkenden en 

schuldigen te bieden (voetnoot 6). Aangezien het thema schuld en 
verzoening in de cyclus van de Jonge Ziel een centrale rol speelt, 

moeten goed en kwaad netjes in de bijbehorende religieuze ethiek 

gescheiden worden. Daarom vertonen de wereldreligies en hun 
afwijkingen als sekten en ketterijen starre dualistische trekken. Het 

concept van dualiteit  is, zoals gezegd, het voornaamste mentale 
kenmerk van de Jonge Ziel in het christelijke tijdperk, of ze nu theoloog 

of politicus is.  

 
De afbakening van andere religies en stromingen en de nadruk op 

verschillen symboliseren de maximale scheiding van de Jonge Ziel van 
de astrale sferen. Ze moet deze mentale staat in al zijn verscheidenheid 

en intensiteit ervaren voordat ze als een volwassen en Oude Ziel naar 

de innerlijke eenheid terugkeert. 
 

Lees ook: Incarnation cycle of the soul 
 

De Jonge Ziel staat erop de wereld in vriend en vijand te verdelen en 

zich als de drager van de energie van de krijger (3) in militante 
confrontaties te bewijzen. Dit aspect werd in de islam (heilige oorlog) 

en het christendom (kruistochten, verovering van Amerika onder het 
teken van het kruis) in aanmerking gehouden. Deze tendens van de 

Jonge Ziel wordt dus bewust door de religieuze leer door de daad van 
genade getemperd (christendom) of de prediking van een morele, niet-

gewelddadige levenswijze (boeddhisme) in dienst van de gemeenschap 
(Chinees universalisme).       

 
Lees ook: Neoplatonism and Christianity – ebook 

* 

Zoals uit deze korte discussie blijkt, zijn de wereldreligies een aanbod 

en een erfenis van de Oude Zielen aan de Jonge Zielen op hun lange 
reis van perfectie. Zij moeten worstelen met deze leerstellingen, die 

zowel hun denkwereld als hun gedrag op beslissende wijze vormgeven 
om te evolueren, totdat zij geleidelijk, tegen het einde van hun cyclus, 

hun vermogen tot liefde ontdekken en tegelijkertijd de leidende rol van 
de ziel erkennen. 

 
In de loop van dit cognitieve proces zullen de Jonge Zielen de religies 

verwerpen omdat ze zich realiseren dat ze geen externe concepten 
nodig hebben om het Transcendente te ervaren. In plaats daarvan 

zullen zij zich aan de innerlijke dialoog met hun eigen ziel wijden en 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-6/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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nieuwe collectieve vormen vinden om deze transcendente ervaring uit 
te drukken.    

 
De dynamiek van de toekomstige individuele religio zal haar invloed 

uitsluitend van binnenuit uitoefenen en zo het leven vormgeven. Ze zal 

niet langer voor seculiere structuren van dwang en aanpassing buigen. 
Deze tijd is eindelijk gekomen na een lange wachttijd. De 

ontwikkelingen in de derde wereld, met name in de islamitische landen, 
gaan al, nauwelijks merkbaar, voor een groot deel in deze richting. Zo 

zal de moslimvrouw die voor haar emancipatie strijdt, een pionier zijn 
van de nieuwe spiritualiteit, terwijl de moslimmannen hun hypertrofisch 

ego zullen moeten verwerpen voordat ze ontvankelijk zijn voor de 
innerlijke stem van de ziel. Maar omdat medialiteit de sociale troef zal 

zijn, kan men zich voorstellen welke sociale omwenteling de islamitische 
wereld nog te wachten staat. 

 
De religies ontstonden in een duidelijk afgebakende historische tijd, 

toen de meeste oude zielen van de laatste grote incarnatiegolf hun 
cyclus hadden voltooid en de aarde, zoals vermeld, overwegend door 

baby- en kinderzielen werd bevolkt. Door hun korte incarnatie-ervaring 

waren deze zielen niet in staat om een opvatting van de geschiedenis te 
ontwikkelen die rekening houdt met de innerlijke geestelijke vaststelling 

van aardse processen (voetnoot 7). In hun ogen vond de geschiedenis 
als een uiterlijke gebeurtenis plaats waaraan men deelneemt - meestal 

als slachtoffer, zelden als ontwerper - maar die op zich geen innerlijke 
betekenis heeft.   

 
Na de overgang naar de cyclus van de Jonge Ziel, aan het begin van het 

nieuwe tijdperk, werd de expansieve oorlogszuchtige component in de 
mens verder versterkt omdat in dit zielstijdperk de meeste karmische 

verbindingen gesloten zijn voordat ze in de cyclus van de Volwassen 
Ziel kunnen worden opgelost.    

 
Om deze reden moest een nieuwe religie kort na de oprichting van het 

christendom gedoopt worden: de islam die het idee van een heilige 

oorlog overnam. Als tegenpool van het christendom, dat in die tijd niet 
minder oorlogszuchtig was zoals de vele kruistochten duidelijk 

aantonen, moest de militante islam het negatieve aspect van de religie 
benadrukken om het positieve aspect van genade en humanisme onder 

de christenen te ontwikkelen, zoals dat in de Renaissance gebeurde, 
vooral in de kunst. 

 
Het Manichaeism, dat kort voor de islam door de Perzische Mani tot 

stand werd gebracht en gericht was op een gnostische synthese tussen 

christelijke, Perzische en Indiase ideeën, begon ook als een poging om 

http://www-bcf.usc.edu/~sbriggs/Britannica/manichaeism.htm
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de tolerantie van de nieuwe christelijke leer te bevorderen en de 
groeiende dogmatisering ervan in twijfel te trekken. Soms was deze leer 

populairder dan het christendom - Augustinus, de meest invloedrijke 
kerkvader, was bijvoorbeeld eerst een manicheïst - en diende als bron 
voor vele religieuze stromingen, zoals het Paulicianisme - Paulicians, de 

bogomielen -  Bogomils, (Bulgarije en Byzantium), Pathars (Noord-

Italië), Catharen - Cathars , (Zuid-Frankrijk) en later voor de Hussieten - 

Hussites, (Praag) en de Duitse hervormers. Dit voorbeeld toont aan dat 
de religies en hun takken werden geïntroduceerd door de astrale rijken 

in competitie met elkaar, zodat de behoefte aan Gnostische waarheid 
levendig bleef. 

  
Alleen de ontwikkeling van een individuele opvatting over de continuïteit 

en de betekenis van alle gebeurtenissen maakt het mogelijk om het 
idee van een gemeenschappelijke geschiedenis van het eigen volk en 

later van de hele mensheid te ontwikkelen. Dit idee hangt uitsluitend af 
van het zielsleeftijd van de waarnemer. 

 
Geïncarneerde babyzielen zijn nog niet in staat om een historische 

opvatting te ontwikkelen die hen in staat stelt hun heden, dat altijd een 
product van het verleden is, beter te begrijpen en hun toekomst meer 

onfeilbaarder en creatief te maken. Ze zien zichzelf als machteloze 

objecten die door ondoorgrondelijke krachten worden beheerst. 
 

Voordat de laatste grote incarnatiegolf de cyclus van de Oude Ziel had 
beëindigd, stond het historisch begrip op een vergelijkbaar hoog 

intellectueel niveau. We hebben niet alleen onze gedetailleerde kennis 
van de geschiedenis van het oude Griekenland ten tijde van de 

Peloponnesische oorlogen - Peloponnesian Wars - te danken aan de 
historici uit de rang van Thucydides, de laatste oude zielen van deze 

golf, maar ook ons begrip van geschiedschrijving in het algemeen. 
Hoeveel gedifferentieerder, levendiger en preciezer zijn de politieke en 

persoonlijke motieven en handelingen van de oude hoofdrolspelers die 
in de werken van Thucydides worden afgebeeld dan de primitieve en 

historisch ongecontroleerde verslaggeving over het leven en de zending 
van Jezus in de Christelijke Evangeliën vijf eeuwen later? 

 
Deze duidelijke discrepantie tussen de gedifferentieerde kijk op de 

geschiedenis van de mens uit de oudheid voor het begin van de grote 

religies en de primitieve historische perceptie in het tijdperk van de 
religies onthult de radicale verjonging van de geïncarneerde 

zielsbevolking, die zich vooral manifesteerde als intellectuele 
achteruitgang. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paulicianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Bogomilism
https://en.wikipedia.org/wiki/Catharism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hussites
https://en.wikipedia.org/wiki/Peloponnesian_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Thucydides
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Vóór de grote religies leefden er op aarde een vergelijkbaar groot aantal 
oude zielen, die door hun jarenlange ervaring van incarnatie en hun 

directe toegang tot de zielswerelden een uitgesproken begrip van de 
historische dimensie van het menselijk bestaan konden ontwikkelen en 

dit door hun hoge aandeel in de bevolking ook in de maatschappij 

konden vestigen.  
 
Zo wordt de theocratie van Augustinus - Augustine’s theocracy - vaak 

geciteerd als het hoogtepunt van de theologische geschiedschrijving. De 
naïeve morele opvattingen van Augustinus over de oorzaken van de 

ondergang van Rome kan de moderne lezer alleen maar vermaken als 
men vergeet dat de werken van Augustinus nog steeds de basis vormen 

van de officiële kerkelijke leer. Ze verdienen geen serieuze discussie, 
maar zijn slechts getuigen van het geestelijk verval van de 

Middeleeuwen. 

Met de verjonging van de zielsbevolking op aarde kwam de tijd van de 

profeten en de religieuze stichters, die kort na elkaar verschenen. 
Sommigen van hen traden enkele eeuwen na hun ascensie op als 

Transliminale Zielen, zodat de perioden van hun invloed elkaar 

grotendeels overlapten. 

De grondlegger van het boeddhisme verscheen als de historische 

persoonlijkheid Siddharta in de 6e eeuw voor Christus en leefde tot in 

de 5e eeuw (waarschijnlijk tussen 560 en 480 voor Christus). Op 80-
jarige leeftijd ascendeerde hij - een proces dat vrij nauwkeurig in de 

boeddhistische geschriften is gedocumenteerd - en trad vervolgens op 

als een transliminale ziel die Boeddha wordt genoemd. 

Het geloof in het bestaan van Transliminele Zielen die met regelmatige 

tussenpozen op aarde verschijnen, is stevig in de Hindoeïstische traditie 
verankerd, in tegenstelling tot de traditie van het Avondland - met 

uitzondering van de Griekse mythologie, waarin sommige stervelingen 
aan het eind van hun leven de berg Olympus beklimmen en onsterfelijk 

worden.   

Om deze reden is de acceptatie van Boeddha als een opgestegen 

historische persoonlijkheid in het Indiase subcontinent en in Azië veel 
groter en natuurlijker dan die van Jezus op het Oude Continent. Er is 

nog steeds geen overeenstemming over de vraag of Jezus een 
historische persoonlijkheid of God was, en zo ja, hoe deze twee 

verschijningsvormen zich tot elkaar verhouden. Voor een beter begrip 
van wie Jezus was, namelijk de historische persoonlijkheid Apollonius 

van Tyana, lees deze gechannelde kerndocumenten en de 

daaropvolgende discussie aandachtig door: 

http://www.renewamerica.com/columns/washington/140815
http://www.renewamerica.com/columns/washington/140815
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The Christian Fraud; Message from Apollonius of Tyana 

Damis (Timotheus) Speaks about Apollonius of Tyana, the 

Anointed Christ 

Who Is Jesus, Who Is Sananda, Apollonius of Tyana, Christ and 

Sanat Kumara? A Gnostic Disquisition 

Overigens zijn er vele mythen rond de twee figuren verweven, die 
verbazingwekkende overeenkomsten vertonen (geen wonder!), 

beginnend bij de maagdelijkheid van hun moeders tot aan de 
natuurlijke wonderen, die naar verluidt gepaard zouden zijn gegaan met 

hun geboorte en dood. Het gemeenschappelijke patroon kan niet over 
het hoofd worden gezien, zelfs niet met zulke verschillende religies als 

het christendom en het boeddhisme. De wederkomst van de nieuwe 
transliminele persoonlijkheid moet ook gepaard gaan met soortgelijke 

natuurlijke fenomenen (Matthew, 24,29; Mark,13,24). 

De grondlegger van de oude Chinese religie, naar hem genoemd als 

Confucianism, een morele en staatsdoctrine die evengoed de oude 
Chinese filosofie kan worden genoemd - was, zoals men zou 

verwachten, een tijdgenoot van Siddhartha. Het geboortejaar van 
Confucius is 551 voor Christus. Hij was dus tegelijkertijd een tijdgenoot 

van Pythagoras en vele beroemde Griekse filosofen, zoals Parmenides, 
Zenon and Heraclitus , die als onthulde Oude Zielen uitstekende 

diensten aan esoterische Gnosis verleende en invloed had op zowel de 

Atomists, die kort na hen kwamen, evenals op Plato and Aristotelis.   

In die tijd leefden er ook enkele Oudtestamentische profeten, die alleen 

door de verschijning van Jezus uit hun provincialiteit werden gerukt en 

een wereldstatus konden bereiken. 

Confucius was, net als Mohammad later, geen Transliminale Ziel, maar 

verscheen als tegenhanger van de legendarische persoonlijkheid van 
Laozi (Lao-Tze). De grondlegger van Taoism, over wiens leven niets 

precies bekend is, zou kort voor Confucius hebben geleefd. Uit het 
weinige dat over hem bekend is, kan worden afgeleid dat hij, nadat hij 

zijn leer over de Tao in één enkel boek had geschreven, de aarde verliet 
als Opgestegen Meester. De legenden over de mythische figuur Laozi, 

die ook het leven van Confucius omvatten, vertonen ook veel 

overeenkomsten met die over Boeddha en Jezus.   

Geen van de stichters van de religie kwam echter als een complete 

verrassing. De geestelijke grondslag voor hun verschijning werd 

zorgvuldig in kennis van de mentale toestand van de mensen van die 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/04/damis-timotheus-speaks-about-apollonius-of-tyana-the-anointed-christ/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/04/damis-timotheus-speaks-about-apollonius-of-tyana-the-anointed-christ/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/09/who-is-jesus-who-is-sananda-apollonius-of-tyana-christ-and-sanat-kumara-a-gnostic-disquisition/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/09/who-is-jesus-who-is-sananda-apollonius-of-tyana-christ-and-sanat-kumara-a-gnostic-disquisition/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A29-31&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+13%3A24-37&version=NIV
https://en.wikipedia.org/wiki/Confucianism
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomism
https://en.wikipedia.org/wiki/Laozi
https://en.wikipedia.org/wiki/Laozi
https://en.wikipedia.org/wiki/Laozi
https://en.wikipedia.org/wiki/Taoism
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tijd voorbereid. Zoals H.J. Muller in zijn " (“Geschichte ohne Mythos“ 

rapporteert, was er onder de leraren van de oude wereld iemand die          

“leerde dat er achter alle goden een opperste God was en zijn opperste 
goedheden waren liefde en onbaatzuchtigheid. Hij was zo vroom dat hij 

geroepen was om de Zoon van God te zijn, hoewel hij zelf nooit 

beweerd heeft dat hij dat was; hij verrichtte wonderen door demonen 
uit te drijven en een dood meisje weer tot leven te brengen; en toen hij 

stierf, verklaarden zijn volgelingen dat hij na de dood aan hen 
verscheen en vervolgens fysiek opsteeg naar de hemel". De hier 

bedoelde leraar was niet Jezus, maar Apollonius van Tyana, wiens 

leven Philostratus heeft beschreven (zie boven). 

Dit verhaal laat zien dat het ontstaan van religieuze legendes zich eerst 

afspeelt op het ziels-geïnspireerde niveau voordat ze zich als bekend 
drama op het historische toneel voordoet. De collectieve ziel, die 

momenteel door de psychoanalyse ten onrechte wordt gezien als het 

"collectieve onbewuste", kent op een onmiskenbare wijze alle 
belangrijke gebeurtenissen die in het verschiet liggen en is in staat deze 

te herkennen zodra ze de 3D-ruimte-tijd betreden. Ze worden door de 
geïncarneerde persoonlijkheden talloze malen in de droomfasen in de 

astrale sferen als waarschijnlijkheidsstudies uitgespeeld (voetnoot 8). 

Overigens werken dergelijke gebeurtenissen bewust met een beperkt 
aantal symbolen en zichtbare tekens, waar het collectieve 

dagbewustzijn van de mens zeer ontvankelijk voor is en waar het diep 
van onder de indruk kan zijn. Dit verklaart het gemeenschappelijke 

patroon van religies. 

De historische drama's, die alle religies onderstrepen, zijn slechts een 

versiering voor diepere spirituele realiteiten waar het dagbewustzijn nog 
niet in kan doordringen. Het gebruik van dergelijke uiterlijke symbolen 

is alleen mogelijk en redelijk voor mensen die nog niet klaar zijn voor 
een rationele interpretatie van de astrale-energetische verschijnselen in 

de zin van de huidige Gnosis. Zulke mensen hebben de neiging om 
uiterlijke religieuze drama's zoals de kruisiging van Jezus, die een 

symbool is van het archetypische gedragspatroon van de geïncarneerde 
Jonge Ziel, te verwarren met de eigenlijke gnostische boodschap en zijn 

diep teleurgesteld wanneer ze door uiterlijke omstandigheden 

gedwongen worden om het illusoire karakter van religieuze tradities te 

erkennen. 

Lees ook: Geboorte, dood, kruisiging - De diepe betekenis van deze 

termen in het Nieuwe Testament - Birth, Death, Crucifixion – The 

Deeper Meaning of These Terms in the New Testament. 

https://www.amazon.com/Geschichte-ohne-Mythos-vergangener-Kulturen/dp/B0000BSRIL
https://en.wikipedia.org/wiki/Philostratus
https://www.multidimensional.jetzt/Mensch/Geburt-Tod-Kreuzigung/Birth-Death-Crucifiction/
https://www.multidimensional.jetzt/Mensch/Geburt-Tod-Kreuzigung/Birth-Death-Crucifiction/
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De veel geciteerde ontgoocheling van miljarden Jonge Zielen die op 
handen is, zal op de zojuist beschreven manier tot stand komen: Het 

zal uitgebreid gebruik maken van de innerlijke zielsdynamiek die 
ontstaat in het spanningsveld tussen innerlijke waarachtigheid en 

uiterlijke waarneming van ongeloof, dat een verscheidenheid aan 

individuele drama's en ideologische crashes zal uitlokken.  

Om in het verleden deze ontgoocheling te voorkomen, werd het 
principe van de onbepaaldheid gebruikt, wat voor de geïncarneerde 

zielen verschillende opties van gnostische interpretatie openlaat. Om 
deze reden is de energetische verwevenheid tussen ziel en 

lichamelijkheid, tussen het Goddelijke en sterfelijke mensen, die juist 
door zijn complexiteit op glasheldere rationele principes gebaseerd is, 

geïnterpreteerd als een mysterie dat gecultiveerd moet worden. Dit is 
de spirituele bron van de mysterieculturen die een centrale plaats in alle 

religies innemen, ook in de prehistorische.      

Gnosis werd voor het eerst gezien als mystiek. De Incarnatie van God 

en de vereniging met hem in het sacrament bijvoorbeeld, worden 
beschouwd als het grootste mysterie van de christelijke leer. Het begrip 

mysterie vertegenwoordigt dus een willekeurig uitbreidbare U-subset 
van de Primaire Term, die probeert de essentie ervan te vatten maar 

zich bewust onthoudt van een duidelijke afbakening van de cognitieve 

inhoud ervan.  

Omdat al aan het begin van de wereldreligies duidelijk was dat de aard 
van de energie van de 7-voudige scheppingsrijken niet voldoende in 

religieuze termen aan de mensen kon worden gecommuniceerd, werd 
de gnostische kennis bewust voor een breed scala aan interpretaties 

van de Primaire Term opengehouden, die enerzijds het bescheiden 
begrip van de gelovigen niet overbelastten en anderzijds het gevaar van 

onnodig vastroesten afwenden. Dit ondefinieerbare rijk van het 
mystieke was aan de individuele ervaring van het Transcendente 

voorbehouden, dat van alle dogma's werd bevrijd. De functie van de 
mystiek binnen de gevestigde wereldreligies moet in dat licht gezien 

worden.     

Het is geen toeval dat de meeste vernieuwingen van de wereldreligies 

begonnen in het rijk van de mystiek. Op deze manier werden de 
religieuze leerstellingen gedurende generaties in leven gehouden omdat 

ze in wezen vanuit de innerlijke zielsimpulsen van de gelovigen leven en 

op deze manier een wrijvingsvlak voor geest en psyche creëren.  

Het nadeel van religieuze mystiek is dat het de religies een welkom 

excuus biedt om de Primaire Term van het gehele menselijke 
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bewustzijn, inclusief het religieuze bewustzijn, niet duidelijk te hoeven 
definiëren. Aldus veroorzaakt mystiek daardoor het falen van religies als 

betrouwbare gnostische leer.     

In de islam is de definitie van Allah expliciet verboden: Het 

"onuitsprekelijke" moet niet nader worden beschreven. In het 
christendom werd de noodzaak om het Goddelijke precies te begrijpen 

vanuit de traditie van de Griekse filosofie erkend, maar deze inspanning 
werd, na talloze teleologische geschillen in de tijd van de Synoden over 

de vraag betreffende de gelijkheid van essentie van Jezus en God 

gereduceerd, zodat de eigenlijke taak onopgelost bleef.    

Lees hier: Neoplatonism and Christianity – ebook 

Latere pogingen om deze taak buiten het kerkelijke dogma om op te 
lossen, zoals Descartes, Spinoza and Leibniz  dat hebben ondernomen, 

zijn in strikte gnostische zin mislukt. Bovendien werden dergelijke 

pogingen door de katholieke religie als ketterij afgewezen. 

Het Chinese universalisme en het boeddhisme hebben van hun kant een 
intuïtief correcte maar zuiver beschrijvende notie van de essentie van 

de Primaire Term ontwikkeld. Om deze reden falen de twee religies in 
de praktische toepassing van hun onduidelijke definitie van Atman, 

Brahman of Tao, van waaruit ze het bestaan en de handelwijze van 
levende wezens, planten en objecten van anorganische materie 

proberen te verklaren. De twee Aziatische religies falen derhalve op 
beslissende wijze in de dialectische interpretatie van de energetische 

verwevenheid tussen het creatieve ALLES-DAT-IS, dat zij begrijpen als 
vormloos Niets, en de verscheidenheid aan individuele manifestaties 

van de zintuiglijk-materiële wereld. 
 

De dialectiek van Plato's filosofie, die ook in de new Axiomatics of the 
Universal Law  geldig blijft, is niet echt bij Aziatische denkers bekend. 

Het logisch-mentale vermogen om van het individu naar het algemene 

te gaan en van het algemene naar de individuele dingen van de 
zintuiglijk-materiële 3D-wereld af te dalen, zoals Socrates in Plato's 

dialogen - Plato’s dialogues - op voorbeeldige wijze laat zien, kan in alle 
Aziatische religies tevergeefs worden gezocht. Echter zonder een 

dergelijke dialectiek van het denken is geen echte Gnosis mogelijk.  
 

Perfect dialectisch denken is ook een fundamenteel epistemologisch 

probleem van de westerse filosofie en wetenschap, dat pas definitief 
met de ontdekking van de Universele Wet en de ontwikkeling van de 

Algemene Theorie van de Wetenschap en de nieuwe Menselijke Gnosis 
kon worden opgelost. Ik heb dit probleem op het gebied van de 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.sacred-texts.com/cla/plato/index.htm
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wiskunde in detail besproken met behulp van de definitie van het getal 
en het continuüm in volume I. 

Nog profaaner en kinderlijker zijn de religieuze opvattingen over het 

hiernamaals, vooral in het christendom en de islam. Het is geen toeval 

dat de meest uitgebreide en expressieve voorstelling van het 
hiernamaals afkomstig is van buiten de christelijke scholastiek: Dante's 

Goddelijke Komedie. Dit werk is echter geen gnostische beschrijving 
van de astrale sferen, maar bevat in de eerste plaats puntige 

observaties over het effect van karma op het menselijk gedrag vanuit 
het oogpunt van de herontdekte Aristotelische en Neoplatonische 

ethiek, die tot uitdrukking komt in de persoonlijkheid van de beroemde 
oude Romeinse dichter Vergilius - Virgil. Door zich een universeel rijk 

voor te stellen dat rechtstreeks door God en niet door de paus is 
opgericht (vooral wanneer hij een zeer duistere verraderlijke jezuïet is, 
een - a criminal - en een theologische idioot - theological moron), 

bestrijdt Dante de secularisatie van de kerk als de wortel van alle 

kwaad en veroordeelt zij de onheilspellende verstrengeling ervan in de 
rivaliteit tussen geestelijke en wereldlijke macht. Dit onderwerp is aan 

de vooravond van de Evolutiesprong die het begin van een 
postchristelijk tijdperk markeert - that marks the beginning of a post-

Christian era. 

 Voetnoten: 

1. Veel mensen met een natuurlijke motorische aanleg kunnen alleen 

door fysieke activiteit extase uitlokken. De rituele dansen van 

primitieve volkeren vervullen deze taak. 

2. Vooral in - 2 Thess 2 - schetst Paulus de dynamiek van de op 

handen zijnde Evolutionaire Sprong met een precisie die wijst op 

informatie geïnspireerd door de astrale werelden. 

3. Voor meer details over catharsis zie mijn boek "Gnostische Traditie 
van de Westerse Filosofie" - “Gnostic Tradition of  Western 

Philosophy“. 

4. Het is belangrijk om op te merken dat dezelfde astrale energieën 
(astrale velden) in elk menselijk lichaam bestaan. Maar aangezien 

het lichaam van de meeste mensen door hun ziel in een zeer nauw 
energetisch spectrum worden gecreëerd en voortdurend in leven 

wordt gehouden, kunnen mensen deze astrale energieën niet met 
hun zintuigen waarnemen: Ze worden als een energetische 

achtergrondruis door de zielen als het ware gewist. De levenslange 
astrale energieën ontvouwen zich zo onder de gebruikelijke drempel 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil
https://www.globalresearch.ca/washingtons-pope-who-is-francis-i-cardinal-jorge-mario-bergoglio-and-argentinas-dirty-war/5326675
https://www.catholicworldreport.com/2019/05/01/theologians-accuse-pope-of-heresy/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/11/our-lightwork-in-rome-a-new-spiritual-paradigm-creates-the-opening/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/11/our-lightwork-in-rome-a-new-spiritual-paradigm-creates-the-opening/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Thessalonians+2&version=ESV
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
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van de menselijke waarneming. Om deze reden wordt hun bestaan 
in de maatschappij officieel ontkend. Omdat ze zelfs met materiële 

apparaten niet gemeten kunnen worden, worden ze ook door de 
wetenschap afgewezen. Met het begin van het Licht Lichaams Proces 

nemen de frequenties van de astrale velden van het menselijk 

lichaam aanzienlijk toe, zodat ze vanaf nu ook direct door de 
zintuigen kunnen worden waargenomen. In de eerste plaats wordt 

een hoogfrequente oscillerende toon, een hoge toon, geproduceerd, 
die voortdurend als een zoemende toon overwegend in de linkerhelft 

van het hoofd te horen is. Deze hoge toon wordt veroorzaakt door 
de verhoogde wrijving van de luchtmoleculen, die nu met de hogere 

draaisnelheid van de fysieke astrale velden rond het lichaam van 
een persoon in het LLP draaien. Tegelijkertijd worden de 

transformatiegolven die de ziel in goed gedoseerde vorm het 
lichaam instuurt, door de drukreceptoren van het organisme als 

somatische trillingen waargenomen. Deze zintuiglijke fenomenen 
ontstaan buiten het nauwe astrale-energetische spectrum 

waarbinnen de meeste mensen hun aardse bestaan doorbrengen. 
Daarom is het voor mij heel moeilijk om de lezers over te brengen 

hoe deze astrale energieën concreet aanvoelen zolang ze hier zelf 

geen ervaring mee hebben. Overigens is dit deel over de chronologie 
van de ontdekking van de Universele Wet en het schrijven van de 

Wetenschapstheorie en Gnosis in de daaropvolgende jaren, in nauwe 
samenhang met de voortgang van het LLP, in 2008 toegevoegd om 

de presentatie in dit boek in het juiste perspectief te plaatsen. 

5. Zo vond bijvoorbeeld de afschaffing van de goudstandaard door 
Nixon, die de wereldinflatie - world inflation -, de belangrijkste 

oorzaak van de Grootste Depressie aller tijden - Greatest Depression 
of all times, aanzienlijk heeft aangewakkerd, plaats op bijna 

hetzelfde moment als mijn catharsis, die mij op mijn missie 

voorbereidde. 

6. Vandaag de dag heeft de nationale staat met zijn starre, 
intermediaire structuren de kerk grotendeels in deze 

maatschappelijke functie vervangen. 

7. Vergelijk met Kandinski's innerlijke vastberadenheid (Bedingtheit) in 

de kunst in zijn theoretische verhandeling "Betreffende het spirituele 

in de kunst" - “Concerning the Spiritual in Art“. 

8. Hier beargumenteer ik vanuit het oogpunt van de ziel met 
betrekking tot collectieve psychologische stromingen door de 

geschiedenis heen en het negeren voor didactische doeleinden het 
bestaan van duistere buitenaardse wezens uit het Orion/Reptiliaanse 

http://www.stankovuniversallaw.com/2016/07/the-mother-of-all-bubbles/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/08/the-greatest-depression-of-all-times-peaks-american-consumption-in-a-meltdown/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/08/the-greatest-depression-of-all-times-peaks-american-consumption-in-a-meltdown/
http://www.semantikon.com/art/kandinskyspiritualinart.pdf
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rijk die Gaia en de mensheid tenminste na de val van Atlantis 
hebben gecontroleerd, zoals dit uitgebreid is besproken op deze 

website. Ik noem ook niet de christelijke fraude die het bestaan 
van Apollonius van Tyana verhulde, wiens leven als prototype 

diende om drie gespleten persoonlijkheden te creëren als de 

grondleggers van het christendom - Jezus, de heilige Paulus, en de 
heilige Johannes, de Openbaarder. - Apollonius of Tyana whose life 

served as a prototype to create three split personalities as the 
founders of Christianity – Jesus, St. Paul, and St. John, the 

Revelator.  

Afgezien daarvan is de astrale dynamiek van de precognitieve kennis 
van alle geïncarneerde zielen zoals hierboven beschreven, op dit 

moment meer dan ooit geldig, zoals ik onlangs heb gemeld. Nadat we in 
juni in Diano Marina het wereldkrachtcentrum van de drievoudige vlam 

hadden gecreëerd - we created the world power heart centre of the 

threefold flame in Diano Marina in June,, waar het eveneens door ons 
gecreëerde wereldgenezingscentrum al in de 5e tot 7e dimensie 

bestaat, werd ik op 1 juli 2019 in een zeer dramatische activering van 
mijn hartchakra door de PanSchepper (Bron) energetisch met dit 

hartkrachtcentrum verbonden. Sindsdien sta ik  energetisch met alle 
geïncarneerde mensen in contact via hun hartgeest - heartmind, which 

now can be finally activated, die nu eindelijk geactiveerd kan worden, 
zodat ze de waarheid kunnen zien en hun zwakke, verwarde geest die 

uitgebreid door de duistere krachten eeuwenlang gemanipuleerd werd, 
kunnen omzeilen. Daarom zullen de mensen mij, wanneer ik als de 

eerste geascendeerde multidimensionale persoonlijkheid voor de 
mensheid verschijn, onmiddellijk herkennen en in deze rol als de 

belichaming van de Tweede Komst van Christus accepteren - accept me 
in this role as the embodiment of the Second Coming of Christ. 

Pas dan zullen ze beginnen met het bestuderen van de nieuwe Theorie 

en Gnosis van de Universele Wet. Aangezien mijn toekomstige missie 
die van een grote genezer in het wereldgenezingscentrum in Diano 

Marina zal zijn, zal ik de mensen voor de nieuwe holistische 
Weltanschauung van de Universele Wet winnen door hen eerst te 

genezen - het genezen van hun Geest, Hart en Lichaam - en dan zullen 
ze zich makkelijk openstellen voor de nieuwe theorie en Gnosis van de 

Universele Wet, vooral omdat het ook nieuwe manieren van ware 
genezing leert - it also teaches new ways of true healing die in strijd 

zijn met de huidige mislukte geneeskunde. 
 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/04/the-christian-fraud-message-from-apollonius-of-tyana/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
https://danielscranton.com/going-beyond-the-mind-%E2%88%9Ethe-9d-arcturian-council/
https://danielscranton.com/going-beyond-the-mind-%E2%88%9Ethe-9d-arcturian-council/
https://danielscranton.com/going-beyond-the-mind-%E2%88%9Ethe-9d-arcturian-council/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
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Conclusies – Deel II 
  

Dit korte overzicht (in Conclusions – Part I) toont aan dat geen enkele 
wereldreligie in staat is om een nauwkeurige beschrijving van de 7-

voudige scheppingsrijken binnen de natuurlijke beperkingen van de 
menselijke taal te ontwikkelen en om de nauwe onderlinge 

afhankelijkheid tussen de zielswerelden en het incarnatieleven op aarde 
aan te tonen. Met het oog op de op handen zijnde Evolutionaire Sprong 

van de mensheid, die een nauwere band van het aardse bestaan met de 
astrale sferen tot stand zal brengen, zal deze cognitieve onwetendheid 

van de wereldreligies zeer desastreus blijken te zijn en op beslissende 
wijze hun ondergang bepalen. 

 
Het epistemologisch onvermogen van de wereldreligies is vooral 

merkbaar in de interpretatie van gecodeerde boodschappen in heilige 
boeken. 

 

De behoefte van christenen om de kwestie van de verrijzenis op een 
zinvolle manier uit te leggen is bijzonder groot. Als eschatologische 

religie is het christendom toegewijd aan het verstrekken van informatie 
over de toekomst van het menselijk ras en moet het, net als de 

Sadduceeën - Sadducees, wanhopen over de kwestie van de 
opstanding. Aangezien het christendom niet serieus de herhaalde 

incarnaties van de ziel, zoals die door Jezus gepredikt worden - 
(Matthew 22,30-32) - in overweging neemt, kan het ook niet verklaren 

waarom en op welke manier de geïncarneerde persoonlijkheid het 
volledige bewustzijn van de ziel bereikt na haar ascensie, evenals na de 

dood, en derhalve ook kennis van haar vroegere incarnaties, die 
tegelijkertijd als onafhankelijke persoonlijkheden in het astrale rijk 

bestaan: "Hij is niet de God van de doden, maar van de 
levenden." (Mattheüs, 22,32). 

 

De twee essays "Opstanding van het vlees" en "Opstandingslichaam" in 
de Lexikon für Theologie und Kirche, - Lexikon für Theologie und Kirche, 

Herder Verlag, die Ratzinger, de huidige paus, als jonge theoloog in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw schreef, bewijzen hoe groot de 

onwetendheid van de christenen over dit onderwerp is. Zijn 
standaardwerk over de eschatologie van leven en dood - His standard 
work on the eschatology of life and death - is een ware 

faillissementsverklaring van de christelijke theologie, die ik in mijn 
theoretische verhandeling nader bespreek: 
 

Neoplatonism and Christianity – ebook 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadducees
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+22%3A30-32&version=NIV
https://en.wikipedia.org/wiki/Lexikon_f%C3%BCr_Theologie_und_Kirche
https://www.amazon.com/Eschatology-Death-Eternal-Joseph-Ratzinger/dp/0813215161
https://www.amazon.com/Eschatology-Death-Eternal-Joseph-Ratzinger/dp/0813215161
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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De rampscenario's voor de Eindtijd van de wereld, die zowel het 
christendom (synoptische evangeliën en de Openbaring van Johannes) 

als de islam op de muur schilderen, de laatste volgend op de eerste, 
zijn verdere voorspellingen die voor de gelovigen diep verontrustend 

zijn en die ze op geen enkele manier kunnen verzoenen met de 
terugkeer van de "Zoon des Mensen" - “Son of Man” -  of de Profeet en 

hun verlossing.  
 

Hier wordt een typisch kenmerk van de gelovige Jonge Zielebevolking 

geopenbaard - namelijk haar onvermogen tot zelfreflectie. Als de kerk 
en de islam, die in de eerste plaats instituten van de Jonge Ziel zijn, de 

ondergang van de wereld, zoals in het Nieuwe Testament en de Koran, 
voorspeld met de verschijning van de laatste profeet zouden 

interpreteren als hun eigen ondergang, dan zouden ze ook de sleutel tot 
de ophanden zijnde gebeurtenissen hebben.  

 
Met het oog op de lege kerken en de afnemende sociale invloed zijn de 

komende "apocalyptische" gebeurtenissen al lange tijd aangekondigd. 

De onoverkomelijke achterlijkheid van strikt islamitische samenlevingen 
is ook een teken van de dreigende ondergang van deze religie, die de 

evolutie van de islamitische volkeren in de weg staat. Kortom: elke 
profetie in de heilige boeken, hoe voor de hand liggend ook, wordt een 

mysterie zodra ze een onwelkome waarheid voor de gelovigen bevat. 
 

Net als hun religies hebben ook de profeten een epistemologische en 
een historische taak. Zij vormen het snijpunt van de verticale 

coördinaten van de 7-voudige scheppingsrijken met de horizontale 
coördinaten van de aardse geschiedenis. Daarom bleven zij niet alleen 

maar gnostische leraren, maar werden zij tegelijkertijd grondleggers 
van georganiseerde religies, waarbij vaak een groter belang moet 

worden toegekend aan hun leerlingen en opvolgers bij de vestiging van 
religies.  

 

Rond hun leer worden religieuze gemeenschappen gesticht volgens het 
principe van exclusiviteit, die het "heilige woord" aanbidden en 

verspreiden, "heilige handelingen" verrichten en de taak op zich nemen 
om "heilige mensen" op te leiden. Bij deze religieuze activiteiten gaat 

het altijd om het ervaren van de Heiligheid van de Geest naar het 
voorbeeld van de stichter, waarbij min of meer bewust wordt aanvaard 

dat "velen geroepen zijn, maar weinigen worden gekozen". 
 

Sommige stichters van wereldreligies hebben slechts als geïncarneerde 
persoonlijkheden gehandeld (Mohammed, Confucius, Mani), terwijl 

anderen zowel als historische personen en als Transliminele Zielen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Son_of_man_(Christianity)
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zijn verschenen (Siddhartha/Buddha, Jezus/Christ). De redenen 
hiervoor zijn uitsluitend van energetische aard.  

 
Zoals reeds besproken, zijn de huidige wereldreligies rond dezelfde tijd 

ontstaan en waren gebaseerd op oudere modellen. Hun stichters 

verschenen in een relatief korte historische periode na elkaar toen de 
laatste grote incarnatiegolf ten einde liep. Tegelijkertijd was er een 

verspreidingsgolf van nieuwe zielen.  
 

De stichters van religies werden door vele andere oude zielen gesteund, 
die optraden als bekende historische persoonlijkheden (bijv. Heraclitus, 

Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Plotin enz.) of als onbekende 
personen op de achtergrond en leverden hun bijdrage aan de Menselijke 

Gnosis voor de volgende generaties zielen. Zonder hun gnostische 
geschriften, die niet als heilig worden beschouwd hoewel ze deel gingen 

uitmaken van de officiële religieuze leer en zonder hun directe werk als 
leraar en spiritueel leider, zouden de ons bekende wereldreligies zich 

niet hebben kunnen ontvouwen en de massa's Jonge Zielen in hun baan 
hebben kunnen slepen. 

Zo zijn de wereldreligies, ook al verwijzen ze elk naar een enkele 

stichter, altijd complexe collectieve fenomenen waaraan meerdere 

generaties geïncarneerde zielen gedurende een langere periode hebben 
deelgenomen. Dit aspect is bijzonder belangrijk, niet in de laatste plaats 

omdat het door veel theologen en historici schromelijk wordt 

onderschat.  

In de tijd voor de grote religies was het begrip van de incarnatiecyclus 
van zielen in menselijke vorm en van de nauwe samenhang tussen het 

aardse bestaan en de 7-voudige scheppingsrijken algemeen bekend. De 
lokale geavanceerde beschavingen, die bestonden voor de ons bekende 

historische periode (b.v. het oude Egypte, Proto-Bulgaarse zintuiglijke 
beschavingen die het prototype werden van de Olympische Goden in de 

Griekse mythologie, oude culturen in Midden-Amerika, enz.), hadden dit 
soort georganiseerd religieus gnosticisme niet nodig om hun 

gemeenschapsleven vorm te geven. 

Veel mensen hadden in die tijd ongehinderd persoonlijke toegang tot 

hun ziel en tot de astrale werelden. Ze hadden geen externe geschriften 
als geestelijke ondersteuning nodig en geen georganiseerde religieuze 

gemeenschappen met voorgeschreven rituelen om het Transcendentale 
te ervaren. Sommige zeer Oude Zielen, zoals ikzelf, die voor het laatst 

in het huidige tijdperk zijn geïncarneerd, dragen nog steeds de 
herinneringen aan de culturen waarin zij in het begin van hun 

incarnatiecyclus leefden.  
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Aan het begin van het nieuwe tijdperk werd de aarde voornamelijk 
bevolkt door baby- en kinderzielen. Zoals gezegd hebben deze zielen 

geen directe toegang tot het Transcendente. Ze werden dus door enkele 
oude zielen geleid. De grondleggers van de huidige wereldreligies waren 

allemaal Oude Zielen van de laatste grote verspreidingsgolf, die aan het 

einde van hun incarnatiecyclus een baanbrekende bijdrage wilden 
leveren aan de verdere evolutie van de nieuwverspreide zielen. Het was 

voor hen echter duidelijk dat hun boodschap over de leidende rol van de 
astrale werelden alleen kon worden uitgedrukt in een vorm die rekening 

hield met de beperkte mediale perceptie van Kind- en Jonge Zielen.  

Terwijl het bestaan van de 7-voudige scheppingsrijken voor de oude 
zielen van die tijd een onweerlegbaar feit was, dat ze in extase direct 

konden ervaren en in woord en geschrift aan de mensheid binnen de 
beperkingen van de menselijke taal konden nalaten (bijv. Plotin) - 

limitations of human language, moesten de volgende generaties zielen 

de geërfde religieuze boeken en rituelen verdragen in de hoop een 
glimp op te vangen van de transcendentale ervaring van de religieuze 

grondleggers. De directe intieme ervaring van het Goddelijke, die voor 
de Oude Zielen ooit mogelijk was (zie de werkingswijze van de chakra's 
in Chapter IX - werd vervangen door een leven in religieuze 

gemeenschappen, die beslissend door de angststructuur van het Kind 
en de Jonge Zielen gevormd werden en dat nog steeds voor een groot 

deel zijn.   
  

Deze omstandigheid verklaart waarom het Goddelijke volgens het 
woord werd geleefd, maar niet echt werd ervaren. In plaats daarvan 

ontstonden de bekende, met angst beladen religieuze ideeën van de 

"Numinous" als de hel en de duivel. Dergelijke ideeën hebben 
overeenkomstige religieuze handelingen uitgelokt: Duiveluitdrijving, 

heksenverbranding op de brandstapel en inquisitie waren lange tijd aan 
de orde van de dag. Valse gnostische ideeën hebben het aardse bestaan 

tot op de dag van vandaag gevormd. Het kan terecht gezegd worden 
dat zij de bron zijn van al het kwaad in deze wereld. 

Hetzelfde, maar dan met het tegenovergestelde effect, geldt voor mijn 

nieuwe Wetenschappelijke Gnosis: het zal de spirituele bron zijn van 
een ongekende, onmetelijke welvaart. Deze aspecten van de nieuwe 

mensheid worden in de heilige Schrift over het algemeen beschreven als 

het "Gouden Tijdperk". Deze Nieuwe Tijd kan echter alleen komen als 
de oude geloofssystemen zonder restricties terzijde worden geschoven. 

Dit is de hoofdtaak van het Licht Lichaams Proces (LLP) op individueel 
niveau en de Evolutionaire Sprong van de mensheid op collectief 

niveau. Alles is met elkaar verbonden. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/language-as-the-limit-of-gnosis/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-10/
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* 

Op dit moment worden het kwaad en de duivel misbruikt voor politieke 

doeleinden. Sommige landen worden bijvoorbeeld "de as van het 
kwaad" genoemd door de VS, die een klassieke Jonge Ziel natie is en 

politiek gezien hun leiders "demoniseert", uitsluitend om de 
oorlogszuchtige behoeften van deze natie te rechtvaardigen, die een 

uitbarsting van haar collectieve angst aan de vooravond van de 
Evolutionaire Sprong vertegenwoordigen. 

Het is voorbehouden aan het tijdperk van de Jonge Ziel om altijd een 

rechtvaardiging voor gepleegde misstappen te vinden, waar men dan 

vast van overtuigd is. De exclusiviteit van de eigen opvatting van God 
of het burgerlijk recht, die ook een product van de angststructuur van 

de Jonge Zielsbevolking is, gaat gepaard met een uitgesproken 
gerichtschatting van het menselijk leven. Deze geloofssystemen komen 

in talloze wrede oorlogen en gewelddaden tegen andersdenkenden tot 
uiting, bijvoorbeeld christenen tegen joden, christenen tegen moslims 

en omgekeerd, orthodoxen tegen ketters, joden tegen moslims, 
moslims tegen atheïsten, christelijke democratieën tegen militante 

islamitische staten, enz., die veel materiaal voor karmische 
verwikkelingen bieden, zoals men dagelijks in de actualiteit kan 

ervaren.   

Ik heb bijvoorbeeld een schatting gemaakt van de gewapende conflicten 

in de afgelopen tweeduizend jaar op het grondgebied van mijn 
vaderland, Bulgarije, op basis van historische bronnen. Aangezien dit 

gebied vrijwel onafgebroken tot het Romeinse Rijk en Byzantium 
behoorde, of de eerste Slavische staat was die betrokken was bij 

permanente oorlogen met Byzantium tot de verovering van de Balkan 
door de Turken, is de geschiedschrijving voor dit deel van de Oude 

Wereld, met name de Byzantijnse, grotendeels compleet en veel 
gedetailleerder dan voor andere delen van Europa. De oorlogen van het 

Ottomaanse Rijk, waarbij de Bulgaren als Janissaries in belangrijke 
mate betrokken waren en heel Europa in nood brachten, zijn voldoende 

gedocumenteerd. 
 

Ik heb een aantal van ongeveer 500-800 grote gewapende conflicten 

ingeschat, waarbij telkens enkele duizenden soldaten en burgers als 
slachtoffer betrokken waren. Dit betekent dat er om de paar jaar een 

oorlog, een groot militair conflict of een gewelddadige invasie op het 
grondgebied van Bulgarije heeft plaatsgevonden, waardoor het totaal 

aantal slachtoffers sinds de stichting van de christelijke leer in dit deel 
van het Europese continent, meerdere malen groter is dan de bevolking 

daar op een bepaald historisch moment. Men kan makkelijk berekenen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Janissaries
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dat tijdens de christelijke jaartelling ongeveer elke tweede incarnatie op 
het grondgebied van Bulgarije op gewelddadige wijze werd beëindigd en 

voldoende materiaal opleverde voor karmische verwikkelingen.  
 

Deze verhouding zou ook voor de rest van Europa gelden: Denk maar 

aan de Dertigjarige Oorlog - Thirty Years’ War, toen Europa bijna 
ontvolkt was, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de omvang van de 

menselijke wreedheid in de geschiedenis. Over dit onderwerp beveel ik 
de klassieke werken van Johan Huizinga  "De Herfst van de 

Middeleeuwen", Jacob Burckhardt  "De beschaving van de Renaissance 
in Italië" of Voltaire "Candide" - “The Autumn of the Middle Ages“, Jacob 

Burckhardt  “The Civilisation of the Renaissance in Italy” of Voltaire’s 

“Candide“, aan, waarin de bloeddorstigheid van deze tijdperken zeer 
levendig tot uitdrukking komt. 
 

Persoonlijk kan ik met de beste wil van de wereld niets subliems vinden 
in de geschiedenis van de mensheid, zeker niet in de huidige politieke 

gebeurtenissen. Daarom beschouw ik het begrip christelijke liefde als 

een mythe en de grootste collectieve leugen in de levende herinnering. 
Mensen hebben wanhopig behoefte aan een nieuw idee van liefde, zodat 

het moorden eindelijk ophoudt. 

De Aziatische religies, met hun grotendeels vreedzame karakter, 
onderscheiden zich op aangenaame wijze in dit opzicht. Dit is zeker te 

danken aan het feit dat Azië overwegend door Baby- en Kinderzielen 
bevolkt wordt, die nog niet hoeven deel te nemen aan dit soort 

karmische verwikkelingen; aan de andere kant nemen zij in grotere 
aantallen deel aan natuurrampen, die hen de mogelijkheid bieden om 

het leven vroegtijdig te verlaten.   

De meeste mensen vandaag de dag, waaronder veel ongelovigen, 

beschouwen de wereldreligies als een onaantastbaar geestelijk erfgoed 
van de mensheid dat met eerbied en vroomheid behandeld moet 

worden, ook al wordt het steeds duidelijker dat dit erfgoed de 
belangrijkste bron van oorlog en ellende is. Aangezien men nog steeds 

niet in staat is om een wetenschappelijk bindende Gnosis te 
ontwikkelen, zoekt men zijn toevlucht in de willekeur van religieuze 

uitspraken. Het afstand doen van het kritisch denken wordt een deugd. 

Hoewel tolerantie ten opzichte van andere religies in de seculiere 

westerse wereld recentelijk vanuit de positie van een verkeerd 
begrepen "politieke correctheid" is ingeroepen, wordt het zelden in 

praktijk gebracht, zoals blijkt uit de vele veiligheidswetten en -
maatregelen die na 11 september 2001 in de westerse landen zijn 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years%27_War
https://saberandscroll.weebly.com/uploads/1/1/7/9/11798495/7_no._4_b1.pdf
http://www.paduan.dk/Kunsthistorie%202008/Tekster/The%20Civilization%20of%20the%20Renaissance%20in%20Italy%20-%20Burckhardt.pdf
http://www.esp.org/books/voltaire/candide.pdf
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aangenomen en die de persoonlijke vrijheid van de burgers, met name 

moslims, in aanzienlijke mate beperken.   

Aangezien het bestaan van het Goddelijke niet bewezen of weerlegd 
kon worden tot aan de ontdekking van de Universele Wet en de 

ontwikkeling van een strikte wetenschappelijke Gnosis, is de moderne 
mens geneigd om gedachteloos en zonder kritiek alle secundaire 

tegenstrijdige geloofssystemen te tolereren die voortkomen uit de 
religieuze interpretatie van de Numinous - en bijgevolg om hun effect te 

onderschatten. 

In de begindagen van de wereldreligies was de houding ten opzichte 

van dit onderwerp veel gedrevener, omdat de mensen in die tijd de 
betekenis van de Menselijke Gnosis voor het dagelijks denken en leven 

op juiste wijze inschatten. Met de secularisatie van de samenleving 
wordt het belang van een bindende gnosis niet langer waargenomen 

vanuit de positie van een primitieve, kortzichtige, consumptieve 
kapitalistische economische rationaliteit. Zoals de huidige 

gebeurtenissen in het Midden-Oosten laten zien, is dit echter een 
fundamenteel misverstand dat voortkomt uit de inherente luiheid van 

het menselijk denken. 

Mensen zijn niet gewend om zich radicaal af te scheiden van de 

collectieve afval van het gedachtengoed uit het verleden en nieuwe 
wegen van denken in te slaan, zelfs als deze erfenis duidelijk in de weg 

staat van hun spirituele en sociale evolutie. De reden voor deze 
vastgeroestheid in het denken van de mensen, hun neiging om vast te 

houden aan oude, achterhaalde overtuigingen en zich vrijwillig te 
buigen voor de druk van conformiteit in de samenleving, is de veel 

geciteerde angststructuur als vormende energetische eigenschap van 

het mens-zijn. 

Zelfs als de huidige oorlog tussen Israël en de Palestijnen politiek vanuit 

het oogpunt van nationale soevereiniteit wordt benaderd, is het 

duidelijk de botsing tussen twee religies met tegengestelde gnostische 
opvattingen, die slechts oppervlakkig op het niveau van de nationale 

staat wordt uitgevoerd.    

Het conflict escaleerde steeds meer na de moord op Rabin - 
assassination of Rabin door de ultrarechtse joden vanwege zijn 

vredesinitiatief in Oslo. Daarna hebben ze in Israël aan belang 
gewonnen en konden ze het huidige gewelddadige beleid van de 

regering-Sharon op doorslaggevende wijze bepalen. Aan de andere kant 
kregen de militante islamisten in Palestina de overhand. Daarom is de 

wereldgemeenschap niet in staat om het conflict in het Midden-Oosten 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Yitzhak_Rabin
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met politieke middelen te beëindigen, hoewel bijna alle wereldmachten 

zich voor de vrede uitspreken. 

Het is inderdaad onbegrijpelijk waarom de wereldmachten niet in staat 

zijn een einde te maken aan een beperkt wapenconflict tussen twee 

kleine volkeren dat al tientallen jaren aan de gang is, terwijl ze de 
Koude Oorlog pas onlangs op vreedzame wijze hebben kunnen 

beëindigen. Er kan geen sprake zijn van een gebrek aan 
gemeenschappelijke wil, gezien het feit dat dit conflict steeds meer een 

economische en politieke ramp wordt ten aanzien van de stijgende 
olieprijzen, de toenemende radicalisering van de islamitische volkeren in 

de richting van het wereldwijde terrorisme en de wereldwijde recessie. 

Het huidige conflict in het Midden-Oosten maakt eigenlijk deel uit van 

het Jezus-drama dat 2000 jaar geleden onder de leiding van de astrale 
sferen begon en nu in de eindfase verkeert. Als spiegelbeeld van de 

geestelijke ontwikkeling van de mensheid laat dit toneelstuk twee 

dingen zien:  

1) Zelfs na zo'n lange tijd heeft de christelijke leer van naastenliefde en 

genade, die in dit geografische deel van de wereld begon, niet 
kunnen zegevieren: Religieuze conflicten, dat wil zeggen 

tegengestelde gnostische opvattingen, worden vandaag de dag nog 

steeds met geweld en niet in filosofische discussies gevoerd; 

2) Het inpersen van gnostische vragen in het bed van Procrustes - the 
bed of Procrustes van de nationale staat lost de problemen niet op, 

maar verergert ze alleen maar. Zowel religie als nationale staat zijn 
mentale constructies van de Jonge Zielsmentaliteit volgens het 

principe van scheiding en hebben geen plaats in een nieuwe 
wereldgemeenschap van liefde die met de Evolutionaire sprong 

in het menselijk bewustzijn zal worden geïntroduceerd. 

Daarom zijn we getuige van een escalatie van geweld in het Midden-

Oosten voordat dit conflict door de wereldgemeenschap op een nieuwe, 
geëvolueerde, spirituele manier wordt verwerkt en opgelost. De 

oplossing van dit conflict zal dienen als een model voor toekomstige 
conflicten totdat de mensheid leert zichzelf als Eén te zien en de weg 

naar definitieve vrede vindt. 

Het incarnatieproces is een pijnlijke ervaring op de weg naar erkenning:  

Geloof moet worden vervangen door kennis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Procrustes
https://en.wikipedia.org/wiki/Procrustes
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Pas als Israëli's en Palestijnen beseffen dat ze hun lot als geïncarneerde 
zielen zo willen en niet anders, en dat er in werkelijkheid geen daders 

en slachtoffers zijn; pas als ze beginnen te weten dat ze de nationaliteit 
van de tegenstander in een ander leven kunnen kiezen en dat de 

tegenstanders van vandaag hun zielsverwanten zijn in alle eeuwigheid, 

pas dan zullen ze ook de absurditeit van deze oorlog erkennen. Dan 
zullen ook de politici niet meer nodig zijn om de door hen aangespoorde 

oorlog te beëindigen. De volkeren zullen zelf hun innerlijke en uiterlijke 

vrede vinden. 

Zelfs vandaag de dag hebben veel mensen, waaronder veel 

wetenschappers, de neiging om de traditionele religieuze geschriften als 
"heilig" en "echt" te beschouwen, hoewel van de meeste is bewezen dat 

ze op vele manieren zijn gesmeed en herschreven. Twee aspecten 

worden hierbij grondig genegeerd:   

Ten eerste waren de profeten die dergelijke teksten in trance ontvingen, 
hoewel Oude Zielen maar kinderen van hun tijd, intellectueel zelden in 

staat om de teksten te begrijpen en de inhoud ervan te verinnerlijken. 
De informatie werd eerst in het verruimde bewustzijn doorgegeven, 

daarna werd de ervaring zo goed mogelijk in het ontwaakte bewustzijn 
verteld en pas later opgeschreven, waarbij de oorspronkelijke inhoud 

aanzienlijk door de angststructuur van de gechannelde profeet en de 
latere verslaggevers werd vervormd. 

 
Dit fenomeen kan het duidelijkst worden waargenomen wanneer 

Mohammed de Koran Surahs ontvangt en opschrijft, niet in het minst 

omdat dit proces door verschillende bronnen wordt gedocumenteerd. De 
meeste van de heilige geschriften komen echter voort uit mondelinge 

overleveringen van derden. Ze bevatten grove verdraaiingen van de 
overgebrachte gnostische bevindingen. Als we vandaag de dag dezelfde 

procedure in de wetenschap zouden gebruiken, zouden de resultaten 
zonder meer als vervalsingen worden beschreven. Dit verandert 

natuurlijk niets aan het feit dat veel gerenommeerde onderzoekers 
voortdurend "wetenschappelijke interpretaties" van de heilige Schrift 

maken.   
 

Geen van de vroegchristelijke gnostici was bijvoorbeeld in staat om 
Plotin's vermogen tot intellectuele, onaangetaste zelfreflectie tijdens 

een extatische buitenlichamelijke ervaring van het Transcendente, het 
Goddelijke te benaderen, zoals die tot uitdrukking komt in zijn werken: 

 

"Vele malen is het (de extase) gebeurd. Uit het lichaam in mezelf 
verheven; buiten alle andere dingen en op zichzelf gericht zijn; een 

wonderbaarlijke schoonheid aanschouwen; dan, meer dan ooit, 
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verzekerd van gemeenschap met de hoogste orde; het uitvoeren 
van het edelste leven, het verwerven van identiteit met het 

goddelijke; binnenin Het verblijven door het bereiken van die 
activiteit;  

 

In evenwicht in het Intellectuele verblijven is minder dan het 
Allerhoogste: Toch komt er het moment van de afdaling van de 

intellectie naar de redenering, en na dat verblijf in het goddelijke, 
vraag ik me af hoe het komt dat ik nu kan afdalen, en hoe is de Ziel 

ooit in mijn lichaam gekomen, de Ziel die zelfs in het lichaam, het 
hoge is dat hij heeft laten zien te zijn? “ (voetnoot 1). 

 
Lees ook: Neoplatonism and Christianity – ebook 

 
Door het lage opleidingsniveau van de vroege christenen worden 

vergelijkbare verslagen over extatische ervaringen in de christelijke 
gnosis, zoals de Openbaringen van Johannes, zeer sterk door de 

angststructuur van de persoon in kwestie beïnvloed en is dus van 
slechte gnostische waarde. Ik van mijn kant kan Plotin's poëtische 

beschrijving van extase volledig bevestigen. Aangezien mijn fysieke 

kennis van dit proces veel geraffineerder en uitgebreider is dan die van 
Plotin, zou ik mijn ervaring van extase anders accentueren. 

 
Ten tweede werd de esoterische gnosis die dergelijke religieuze 

stichters ontvingen, bewust in de terminologie van die tijd geschreven, 
zodat het door de mensen begrepen en geaccepteerd kon worden. Het 

moest onnauwkeurig en naïef blijven om rekening te houden met de 
intellectuele ontwikkeling van het volk van die tijd. Toen Jezus sprak 

over Alles-DAT-Is in de zin van de "Vader in de Hemel", werd zijn 
opvatting over de astrale werelden in die tijd in de termen van de 

patriarchale wereld begrepen. 

Vandaag de dag is onze conceptualisering, niet in de laatste plaats door 

de natuurwetenschappen, onvergelijkbaar geavanceerder en 
gedifferentieerder, maar niet ons vermogen tot logisch denken, wat op 

zijn beurt leidt tot Babylonische conceptuele verwarring. Logisch denken 
is een mentaal proces dat getraind moet worden; het veronderstelt een 

onbevreesde psyche, want angst vervormt de waarneming en het 
vermogen tot denken. De moderne mens is dus nog ver verwijderd van 

het logisch denken. In veel opzichten moeten we een duidelijke en 
pijnlijke achteruitgang ten opzichte van Socrates op dit moment 

constateren. Daarom is de mensheid nog steeds niet in staat om een 
bindende gnosis te ontwikkelen en de gespannen scheiding van de 

wereldreligies te overwinnen. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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* 

Transcendente perceptie in de geïncarneerde staat heeft veel 

verschillende facetten. Het kan zich manifesteren als extase, levendig 
mediamiek zijn, inspiratie, dromen, astrale reizen, channeling, 

automatisch schrijven, telepathie, telekinese, teleportatie, bilocatie, 
enz. 

 
De meest intense energetische ervaring van de energie van de 7-

voudige scheppingsrijken, het Goddelijke, die een geïncarneerde ziel 
ooit kan ervaren, is extase. In dit proces wordt de energie van lichaam 

en psyche tijdelijk onbegrensd en opgetild naar het niveau van de 
astrale sferen terwijl de geest wordt uitgeschakeld. Deze ervaring is 

alleen voorbehouden aan de Oude Zielen aan het einde van hun 
incarnatiecyclus. Na zo'n ervaring verlaat de geïncarneerde 

persoonlijkheid meestal de aarde, want de ervaringscyclus is dan 

voltooid. 
 

Het bestaan van de ziel in de toestand, na voltooiing van de 
incarnatiecyclus, komt overeen met de toestand van de eeuwige extase. 

Dit aspect wordt het treffends begrepen door boeddhisten. Omdat zulke 
zielen van nature hun geïncarneerde zielsverwanten niet direct over hun 

ervaringen in de onbelichaamde staat kunnen vertellen, moeten deze 
laatste het met minder intensieve ervaringsmodaliteiten van het 

Goddelijke stellen.  
 

Veel transcendentale fenomenen die de mens kan ervaren zijn van 
oppervlakkige aard en veranderen de persoonlijkheid slechts in 

uitzonderlijke gevallen. Mijn omgang met mediamieke mensen laat mij 
zien dat dergelijke transcendentale fenomenen, zoals channeling, 

automatisch schrijven en visueel mediamiek zijn (presentatie van 

holografische beelden uit het astrale rijk) vrijwel geen blijvend effect op 
de persoonlijkheid hebben en vaak het ego overmatig belasten. De 

redenen hiervoor zijn complex en kunnen hier niet besproken worden.  

Zo blijven alleen de innerlijke impulsen, intuïties en inspiraties over. In 
combinatie met noodlottige ervaringen hebben ze het grootste 

psychologische effect tijdens een incarnatie. Deze ervaringen vormen 
ook de kern van het conventionele religieuze leven, voor zover hun 

psychologische invloed niet door religieuze praktijken wordt onderdrukt. 

Een belangrijke mogelijkheid van onmiddellijke transcendente ervaring, 

die voor iedereen toegankelijk is, moet ook worden genoemd: orgasme 
tijdens seks. Energetisch gezien brengt het juiste orgasme een 
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toestand in het lichaam teweeg die sterk lijkt op een kortstondige 

extase.  

Sommige religies hebben de transcendentale betekenis van het 

orgasme erkend en dienovereenkomstig gecultiveerd (bijvoorbeeld 

Tantra), andere, zoals de christelijke kerk (Paulus), hebben de seksuele 
ervaring als een concurrentie gezien voor hun conceptie van de 

goddelijke ervaring en hebben het geslachtsverkeer systematisch 

onderdrukt om redenen van machtspolitiek. 

Deze omstandigheid verklaart waarom er in de tweede helft van de 20e 

eeuw een seksuele revolutie - sexual revolution moest plaatsvinden 

voordat de Evolutionaire Sprong in de 21e eeuw zich echt kan 
ontvouwen: Alleen seksueel en geestelijk verlichte personen kunnen 

actief aan dit proces deelnemen. 

Tegenwoordig wordt seks meer als consumptie gezien dan als een 
middel tot spirituele ervaring. De reden hiervoor is dat het fenomeen 

"seks" door de leidende Jonge Zielen, die ontoegankelijk zijn voor 
spirituele ervaringen, alleen wordt begrepen als een voluptueuze fysieke 

prestatie. Zulke mensen worden beschouwd als "verlicht" en "seksueel 

vrij".   

Voor de meeste mensen blijft seks een scherm waarop ze naar hartelust 
allerlei angsten, taboes en machtswellust kunnen projecteren. Deze 

collectieve kijk voorkomt dat de weinige Oudere en Oude Zielen seks als 
een ware spirituele ervaring ervaren en genieten. 

 

Deze houding zal ook snel in de loop van de Evolutiesprong veranderen. 

Natuurlijk speelt het seksueel orgasme een ondergeschikte rol bij 
mensen die zich in het vergevorderde stadium van het Licht Lichaams 

Proces - Light Body Process - bevinden. In deze fase moeten zij leren 

om de enorme hoogfrequente energieën van de 7-voudige 
scheppingsgebieden in het fysieke lichaam te absorberen - een proces 

dat leidt tot totale fysieke uitputting gedurende een langere periode. 
 

Tijdens het LLP ervaart men herhaalde langdurige golven van astrale 
energie, waarvan de intensiteit veel hoger is dan die van een seksueel 

orgasme en van een hogere kwaliteit. Daarom heeft men gedurende 
deze tijd geen verlangen of kracht om extra seksuele ervaringen op te 

doen. Omdat maar weinig mensen in het vergevorderde stadium van de 
LLP zijn, vinden ze ook niet de juiste partner, met de juiste 

energietrilling, waarmee ze hun hoogfrequente energie op het niveau 
van de seksuele ervaring zouden uitwisselen. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_revolution
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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Het onderwerp "seks" tijdens het LLP is gelaagd en kan hier slechts 
marginaal worden behandeld. De ervaringen in deze fase moeten zeer 

individueel zijn, zoals bij seks in het algemeen. Toch moeten enkele 
belangrijke aspecten niet onvermeld blijven. 

 

De intensiteit van het orgasme bij mensen die volledig in het LLP zitten, 
neemt meestal af. De orgiastische golf, die normaal gesproken door de 

onderste drie chakra's gemedieerd wordt en opstijgt naar de bovenste 
drie chakra's om voor een zeer korte periode een opwindende opening 

van alle chakra's mogelijk te maken, wordt nu door de bovenste drie 
chakra's, die de hogerfrequente astrale energie van het licht-

lichaamsproces doorgeven, "overdreven".  In dit geval kan het orgasme 
van de onderste drie chakra's niet goed opstijgen (Daarom is het 

claimen dat het activeren van de - Kundalini - de enige manier is om 
met het LLP te beginnen, de grootste blunder van de onwetende New 

Age beweging. Dit valse idee werd opzettelijk door de duisteren 
geïntroduceerd om het LLP en de ascensie van de mensheid te laten 

ontsporen. Afwijkende seksuele rituelen worden alleen door de donkere 
cabal gebruikt die zich voeden met zulke energieën omdat ze hun 

verbinding met de ziel en de Bron hebben verbroken en eigenlijk geen 

echt orgasme dat geassocieerd wordt met de opwindende opening van 
alle zeven chakra's kunnen ervaren, omdat hun hartchakra en de drie 

bovenste chakra's volledig gesloten zijn; lees: Update on The Energies 
of the LBP and chapter VI van dit boek). 

 
Ter compensatie ontwikkelt de mens in het LLP een hoogfrequent 

verenigd chakra, dat ook krachtige seksuele energiecomponenten 
bevat. Zulke personen stralen een buitengewone energie uit het hele 

lichaam en vooral uit de handpalmen uit, die door de partner zeer 
intensief wordt ontvangen en gevoeld en hem in staat stelt om een 

ongekende seksuele verrijking en spirituele beleving te bereiken. De 
begunstigde is dus in ieder geval de partner van een persoon die in het 

LLP zit. Deze laatste is de gever in de seks, wat toch de regel is met 
liefdevolle Oude Zielen. Tot zover de seks in het LLP! 

 

* 
Ik heb mijn conclusies aan de wereldreligies gewijd om te laten zien 

waarom zij, evenals de vele esoterische leerstellingen, binnenkort door 
de nieuwe Wetenschappelijke Gnosis van de Universele Wet zullen 

worden vervangen, zoals dit al in de heilige boeken werd aangekondigd 
toen ze als gecodeerde profetieën onder de invloed van de astrale 

werelden werden geschreven. Alles wat zich voordoet en ontvouwt moet 
uiteindelijk vergaan, want het blokkeert de ruimte voor het ontvouwen 

van andere dingen. Dit was de leer van - Anaximander, een tijdgenoot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/12/update-on-the-energies-of-the-lbp/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/12/update-on-the-energies-of-the-lbp/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-7/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
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van Boeddha en Confucius, die tot op de dag van vandaag absoluut 
geldig is. 

 
Het vastgeroest zijn dat de wereldreligies in de afgelopen tweeduizend 

jaar hebben meegebracht, staat de opbouw van een geëvolueerde 

samenleving volgens spirituele principes in de weg. Ze kunnen niet 
alleen maar door hervormingen binnen de religies worden geëlimineerd. 

De religies zelf moeten worden verlaten: "Daarom zeg ik u, dat het 
koninkrijk van God van u afgenomen zal worden en aan een volk 

gegeven zal worden, dat zijn vruchten zal voortbrengen" (Mattheüs 
21,43). 

   
Dit is de historische dimensie van de huidige gnosis: het is de spirituele 

hoeksteen van de nieuwe mensheid van liefde, van genade, in het 
kennen van haar astrale oorsprong, en van de logica, in het begrijpen 

van de Universele Wet, de Logos. Aangezien de historische continuïteit 
moet worden gehandhaafd, moet zij bepaalde uiterlijke gelijkenissen 

hebben met de voorgaande godsdiensten. 
 

De ontdekking van de Universele Wet en de ontwikkeling van de 

Algemene Theorie van de Wetenschap luidden het einde in van de 
empirische wetenschap en economie in de 19e en 20e eeuw. Deze 

extroverte vorm van een pseudo-rationele gnosis was slechts een 
tijdelijke uitdrukking van de expansie van de Jonge Zielen in de 

uitwendige materiële wereld, die door de zielen in de astrale sferen 
werd gepland en die in deze jonge ziel-tijd in hun behoefte om zowel de 

materie als de mens te manipuleren voorzag. 
   

Deze Jonge Ziel-mentaliteit en haar ervaringswereld is nu voorbij. De op 
handen zijnde ontgoocheling, die in de eerste plaats de huidige 

verwachtingen in de empirische wetenschap zal verbrijzelen, zal de 
transformatie van miljarden Jonge Zielen op de planeet in de cyclus van 

de Volwassen Ziel op gang brengen. Ze hebben lang gewacht op deze 
gebeurtenis, ook al kunnen ze zich dit niet meer herinneren. 

Dit proces wordt aanzienlijk door de ineenstorting van de traditionele 

kapitalistische economie ondersteund, die gebaseerd is op scheiding, 
concurrentie, macht en hebzucht. Ook al zullen de getransformeerde 

Jonge Zielen dan als Volwassen Zielen verschijnen, toch zal hun de 
toegang tot de astrale sferen worden ontzegd. In de loop van de 

Evolutionaire Sprong zullen ze alleen maar hun wereldbeeld veranderen 
(Weltanschauung).  

 
Deze omwenteling zal hen echter in staat stellen nieuwe onbekende 

spirituele vormen van collectief leven te ontwikkelen, die zij verder in 
hun "toekomstige" incarnaties zullen bevorderen en verfijnen. Deze 
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zielepopulatie moet zich aan het geschreven woord van de Universele 
Wet houden, omdat het een tijdlang geen directe toegang tot het 

volledige multidimensionale bewustzijn van de astrale werelden zal 
krijgen.  

 

Toegegeven, de nieuwe theorie zal niet als onschendbaar worden 
beschouwd, zoals in het verleden werd gedaan met verschillende heilige 

geschriften, maar als objectief waar en intrinsiek in staat tot verdere 
ontwikkeling, zij het alleen binnen de gegeven -  Axiomatics.  

Net zoals de heilige Schriften de bekende wereldreligies vastleggen, 
zullen de nieuwe Wetenschappelijke Theorie van de Universele Wet en 

de nieuwe Menselijke Gnosis, die ervan is afgeleid, het nieuwe 
wereldbeeld bepalen. Het zal een mengeling zijn van spirituele 

wetenschap en alomvattende liefde. 
 

Zo zal de ontdekker van de Universele Wet tegelijkertijd de 
grondlegger van de nieuwe mensheid van liefde en logica zijn. 

Om dezelfde reden zal hij, zoals Boeddha en Christus ooit deden, als 
een Transliminale Ziel verschijnen en een tijdje op aarde doorgaan, 

omdat de sceptische, empirisch bezoedelde mensheid concrete bewijzen 

en demonstraties nodig heeft van wat in principe elke geïncarneerde 
ziel kan bereiken. Je kunt het niet bij de theorie van de Universele Wet 

laten.  
    

We zien hier hetzelfde patroon als bij de grondleggers van twee 
wereldreligies - Jezus van het christendom en Siddharta van het 

Boeddhisme. 
   

Het essentiële verschil met deze twee historische persoonlijkheden ligt 
in het feit dat de toekomstige multidimensionale persoonlijkheid de 

basiswerken van de nieuwe wetenschappelijke gnosis tijdens zijn leven 
schreef. Ondersteund door inspiraties uit de causale werelden kon de 

ontdekker van de Universele Wet de implicaties van deze ontdekking in 
alle natuurwetenschappen en geesteswetenschappen, alsook in de 

religie en de menselijke gnosis volledig begrijpen en theoretisch 

onderbouwen. Om deze reden had hij behoefte aan een langdurige, 
allesomvattende spirituele en wetenschappelijke opleiding en praktische 

ervaring in de moderne wetenschap. Beiden konden slechts op vele 
gebieden autodidactisch worden bereikt.  

 
Pas nadat hij zijn aardse taken had opgelost, kon hij de nieuwe 

inzichten uit de causale werelden, eigenlijk uit de Bron, waarvan hij de 
menselijke nexus is, ontvangen, begrijpen, verinnerlijken en in een 

geschreven vorm uitdrukken. De meest intense inspiratiefase begon 
eind 1992 en hield onafgebroken tot aan zijn ultieme transfiguratie en 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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ascensie aan. In deze tijd vondt alles plaats wat in het geheim moest 
gebeuren, zodat een nieuw tijdperk kon worden gedoopt met een 

nieuwe naam (2 Thess; Rev).   
 

Als voorwaarde moest hij op 21-jarige leeftijd een beslissende 

persoonlijkheidstransformatie ondergaan, die hij subjectief ervaarde als 
een betekeniscrisis, maar die in werkelijkheid een bezielende ademtocht 

van zijn ziel was. Deze drastische ervaring - een zielscatharsis - 
creëerde de psychologische, mentale en wilskrachtige omstandigheden 

die hij nodig had voor zijn moeilijke taak die hem te wachten stond. 
 

Lees hier: Gnosis as a Personal Experience, bladzijde 80.  

Hier kan men bepaalde parallellen met de biografieën van de twee 
historische persoonlijkheden, Siddhartha en Jezus, waarnemen. Waren 

de levens van de twee grondleggers van religies grotendeels in het 

donker verborgen  (of liever gezegd uitgevonden), dan zal het 
nageslacht meer te weten komen over de psychologische hindernissen 

die de nieuwe Transliminale Ziel als een historische incarnatie moest 
overwinnen. Deze nieuwe transparantie zal minder bijdragen aan een 

begrip van de nieuwe theorie van de Universele Wet; eerder zal het de 
mensen helpen om beter met de psychologische en mentale gevolgen 

van de Evolutionaire Sprong in het dagelijks leven om te gaan en de 

aanval van het LLP met meer vertrouwen tegemoet te treden. 

In plaats van de vorige verheerlijking van de stichter van een religie, zal 

er een objectivering in de beoordeling van het lichtwerk van de nieuwe 

grondlegger plaatsvinden. De vele geascendeerde persoonlijkheden die 
zijn voorbeeld zullen volgen, zullen aan deze objectivering bijdragen. 

 
Alle wereldreligies verdienen hun naam niet omdat ze de wereld 

verdelen in plaats van verenigen. Ze werken volgens het principe van 
uitsluiting en scheiding, hoewel de uitsluitingscriteria op een 

verschillende beperkende basis zijn vastgesteld.  
 

De nieuwe Wetenschappelijke Gnosis van de Universele Wet verenigt de 
wereld omdat ze het principe van scheiding opheft. Het elimineert 

onvermijdelijk de bestaande religies, die verantwoordelijk zijn voor de 
huidige verwarring in de wereld. 

 
Het moet hier duidelijk en ondubbelzinnig worden gezegd: De nieuwe 

gnosis bestrijdt geen religies, maar integreert hun gnostische 

elementen, voor zover ze U-subsets zijn van de Primaire Term van het 
menselijk bewustzijn en axiomatisch in het nieuwe systeem kunnen 

worden geïntegreerd, zoals ik in dit schrijven heb gedaan voor de 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/12/gnosis-as-a-personal-experience/
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relevante kennis van esoterische gnosis. Tegelijkertijd elimineert het 
alle religieuze ideeën die N-sets zijn en Alles-DAT-Is als element 

uitsluiten.  
  

In de praktijk zullen georganiseerde religies eenvoudigweg door de 

mens worden afgeschaft, omdat deze zal moeten erkennen dat elke 
vorm van georganiseerde religiositeit een obstakel voor spirituele 

evolutie is. Tegelijkertijd zullen er nieuwe vormen van collectieve 
spiritualiteit ontstaan om tegemoet te komen aan de groeiende 

behoeften van de Oudere en Oude Zielen.  
 

De ascensie van de nieuwe Transliminale Ziel zal het LLP in andere 
Oude Zielen aan het einde van hun incarnatiecyclus versnellen, zodat er 

spoedig verdere ascensies zullen volgen. Sommige multidimensionale 
persoonlijkheden zullen steeds weer naar de aarde terugkeren om te 

helpen nieuwe sociale en economische structuren op te bouwen, 
anderen zullen zich met hun zielsfamilies verenigen en naar de causale 

werelden overgaan, van waaruit ze de ascensie van deze planeet naar 
hogere dimensies zullen sturen, wat een oneindig proces is.  

 

De komende Evolutionaire Sprong is niet het einde van de geschiedenis, 
noch voor de aarde, noch voor de zielen die haar bevolken. Het is 

slechts een keerpunt in de aardse geschiedenis, een tussensprong op de 
lange en vervelende zwerftocht van de zielen in de 3D-ruimte-tijd van 

deze planeet, die hen een nieuw prachtig uitzicht biedt op de zalige 
toekomst van de mensheid, die al aanwezig is in de astrale sferen. Maar 

dit zal het onderwerp zijn van verdere verhandelingen. 
 

Voetnoot: 

1. Enneade, IV, 8.1, in the English translation by McKenna. The German translation 

by Richard Harder is wrong and misleading at this point. 

 

  

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0204-0270,_Plotinus,_The_Six_Enneads,_EN.pdf
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XI. Astrale Dynamiek van de Wereldwijde 

Economische Crisis aan de Vooravond van 

de Parousia  

– Essay – 

Vertaald uit het Duitse boek: Neue Gnosis: Evolutionssprung der 

Menschheit“, 2001 in het engels door de auteur.  

Dit essay werd begin 2003 geschreven en als bijlage aan dit 

boek toegevoegd  

“Er is geen verwarring zoals de verwarring van een eenvoudige geest..." 

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby 

Gnostische kennis over het ontstaan, de betekenis en het doel van het 
menselijk bestaan bruist uit de innerlijke dimensie van de ziel, wordt 

min of meer bewust door het menselijk verstand opgenomen en barst 
op een gegeven moment met grote felheid uit op het historische toneel. 

Elk individu dat op dit moment op aarde incarneert, speelt zijn unieke 
rol in het collectieve drama, dat ik de Evolutionaire Sprong van de 

mensheid noem. Het zal culmineren in de Ascensie van de eerste 
multidimensionale persoonlijkheid (in het Grieks parousia). Elke 

individuele rol, hoe betekenisvol of triviaal ook, wordt tussen de 

incarnaties en tijdens de slaapfasen zorgvuldig gepland en 

gecoördineerd.     

Deze intieme kennis van de innerlijke waarheid werkt op een 

onzichtbare maar zeer effectieve manier in op individueel gedrag en 
creëert wereldwijde historische ontwikkelingen van enorme omvang. 

Het is een zeer creatief proces waarvan de blauwdruk in het eeuwige 

Nu van de 7-voudige rijken van de schepping is vastgelegd.  

De 3D-feiten die in het kader van de vrije wil van de mens op Aarde 

gezamenlijk zijn gecreëerd, worden in deze open, uiterst dynamische 

blauwdruk van de menselijke evolutie voortdurend als ontelbare 
waarschijnlijkheidsalternatieven opgeslagen en in een feedbackproces 

doorgespeeld voordat het astrale plan in zijn volledige complexiteit in 
de driedimensionale ruimtetijd van onze planeet begint te 

materialiseren.    

Aangezien de geschiedenis van de mensheid aan het begin van het 3e 

millennium bijna uitsluitend door economische overtuigingen, 

http://www.stankovuniversallaw.com/neue-gnosis-evolutionsprung-der-menschheit-zu-beginn-des-3-millenniums/
http://www.stankovuniversallaw.com/neue-gnosis-evolutionsprung-der-menschheit-zu-beginn-des-3-millenniums/
https://www.planetebook.com/free-ebooks/the-great-gatsby.pdf
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omstandigheden en beperkingen wordt gevormd, die zo in het 
collectieve wereldbeeld verankerd zijn dat de mensheid zich niet uit 

eigen vrije wil van deze ingebakken gewoontes van het denken kan 
bevrijden, zal de innerlijke mentale dynamiek van de nieuwe gnostische 

kennis vooral door een dreigende wereldwijde economische crisis 

worden onthuld. Deze crisis zal de materiële en geestelijke 
basisvoorwaarden die momenteel het conventionele denken en 

handelen van de mens bepalen, vernietigen.      

Een crisis is niet fundamenteel noodzakelijk om de mensheid naar 
nieuwe inzichten te brengen en haar naar een hoger niveau van 

spirituele evolutie te tillen. Op grond van zijn vrije wil heeft de mens te 
allen tijde recht op de mogelijkheid om op eigen kracht en zonder 

externe oorzaken de innerlijke waarachtigheid te bereiken. Echter 
gezien de traagheid en de beperkingen van het menselijk bewustzijn in 

het huidige stadium van zijn mentale ontwikkeling, is de economische 

crisis een onmisbare externe katalysator voor de nagestreefde spirituele 
evolutie van de mensheid die aan het begin van het derde millennium 

zal plaatsvinden. 

De dreigende wereldwijde economische crisis vormt het optimale astrale 
waarschijnlijkheidsalternatief voor de Evolutionaire Sprong van de 

mensheid en kan makkelijk uit de huidige situatie worden afgeleid. Een 
analyse van de collectieve psyche toont al snel aan dat mensen niet in 

staat zijn om oude traditionele overtuigingen en gedragspatronen op te 
geven en hun leven volgens universele spirituele principes op te 

bouwen vanwege hun belemmerende angststructuur die op dit moment 

nog merkbaarder is dan in het verleden.   

Met andere woorden, de mensheid heeft een sterke impuls van de 
astrale sferen nodig om te kunnen evolueren. Deze massale 

"inmenging" maakt deel uit van het astrale evolutionaire plan voor de 
mensheid in de huidige eindtijd, dat wil zeggen voor de zielen die op dit 

moment op aarde incarneren en werd lang geleden als een gecodeerde 
gnostische boodschap in verschillende religieuze geschriften 

aangekondigd. 

Individuele en collectieve levenscrises zijn een zeer effectief middel om 

de evolutie van het menselijk bewustzijn snel te bevorderen. Een crisis 

of een catastrofe stelt de voorkennis, het denken en handelen ter 
discussie en mobiliseert in een zielsproces, door de oude Grieken 

catharsis genoemd, belangrijke innerlijke inzichten die de mens 

dringend nodig heeft in levensbedreigende situaties om te overleven. 

Lees: Gnosis as a Personal Experience (blz. 80)  

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/12/gnosis-as-a-personal-experience/
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De angstbarrières die leiden tot de ontkenning van innerlijke waarheden 
worden in dergelijke levenscrises doorbroken en het geheugenverlies - 

de vergeetachtigheid van het eeuwige bestaan en de leidende rol van 
de ziel en de zielenwereld - neemt af. In deze onstabiele psycho-

energetische toestand breekt de innerlijke gnostische kennis, die 

momenteel als het collectieve en individuele onbewuste begrepen 
wordt, maar in werkelijkheid deel uitmaakt van het allesomvattende 

bewustzijn van de ziel, met grote kracht naar buiten en schept een 
nieuwe geestelijke werkelijkheid op de ruïnes van de oude wereldorde, 

die gevormd wordt door materialistische dogma's, die voor het eerst in 
de recente geschiedenis van de mensheid ook een echte 

allesomvattende materiële overvloed zal hebben. Het is veelzeggend 
dat de huidige materieel georiënteerde sociale orde betekent dat 

ongeveer 80% van de wereldbevolking in armoede moet leven onder 
extreme materiële tekortkomingen. De nieuwe mensheid die na de crisis 

zal ontstaan, zal van de actieve kennis van de superieure astrale 
werelden profiteren en deze gnostische inzichten omzetten in een nieuw 

dominant wereldbeeld (Weltanschauung).   
 

De processen die tot de grootste crisis in de wereldeconomie zullen 

leiden zijn nu al effectief en geven het heden op een duurzame manier 
vorm. Ze zijn te herkennen en te verklaren vanuit de conventionele 

economische theorie en vanuit de gnostische kennis van de 7-voudige 
rijken van de schepping.  

Lees alle artikelen in de rubriek "Economische ineenstorting - 

“Economic collapse” op deze website om meer te weten te 

komen.   

Deze kennis is echter slechts voor enkele zeer oude zielen toegankelijk. 
De conventionele economie, die zich momenteel als micro- en macro-

economie presenteert, kan de fundamentele processen van de 
dreigende crisis niet begrijpen omdat ze er geen kennis van heeft en 

omdat ze ook geen geschikte theoretische instrumenten heeft om ze te 

vast te stellen.   

Dit tekort is met de ontwikkeling van de nieuwe verenigende 

economische theorie op basis van de Universele Wet weggewerkt. 

Aangezien deze theorie voor het eerst de energetische wetten van de 
3D ruimte-tijd en hun onderlinge relaties met de 7-voudige 

scheppinggebieden op economisch niveau in ogenschouw neemt, wordt 

het ook wel "economic energology“ genoemd. 

Met behulp van de nieuwe theorie ben ik ten laatste sinds 1998 in staat 

om de dreigende economische wereldcrisis duidelijk te herkennen en uit 

http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
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te leggen en het verdere verloop ervan tot in detail te voorspellen. In 
een lange termijn-analyse wordt deze voorspelling voortdurend herzien 

en verdiept. 

In dit essay zal ik de innerlijke dynamiek achter het begin van de 

wereldwijde economische crisis uitleggen en enkele belangrijke 
economische variabelen en onderlinge verbanden introduceren, die door 

de deskundigen in deze context nog niet zijn erkend. Aangezien deze 
verhandeling tot niet-specialisten gericht is, zal ik mij van moeilijke 

technische termen en economische inhoud onthouden en mij in plaats 
daarvan richten op de dringende vereisten van de astrale sferen. De 

daaropvolgende discussie vereist echter een gefundeerd overzicht van 
de moderne economie, dat aan mijn boek - book over dit onderwerp 

kan worden ontleend.   

Allereerst moet ik in dit essay een einde maken aan een basisidee. De 

komende economische crisis zelf brengt geen nieuwe gnostische 
inzichten met zich mee. Door de kracht van de feiten ruimt het alleen 

maar oude overtuigingen, gedragspatronen en overkoepelende sociale 
structuren op. De crisis is slechts een logisch gevolg van de huidige 

ethiek, respectievelijk het gebrek aan enige ethiek en het onlogische 
economische gedrag van de mensen en onthult de vele vertekeningen 

in de visie van de deelnemers op de wereld en zichzelf. 

De zichtbare tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid - tussen de 

beloften van de moderne vrijemarkteconomie en de feitelijke 
economische situatie in de crisis - zal met een tot nu toe onbekende 

innerlijke zielskracht bij de meerderheid van de mensen de bereidheid 
oproepen om de oude wereldorde te vervangen door nieuwe inzichten, 

gedragsvormen en structuren die onder de huidige "normale" 
omstandigheden nooit zouden kunnen worden bereikt. Zonder deze 

crisis zal de mensheid niet in staat zijn om zijn spirituele transformatie 

uit eigen vrije wil te bereiken. 

•   

Op dit moment is er een wereldwijde dwang om het oude in de politiek 
en de economie te behouden als uitdrukking van de collectieve 

angststructuur van het volk. De conservatieve aspecten van het 
menselijk bestaan worden ruimschoots door zowel linkse als rechtse 

partijen geïllustreerd. Terwijl de linkse partijen zich richten op de 
regulerende macht van de staat met zijn diverse intermediaire 

structuren en de burgers degraderen tot marionetten in de uitoefening 
loop van het staatswelzijn, doen de rechtse (conservatieve en liberale) 

partijen een beroep op het egoïsme en de hebzucht van het individu om 

http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
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hem stevig onder controle te houden door middel van vermeende fiscale 
geschenken en andere trucjes. Op deze manier leiden de politici de 

massa's af van de eigenlijke hervormingskwesties door deze negatieve 
eigenschappen, die representatief zijn voor de brede bevolking, te 

verkopen als valse deugden onder het mom van geraffineerde 

eufemismen, zoals "ondernemersvrijheid", "concurrentie", "flexibiliteit", 
"liberalisme", enzovoorts. 

Deze programmatische nuances beletten de politieke partijen niet om 

het tegenovergestelde te doen van wat ze hadden beloofd voordat ze 
aan de macht kwamen. De twee politieke blokken zijn het makkelijk 

eens als het gaat om het beperken van de individuele vrijheid van de 
burgers ten koste van een almachtige staat, omdat politieke partijen 

hun sleutelpositie in de samenleving alleen kunnen behouden als ze de 
staat versterken en de burgers afhankelijk maken van zijn genade 

(voetnoot 1). 

Zo maken ze de burgers, die ze vrezen als onbetrouwbare kiezers, 

onderdanig en verhinderen ze dat ze met het idee komen dat ze beter 
zouden kunnen leven zonder politieke partijen en met meer zelfbestuur. 

Maar uit luiheid, inertie en domheid zien de burgers vrijwillig af van elke 
persoonlijke verantwoordelijkheid en dragen ze hun lot en zorgen over 

aan machtsbeluste, onethische politici. In ruil daarvoor behouden zij het 
recht om zich verraden te voelen door de politici en om over hen te 

klagen. Wij erkennen in dit gedrag de wederzijdse angstgerelateerde 

afhankelijkheden van het huidige politieke leven. 

De redenen die de partijen voor hun demagogische doeleinden noemen, 
verschillen slechts oppervlakkig, maar ze zijn voldoende om het publiek 

bij valse overbodige discussies te betrekken en hun aandacht van de 
echte problemen af te leiden. Als de linkse partijen de sociaal 

zwakkeren gebruiken als een vijgenblad voor de oprichting van een 
almachtige staat die elke activiteit van de burgers reguleert, geven de 

rechtse partijen er de voorkeur aan een politiestaat op te richten in 
naam van de interne veiligheid en de burgers niet minder effectief als 

gijzelaars van het staatsmonopolie te nemen.    

Als de Groenen en andere alternatieve partijen tegen nieuwe genetische 

technologieën zijn om redenen van natuurbehoud, dan bevinden zij zich 
in een goede samenleving met christelijk georiënteerde rechtse partijen 

die zichzelf zien als beschermers van de schepping van God en elke 
vorm van genetische manipulatie afwijzen. De accenten in de 

partijprogramma's kunnen variëren, maar het uitgangspunt blijft 
hetzelfde: de focus ligt op het behouden en uitbreiden van bestaande 

staatsstructuren en niet op de evolutie en verandering van ingebakken 
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sociale vormen, ook al wordt globalisering vaak gebruikt als een 
argumentatief vijgenblad ten gunste van een grotere flexibiliteit. Het 

tijdperk van sociale utopieën die de 19e eeuw domineerden is 

onherroepelijk voorbij. 

De geest van de 7-voudige scheppingsrijken die tegelijkertijd materie 
en levende wezens creëert, is echter voortdurend in beweging en aan 

verandering onderhevig. Aan de ene kant is de moderne mens blij dat 
hij zich zowel fysiek als mentaal vanuit zijn voorouder, de primitieve 

mens en de aap heeft ontwikkeld, aan de andere kant verzet hij zich 
heftig tegen elke verdere verandering in zijn soort, zij het door 

genetische manipulatie of door astrale invloeden zoals het Licht 

Lichaams Proces, LLP - Light Body Process, LBP.  

De huidige discussie over embryonaal onderzoek wordt bijvoorbeeld 
diep door de angst voor mogelijke veranderingen in de menselijke soort 

getekend. Deze angsten zijn, net als alle andere angsten van de mens 
in het algemeen, een product van onwetendheid - een gevolg van het 

verkeerde geloof dat de identiteit van een persoon afhankelijk is van 
zijn genetische erfenis. In werkelijkheid zijn de genen slechts een deel 

van de 3D-hardware in het menselijk lichaam dat wordt gecreëerd en 
gecontroleerd door het astrale softwareprogramma van de ziel. De 

identiteit van de geïncarneerde persoonlijkheid wordt bepaald door de 
ziel in de 7-voudige scheppingsrijken vóór de conceptie en incarnatie; 

dienovereenkomstig wordt het genetisch materiaal van de pasgeborene 

ook gemoduleerd. 

Alleen de ziel bepaalt hoeveel van het genetisch materiaal zij van 
de moeder en de vader neemt en hoeveel nieuw genetisch 

materiaal zij in het embryo opneemt om een uniek individu te 
creëren. Bovendien slaan de genen van de pasgeborene de 

ervaringen op van alle eerdere incarnaties van deze ziel, die de 
huidige persoonlijkheid als genetisch substraat subliminaal 

vormgeven en zich in bepaalde situaties manifesteren. 

Deze belangrijke en zeer complexe energetische processen in de  

embryogenese en de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid 
zijn in de moderne genetica volledig onbekend. Tot op de dag van 

vandaag zijn genetici niet in staat om één enkel gen te vinden dat voor 
de expressie van de menselijke persoonlijkheid en haar intelligentie 

aantoonbaar verantwoordelijk is, ook al beweren ze dat ze het 
menselijk genoom - human genome. al ontcijferd hebben. 

 
Ze kunnen een eeuwigheid verder zoeken - ze zullen niets vinden, 

want de menselijke identiteit zit niet in de genen, net zo min als de 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
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menselijke geest en gevoelens in de schedelholte, respectievelijk in 
de spieren van het hart kunnen worden gevonden. 

 
Zowel de geest als de psyche zijn niet-materiële energetische systemen 

van de 7-voudige scheppingsrijken en de hersenen zijn slechts een zeer 

krachtig, biochemisch-elektromagnetische hardware, een omvormer van 
astrale energieën in het lichaam, om het lichaam en de zintuigen te 

controleren. De deterministische benadering van de huidige 
biowetenschappen is volledig ongeschikt om deze fenomenen vast te 

leggen. 
 

Ik heb deze aspecten van bio-onderzoek kritisch behandeld in mijn boek 
over biologische regulering - my book on biological regulation. Het is 

belangrijk om op dit punt het volgende op te merken: Geen enkele 
manipulatie van embryonale genen, hoe ingenieus ook, kan iets 

veroorzaken of veranderen tegen de wil van de geïncarneerde ziel, die 
het individuele genetische materiaal bepaalt en voortdurend reguleert. 

Aangezien alle genetische manipulaties van mechanische aard zijn en 
werken met de bestaande biochemische structuren van de cel, terwijl 

de cellen worden gecreëerd en gecontroleerd door het astrale 

softwareprogramma van de ziel, zou de arrogantie van de biogenetici 
om mensen te klonen, dat wil zeggen "boven God te verheffen", voor 

iedereen duidelijk moeten zijn (voetnoot 2). 
 

Geen enkele gekloonde cel kan zich ooit ontwikkelen en delen zonder 
een moedige ziel die bereid is de controle over die cel over te nemen. Al 

het andere zou een exorbitante overschatting van de genetica zijn en 
alle gevreesde gevaren van genetisch onderzoek zijn angstgerelateerde 

projecties van menselijke onwetendheid over wat een mens werkelijk is. 
Als dergelijke experimenten slagen, ligt dit in het zielsplan, waarvan de 

zingeving op dit moment verborgen moet blijven. 
 

Zoals we aan dit voorbeeld kunnen zien, zijn de meeste overtuigingen 
van de mens op onwetendheid gebaseerd en zijn ze een uitdrukking van 

zijn angsten die horen bij het mens-zijn, maar niet bij de essentie van 

de menselijke persoonlijkheid: deze laatste is een product van de 7-
voudige scheppingsrijken. 

  
De huidige angsten van de mens en de overtuigingen, geloven, normen, 

vooroordelen en gedragspatronen die daaruit voortvloeien, hebben niets 
te maken met de feitelijke werkelijkheid; ze geven echter wel een 

doorslaggevende vorm aan de huidige aardse werkelijkheid en daarom 
spreek ik over een "angstbeladen werkelijkheid" van het menselijk 

bestaan. 
 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
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De met angst beladen werkelijkheid is dus een werkelijkheid die 
vervormd is door angst. Ongeveer 80 tot 90% van alle handelingen en 

activiteiten van de mensen op deze planeet worden veroorzaakt door 
angst. Angst is het meest effectieve energetische 

controlemechanisme van de ziel (en van de duisteren), waarmee zij 

haar geïncarneerde persoonlijkheid fysiek kan manipuleren door de 
onvoorwaardelijke reacties van de chakra's zoals ik heb uitgelegd in de 

gnosis, psychisch (emotioneel) en mentaal (intellectueel).  
 

Vanuit dit oogpunt zijn alle sociale vormen en structuren die we 

momenteel op aarde aantreffen ook een product van angst: het is het 
enige psychologische principe van de huidige sociale orde. Alle sociale 

structuren zijn in hun vorm en doel gematerialiseerde projecties van 
menselijke angsten. Dit geldt met name voor de huidige 

gezondheidszorg: 
 

Lees zorgvuldig hier: Gedachten - Deel I -  Thoughts – Part I  
 

Aangezien angst het vermogen heeft om na te bootsen en in vele 
uitingen verschijnt - zoals negatieve kwaliteiten als haat, hebzucht, 

macht, dominantie, agressie, afgunst of als valse deugden zoals zorg, 

vriendelijkheid, ijver, ambitie - wordt angst niet makkelijk herkend. Het 
is een overheersend aspect van het menselijk bestaan en kan er niet 

van worden gescheiden. Bovendien zijn de meeste mensen vreselijk 
bang om na te denken over de verschijningsvormen van hun angst, laat 

staan er afstand van te nemen. 
 

Dit is de negatieve terugkoppeling van angst die zichzelf versterkt. 
Alleen mensen waarvan de energievelden in de loop van het LLP 

grotendeels van angst gezuiverd zijn, zoals bij mijzelf het geval is, 
kunnen luchthartig over angsten nadenken en zowel hun "anatomie" als 

hun "morfologie" op een nuchtere, afstandelijke manier analyseren. 
 

Aangezien we angst gelijk kunnen stellen aan onwetendheid omdat 
ware kennis, dat wil zeggen uitgebreid bewustzijn, altijd vrij is van 

angst, kan men zich voorstellen dat er op dit moment vrijwel geen 

sociale vorm en structuur is op deze nogal giftige planeet die niet 
gebaseerd is op angst en onwetendheid. 

  
Als politici het publiek jarenlang bezighouden met wetsontwerpen over 

genetisch onderzoek, belastinggeld verspillen en zinloze activiteiten 
ontwikkelen, worden ze enkel en alleen door hun angst en 

onwetendheid tot deze activiteiten gedreven. Men kan deze analyse van 
angst nu voortzetten en toepassen op alle andere maatschappelijke 

activiteiten en men zal weinig aspecten van het menselijk bestaan 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
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vinden die niet alleen worden gedomineerd door angst en 
onwetendheid, maar ook door liefde en kennis. 

 
Deze ongunstige verhouding tussen angst/ontwetendheid en 

liefde/kennis moet met de Evolutionaire Sprong van de mensheid 

veranderen. In dit proces speelt de wereldwijde economische crisis een 
centrale rol door de existentiële angsten van mensen op te wekken en 

ze vervolgens doeltreffend door middel van externe gebeurtenissen te 
bevragen. 

 
In dit boek over de nieuwe Menselijke Gnosis leg ik in detail uit dat 

angst slechts een energetisch fenomeen van de menselijke psyche is die 
tijdens de incarnatiecyclus kan veranderen en afnemen. Angst vormt de 

energetische barrière waarmee de amnesie van de geïncarneerde 
persoonlijkheid in stand wordt gehouden. 

  
In de loop van het LLP wordt de individuele angst en de daaruit 

voortvloeiende amnesie massaal verminderd en is de persoonlijkheid 
met de 7-voudige scheppingsrijken verbonden. Een vermindering van 

de angst gaat daarom met fundamentele veranderingen in de 

persoonlijkheid gepaard, die ik heb in mijn bespreking van het LLP - 
discussion of the LBP – heb toegelicht. Om het preciezer te zeggen: De 

mens moet eerst bewust en positief zijn persoonlijkheid door een daad 
van mentale kracht veranderen, voordat de feitelijke vermindering van 

de angst door middel van superordinaire hogere dimensionale krachten 
kan beginnen.    

 
Allereerst moeten mensen hun ideeën, overtuigingen, vooroordelen en 

de daaruit voortvloeiende gedragspatronen grondig onderzoeken en 
deze in hun overgrote meerderheid verwerpen, omdat ze gebaseerd zijn 

op typische angstpatronen, zoals hebzucht, machtsuitoefening, haat, 
woede, jaloezie, dwang tot manipulatie, schaamte, gebrek aan 

eigenwaarde, enz. Het is in de eerste plaats een intellectuele prestatie 
van de geest - van de menselijke Geest. Kortom, je kunt de wereld niet 

verbeteren totdat je jezelf hebt verbeterd. 

 
Het is precies deze voor de hand liggende waarheid die hedendaagse 

politici en economische bazen zich moeten realiseren. De meerderheid 
van hen zijn Jonge Zielen die er de voorkeur aan hebben gegeven in 

hun huidige incarnatie ervaringen te verzamelen met typische patronen 
van angst, zoals hebzucht, macht, dominantie en agressie in de 

machtscentra, voordat de wereldwijde economische crisis deze sociale 
angststructuren voor altijd zal vernietigen. Elke Jonge Ziel moet eerst 

deze negatieve eigenschappen overwinnen voordat hij de cyclus van de 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-7/
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Oude Ziel kan betreden en daarom is de wereldcrisis onvermijdelijk - ze 
wordt bepaald door de behoeften van de ziel. 

 
Lees ook: Hoofdstuk V, de Incarnatiecyclus van de ziel, -  

Chapter V. Incarnation cycle of the soul - in dit boek.  

 
De huidige ontmanteling van veel directieleden van bedrijven in de 

westerse wereld, die onlangs als helden werden gevierd en nu voor de 
rechter staan en naar de gevangenis gaan, is een voorloper van de 

feitelijke ineenstorting, die volgens het beproefde angstpatroon: 
"Hossiana, kruisig hem!", plaatsvindt. 

 
(Het is voor mij een beetje een raadsel dat de eerste economische 

crisis/recessie aan het begin van het 3e millennium, waarover ik het 
hier heb, tot wettelijke maatregelen tegen de ergste daders en 

fraudeurs-bankiers in de westerse wereld heeft geleid, terwijl tijdens de 
crash van 2008 en de daarop volgende depressie die nog steeds 

voortduurt, geen bankier-fraudeur werd aangeklaagd, hoewel de 
schade, de fraude, veel groter en nog duidelijker was. Dit toont aan 

hoeveel kwaadaardiger de mensheid kort voor de ascensie is geworden 

onder het spervuur van duistere aanvallen van de regerende cabal en 
de voormalige PowersThatWere van het Orion/Reptiliaanse rijk die wij, 

het PAT (Planetair Ascensie Team), in de daaropvolgende jaren uit het 
astrale 4D-vlak van de ascenderende tijdlijnen hebben geëlimineerd). 

   
De angstgerelateerde negatieve eigenschappen die dit soort 

economische bazen kenmerken, worden door de onderste drie 
lichaamschakra's overgebracht. Deze zijn vooral in de huidige 

zielenpopulatie prominent aanwezig, terwijl het 4e hartchakra van 
genade en de bovenste drie chakra's van intelligentie, spiritualiteit en 

extatische mediumschap nog steeds grotendeels geblokkeerd zijn (zie 
Gnosis).   

 
De geest heeft een hogere frequentie dan de psyche en kan zijn 

angstgerelateerde kwaliteiten moduleren door ze om te zetten in 

liefdevolle kwaliteiten en intenties, voor zover het zich distantieert van 
deze angsten, want ze hebben op hun beurt een zeer sterk effect op de 

geest en kunnen deze vernauwen en makkelijk misleiden. Het proces 
van het loslaten van angst en tegelijkertijd het opbouwen van een 

liefdevol, openlijk gestructureerd wereldbeeld is daarom 
terugkoppelbaar, herhalend, langdurig en in hoge mate inspannend.  

 
Op dit moment wordt dit proces door de externe levens-

omstandigheden ernstig belemmerd, die allemaal gekenmerkt worden 
door angst. Hoe meer men de angst probeert te verminderen door 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-6/
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helder te denken en tegelijkertijd het vermogen ontwikkelt om lief te 
hebben, des te meer de astrale sferen zullen helpen. Veel 

angstpatronen die de geïncarneerde persoonlijkheid vormgeven, worden 
door energetische golven uit de astrale sferen vernietigd en worden 

door de ziel gecontroleerd - ze worden gewist en getransformeerd in het 

vermogen om lief te hebben.   
 

(Belangrijke opmerking: Dit wordt bereikt door het openen van het 4e 
hartchakra, dat de meeste angsten en laagfrequente blokkades 

herbergt. Pas daarna kan het LLP en de langzame ascensie van de 
geïncarneerde persoonlijkheid echt beginnen - the LBP and the slow 

ascension of the incarnated personality really begins. Ik heb persoonlijk 
de hartchakra's van de eerste golf van ascensiekandidaten, ook wel 

bekend als de lichtkrijgers van het eerste en het laatste uur, op 22 
november 2011 geopend, nadat het PAT de sterrenpoort van 11.11.11 

had geopend en de planetaire ascensie, zoals gerapporteerd op deze 
website, garandeerde. Daarna openden we de hartchakra's van de 

tweede golf (herfst 2014) en de derde golf (2015-2016) van de 
ascensiekandidaten. 

 

Op dit moment openen we in hoog tempo de harten van de hele 
bevolking van geïncarneerde menselijke zielen over alle tijdlijnen, die 

de beslissing hebben genomen om met ons te ascenderen. Dit wordt 
bereikt door het nieuwe wereldhart-chakra krachtcentrum van de 

drievoudige vlam (blauw, geel en roze) in Diano Marina, die we midden 
juni 2019 hebben gecreëerd - new world heart chakra power 

centre of the threefold flame (blue, yellow and pink) in Diano 
Marina, die we created in the middle of June 2019. Dit is een unieke 

creatie van de goddelijke drie-eenheid, Sophia, Amora en ikzelf, en 
werd in het hele multiversum nooit eerder gedaan. Het is de 

verandering van het spel in het huidige ascensieproces. Dit 
wereldhartkrachtcentrum is verbonden met het genezingscentrum in 

Diano Marina, dat we ook in de afgelopen jaren hebben gebouwd en dat 
dit jaar de eerste lichtstad zal zijn die zich manifesteert. 

  

Op 1 juli, op een zeer dramatisch moment in mijn leven dat ik voorlopig 
vertrouwelijk moet houden, werd mijn hartchakra met dit 

wereldhartkrachtcentrum en dus direct met het goddelijke hart van de 
Bron verbonden. Sindsdien voer ik massaal reinigend lichtwerk uit om 

de hartchakra's van alle ascenderende geïncarneerde persoonlijkheden 
te openen, zodat zij zich ook kunnen openen voor de transcendente 

dimensie van hun ziel en de waarheid kunnen beginnen te zien door 
middel van hun hartgeest door hun huidige onlogische en verknipte 

ego-geesten - heartminds by eliminating their current illogical and 
mired ego-minds te elimineren. Alleen op deze manier kan de mensheid 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/how-the-arrival-of-feminine-magnetism-balances-masculine-electric-dynamism-part-i/
https://danielscranton.com/going-beyond-the-mind-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
https://danielscranton.com/going-beyond-the-mind-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
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de energetische drempel bereiken om de Interdimensionale 
verschuiving uit te voeren en voor ons de ascendering naar de 5e en 

hogere dimensies. Deze opening van de hartchakra's van alle mensen 
wordt ook geassocieerd met een massale reiniging van het 4-

dimensionale astrale plan, van waaruit alle mensen gedurende eonen 

van tijd tot slaaf werden gemaakt en energetisch door de archons en 
andere duistere kwaadaardige entiteiten werden afgestompt, zoals dit 

door Amora in haar twee laatste publicaties werd uitgelegd: 
 

• The Energetic Background to Our Call To Consciousness 

• A Call To Consciousness! 

 
Ik raad al mijn lezers aan om deze energierapporten van Amora nog 

eens goed te lezen in het licht van de aanvullende informatie die ik 
hierboven heb gegeven om precies te weten wat er zal gebeuren nadat 

we in augustus door de Leeuwenpoort zijn gegaan en hoe dat is 
gebeurd). 

 
Dit wordt bereikt door het opbouwen van destructieve interferentie 

tussen de hoogfrequente trillingen van de astrale sferen en de 
laagfrequente trillingen van de specifieke angstpatronen in de 

geïncarneerde persoonlijkheid, dat leidt tot het verdwijnen van deze 

laatste. Tijdens dit reinigingsproces worden de angsten door de 
geïncarneerde persoonlijkheid mentaal als intrinsieke kwaliteiten van 

zijn wezen gezien. Daarom is dit proces zo moeilijk en uitdagend. 
 

Dergelijke golven komen regelmatig voor tijdens het LLP. Met een 
beetje oefening kan men precies het respectievelijke angstpatroon dat 

wordt losgelaten en de lokalisatie ervan in het lichaam bepalen. De 
persoon ervaart tijdelijk het angstpatroon als onderdeel van zijn psyche 

voordat het wordt uitgewist. Juist op zulke momenten is het cruciaal om 
mentaal afstand te nemen van de oppervlakkige waarneming van angst, 

die zeer onaangenaam kan zijn, en het niet als onderdeel van iemands 
wezen te interpreteren en in een depressie raken. In een dergelijke 

situatie zijn bepaalde eenvoudige ademhalingsoefeningen zeer nuttig 
om het ongemakkelijke gevoel van angst beter te kunnen verdragen.   

 

Aan het begin van de LLP kunnen dergelijke golven enkele weken 
aanhouden, tegen het einde neemt hun duur af tot maximaal één tot 

twee dagen, terwijl hun frequentie en intensiteit aanzienlijk toenemen. 
De oppervlakkigheid en vergankelijkheid van dergelijke 

gewaarwordingen worden steeds duidelijker naarmate de energetische 
verbinding tussen de ziel en de geest nu wijd open staat en soepel 

functioneert.   

http://astraeaetamora.org/2019/07/the-energetic-background-to-our-call-to-consciousness/
http://astraeaetamora.org/2019/07/a-call-to-consciousness/


254 
 

 

 
Deze positieve feedback tussen geest en ziel speelt in de 

angstvermindering tijdens de LLP een centrale rol en wordt zelfs in de 
Bijbel genoemd: "Wie heeft, zal meer krijgen, en ze zullen een 

overvloed hebben. Wie niet heeft, zelfs wat ze hebben, zal van hen 

worden afgenomen" (Matthew,13,12). Maar Jezus beperkt al de 
verlichte groep mensen die van dit proces zullen profiteren door zijn 

discipelen te vermanen: "Want het is u gegeven (Oude Zielen) om de 
mysteries van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen 

(Jonge en Kindzielen) is het niet gegeven" (Matthew,13,11). 
 

Het is dus niet voldoende om de overtuigingen oppervlakkig te 
veranderen, maar om de oude gedragspatronen, die zeer taai en 

resistent zijn, in stand te houden. Dit gedrag is vooral bij veel Jonge 
Zielen populair en kan pas tegen het einde van de incarnatiecyclus na 

vele pijnlijke ervaringen worden overwonnen. Men moet zich altijd 
bewust zijn van de dialectische drie-eenheid die een eenheid opbouwt - 

denken - handelen - de gevolgen onderzoeken voor opnieuw te 
handelen - en de resultaten kritisch analyseren.  

   

Alleen Oude Zielen kunnen deze krachttoer met succes beheersen 
omdat ze tijdens hun lange incarnatie-ervaring hebben geleerd om met 

hun angsten om te gaan en zich daarvan te distantiëren. Voor de Jonge 
Zielen, die momenteel het grootste deel van de aarde bevolken, zal er 

dus alleen in ideologische termen iets veranderen, maar de 
fundamentele transformatie in het LLP zal hen bespaard blijven. 

 
Veel Jonge Zielen zullen de aarde voortijdig verlaten als ze weigeren de 

op handen zijnde veranderingen te accepteren omdat ze bang zijn. Zij 
zullen deze ervaring op een later tijdstip goedmaken. Zo bevat de Bijbel 

belangrijke verwijzingen naar de komende Evolutiesprong, als men de 
uitspraken ervan correct interpreteert, bijvoorbeeld de profetie over de 

onvermijdelijke verdeling van de mensheid in deze uiterst kwetsbare 
fase van zijn evolutie (Matthew, 24, 40-41). 

 

De dreigende wereldwijde economische crisis vertegenwoordigt het 
grotere kader van omstandigheden waarbinnen dit innerlijke-ziels-

proces van angstvermindering, dat een versnelde evolutie van de 
menselijke soort mogelijk maakt, zich kan ontvouwen. Het doel is de 

transformatie van het biologische lichaam in een kristallijn lichtlichaam 
en de uitbreiding van het beperkte menselijke bewustzijn naar het 

allesomvattende bewustzijn van de 7-voudige scheppingsrijken. De 
mens wordt een transgalactische soort en kan zowel in de astrale sferen 

als in de 3D ruimte-tijd verblijven. Hij wordt bevrijd van de beperkingen 

https://biblehub.com/matthew/13-12.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+13%3A11&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A40-41&version=NIV
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van de ruimte-tijd - vandaar het concept van de transliminele 
(grenzeloze) ziel. In de conventionele zin wordt de mens God. 

 
Kan er vanuit het oogpunt van de mensheid vandaag de dag een 

grotere transformatie plaatsvinden dan deze? Wie zou zich werkelijk 

zorgen maken als deze transformatie zou leiden tot belangrijke 
genetische en fysieke veranderingen, zoals de ontwikkeling van nieuwe 

neuronale verbindingen in de linkerhersenhelft die telepathie mogelijk 
maken en een einde zullen maken aan de huidige verkennende 

wetenschap? 
 

Wanneer we het hebben over het Licht Lichaams Proces en de 
Evolutionaire Sprong van de mensheid, mogen we de aardse realiteit 

niet uit het oog verliezen. Het is, zoals gezegd, een product van 
collectieve menselijke overtuigingen en verschillende verouderde 

doctrines van politieke, religieuze, culturele en economische aard. Zij 
vormen de energetische omgeving waarin de geïncarneerde 

persoonlijkheid zich ontwikkelt en rijpt. 
 

Ze moet zich sinds haar vroegste jeugd aan deze omgeving aanpassen, 

waarbij ze de met angst beladen gedragspatronen eerst in het gezin, 
later op school en op het werk moet absorberen als ze wil overleven. Ze 

worden de tweede natuur van alle mensen, hoewel ze niet tot de 
essentie van hun ziel behoren.   

   
De persoonlijkheid zwemt als het ware in een zee van collectieve 

angstgerelateerde vooroordelen, overtuigingen, voorwaarden, verboden 
en dogma's, die ze niet kan vermijden en die ze vanuit intellectueel 

oogpunt weinig kan tegengaan, omdat ze niet anders weet, tenzij ze 
een onafhankelijke denker en filosoof wordt die in de huidige 

maatschappij nog zeldzamer is dan diamanten. Hierin zien we het 
dilemma van elke aardse incarnatie. In tegenstelling tot de 7-voudige 

scheppingsrijken, waar gedachten onmiddellijk vorm krijgen en zich 
manifesteren, komt elke verandering in de 3D-ruimtetijd, die ook eerst 

als gedachte optreedt, heel langzaam tot stand. De 3D-realiteit is 

daarom in haar transformatie zeer traag en de geïncarneerde 
persoonlijkheid heeft enorme innerlijke zielskrachten nodig om deze 

"tijdvertraging" in de realisatie van haar ideeën te overwinnen.   
 

Deze inertie is het weefsel waaruit de meeste menselijke tragedies en 
mislukkingen zijn geweven. En toch moet deze trage werkelijkheid 

beslissend veranderen, want tijdens hun incarnatiecyclus streven de 
zielen naar een evolutie, die ze alleen kunnen bereiken als de aardse 

omstandigheden ook blijven evolueren. 
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Ik heb in de nieuwe gnosis verklaard dat de Evolutionaire Sprong van 
de mensheid de overgang van de grote golf van de huidige 

geïncarneerde Jonge Zielen naar de cyclus van de Volwassen Ziel 
vertegenwoordigt. Volwassen Zielen hebben andere sociale 

omstandigheden voor hun ontvouwing nodig dan de huidige, omdat 

deze overeenkomen met de beperkte behoeften van de Jonge Zielen.   
 

Vanuit dit overkoepelende gezichtspunt is de dreigende economische 
wereldcrisis slechts een onderdeel van het mozaïek van de Evolutionaire 

Sprong van de mensheid; vanuit aards oogpunt zal het echter een 
mijlpaal in de geschiedenis worden. Ik herhaal het nog eens: De 

Evolutionaire Sprong van de mensheid zou ook zonder een wereldwijde 
economische crisis tot stand kunnen komen. Maar gezien de huidige 

geestelijke toestand van de mensheid is het onvermijdelijk. Waarom? 
 

Er is op dit moment geen belangrijke kracht in de samenleving die in 
staat is om, op basis van onberispelijke geestelijke principes, de 

huidige, schijnbaar onwrikbare vormen van met angst beladen 
intermenselijke relaties serieus in twijfel te trekken en de moed en de 

vooruitziende blik heeft om radicaal nieuwe maatschappelijke 

omstandigheden, die gekenmerkt worden door liefde, begrip en kennis, 
voor te stellen en te realiseren. De reden voor deze mentale, 

psychologische en fysieke blokkade ligt uitsluitend in de individuele en 
collectieve angststructuur van de mensen, die hen dwingt zich vast te 

klampen aan dubieuze verouderde materiële verworvenheden. 
 

Baby, Kind en Jonge Zielen, die ongeveer 80% van de wereldbevolking 
uitmaken, hebben de huidige samenleving volgens hun beperkte 

angstige behoeften gevormd en zullen deze niet vrijwillig opgeven. Door 
hun spirituele onwetendheid op basis van hun angsten zijn ze niet in 

staat om na te denken over hun angsten, omdat ze deze in hun denken 
en gedrag op een onbewuste, quasi-automatische manier volgen. De 

angsten van de Jonge Zielen zijn hun Pavloviaanse conditionering - 
Pavlovian conditioning - geworden. Omdat ze niet eens vermoeden dat 

ze bang zijn en van daaruit handelen, is het zinloos om met zulke 

mensen over hun angsten, die hun wereldbeeld beperken, te praten: ze 
zijn absoluut ongevoelig voor dit soort gesprekken. 

 
Ze vermoeden ook niet dat ze fundamenteel onwetend zijn. Ze zijn 

immers pas enkele incarnaties geleden begonnen de buitenwereld te 
veroveren en zijn zo bevooroordeeld en zelfgenoegzaam over hun 

vermeende successen in het manipuleren van mensen en materie 
geworden, dat ze deze, in hun ogen unieke, vooruitgang nooit vrijwillig 

zouden opgeven. Daarom zien ze geen reden om de sociale angst 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning
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structuren die ze gedurende enkele eeuwen hebben opgebouwd en waar 
ze zo trots op zijn, af te breken.  

  
De Volwassen Zielen, die ongeveer 20% van de wereldbevolking 

uitmaken, hebben deze omstandigheden, goed of slecht, onder ogen 

gezien en worstelen in stilte met hun angsten, die ze in het belang van 
de Jonge Zielen ervaren. Ze geven zichzelf de schuld dat ze zich zo 

slecht aan de sociale omstandigheden van de Jonge Zielen aanpassen 
en dat ze het op sociaal vlak niet goed doen. Want slechts enkele 

Volwassen Zielen hebben in de huidige incarnatie voor een invloedrijke 
of succesvolle biografie gekozen, wetende dat het systeem vroeg of laat 

zal instorten en dat het voor hen voordelig zal zijn om niet in de buurt 
van de grote puinhoop te zijn als de Evolutionaire Sprong zich voordoet. 

Helaas weten de aardse persoonlijkheden heel weinig over deze 
vooruitziende plannen van hun ziel en vinden ze het leven erg moeilijk.      

   
De weinige Oude Zielen die op dit moment geïncarneerd zijn, houden 

zich voornamelijk bezig met esoterische taken zoals channeling en 
dergelijke. Ze leven in de marge van de samenleving en hebben er geen 

directe invloed op, maar des te meer op het niveau van hun ziel omdat 

zij de drijvende kracht zijn achter het ascensieproces en de mensheid 
helpen om ook naar een hoger frequentie niveau te gaan. 

 
Sommige zeer Oude Zielen, die aan het einde van hun incarnatiecyclus 

zijn, zijn volledig in de LLP, dat uiterst vermoeiend is, en hebben geen 
kracht om zich met externe sociale activiteiten bezig te houden; in 

plaats daarvan oefenen ze transpersoonlijk lichtwerk uit ten behoeve 
van Gaia en de mensheid en zelfs op het transgalactische niveau, 

samen met sterk geëvolueerde onstoffelijke zielen en entiteiten uit de 
astrale sferen en de Bron. Niets van dit alles is bij de rest van de 

mensheid bekend. 
 

Lees ook: Hoofstuk V. De Incarnatiecyclus van de ziel - 
Chapter V.   Incarnation cycle of the soul 

 

Daarom moeten de materiële en sociale omstandigheden die we aan het 
begin van het derde millennium op aarde aantreffen, eerst worden 

vernietigd, zodat de mensen hun onafhankelijkheid van materiële 
omstandigheden ervaren en tegelijkertijd hun energetische 

zelfredzaamheid als geïncarneerde onsterfelijke zielen erkennen. Deze 
vernietiging van de huidige materiële wereld kan niet binnen de 

samenleving worden uitgevoerd, omdat het nooit zo radicaal zou 
kunnen zijn als nodig is om de angsten van de mensen effectief te 

verminderen. Daarom wordt het een project van de 7-voudige 
scheppingsrijken, niet in de laatste plaats omdat tijdens dit proces het 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-6/
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collectief geheugenverlies voor eens en altijd wordt afgeschaft en de 
mensheid een kwalitatief nieuwe fase van het aardse bestaan ingaat. 

 
* 

 

De wereldwijde economische crisis, gepland en geregisseerd door de 
astrale werelden, heeft de taak om de oude structuren van angst en 

onwetendheid te vernietigen en de basis te leggen voor ware liefde en 
angstvrije kennis. De blauwdruk voor de grote economische crisis in de 

huidige eindtijd bestaat al lang in de 7-voudige scheppingsrijken. 
Daarom was het makkelijk om het als een gecodeerde boodschap in 

vele "heilige" boeken in te voegen. Het feit dat de belangrijkste 
economische factor van de wereldwijde economische crisis, de 

wereldinflatie, al enkele eeuwen effectief is, bewijst dat de crisis lang 
geleden door de zielen is voorbereid. 

  
Elke geïncarneerde ziel groeit en ontwikkelt zich het snelst in een 

sociale crisis die grote existentiële uitdagingen met zich meebrengt. De 
vele oorlogen, migraties, hongersnood en crises in de 20e eeuw 

getuigen van de versnelde groei van de zielsbevolking op aarde aan de 

vooravond van de Evolutionaire Sprong. 
 

In de komende crisis zullen de mensen gedwongen worden de vele 
manipulaties waarmee ze in de huidige maatschappij wordt 

geconfronteerd, bewust te erkennen, net zoals de Duitsers de 
verwerpelijkheid van het nazi-regime pas na hun nederlaag hebben 

kunnen doorzien, hoewel ze daarvoor voldoende mogelijkheden hadden, 
maar zo bang waren dat ze weigerden de waarheid onvoorwaardelijk 

onder ogen te zien. 
 

Net als de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog zullen de mensen zich 
spoedig door hun leiders verraden voelen, hoewel het eigenlijk een 

zelfbedrog van de massa is. Ze zullen met verontwaardiging de 
veelvuldige en gedurfde manipulaties en misleidingen van de Jonge 

Zielen (en hun kwaadaardige meesterbreinen van de voormalige PTB) 

die aan de hefbomen van de macht zitten, verwerpen. Collectieve 
woede is een krachtige factor van sociale transformatie. 

   
Op deze manier zullen de mensen hun verloren waardigheid herwinnen. 

Bovenal zullen ze zich realiseren dat ze Geest zijn: Onsterfelijke zielen 
die tijdelijk en vrijwillig op aarde incarneren om de omstandigheden van 

de 3D ruimte-tijd in de staat van geheugenverlies te verkennen en 
nieuwe ervaringen op te doen. Dit is de echte gnostische taak van de 

parousia, die zich parallel aan en in nauwe samenhang met de 
economische crisis zal voordoen. 
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Deze Grootste Depressie -  Greatest Depression - is de belichaming van 

creatieve vernietiging op basis van het volgende principe: een kleine 
vernietiging brengt een kleine verandering met zich mee; veel 

vernietiging brengt veel behoud met zich mee. Deze schijnbare paradox 

onthult een eeuwig geldige waarheid: alleen als er veel wordt 
vernietigd, kan de sluier van de geestelijke vervorming worden 

opgelicht, zodat de mens zijn ware aard kent - wat hij altijd al is 
geweest, maar al lang vergeten is: Een onsterfelijke ziel, een God in 

het wordingsproces bij het zoeken naar zijn driedimensionale 
identiteit.  

 
Het grotendeels door angst veroorzaakte geheugenverlies waarin de 

meeste geïncarneerde zielen al meer dan 2000 jaar leven, heeft de vele 
misvattingen en overtuigingen voortgebracht die zich door de 

geschiedenis heen hebben gematerialiseerd als sociale en economische 
vormen, normen en dogma's, waardoor het menselijk denken in de 

kiem is gesmoord. De belangrijkste worden kort opgesomd: 
 

1. Het idee dat mensen gescheiden zijn en daarom in voortdurende 

concurrentie en strijd tegen elkaar moeten leven, vandaar de vele 
oorlogen, de vestiging van individuele concurrerende nationale 

staten en de schepping van een zogenaamd vrije markteconomie die 
vol zit met machtsstructuren, monopolies en uitbuiting. 

  
Maar ook het gezin is een slagveld van de seksen geworden, want 

de geïncarneerde ziel is vergeten dat ze in haar vroegere incarnaties 
vaak van geslacht is veranderd. Het idee van de scheiding van de 

mens en de natuur, dat relatief nieuw is en in de pantheïstische 
natuurreligies van vroegere volkeren volledig ontbreekt, culmineert 

in de foutieve Darwinistische doctrine van de evolutie. Hoewel het 
op genetisch niveau geen enkel bewijs voor zijn stelling "de sterkste 

overleeft" heeft geleverd, geniet deze belachelijke doctrine, die de 
doelgerichte kracht van de evolutie zoekt in de variabiliteit van 

externe omstandigheden zonder een antwoord te geven op wie deze 

omstandigheden daadwerkelijk verandert, zonder voorbehoud van 
het aureool van de wetenschap en is het een onderwerp geworden 

dat op alle scholen wordt onderwezen: Onwetendheid als massa-
epidemie.    

 
2. Het idee dat een geïncarneerde ziel macht kan uitoefenen over een 

andere ziel of grotere populaties van zielen, leidt tot de instelling 
van sociale machtsstructuren volgens het principe van angst en 

exclusiviteit, zoals kerken en religies, geheime genootschappen en 

http://www.stankovuniversallaw.com/2016/04/how-the-us-government-fudges-the-unemployment-statistics-and-hides-the-greatest-depression-of-all-time/
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geheime diensten, bedrijfsmonopolies, ideologieën, staten, 
confederaties van staten, enz. 

 
In energetische zin zijn alle ideeën die scheiding als element bevatten 

N-sets. Ze schenden de Universele Wet en de totstandkoming van een 

rationeel waar wereldbeeld, een Weltanschauung gebaseerd op logisch-
axiomatische categorische systemen zoals de nieuwe wetenschappelijke 

theorie van de Universele Wet, volgens welke het menselijk gedrag ook 
op een allesomvattende en consistente manier moet worden geleid. 

Ideeën die N-sets zijn creëren de omstandigheden voor destructieve 
interferentie. 

 
Lees ook: De Kosmische Wetten van Creatie en Vernietiging -  The 

Cosmic Laws of Creation and Destruction. 
 

Aangezien de huidige "vrije" markteconomie op dergelijke ideeën 
berust, voldoet het aan de voorwaarde van destructieve inmenging en 

draagt het de zaden van de vernietiging in zich, die zich zal 
manifesteren als een wereldwijde economische crisis. De belangrijkste 

economische voorwaarde voor deze destructieve inmenging is, zoals 

gezegd, de geldinflatie: De toename in de laatste eeuwen van de 
wereldwijde geldvoorraad met een factor 100 ten opzichte van de 

werkelijke materiële productie en de daaruit voortvloeiende 
ontkoppeling van prijs en grondstofwaarde. (In de tussentijd is 

deze wereldinflatie verveelvoudigd, mijn schatting is met meer dan een 
factor 1000 ten opzichte van de werkelijke productie en nationale 

rijkdom, vooral tijdens de gigantische reddingsoperaties en de vele QE's 
van de centrale banken na de crash in 2008).     

 
Lees ook: The Mother of All Bubbles 

 
Dit leidt tot verschillende macro-economische onevenwichtigheden, die 

als secundaire voorwaarden voor destructieve inmenging in de 
economie kunnen worden beschouwd. Het omvat onder meer het  

huidige negatieve handelstekort en het begrotingstekort van de VS 

(tweeledig tekort), die volledig met buitenlands kapitaal (buitenlands 
spaargeld) worden gefinancierd, voornamelijk uit Azië en Europa 

(ongeveer 3,5 miljard dollar per dag). Tegelijkertijd zijn de 
spaartegoeden in de VS nihil, terwijl de particuliere schuld de afgelopen 

jaren bijna is verdubbeld als gevolg van het lage rentebeleid van de FED 
(Toen ik deze analyse begin 2003 schreef, stond de totale schuld van de 

VS zogezegd nog in de kinderschoenen. Intussen is de schuld minstens 
vertienvoudigd, vooral na de crash in 2008 die de grootste depressie 

aller tijden inluidde. Deze discussie loopt echter al vooruit op deze crash 
die in 2006/7 begon met de subprime hypotheekfraude die de 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
http://www.stankovuniversallaw.com/2016/07/the-mother-of-all-bubbles/


261 
 

 

Amerikaanse banken in samenwerking met hun criminele 
kredietbeoordelaars Moody, Fitch en Standard & Poor hebben 

gepleegd). 
 

Tegelijkertijd hebben de meeste Amerikaanse bedrijven zware schulden, 

vooral de auto-, luchtvaart- en energiebedrijven, terwijl hun 
pensioenfondsen door de managers zijn geplunderd om de 

bedrijfswinsten visueel te verbeteren. De schulden van Amerikaanse 
bedrijven worden gedekt door grote bedrijfsobligaties, die ook 

grotendeels met buitenlands kapitaal worden gefinancierd, hoewel ze al 
als "junk bonds" - “junk bonds“ - worden geclassificeerd.  

 
Daarom is het gerechtvaardigd om te spreken van een "viervoudig 

tekort" van de Amerikaanse economie, dat momenteel in wezen wordt 
verhuld door de vastgoedzeepbel (veroorzaakt door de subprime 

hypotheekfraude die ik al in 2003 ontdekte en dus veel eerder dan de 
hoofdrolspelers in de veelgeprezen film "The Big Short" - The Big 

Short“). De particuliere en publieke schulden staan geparkeerd in hoge 
vastgoedprijzen, die zich tegengesteld ontwikkelen aan de historisch 

lage hypotheekrente. Net als het "tweevoudig tekort" wordt ook de 

Amerikaanse hypotheekschuld voornamelijk met buitenlands 
schuldkapitaal gefinancierd (meer dan 4000 miljard dollar) in de vorm 

van virtuele derivaatobligaties via intermediaire hypotheek-
verzekeraars. We hebben dus eigenlijk te maken met een "vijfvoudig 

tekort" van de VS (Deze enorme schuld veroorzaakte de crash in 2008, 
de crash van veel Europese banken die deze subprime 

hypotheekpakketten kochten, en het begin van de Grootste Depressie 
alles tijden, die momenteel door vervalste Amerikaanse statistieken 

verborgen wordt gehouden - hidden by fudged US statistics). 
 

De rente op buitenlandse herfinanciering van hypotheken is gekoppeld 
aan de rente op Amerikaanse staatsobligaties (die enkele basispunten 

hoger ligt), die momenteel ook op het laagste niveau ligt.  
Er zijn serieuze aanwijzingen dat de grote Amerikaanse hypotheek-

verstrekkers zoals Fannie Mae en Freddie Mac nu al illiquide zijn, dus 

het is slechts een kwestie van tijd voordat dit feit bekend wordt en zij 
het faillissement verklaren. De ervaring leert dat het drie tot vijf jaar 

duurt voordat het echte faillissement van een bedrijf officieel bekend 
wordt. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er een soortgelijke 

situatie in Japan, die leidde tot de huidige langdurige recessie in dat 
land en de facto de meeste banken te gronde richtte. 

  
(Ik ben echt trots op deze profetische voorspelling die mij destijds een 

fortuin zou hebben opgeleverd als ik de financiële markten niet had 
verafschuwd en mij niet al in 1998 tijdens de Aziatische en Russische 

https://en.wikipedia.org/wiki/High-yield_debt
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short_(film)
http://www.stankovuniversallaw.com/2016/04/how-the-us-government-fudges-the-unemployment-statistics-and-hides-the-greatest-depression-of-all-time/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae
https://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mac
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crisis van deze markten had teruggetrokken. Zowel Freddie Mac als 
Fannie Mae, die een aandeel hadden van de helft van de 12 biljoen 

Amerikaanse hypotheekmarkt, werden in 2008 op het hoogtepunt van 
de subprime-hypotheekcrisis failliet verklaard en werden de facto door 

de Amerikaanse staat genationaliseerd - were de facto nationalized by 

the US state. Dit is nog steeds de huidige situatie, ook al is deze door 
obscure wetgeving gecamoufleerd). 

 
De instroom van schuldkapitaal in de VS zal stoppen wanneer de daling 

van de dollarkoers het gemiddelde rendement van de Amerikaanse 
investeringen vernietigt. Aangezien dit rendement nu al zeer laag is 

vanwege het lage rentebeleid van de FED, is een relatief kleine 
depreciatie van de dollar voldoende om deze kritische drempel te 

bereiken. Dan zal de dollarkoers snel kelderen. 

(Terwijl dit scenario door de banksters in 2008 werd voorkomen en 

vervolgens opnieuw in 2011 en 2013 met behulp van reusachtige 
reddingsoperaties en QE's (en zelfs NIRP, negatief rentebeleid, wat 

economische waanzin is) van de centrale banken die de verliezen 
hebben gesocialiseerd en de rijksten nog rijker hebben gemaakt, is de 

wereldwijde economische crash nog steeds geldig en onvermijdelijk en 
kan net zo goed in de loop van dit jaar 2019 en zeker daarna gebeuren. 

Lees ook alle artikelen in de sectie "Economische ineenstorting - 
Economic Collapse" op deze website om het historische perspectief van 

deze voortdurende crisis sinds 2008, die door de hogere sferen op deze 
stijgende tijdlijnen is opgeschort voor de tijd van de parousia, terwijl 

het op alle lagere tijdlijnen, die we sinds juni 2013 in het proces van de 
planetaire ascensie hebben verbroken, talloze keren heeft 

plaatsgevonden - the process of planetary ascension.) 

Aangezien de dollar in wezen ten opzichte van de euro en de yen kan 

worden gedevalueerd, en aangezien deze wereldvaluta's voornamelijk 
aan de financiering van het vijfvoudige tekort van de VS bijdragen, is 

het slechts een kwestie van tijd voordat de geldinstroom uit Europa en 
Azië naar de VS stopt en het land insolvent wordt.  

   
(Om deze zaak te voorkomen, begonnen de criminele Amerikaanse 

regering en de diepe staat een reeks oorlogen en opstanden (Arabische 
lente) in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika om de dollar als veilige 

havenvaluta te behouden. Begin 2003, toen ik dit essay schreef, was 
deze gruwelijke politiek van de VS niet expliciet zichtbaar en ik was de 

enige die het zo duidelijk waarnam, hoewel de gruwelijke 

oorlogsplannen van de neocons al bestonden, zoals generaal Wesley 
Clark bevestigt in dit historische interview dat voor het eerst in 2007 

werd gepubliceerd): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_takeover_of_Fannie_Mae_and_Freddie_Mac
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_takeover_of_Fannie_Mae_and_Freddie_Mac
http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
http://www.stankovuniversallaw.com/2013/09/propulsion-multistage-rocket-explanatory-physical-model-ascension/
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https://youtu.be/9RC1Mepk_Sw 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze enorme schuldenlast van de Amerikaanse economie ten opzichte 
van het buitenland heeft geleid tot een extreem scheve ontwikkeling 

van de wereldeconomie en laat de derde wereld geen eerlijke kans om 
zich op eigen kracht te ontwikkelen. 

 
In plaats daarvan zien we regelmatig crises en devaluaties van 

nationale valuta als gevolg van hyperinflatie, bijvoorbeeld in 

verschillende Aziatische landen, Rusland, Joegoslavië, Turkije, 
Argentinië, in veel derdewereldlanden zoals Zimbabwe, maar ook in het 

voormalige Oostblok. Dit laatste vertegenwoordigt lokale destructieve 
interferenties op financieel niveau. Het spoor waarop deze ongelijke 

ontwikkeling wordt vervoerd is de dollar als wereldvaluta (65% van de 
totale geldhoeveelheid in de wereld) en de belangrijkste oorzaak van de 

wereldinflatie. 
 

Maar ook de belangrijkste financiers van de Amerikanen, Europa en 
Japan (China kwam pas later), lijden onder deze onevenwichtigheid: Ze 

komen niet uit de recessie omdat ze hun geldoverschotten naar de VS 
overmaken in plaats van ze te gebruiken om hun eigen economie te 

stimuleren. Deze recessie is onbegrijpelijk en zet de macrotheorie van 
het Keynesianisme op zijn kop, gezien het feit dat de geldhoeveelheid in 

Europa en Japan met 8-10% per jaar groeit, zodat de financiële 

https://youtu.be/9RC1Mepk_Sw
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markten letterlijk met liquide middelen overspoeld worden. Dit verklaart 
het tijdelijke herstel van de Europese beurzen begin dit jaar (2003) bij 

gebrek aan economische groei. De internationale beursindexen volgen 
dus de innerlijke logica van een "double-dip" en zullen na deze 

kortstondige tussentijdse hoogte in de afgrond vallen (zie onderstaande 

grafiek).   
 

(Dit is wat er gebeurde in 2002/2003 en vervolgens weer in 2008/2009. 
Een andere briljante voorspelling die mij een fortuin zou hebben 

opgeleverd, zoals deze grafiek hieronder laat zien. Men kan alleen een 
fortuin verdienen op de beurzen op de keerpunten van een stieren- of 

berenmarkt. Ik heb een nieuwe grafiek-technische analyse ontwikkeld 
op basis van de nieuwe wiskundige theorie van de Universele Wet, die 

mij in staat stelde zulke nauwkeurige voorspellingen te doen. Later 
namen de robo-handelaren de financiële markten over en ontkoppelden 

ze van de reële economie door ze dagelijks te vervalsen, zodat er geen 
specifieke voorspellingen meer mogelijk zijn, behalve om de 

onvermijdelijkheid van de laatste grootste economische wereldcrisis op 
basis van de analyse in dit essay aan te kondigen, die volgens mijn 

schatting dit jaar 2019 zal beginnen en het leven van de mensheid in de 

komende jaren zal domineren nadat we zullen ascenderen). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Terwijl de VS uit oude gewoonte als een magneet buitenlands kapitaal 
aantrekt, daalt de industriële productie in dit land voortdurend. De VS 
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verliest miljoenen banen in de industrie aan het buitenland, vooral aan 
China en andere Aziatische landen. Het huidige tijdelijke herstel van de 

Amerikaanse economie heeft alleen gevolgen voor de onproductieve 
tertiaire sector, die goed is voor 75% van het Bruto Binnenlands 

Product en alleen op krediet groeit als gevolg van ongekende 

belastingverlagingen en overheidsschuld. 
 

Dit schijnherstel wordt door de deskundigen door middel van vervalste 
Amerikaanse statistieken overdreven, bijvoorbeeld over de fabelachtige 

groei van de productie-efficiëntie die geen rekening houdt met de 
werkelijke inflatie, omdat de heersende cabal de angstaanjagende 

feiten niet aan het licht wil brengen. Daarom zal de veel geciteerde 
hoop op een opleving van de Amerikaanse export een zware illusie 

blijken te zijn die gebaseerd is op de zwakke dollar, aangezien de VS 
geen goederen produceren die zij kunnen exporteren bovendien 

(voetnoot 3).   
  

De diensten van de tertiaire sector zijn uitsluitend op de binnenlandse 
markt afgestemd en vervullen in wezen de functie van het aantrekken 

van buitenlands kapitaal naar het land door verschillende fictieve 

financiële producten uit te vinden, waarmee zij uiteindelijk de 
verkwistende levensstijl van de Amerikanen ten koste van het 

buitenlandse spaargeld financieren.  
 

Om dit feit te verbergen, prijzen de deskundigen unaniem de 
Amerikaanse consumptie als de motor van de wereldeconomie. Het is 

duidelijk dat deze onproductieve financiële cycli aan de voorwaarden 
voor destructieve inmenging in de economie voldoen en een belangrijke 

factor in de dreigende wereldwijde economische crisis zijn. Ik heb deze 
aspecten in detail behandeld in mijn boek over de nieuwe economische 

theorie - my book on the new economic theory - van de Universele Wet. 
   

De laatste ontwikkeling toont het dilemma aan waar de Amerikanen 
voor staan. Terwijl Greenspan het schrikbeeld van deflatie op de muur 

schildert (2003) om de aandacht van de internationale inflatie van de 

dollar als wereldvaluta af te leiden, schrijft hij zelf ook een blanco 
cheque om de staatsgeldpers te stimuleren. Met deze vers gedrukte 

waardeloze greenbacks wil hij het vijfvoudige tekort van de VS aan het 
buitenland betalen, omdat hij maar al te goed weet dat de binnenlandse 

industrie dit tekort nooit met exportoverschotten zal kunnen afbetalen 
(lees here).   

 
Tegelijkertijd dringt de Amerikaanse president (Bush) er ongewoon 

sterk op aan dat China zijn munt ten opzichte van de dollar 
herwaardeert op een moment dat de Japanse nationale bank de grens 

http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
https://www.theguardian.com/business/2008/oct/24/economics-creditcrunch-federal-reserve-greenspan
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van zijn mogelijkheden heeft bereikt en bijna heeft gecapituleerd om de 
dollar kunstmatig hoog te houden door Amerikaanse obligaties te kopen 

ter ondersteuning van de dollar. Als China zijn munt zou herwaarderen, 
zou het bijvoorbeeld met het investeren in zijn exportoverschotten 

moeten stoppen, die in 2003 net zo groot waren als het Amerikaanse 

tekort op de buitenlandse handel, namelijk 450 miljard dollar, 
voornamelijk in Amerikaanse dollars, in Amerikaanse staatsobligaties, 

omdat dit alleen maar schadelijk zou zijn voor dit gigantische land. Het 
zou zijn groeiende nationale dollarreserves plotseling devalueren. In dit 

geval zou China met het financieren van het Amerikaanse tekort 
moeten stoppen en in plaats daarvan zijn overschot in euro's en yen 

moeten investeren, wat de crisis in de VS alleen maar zou verergeren.  
  

Als de Japanners tegelijkertijd met het steunen van de dollar zouden 
stoppen vanwege liquiditeitsproblemen en zelfs zouden kiezen voor het 

mindere kwaad door hun enorme investeringen in de VS terug te 
trekken om te redden wat er nog te redden valt, dan zouden de VS de 

facto insolvabel zijn en zou de dollarkoers in de afgrond instorten. Het 
verschijnen van dit scenario is "zo zeker als Amen in de Kerk" (een 

populair Duits gezegde) en zal de tweede helft van het eerste 

decennium van het derde millennium op beslissende wijze vorm geven. 
 

(Dit scenario werd op alle stijgende tijdlijnen voor de huidige eindtijd 
uitgesteld omdat de mensheid nog niet klaar was voor de wereldwijde 

economische crisis, die zich gelijktijdig met onze ascensie zal voordoen, 
terwijl het op alle lagere tijdlijnen als worst-case scenario gebeurde en 

leidde tot de oprichting van de NWO. Omdat we voortdurend op tal van 
tijdlijnen aan het biloceren zijn, hebben we zulke lagere tijdlijnen, waar 

de NWO is opgericht bezocht en op deze website van onze ervaringen 
verslag gedaan).    

   
Het vijfvoudige tekort van de VS is dus de belangrijkste verstopplaats 

van de wereldinflatie, die voornamelijk een dollarinflatie is. Op het 
moment dat de cheque uit het buitenland niet aankomt, kunnen de 

Amerikanen hun vijfvoudige tekort niet meer financieren en zullen ze 

failliet gaan. 
 

Aangezien de nationale staat geen faillissement kent, zal het in gebreke 
blijven van de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse staat zich als 

volgt manifesteren: Ten eerste zal de vastgoedzeepbel barsten, net 
zoals de beurszeepbel sinds 2000 barstte (de frauduleuze subprime-

hypotheekzeepbel barstte inderdaad in 2007/8). De Amerikaanse 
aandelenmarkten, die zich sindsdien hebben hersteld, zullen in een 

dubbele-dip beginnen te vallen tot ze in een crash eindigen, zie 
bovenstaande grafiek. 
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(Zonder de gigantische reddingsoperaties van de banken en de rijken 

zou dit scenario, dat ik begin 2003 heb voorspeld, met zekerheid zijn 
gebeurd. Het gebeurde eigenlijk op alle dalende tijdlijnen na 2008. Het 

werd alleen maar op deze stijgende tijdlijnen uitgesteld omdat de 

wereldwijde economische crisis moet samenvallen met onze 
ascendering, die de oprichting van de NWO, die op de meeste lager 

gelegen 3D-dalende aardes werd geïnstalleerd, zal verhinderen.  
 

Deze aantekeningen van juli 2019 overbruggen een periode van 16 jaar 
ascensieproces van Gaia en de mensheid en zijn bedoeld om de lezer 

enkele intieme blikken te geven in de ingewikkelde dramaturgie van de 
hogere sferen, die alleen goed begrepen kan worden vanuit een 

diepgaand begrip dat we in een multidimensionale wereld leven en dat 
er talloze aardes, tijdlijnen en parallelle realiteiten zijn, en dat de 

lineaire tijd een illusie is. Dit is een leitmotiv in al mijn geschriften, want 
alleen individuen die dit abstracte standpunt ontwikkelen, kunnen ware 

gnostici worden en een duidelijke verbinding met hun ziel tot stand 
brengen, zodat ze uiteindelijk in de nabije toekomst kunnen 

ascenderen). 

 
De vlucht van het schuldkapitaal uit de VS zal een snelle daling van de 

dollarkoers veroorzaken. Alle buitenlandse investeringen in de VS zullen 
vroeg of laat moeten worden afgeschreven, waarbij Europa en Azië, met 

name Japan en China, het zwaarst zullen worden getroffen. Ze zitten 
ook gevangen in de maalstroom van de wereldwijde economische crisis, 

die als een financiële crisis zal beginnen voordat deze zich uitbreidt en 
de productiesector treft.  

 
Met de val van de dollar zal de Amerikaanse markt ineenstorten en 

daarmee ook de wereldwijde handel, die vooral door de Amerikaanse 
markt wordt gedreven. Er zal een wereldwijde en langdurige depressie 

ontstaan (deze begon in 2008 en is nog steeds aan de gang). De 
wereldeconomie staat nu op een kruispunt. Zullen de VS er in dit 

stadium mee instemmen de dollar te hervormen en de hoeveelheid in 

omloop zijnde dollars beperken volgens de feitelijke prestaties van de 
binnenlandse industrie, of zullen ze weigeren deze noodzakelijke stap te 

zetten vanwege de machtspolitiek? Als het eerste gebeurt, zal de crisis 
van korte duur zijn; zo niet, wat na afweging van de huidige politieke 

situatie in de VS waarschijnlijker lijkt, zal de crisis worden verlengd en 
verdiept. 

 
Uiteindelijk hebben de Amerikanen geen andere keuze dan een 

dollarhervorming door te voeren in hun eigen belang. Na deze stap 
zullen de VS in één klap hun wereldmacht verliezen en tot een normale 
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gemiddelde staat inkrimpen, overeenkomend met de bevolking, zoals 
Rusland, Japan of zelfs Brazilië.   

 
Er zijn een aantal factoren en onproductieve cycli onder het hierboven 

beschreven macroniveau, die de wereldwijde economische crisis zullen 

veroorzaken en uitlokken. Hun simultaaneffect kan door een 
beschrijvende verbale presentatie slechts zeer gebrekkig worden 

gereproduceerd, die onvermijdelijk sequentieel moet blijven. Met name 
het versterkende effect van vele processen die gelijktijdig plaatsvinden 

en elkaar overlappen (de ruimte-tijd bestaat uit overlappende golven) 
en aan de voorwaarde van destructieve interferentie voldoen, kan alleen 

schematisch worden begrepen omdat de economie nog geen bruikbare 
concepten en instrumenten heeft ontwikkeld voor de beschrijving van 

dergelijke fenomenen. In dit opzicht moet men zich baseren op de eigen 
intuïtie om de heersende tendensen en breuklijnen achter de 

verwarrende rijkdom aan economische gegevens te identificeren. In 
principe hebben alle onproductieve cycli en destructieve factoren in de 

economie één en dezelfde bron - de wereldinflatie. Om deze reden 
zijn ze overwegend financieel van aard, zoals banken, fondsen, 

beurzen, enz. 

 
Deze instellingen zijn het resultaat van de collectieve en individuele 

hebzucht van de mens, die historisch gezien in verschillende vormen 
van financiën is gematerialiseerd. Ik heb deze structuren in detail 

besproken in mijn boek over de economische theorie van de Universele 
Wet en in de sectie "Economic Collapse" op deze website, zodat ik er 

hier niet op zal ingaan. Uiteindelijk maakt het niet uit welke externe 
gebeurtenis de crisis zal uitlokken, want alle wegen leiden naar de 

ondergang van dit nieuwe Romeinse Rijk van het Kwaad. 
  

Men kan ervan uitgaan dat de wereldwijde economische crisis zal 
worden uitgelokt door het nieuws van de ascensie van de eerste 

transliminele ziel. Deze in de Bijbel aangekondigde parousia is nauw 
met de dreigende crisis verbonden. Beide sleutelgebeurtenissen zullen 

de cognitieve evolutie van de mensheid krachtig bevorderen. 

 
In tegenstelling tot de parousia, waarvan de uniciteit de wereld op korte 

termijn zal schokken (behalve voor de enkele enthousiaste zielen), zal 
de wereldwijde economische crisis geen eenmalige gebeurtenis blijven. 

Ze zal veeleer in verschillende fasen plaatsvinden en de eerste decennia 
van het 3e millennium domineren. Belangrijke informatie over de 

innerlijke mentale dynamiek en de onderlinge relaties achter de 
wereldwijde economische crisis en de parousia is te vinden in een 

programmatische, maar helaas te cryptische vorm in de tweede brief 
van Paulus aan de Thessalonicenzen (voetnoot 4). 

http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
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De nieuwe gnostische kennis, die zich met de eerste ascensie van een 

geïncarneerde ziel als een wildvuur zal verspreiden en de economische 
wereldcrisis zal aanwakkeren, zal tot de volgende belangrijke inzichten 

leiden: 

  
1. Alle geïncarneerde zielen maken deel uit van ALLES-DAT-IS  en zijn 

nooit echt gescheiden. Alle interpersoonlijke relaties zijn collectieve 
rollenspellen die zorgvuldig in de astrale sferen gepland zijn en op 

een creatieve wijze in de 3D-ruimte-tijd van de aarde worden 
uitgevoerd. Vrienden en vijanden, moordenaars en slachtoffers, zijn 

onafscheidelijke zielsbroeders en -zusters die, afhankelijk van hun 
wensen en behoeften, ooit de rol van de stralende overwinnaar en 

de volgende keer de rol van de boze verrader op zich kunnen 
nemen. Zo is er in elke geïncarneerde ziel tegelijkertijd een Jezus en 

een Judas. 
 

2. De kennis van de eenheid van alle levende wezens en de 
onverwoestbaarheid van de ziel en de persoonlijkheidsstructuur van 

haar incarnatie is niet verenigbaar met de huidige sociale en 

economische angststructuren, die in feite een angst voor de 
biologische dood is. Bovenal is het niet te verzoenen met het huidige 

gedrag van de meeste mensen. Daarom moeten deze fundamenteel 
worden veranderd. 

 
Een geïncarneerd zielsfragment in de staat van geheugenverlies en 

schijnbare scheiding van de Bron, kan het bewustzijn van de aardse 
persoonlijkheid verruimen door ervaringen van vreugdevolle of 

verdrietige natuur, maar ook door innerlijke inzichten. Ervaring leidt tot 
inzicht, en tijdig inzicht bespaart onnodige negatieve ervaring. Inzichten 

die nu worden verkregen, hebben invloed op de toekomstige ervaringen 
van de huidige incarnatie en op de toekomstige incarnaties van de ziel. 

Eerst komt het denken, dan de ervaring. Ervaring is altijd een functie 
van innerlijke kennis. 

 

Daarom is het legitiem om te zeggen dat elke geïncarneerde ziel haar 
eigen ervaringen creëert. Elk menselijk bewustzijn kan in principe het 

volledige bewustzijn van de ziel bereiken: Het is altijd voor haar 
potentieel beschikbaar. Alleen de meeste mensen zijn het vergeten. 

 
De vermindering van amnesie kan geïnitieerd en effectief ondersteund 

worden door een externe gnostische leer zoals de nieuwe theorie van de 
Universele Wet. De nieuwe theorie is in de eerste plaats een inleiding 

tot het corrigeren van logisch denken en handelen. Daarom zal het niet 
alleen het denken van mensen fundamenteel veranderen, maar zal het 
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ook onvermijdelijk invloed op hun toekomstige ervaringen en relaties 
hebben.    

 
Maar zoals we al gezien hebben, is de mens meer dan alleen geest - hij 

is zowel psyche als lichaam. Gevoelens en lichamelijkheid moeten 

worden beleefd en ervaren. Als energetische fenomenen kunnen ze 
alleen in het kader van interpersoonlijke relaties hun functies en 

effecten ontwikkelen. 
 

De mens kan gevoelens en lichamelijke activiteiten bedenken, zoals in 
kunst en literatuur, maar ze hebben een andere kwaliteit en intensiteit 

dan de direct geleefde. Welk gebied biedt meer mogelijkheden om de 
emoties en werkingswijze van het lichaam te verkennen dan de 

economische relaties die de geïncarneerde persoonlijkheden profetisch 
aan elkaar ketenen? 

 
De moderne collectieve tragikomedie van de Evolutionaire Sprong zal 

noch louter vertrouwd zijn zoals in de oudheid, noch sociaal-politiek 
zoals in de Middeleeuwen, de Renaissance en de Verlichting. Het zal een 

overwegend financieel-economisch karakter hebben en vooral leiden tot 

de ondergang van de nationale staat en zijn intermediaire structuren. 
Dit is de eigenlijke functie van de dreigende wereldwijde economische 

crisis. 
 

Hieruit volgt dat de economische ontwikkeling niet los kan worden 
gezien van de innerlijke zielsdynamiek van de 7-voudige 

scheppingsrijken, aangezien zij een eenheid vormen. De conventionele 
visie van economische deskundigen gaat echter volledig voorbij aan de 

astrale dimensie, omdat het materialistische dogma van de 
hedendaagse wetenschap dit vereist. 

   
De "economische wijzen – “economic sages” zijn dus blind voor de 

dreigende economische crisis en zullen binnenkort muteren in 
"economische wezen". Een blik op het huidige economische debat in de 

media is voldoende om zich daarvan te overtuigen. Nergens vind je een 

goede en consistente macro-economische analyse van de wereldinflatie; 
men ziet het probleem niet eens, ondanks tientallen Nobelprijswinnaars 

in de financiële wereld. Evenmin wordt er serieus gediscussieerd over 
de gevolgen van het vijfvoudige tekort in de VS. Er verspreidt zich een 

onderdrukkende hypocrisie in de samenleving - het is een uiting van de 
angst van de deskundigen om de boodschapper van slecht nieuws te 

zijn. Er is een schrijnend gebrek aan intelligentie, kennis en integriteit 
in de huidige mensheid. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_Council_of_Economic_Experts
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Deze collectieve blindheid van de deskundigen is echter zo bedoeld, 
want ze leidt tot totale verwarring zodra de crisis uitbreekt. 

 
Eerst komt het bedrog en dan de frustratie. Niets bevordert het 

denken zozeer als een tijdelijke desoriëntatie die vervolgens tot 

oriëntatie en een groter bewustzijn leidt. Het astrale symbool 
voor de materialisatie van een transformatie is vuur en voor de 

daaruit voortvloeiende mentale verwarring - de as waaruit het 
nieuwe, de ontwarring voortkomt, zoals de "feniks uit de as". 

    
Lees ook:  Concordia ex conflictione – Harmony Through Conflict 

 
Het is dan ook geen toeval dat het aantal branden en de gevolgen 

daarvan in de westerse wereld de laatste jaren merkbaar zijn 
toegenomen. Tegelijkertijd ondersteunen dergelijke natuurrampen de 

wereldwijde economische crisis, net zoals de aanval op het World Trade 
Center de bestaande recessie van de afgelopen jaren heeft verdiept en 

aan het licht heeft gebracht. 
 

De angst voor grote natuurrampen zoals voorspeld door verschillende 

profeten voor de Eindtijd is echter ongerechtvaardigd, omdat de 
feitelijke ineenstorting op economisch niveau zal plaatsvinden en de 

tekenen daarvoor overduidelijk zijn: er is geen uitgesproken profetische 
gave voor nodig. Ze zijn het resultaat van een gebrekkige 

kapitalistische ontwikkeling gedurende de laatste 200 jaar. 
 

Zo schreef ik bijvoorbeeld al in 1996 in een analyse van de sociale 
gevolgen van de ontdekking van de Universele Wet, dat de nationale 

kapitalistische staat met zijn belangrijkste pijlers, de gezondheidszorg, 
de pensioenen en de schatkist, snel zou instorten en beschuldigd zou 

worden van doemdenken. 
 

Tegenwoordig zijn we getuige van hun onvermijdelijke ineenstorting, 
ondanks de verschillende cosmetische maatregelen die de politici 

hebben genomen. In principe willen de mensen van tegenwoordig geen 

slecht nieuws horen, want volgens hun angstbeladen interpretatie is 
alles wat tot de vernietiging van bestaande structuren leidt "slecht 

nieuws". Op deze manier wordt de Creativiteit, die inherent is aan elke 
vernietiging, niet herkend en waarom vernietiging een voorwaarde is 

voor ware evolutie. Zonder destructieve inmenging kan er geen 
allesomvattende harmonie zijn - noch op aarde, noch in de astrale 

sferen.  
 

* 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/03/concordia-ex-conflictione-harmony-through-conflict/
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Naast de hierboven besproken economische en financiële oorzaken, zijn 
er ook enkele concrete redenen waarom de huidige economische orde 

moet verdwijnen. Deze laatste is op enkele baanbrekende ontdekkingen 
en uitvindingen uit de 19e eeuw of het begin van de 20e eeuw 

gebaseerd. Deze omvatten in de eerste plaats de ontwikkeling van de 

stoommachine, de verbrandingsmotor en de wisselstroomgeneratoren. 
Als krachtmachines spelen ze vandaag de dag nog steeds een 

doorslaggevende rol in de industriële productie en het transport. Ze zijn 
gebaseerd op de verbranding van fossiele energie of op de omzetting 

van elektromagnetische energie in mechanische arbeid, waarbij de 
coëfficiënten van de beschikbare energie als effectieve arbeid door 

wrijving en warmtestraling (fotonstraling) vrij laag zijn. Alle verdere 
ontwikkelingen zijn slechts aanpassingen en verfijningen van deze 

basisuitvindingen. Ook het internet heeft geen waarde als er een 
stroomstoring optreedt, zoals onlangs op indrukwekkende wijze is 

aangetoond in de VS, Engeland, Zweden en Italië - the USA, England, 
Sweden and Italy.  

 
Alleen kernenergie is in de 20e eeuw als een nieuwe bron ontwikkeld, 

maar de bestaande onopgeloste problemen met het gebruik van deze 

vorm van energie spreken voor zich en hebben de meeste 
geïndustrialiseerde landen ertoe gebracht om van kernenergie af te 

zien. 
 

Zoals we kunnen zien, werkt de huidige industrie grotendeels met 
verouderde technologieën die het milieu diepgaand vernietigen en geen 

echte vooruitgang mogelijk maken. De hele industriële ontwikkeling van 
de afgelopen 200 jaar is dus slechts een voorbode voor een bepaalde 

tijd - een voorbereiding op de onvoorstelbare technologieoverdracht die 
na de Evolutionaire Sprong van de astrale sferen naar de aarde in gang 

zal worden gezet.  
 

In de loop van de Evolutionaire Sprong van de mensheid en de ascensie 
van sommige individuen zal de technologische situatie op aarde 

fundamenteel veranderen. Deze Geascendeerde Meesters zullen 

ongehinderd toegang tot allerlei technologieën hebben die zijn 
ontwikkeld en opgeslagen in de 7-voudige scheppingsrijken en binnen 

korte tijd op aarde zullen worden geïntroduceerd, zonder de rest van de 
geïncarneerde bevolking te overweldigen. 

 
Lees ook: News From the New 5D Earth 

 
Het lijdt geen twijfel dat er nieuwe gratis energiebronnen zullen worden 

aangeboord die we ons vandaag de dag niet kunnen voorstellen. Het 
probleem is altijd de beschikbaarheid van bruikbare energie geweest en 

https://www.scientificamerican.com/article/2003-blackout-five-years-later/
https://w3.siemens.se/home/se/sv/energy/kraftdistribution-transmission/Documents/Global_Blackouts.pdf
https://w3.siemens.se/home/se/sv/energy/kraftdistribution-transmission/Documents/Global_Blackouts.pdf
https://www.nytimes.com/2003/09/28/international/europe/massive-power-failure-sweeps-across-italy.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/news-from-the-new-5d-earth-all-scientific-research-institutes-and-production-sites-of-toxic-and-dangerous-3d-products-have-come-to-a-grinding-halt/
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niet de schaarste aan energie, zoals nu ten onrechte wordt gevreesd of 
bewust wordt geïnsinueerd - deliberately insinuated  - omdat alles 

energie is.   
 

In het verleden werd dergelijke informatie gegeven in de vorm van 

inspiratie en onderzoeksresultaten, om de schijn van collectief 
geheugenverlies in stand te houden. Tesla, de uitvinder van de 

wisselstroomgeneratoren en peetvader van de nationale 
stroomvoorziening waarmee de moderne tijd begon, was bijvoorbeeld 

een Oude Ziel, massaal door de 7-voudige scheppingsrijken 
geïnspireerd, die precies op de hoogte was van het bestaan van deze 

rijken. 
 

Deze verkapte manier van het doorgeven van technologische informatie 
zal in de toekomst niet meer nodig zijn. Op deze manier zal ook het 

wereldwijde onderzoek en de ontwikkeling (R&D) fundamenteel 
veranderen.   

 
De informatie over nieuwe astrale technologieën zal door de 

Geascended Meesters telepathisch aan andere, aan hen gerelateerde 

zielen worden doorgegeven en vervolgens worden vastgelegd. Deze 
kennis zal onbaatzuchtig ter beschikking van de hele mensheid worden 

gesteld, bijvoorbeeld via het internet of een ander 
communicatienetwerk. 

 
Bijgevolg zullen alle octrooibureaus en octrooimonopolies worden 

afgeschaft. De bedrijven van de oude technologieën zullen net als de 
dinosauriërs snel sterven en ruimte maken voor nieuwe flexibele 

productie-eenheden. Deze zullen volgens nieuwe spirituele principes ten 
behoeve van de wereldgemeenschap werken. 

 
Dergelijke productie-eenheden zullen het huidige geld als 

investeringsmiddel niet langer nodig hebben. In plaats daarvan zullen 
ze volgens het principe van een eenvoudig, transparant, cijfermatig 

(econometrisch) boekhoud- en ruilsysteem functioneren, dat 

hebzucht en winst uitsluit. 
   

Lees hier: The New “Astral” Currency Is Coming – International 
Edition 

 
De productie zal uitsluitend gebaseerd zijn op de werkelijke behoeften 

van de wereldbevolking en niet op de winst van anonieme 
aandeelhouders, zoals nu het geval is. Bovenal zullen alle mechanismen 

van kunstmatige geldvermenigvuldiging, zoals rente, dividenden, 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-new-astral-currency-is-coming-international-edition-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-new-astral-currency-is-coming-international-edition-2/


274 
 

 

aandelenwinst, derivaten, enz. als economisch onzinnig en ethisch 
verwerpelijk worden afgeschaft. 

  
Het nieuwe econometrische verrekeningssysteem, dat geld zal 

vervangen, zal, in tegenstelling tot het geld van vandaag, niet een 

"waarde op zich" zijn (zie geldparadox in de economische 
energiewetenschap - economic energology). Het zal slechts een 

maatstaf voor de geleverde materiële en geestelijke prestatie zijn, 
waarbij niet de betaling, maar de evaluatie van de prestatie volgens 

spirituele aspecten op de voorgrond zal staan.   
 

Om het duidelijk te zeggen, er zullen geen idioten meer zijn zoals 
degenen die momenteel op televisie hun “bohlenia” (nieuw woord, 

woordspeling met bulimia) - hun bullshit à la Dieter Bohlen - in het 
openbaar vieren en miljoenen aan geld incasseren, terwijl het 

veeleisende en verantwoordelijke beroep van een leraar vele malen 
lager wordt gewaardeerd. Zulke extreme afwijkingen zullen in de 

nieuwe maatschappij van liefde niet meer bestaan.  
 

Lees hier: Psycho-Energetic Foundations of Human 

Intransigence 
 

Tegelijkertijd zullen alle beurzen, fondsen, banken en andere  
financiële structuren van het toneel verdwijnen, evenals de 

overeenkomstige beroepen die zich als parasieten gedragen. 
 

Aangezien de staat in zijn huidige vorm zal worden afgeschaft, zullen er 
geen ambtenaren en politici meer zijn. Het hele sociale substraat van 

onproductieve beroepen zoals ambtenaren, politici, financiers en andere 
klaplopers, die alleen kunnen leven van de gedwongen herverdeling van 

geld door de staat in de vorm van belastingen, wettelijke pensioenen, 
spaarregelingen en dergelijke, zal voor eens en altijd verdwijnen. Als 

producten van de Jonge Ziel-mentaliteit zullen deze beroepen niet meer 
in de spirituele principes van de nieuwe sociale orde passen. Het hele 

economische leven zal liefdevol pragmatisch en zeer efficiënt 

georganiseerd worden en een nieuw spiritueel gezicht krijgen.  
 

Daarom is het noodzakelijk dat, nog voordat de overdracht van 
astrale technologieën begint, de oude financiële structuren van 

hebzucht hun inefficiëntie en ineenstorting in het kielzog van de 
wereldwijde economische crisis aan het licht brengen. Er is dus een 

dialectische noodzaak voor het ontstaan van de wereldwijde 
economische crisis, die alleen vanuit de toekomstige technologische 

ontwikkeling van de mensheid volledig kan worden begrepen. 
 

http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nervosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Bohlen
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-13/
http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-13/
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Er kan veel worden geschreven over de nieuwe economische 
wereldorde van overvloed, de Gouden Eeuw, die na de 

Evolutionaire Sprong zal komen, maar wat al is gezegd is genoeg om de 
prominente rol van de naderende wereldwijde economische crisis te 

verklaren en de noodzaak ervan vanuit het astrale-energetische 

oogpunt te rechtvaardigen.    
 

Tot slot wil ik mijn lezers aanraden om dit essay als een leidraad voor 
hun observaties van de huidige ontwikkelingen te gebruiken en om te 

proberen de verborgen richting achter de ogenschijnlijke 
gebeurtenissen die de nep-MSM als nieuws verspreiden, te herkennen.  

 
Ik van mijn kant kan het intellectuele plezier waarmee ik de 

voorbereidende werken van de astrale sferen over de wereldwijde 
economische crisis achter de schermen volg, niet verbergen, noch kan 

ik de vreugdevolle verrassingen die ze me telkens weer schenken ten 
volle uitdrukken. En dat is veel meer dan ik ooit durfde te hopen toen ik 

dacht dat ik nog een sterfelijk mens was.  
 

De oneindige kosmische Odyssee van de eeuwige ziel zit vol extatische 

verrassingen die haar in staat stellen boven zichzelf uit te groeien en 
wonderen te verrichten. Maar dat is, zoals Scheherazade zegt in "One 

Thousand and One Nights“, een nieuw verhaal. 
 

Voetnoten: 
 

1. Merk op dat Trump is gekozen met de belofte om de spiraal van de 
Amerikaanse staatsschuld (fiscale schuld) in toom te houden, die hij 

van Obama heeft geërfd en die hij als socialist (linkse politicus) 
heeft veroordeeld, toegewijd aan uitgaven en de grote overheid.  

 
In plaats daarvan heeft Trump in de eerste drie jaar van zijn 

presidentschap zelfs de accumulatiegraad van de staatsschuld 
verhoogd. Dit is heel makkelijk gedaan omdat zowel democraten als 

conservatieven het er in het Congres elk jaar over eens zijn om het 

schuldplafond te verhogen wanneer de staatsschuld met nog een of 
twee biljoen dollar uit het niets (hier) wordt gedrukt, terwijl ze het 

tegelijkertijd niet eens kunnen worden over een paar miljard dollar 
aan investeringen (minder dan 1% van de jaarlijkse toename van de 

staatsschuld) om de Zuidelijke grens te beschermen. 
 

2. Deze discussie verklaart ook waarom de talrijke manipulaties van 
vele E.T.-rassen op het menselijk genoom in verschillende 

tijdperken het goddelijke model, bekend als Adam Kadmon, 
helemaal niet hebben beïnvloed, maar alleen de biologische 

https://en.wikipedia.org/wiki/One_Thousand_and_One_Nights
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Thousand_and_One_Nights
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prestaties van het fysieke lichaam hebben verslechterd en het 
sterftecijfer hebben verhoogd, dat wil zeggen dat ze het menselijk 

leven, dat vroeger 1000 jaar en langer was in de voorbije 
prehistorische incarnatie-experimenten op aarde, hebben verkort.  

 

De echte manipulatie van de geïncarneerde menselijke soort 
gebeurde door het inbrengen van laagfrequente, op angst 

gebaseerde patronen in de mentale en emotionele lichamen door 
donkere entiteiten uit het astrale vlak, en door astrale 4D-

implantaten in het fysieke lichaam te plaatsen om de vrije stroom 
van zielsenergie door de zeven lichaamschakra's te blokkeren en 

mensen dom te houden. Maar zelfs deze meest afschuwelijke 
ingreep kon de ascensie van mensen, die Gods vonken zijn, niet 

voorkomen. 
 

3. Toen ik deze regels begin 2003 schreef, bedroeg het Amerikaanse 
handelstekort 444 miljard dollar. In de daaropvolgende jaren 

verdubbelde het Amerikaanse handelstekort tot bijna 900 miljard 
dollar in 2018, terwijl de dollar in het eerste decennium van het 

derde millennium, na de invoering van deze nieuwe munt op 1 

januari 2002, met bijna 50% in waarde daalde ten opzichte van de 
euro. Ondanks deze algemeen bekende feiten zingen alle 

deskundigen en politici de laatste 15-20 jaar als een mantra nog 
steeds hetzelfde fictieve argument van vermeend economisch 

herstel, alleen maar om de bezorgdheid van de burgers over de 
reeds uitgebroken laatste economische crisis in de wereld te sussen. 

Dit feit verklaart ook de roekeloze handelsoorlogspolitiek die Trump 
momenteel tegen de rest van de wereld  voert, om het voortdurend 

groeiende handelstekort van de VS met China, de EU en andere 
industrielanden binnen de perken te houden - tevergeefs. Hoewel hij 

enorme tarieven op de meeste Chinese goederen heeft geheven, 
blijft het handelstekort van de VS met China onverminderd 

toenemen, omdat de VS niets produceren dat zij naar China kunnen 
exporteren of door goedkope Chinese importen kunnen vervangen. 

 

Hetzelfde geldt voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en nog veel 
meer westerse landen met hoge handelstekorten, waar de 

heersende cabal bewust de industriële basis heeft vernietigd om de 
bevolking te verarmen en uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde op te 

richten. Maar ze hebben in deze doelstelling op alle stijgende 
tijdlijnen, waarover ik hier schrijf, volledig gefaald. Deze 

onherstelbare economische situatie zal bijdragen aan de ondergang 
van het Imperium van het Kwaad en de slogan ‘Make America Great 

Again’ van Trump zal een leeg eufemisme bewijzen te zijn - een 
oxymoron van de Eindtijd. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-5/
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4. Zie "De komst van de Heer en zijn tekenen" (2 Thess 2). 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Thessalonians+2&version=NIV
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XII. Psycho-Energetische Grondslagen van 

Menselijke Onverzettelijkheid 

– Essay – 

 

Georgi Alexandrov Stankov, August 12, 2019 

Vertaald uit het duitse boek “Neue Gnosis: Evolutionssprung der 

Menschheit“, 2001 in het engels door de auteur.  

Dit essay werd in 2004 geschreven en als bijlage aan dit boek 

toegevoegd.  

  

Door de essentie van de nieuwe pantheorie van de Universele Wet 

zijn al mijn geschriften inhoudelijk en logisch-causaal met elkaar 
verbonden en onderling afhankelijk. Dit essay over de psycho-

energetische grondslagen van de menselijke onverzettelijkheid is geen 
uitzondering: De boodschap kan alleen de lezers bereiken die mijn 

andere werken over wetenschap en gnosis al intensief hebben 
bestudeerd en ze zowel intellectueel als spiritueel inspirerend hebben 

begrepen. 
 

In de praktijk vervangt de nieuwe theorie van de wetenschap alle 

eerdere wetenschappelijke, filosofische en triviale categorische 
systemen die de mensheid in haar geschreven geschiedenis heeft 

voortgebracht omdat ze fundamenteel verkeerd en ontoereikend zijn 
gebleken. Bijgevolg verwerpt zij zonder enig voorbehoud alle huidige 

instellingen, sociale vormen en normen die gebaseerd zijn op dergelijke 
valse ideeën en principes. 

 
De inherente neiging van de mens om zich vast te klampen aan absurde 

geestelijke en materiële structuren enkel en alleen vanwege zijn 
bestaan en om elke nieuwe kennis te weigeren, is wat ik "menselijke 

starheid" noem. Deze eigenschap kenmerkt de archetypische 
persoonlijkheidsstructuur van de overgrote meerderheid van de huidige 

geïncarneerde zielen; het is een resultaat van hun feitelijke spirituele 
ontplooiing op de driedimensionale aarde.   

 

Vanuit psychologisch oogpunt is de nieuwe theorie van de Universele 
Wet dus een beslissende afwijzing van de menselijke onverzettelijkheid 

- van de inherente neiging van de mens om elke confrontatie met 
nieuwe veeleisende spirituele inhoud, die de gebruikelijke manier van 

denken, voelen en handelen in twijfel trekt, te weigeren en om 
voortdurend aan te dringen op het toestaan van alleen comfortabele, 

voorgekauwde  meningen, uitspraken en standpunten die niet raken 

http://www.stankovuniversallaw.com/neue-gnosis-evolutionsprung-der-menschheit-zu-beginn-des-3-millenniums/
http://www.stankovuniversallaw.com/neue-gnosis-evolutionsprung-der-menschheit-zu-beginn-des-3-millenniums/
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aan diepgewortelde angsten en die het dagelijkse en politieke leven 
conflictvrij en hanteerbaar lijken te maken. Dit heeft geleid tot vele 

beperkende, intellectueel uiterst vijandige regels van menselijk gedrag, 
zowel op individueel als op collectief niveau, zoals de "politieke 

correctheid" die ik vaak citeer; deze laatste heeft zich recentelijk 

verspreid in de politiek, de reguliere media en de wetenschap en oefent 
de functie uit van een rigide en zeer efficiënte zelfcensuur in de huidige 

westerse samenleving, die slechts oppervlakkig wordt beschouwd als 
toegeeflijk. 

 
Menselijke starheid, zowel op mentaal als op emotioneel niveau, is een 

uitdrukking van de overdreven expressie van het ongereflecteerde 
ego in de huidige populatie van geïncarneerde Jonge Zielen, die in feite 

door mentale inertie en een krampachtige gehechtheid aan bestaande 
materiële en mentale structuren wordt gekenmerkt. Door de leidende 

kracht van de ziel te ontkennen en zo het geheugenverlies van de 
geïncarneerde persoonlijkheid te versterken, streeft het ego naar een 

constante controle over de gebeurtenissen.   
 

Om deze reden evalueert het ego elke externe verandering die voor het 

zielsplan van het individu is voorzien – en vanuit het perspectief van de 
ziel (er is geen andere relevante visie op de zaken) vertegenwoordigt 

het altijd een noodzakelijke gnostische pedagogische taak voor de 
geïncarneerde persoonlijkheid – als een onplezierige of bedreigende 

gebeurtenis die zijn gebied van actie in twijfel trekt. Vandaar het 
spreekwoordelijke wantrouwen van het ego ten opzichte van de ziel en 

elke vorm van verandering die het interpreteert en vreest als een 
onrechtvaardige slag van het lot in de overgrote meerderheid van de 

gevallen.  
 

Dit onbuigzame gedrag, dat vooral in de cyclus van de Jonge Ziel een 
hoogtepunt bereikt, erkent niet het potentieel van een creatieve 

ontplooiing die inherent is aan ieder mens. Dit laatste kan alleen 
worden bereikt wanneer het individu in de uitoefening van zijn "door 

God gegeven" vrije wil, mentaal door de veelvuldige 

waarschijnlijkheidsalternatieven van het menselijk bestaan speelt, die 
de ziel aan hem in de vorm van ingevingen, dromen en innerlijke 

impulsen communiceert, als concrete levensmogelijkheden en de beste 
alternatieven in de driedimensionaliteit van de ruimte-tijd realiseert.  

 
Deze diversiteit aan levensvormen die uit de innerlijke zielsdimensie 

voortkomen en zich op het historische toneel als sociale verandering 
manifesteren, voor zover dit niet door diepgewortelde angsten wordt 

geblokkeerd, leidt onvermijdelijk tot verwerping van de heersende 
normen, dogma's en wetten van menselijk gedrag die door vorige 
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generaties zijn overgenomen, omdat deze de evolutie van de mens naar 
een transgalactische soort in de weg staan.      

 
Hetzij in het wetboek, "politieke correctheid" of als een eenvoudige 

uitspraak in het dagelijks leven: "Dat is niet goed om te doen", 

dergelijke gedragsregels en geboden hebben een extreem beperkend en 
remmend effect op het denken en de scheppingskracht van het individu 

op een universele manier en beperken sterk het spectrum van 
levensalternatieven. De levensvariant die vanuit zo'n beperkt 

wereldbeeld en spirituele verstikkendheid wordt gerealiseerd, moet 
onvermijdelijk eendimensionaal, steriel, onmenselijk, vreugdeloos en 

fantasieloos blijven. Dit zou een een nauwkeurige beschrijving moeten 
geven van het huidige sociale en privé-leven dat mensen op deze aarde 

leiden. 
 

Het tegenovergestelde van de menselijke onverzettelijkheid is dus de 
consequente en volhardende afwijzing van alle momenteel bestaande 

overtuigingen, meningen, regels en gedragspatronen die in de huidige 
maatschappij te vinden zijn. Ze bepalen de interpersoonlijke relaties op 

een zeer noodlottige, onontkoombare wijze en transformeren het ideale 

goddelijke beeld van de mens dat op deze aarde gerealiseerd zou 
moeten worden in een karikatuur. Alleen vanuit deze Faustiaanse 

ontkenning kan het inherente creatieve potentieel van de mens zich 
werkelijk ontvouwen en een nieuwe liefdevolle en vreugdevolle 

mensheid tot stand brengen. 
 

Het uitgangspunt van zo'n spirituele rebellie kan alleen de nieuwe 
Wetenschappelijke Theorie van de Universele Wet zijn. Zijn 

axiomatische fundamenten verhinderen de gebruikelijke krampachtige, 
dogmatische aanhankelijkheid aan twijfelachtige intellectuele en 

spirituele inhouden die in het onderwijs van hedendaagse conventionele 
pseudo-wetenschappelijke theorieën in universiteiten en scholen worden 

waargenomen. De nieuwe theorie veronderstelt in de eerste plaats 
logisch-axiomatisch denken en kennis. Deze intellectuele 

verworvenheid is niet alleen op dit moment ongewoon, maar is vrijwel 

onmogelijk vanwege de heersende levensomstandigheden en sociale 
beperkingen, omdat ze onvermijdelijk tot een allesomvattende 

confrontatie met de hele sociale omgeving zou leiden, die bijna 
uitsluitend is geconstrueerd volgens onlogische gedachten en ideeën en 

de existentiële fundamenten van het leven van het individu op 
beslissende wijze in gevaar zou brengen. 

   
Slechts zeer weinige, als die er al zijn, moedige Oude Zielen, kunnen 

zich aan het einde van hun incarnatiecyclus bewust en vol vertrouwen 
aan zo'n confrontatie blootstellen. Ze weten en voelen op onmiskenbare 
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wijze dat ze in de nabije toekomst alle beperkingen en emotionele 
spanningen van de incarnatiebeleving op de planeet Aarde voorgoed 

achter zich zullen laten en zich daarom niet meer ondergeschikt hoeven 
te maken aan de huidige illusoire levensomstandigheden. Daarom zijn 

de gevorderde zieleleeftijd van de geïncarneerde persoonlijkheid en de 

diepgaande kennis van de nieuwe Theorie en Gnosis van de Universele 
Wet onmisbare voorwaarden voor het succesvol overwinnen van de 

menselijke onverzettelijkheid op het individuele en collectieve gebied.   
 

Dit overwinnen is tegelijkertijd de belangrijkste voorwaarde voor de 
initiatie van het Licht Lichaams Proces (LLP) - Light Body 

Process (LBP) door de ziel. Dit extreem dynamische energetische 
proces op het niveau van de ziel en het psycho-mentale niveau initieert 

de evolutie van de momenteel mentaal en fysiek zeer beperkte soort 
"Mens" naar een onsterfelijke transgalactische, multidimensionale 

entiteit van immense kennis en onvoorstelbare energetische 
vermogens. Dit beperkt ook in grote mate de kring van mensen die in 

de eerste plaats van deze geschriften zullen profiteren en die in staat 
zullen zijn om mijn voorbeeld te volgen. Een meester wordt immers niet 

beoordeeld op het aantal van zijn leerlingen, maar op het aantal 

meesters dat hij heeft opgeleid.   
 

De personen die deze weg van volmaaktheid gaan en hun 
incarnatiecyclus als "Opgestegen Meesters" beëindigen, worden 

gekozen om de nieuwe geestelijke leiders van de mensheid te worden. 
Zij zullen de Jonge Zielen vervangen, die als politici en economische 

bazen aan de macht in hun huidige incarnatie hebben besloten om 
aardse ervaringen in het manipuleren van mensen en materie te 

verzamelen, omdat zij niet langer in staat zullen zijn om te gaan met de 
hoge spirituele eisen van de nieuwe verlichte mensheid van liefde en 

gnostische kennis, die uit dit evolutionaire proces zal voortkomen.     
 

Dit proces is lang geleden voorbereid en is het onderwerp van 
verschillende uitspraken in de Bijbel, zoals de voorspelling van Jezus 

Christus dat wanneer de "Zoon des Mensen" komt, het land van de 

slechte wijnboeren (wijnbouwers) zal worden weggenomen en aan de 
goede wijnboeren zal worden gegeven (Matthew, 21,33-41). 

 
In de mate dat de huidige "macht en de massamens" zijn 

onverzettelijkheid zal overwinnen en bereid is elke vorm van 
manipulatie af te zweren en zich te wijden aan nieuwe geestelijke 

doelen, zal de komende radicale sociale transformatie min of meer 
soepel en zonder geweld verlopen. Op dit punt moet ondubbelzinnig 

worden benadrukt dat bijna alle wreedheden en geweld die de 
mensheid heeft ondergaan en voortdurend in stand houdt, zij het op 

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+21%3A33-41&version=NIV
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sociaal-politiek niveau of in interpersoonlijke relaties, hun oorzaak 
vinden in de spreekwoordelijke psycho-mentale onverzettelijkheid van 

de soort "mens" - in zijn weigering om na te denken over zijn eigen 
motieven, impulsen, gevoelens en gedachten en deze uiteindelijk te 

veranderen.  

 
In plaats daarvan worden alle spirituele tegenstrijdigheden en innerlijke 

zielsspanningen die de mens in deze staat van ontkenning gedwongen 
waarneemt, niet op het spirituele niveau – dat wil zeggen daar waar ze 

ontstaan - opgelost, maar op de buitenwereld geprojecteerd en als 
gewelddadige conflicten verwerkt. Deze mentale houding is een 

uitdrukking van de heersende oorlogszuchtige geest van geïncarneerde 
Jonge Zielen, die momenteel de meerderheid van de zielen op deze 

planeet vertegenwoordigt, zoals op voorbeeldige wijze te zien is in het 
Amerikaanse congres en de Amerikaanse regering in Washington D.C. 

en in andere hoofdsteden van de Westerse wereld. 
 

Met het begin van de Evolutionaire Sprong zullen dergelijke polarisaties 
en spanningen in het emotionele en mentale lichaam van de 

geïncarneerde persoonlijkheden extreem toenemen en tijdelijk tot een 

escalatie van geweld op aarde leiden (wat precies is wat er gebeurde in 
de volgende 15 jaar sinds 2004 toen ik dit essay schreef). De weergave 

van deze wreedheden zal de massamedia aan de vooravond van de 
Evolutiesprong domineren en zal geen ruimte laten voor constructieve 

spirituele reflecties die de weg voor een universele oplossing van het 
geweldsprobleem van de mensheid kunnen bereiden. Het fenomeen van 

steriele, onoprechte massamedia-aandacht is dus ook het resultaat van 
de wijdverbreide menselijke onverzettelijkheid - de weigering om de 

naakte feiten in het juiste perspectief te plaatsen. Deze ontkenning zal 
de komende maanden en jaren haar hoogtepunt bereiken (dit is een 

andere briljante profetie voor de huidige eindtijd van duidelijk zichtbaar 
hysterische, nep-MSM in het westen).   

 
Deze onverzettelijkheid en de daaruit voortvloeiende neiging tot geweld 

hebben een doorslaggevende invloed op het huidige agnostische 

karakter van de Jonge Zielen: Deze negatieve eigenschappen komen uit 
de uitgesproken mentale focus op de driedimensionale buitenwereld 

voort, welke deze zielen momenteel met enthousiasme in de vorm van 
materie en mensen manipuleren. Op deze manier geloven ze dat ze hun 

innerlijke zielsproblemen kunnen oplossen. Tegelijkertijd worden ze zo 
door talrijke angsten en gedragsdwangneuroses gedreven, dat ze de 

verkenning van de innerlijke-ziel-dimensie als een bedreiging zien voor 
de vermeende veilige fundamenten van hun bestaan en hardnekkig de 

geestelijke oorzaken van hun conflicten vanuit dit beperkte mentale 
gezichtspunt ontkennen. 
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Deze geesteshouding impliceert zowel de huidige ego-centrering van 

de geïncarneerde persoonlijkheid, die resulteert in de inkapseling en 
accumulatie van psychische en spirituele energie als gevolg van talrijke 

blokkages en de daaropvolgende oriëntatie van het sociale leven, dat 

momenteel door mentale verlamming en spirituele steriliteit wordt 
gekenmerkt.  

 
In het hiernavolgende zal ik daarom ingaan op verschillende actuele 

typische psychosociale aspecten en fenomenen van de menselijke 
weigering om te veranderen en zich te ontwikkelen om de perceptie van 

de lezer van dit centrale psychologische probleem in de komende 
decennia aan te scherpen. 

 

Menselijke onverzettelijkheid als sprookjesmythe 
 

Elk zielsfragment begint zijn incarnatiecyclus in een staat van 
volwaardige amnesie met betrekking tot zijn astrale oorsprong, die in 

stand wordt gehouden door sterke existentiële en fundamentele 
angsten. Dergelijke angsten hebben een zeer beperkend effect op het 

denken en het gedrag van de pas geïncarneerde persoonlijkheid, die in 
dit stadium van haar aardse ervaring nog niet in staat is om na te 

denken over en afstand te nemen van haar op angst gebaseerde 
structuur. Integendeel, de angststructuur domineert de psyche, de 

denkwereld en het gedrag van de Onrijpe Ziel op zo'n perfecte manier 
dat er geen ruimte is voor een onafhankelijke ontwikkeling van de 

persoonlijkheid. Ergo: 
 

De persoonlijkheidsstructuur van de pas geïncarneerde ziel 

is haar angststructuur. 
 

Zij moet nu in de loop van haar lange incarnatiecyclus stap voor stap 
het vermogen tot zelfreflectie leren. Ze voelt op een diepe, quasi 

mystieke manier dat ze onherroepelijk uit de paradijselijke 
omstandigheden van haar astrale bestaan naar de wrede materiële 

wereld van de aarde werd verdreven - vandaar de bijbelse mythe van 
de verdrijving uit het paradijs - en neemt deze nieuwe angstaanjagende 

staat van totale afscheiding van het oorspronkelijke thuisland van de 

onlichamelijke zielen, die ze nu in een lange "reeks" van individuele 
incarnaties op verschillende manieren moet onderzoeken, waar als 

schreeuwend onrecht.  
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Deze intuïtieve gewaarwording vormt de basis gemoedstoestand van de 

aardse persoonlijkheid. Omdat de geïncarneerde ziel vergeten is dat zij 
vrijwillig haar toestemming voor deze energetische fasesprong in de 

materiële driedimensionaliteit van het mens-zijn heeft gegeven, zoekt 
zij nu de oorzaak van haar wrede en onrechtvaardige lot uitsluitend in 

de buitenwereld, die zij volgens haar beperkte waarneming beschouwt 
als een objectieve vijandige werkelijkheid die onafhankelijk is van het 

menselijk bestaan. In feite is de driedimensionale werkelijkheid slechts 
een bewuste vermomming, een camouflage die alleen door de beperkte, 

op angst gebaseerde zintuiglijke waarneming van de geïncarneerde 
persoonlijkheid ontstaat.   

 

De menselijke zintuiglijke waarneming is een bewuste constructie van 
de ziel die ervoor zorgt dat het menselijk bewustzijn op een zeer smal 

spectrum van energetische gegevens gericht is. De energetische 
scheiding en ontoereikende ontwikkeling van de lichaamschakra's in het 

merendeel van de huidige geïncarneerde zielen, vernauwt zich in een 
verfijnd samenspel met de fundamentele angsten die door de ziel in de 

psychische structuur van de geïncarneerde persoonlijkheid zijn 
ingebouwd, en ook in de menselijke waarneming. Aangezien deze 

"constructiefouten" van de soort "mens" zich als integraal onderdeel 
van zijn biologisch wezen manifesteren, is het verstand van de meeste 
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mensen op dit moment niet in staat om de overlappende aard van deze 
bio-energetische fenomenen te herkennen, laat staan bewust te 

overwinnen, zoals de bedoeling is in het LLP.  
 

De driedimensionale ruimte-tijd die de mens waarneemt, is dus een 

geprefabriceerde, zorgvuldig geplande vormgeving van de ziel voor haar 
incarnatie-experiment op aarde, met als doel de geïncarneerde 

persoonlijkheid te trainen in het omgaan met een smal spectrum van 
extreem polariserende psychische en mentale energieën. 

 

Ruimte-tijd als de Primaire Term van het menselijk bewustzijn en 
tegelijkertijd als het ervaren van de omgeving, is dus een volledig 

subjectieve werkelijkheid - subjective reality - die gebaseerd is op het 
onbewuste "vasthouden van de tijd in het hoofd" - een 

fundamenteel psycho-mentaal proces, dat voor het eerst door mijzelf 
werd herkend en beschreven met de ontdekking van de Universele Wet. 

Tegelijkertijd vormt het de basis van de menselijke talen en alle 
wetenschappen - basis of human languages and all sciences - het 

vermogen van de mens om mondeling te communiceren door middel 
van uitdrukkingen en om kennis te verwerven over de omgeving en 

zichzelf onder deze beperkte energetische condities. 

 

Het is een centrale vondst van de nieuwe Gnosis en Theorie van de 
Universele Wet, die ik in mijn boeken in detail heb behandeld. Het 

verklaart de inherente neiging van de meeste geïncarneerde zielen om 
zichzelf als afzonderlijke bio-organismen te beschouwen en daarom alle 

dingen en gebeurtenissen van de zichtbare materiële wereld te 
interpreteren als afzonderlijke fenomenen van zichzelf en niet als 

producten van hun beperkte waarneming. 
 

Dit heeft geleid tot het ontstaan van het momenteel overheersende 
materialistische en empirische wereldbeeld. Enerzijds is het gebaseerd 

op het principe van scheiding - principle of separation - en 
beschouwt het de wereld als een slagveld van biologische organismen 

en mensen; anderzijds is het een eerbetoon aan het principe van 

empirisme en zoekt het alle kennis en geheimen van de natuur in de 
schijnbaar gescheiden buitenwereld, in plaats van ze te vinden in de 

platonische wereld van de ideeën van de menselijke psyche en de 
geest, zoals de oude Griekse filosofen ons leerden. 

 
Lees hier: Neoplatonism and Christianity – ebook 

 
Helaas moesten er meer dan tweeduizend jaar tevergeefs voorbijgaan 

voordat ik het idee had om opnieuw voor deze aanpak te kiezen. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/01/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-5/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/language-as-the-limit-of-gnosis/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-fraud-of-modern-science-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
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Uitgaande van de Platonische Primaire Term van Alles-DAT-Is 
ontwikkelde ik een feilloze Axiomatics van het menselijk denken, 

waarmee ik niet alleen de natuurkunde, maar ook alle natuur- en 
geesteswetenschappen kon verenigen: 

BASIS WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN: DE TETRALOGIE VAN 

WETENSCHAP 

• Vol. I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version) 
• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Concise 

version) 

• Vol. II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version, 
Bulgarian) 

• Vol. III: The General Theory of Biological Regulation in Bio-Science 
and Medicine 

• Vol. IV: Das Universalgesetz im Spiegelbild der Philosophie 

Tegelijkertijd heb ik de oude Platonische en Neoplatonische gnosis 
uitgebreid door deze in overeenstemming te brengen met de laatste 

wetenschappelijke bevindingen van de 20e eeuw: 

WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN OVER FILOSOFIE EN GNOSIS  

• Neue Gnosis: Evolutionssprung der Menschheit 

• New Gnosis: The Evolutionary Leap of Mankind 

• La Nuova Gnosi: Il Salto Evolutivo dell ‘umanita’ 

• Gnostische Tradition der abendländischen Philosophie 

• Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook 

• Neoplatonismus und Christentum 

• Neoplatonism and Christianity – ebook 

• Philosophische Quellen: Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant 

• Gedanken 

• Thoughts – Part I 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iv-das-universalgesetz-im-spiegelbild-der-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/neue-gnosis-evolutionsprung-der-menschheit-zu-beginn-des-3-millenniums/
http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/07/la-nuova-gnosi-il-salto-evolutivo-dell-umanita/
http://www.stankovuniversallaw.com/gnostische-tradition-der-abendlandischen-philosophie/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/07/gnostic-tradition-of-western-philosophy-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/neoplatonism-and-christianity-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/gedanken/
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/05/thoughts-part-i/
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Deze prestatie vertegenwoordigt de grootste intellectuele revolutie in de 
geschiedenis van de mensheid en heeft de functie van het initiëren en 

theoretisch onderbouwen van de op handen zijnde radicale evolutie. 
 

Door zijn oorzakelijke astrale identiteit, zijn onsterfelijkheid als ziel, te 

vergeten en elke gedachte daaraan met kracht te verwerpen, moet de 
huidige geïncarneerde persoonlijkheid alle interpersoonlijke relaties en 

interacties in de Natuur en de maatschappij uitsluitend volgens het 
oorzaak-gevolg principe evalueren. Om deze reden ziet de 

geïncarneerde persoonlijkheid zich ofwel als "slachtoffer" van wrede 
omstandigheden en toevalligheden ofwel als overwinnaar door het 

gelukkige lot, wegens de ongerechtigheid van een wrede Natuur en 
eveneens een wrede sociale omgeving. In beide gevallen wordt het 

principe van de externe causaliteit nooit in twijfel getrokken. 
 

De realisatie dat de geïncarneerde ziel haar eigen 
levensomstandigheden voortdurend vanuit een hoger gezichtspunt van 

bewustzijn vormgeeft door ontelbare waarschijnlijkheidsalternatieven 
van haar aardse bestaan in de astrale rijken tijdens de slaapfasen te 

ontwerpen en deze met behulp van andere zielen in de driedimensionale 

ruimte-tijd van de aarde te realiseren, hoort niet thuis in zo'n enge 
deterministische visie. Vanuit deze innerlijke psychologisch hachelijke 

situatie kan de pas geïncarneerde ziel zich maar één manier voorstellen 
die haar uit haar huidige gehaatte toestand zou kunnen leiden: Zij is er 

vast van overtuigd dat haar bevrijding van de aardse troosteloosheid 
alleen het resultaat kan zijn van buitengewone gebeurtenissen van 

buitenaf,  die door goedbedoelde miraculeuze krachten aaneen worden 
geregen. Want de jonge geïncarneerde ziel weet niet dat haar bevrijding 

slechts een natuurlijk gevolg kan zijn van een bewuste en voortdurende 
ontvouwing van haar innerlijke zielspotentieel, dat zonder voorbehoud 

voor elke geïncarneerde persoonlijkheid beschikbaar is, wat zij onder de 
moeilijke omstandigheden op aarde moet herontdekken.  

 
Veel religieuze en seculiere mythen zijn uit deze heersende foutieve 

opvatting voortgekomen: Het zijn ontoereikende pogingen om de 

eschatologie van het menselijk bestaan vanuit het oogpunt van de enge 
aardse ervaring te interpreteren. In het christendom zou God moeten 

verschijnen als de "Verlosser", als de "Zoon des mensen", om het volk 
van de spanningen van de incarnatiecyclus te bevrijden en het naar de 

hemel te tillen. Hetzelfde Eindtijdsscenario speelt zich ook af in de 
islam. De mens kan zich alleen maar een uiterlijke wonderbaarlijke 

redding uit de ontberingen van het aardse leven voorstellen en houdt er 
geen rekening mee dat dit alleen het resultaat kan zijn van een 

individuele spirituele volmaaktheid, die het eigenlijke doel van het 
incarnatieproces is.  
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Deze verkeerde psycho-mentale houding van de huidige geïncarneerde 

zielen verklaart niet alleen de populariteit van veel sprookjes onder 
kinderen, maar ook onder volwassenen, omdat ze ingaan op de 

diepgewortelde behoefte van de mens om zijn aardse bestaan te 

interpreteren zonder de onderliggende angsten te hoog op te wekken. 
De filmindustrie, met name Hollywood, maakt uitgebreid gebruik van 

dergelijke archetypische sprookjes door hun oorspronkelijke acties te 
vertalen in moderne scripts, terwijl de onderliggende gnostische 

boodschap grotendeels behouden blijft. Dergelijke collectieve mythen 
hebben een enorm psychologisch effect op alle mensen en zijn in staat 

om hele beschavingen te stichten of te vernietigen. Dezelfde functie 
wordt vervuld door vele religieuze mythen, die intellectueel nauwelijks 

van de bekende sprookjes verschillen.  
 

De wereldberoemde mythe "Assepoester" verbeeldt deze 
psychologisch-cognitieve misvatting van de onvolwassen geïncarneerde 

ziel over de omstandigheden van haar aardse bestaan in de vorm van 
een licht verteerbaar sprookje op een perfecte archetypische manier. 

 

Assepoester is van adellijke afkomst, maar ze is het in haar moeizame 
dagelijkse leven vergeten en verlangt stiekem naar een nieuw bestaan 

dat bij haar intuïtief geraden afkomst past. De bevrijding van haar 
troosteloze bestaan kan dan ook alleen worden door een onverwachte 

externe gebeurtenis bereikt, de uitnodiging voor een bal in het 
Koninklijk Paleis. Deze wending van het lot vereist echter de extra 

magische krachten van een fee voordat alle tegenslagen en 
hindernissen van het huiselijke en moederlijke leven zijn overwonnen.  

 
Onder de gegeven sociaal-culturele omstandigheden is de aandacht van 

de mensen uitsluitend op de buitenwereld gericht en kunnen ze zich niet 
voorstellen dat een blijvende verandering ten goede in de 

levensomstandigheden alleen kan plaatsvinden binnen de 
persoonlijkheidsstructuur van het individu. Aangezien deze innerlijke 

verandering plaatsvindt zonder enige externe actie, kan het natuurlijk 

niet het onderwerp zijn van een sprookje of een plot voor een 
fantasiefilm. Daarom zoekt de mens in zijn mythen en sprookjes naar 

bovennatuurlijke krachten die deze transformatie van buitenaf 
teweegbrengen, zij het door de goddelijke voorzienigheid of door 

gelukkige toevalligheden, wat op hetzelfde neerkomt, want er zijn altijd 
verschillende magische krachten in het spel die het toeval van gelukkige 

omstandigheden in het geheim regelen. Het nieuwste wereldsucces van 
Harry Potter bewijst hoe wijdverbreid deze existentiële visie in de 

hedendaagse mensheid is.    
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Sprookjeswereld en sociale realiteit 
 
Dit is de spirituele oorsprong van niet alleen alle sprookjes, maar ook 

van alle gangbare opvattingen en overtuigingen die momenteel het 
sociale leven vormgeven. Deze omstandigheid verklaart de toenemende 

populariteit van het fantasy genre in films, soaps (moderne heksen) of 
pseudo-wetenschappelijke animaties van uitgestorven soorten zoals de 

dinosauriërs, waarvan het enige doel is om het sprookje van de 
willekeurige evolutie van organisch materiaal uit "materiële chaos" in 

stand te houden, ook al moeten dergelijke naïeve picturale 
voorstellingen onvermijdelijk de wetten van diezelfde evolutie terzijde 

schuiven. 
 

Maar ook alle TV-uitzendingen over of met prominente 
persoonlijkheden, die vergelijkbaar zijn met de term "dinos" voor 

dinosaurussen, worden in het Duits "Promis" genoemd voor 

beroemdheden, wat komt van het woord "Prominenz", waarbij er 
redelijke gronden zijn om te vermoeden dat deze term in feite eerder 

zijn oorsprong heeft in de promiscuïteit van de fysieke relaties en 
denkwijzen van deze mensen, zijn bezoedeld door het Fabelachtige van 

de Assepoesterpsychologie.  
 

Hoewel de meeste beroemdheden en degenen die hen als zodanig 
hebben uitgekozen, een vaag voorgevoel hebben dat ze, als 

onvolwassen Jonge Zielen, nog een hele tijd moedig de zielenrol van 
Assepoester op aarde zullen moeten spelen totdat ze aan het einde 

van hun incarnatiecyclus, dat wil zeggen over een paar duizend jaar, 
van hun huidige kikkerachtige staat in spirituele prinsen en prinsessen 

veranderen om de aarde als opgestegen meesters te verlaten. Toch zijn 
ze nu al bedwelmd door hun kortstondige opstijging naar de Olympus 

van dubieuze sociale roem.   

   
Vanuit dit oogpunt was het mediale drama rond Diana en prins Charles 

een doorleefde variant van Assepoester met uitgewisselde rollen, die 
geschikt was om de verborgen psychologische achtergrond van deze 

sprookjesachtige mythe te onthullen en zo blijvend in twijfel te trekken. 
Terwijl Diana zich wist te bevrijden van haar muffe, betekenisloze rol 

van een sociaal gevierde prinses en steeds overtuigender de emotionele 
en humanitaire aspecten van haar ongerepte individualiteit van een 

oude ziel belichaamde, verliet ze zichtbaar de psychologische wereld 
van de "Assepoester Zielen", die op voorbeeldige wijze door de Engelse 

koninklijke familie wordt belichaamd (voetnoot 1), en transformeerde ze 
zichzelf in een "Aristocratische Ziel" ten overstaan van het verbaasde 

publiek. Van een getrouwde prinses werd ze wereldwijd de prinses van 
de harten van miljoenen mensen. 



290 
 

 

 
Deze omstandigheid verklaart de enorme populariteit van Diana na haar 

moord, waarvan ze als oude ziel een voorgevoel had - her murder, of 
which she had a premonition as an old soul, en de algemene 

verontwaardiging over het harteloze gedrag van prins Charles en zijn 

familie in het aangezicht van haar plotselinge dood. Om de 
sprookjesachtige dramaturgie te keren, kon de Kikkerprins Charles, die 

een zeer onvolwassen Jonge Ziel is, het niet laten om in een kikker te 
veranderen onder Diana's doodskus. In dit drama werden zoveel 

mogelijk elementen van de sprookjesmythologie met elkaar vermengd, 
wat resulteerde in een emotioneel geladen plot dat het wereldwijde 

publiek in zijn baan trok. Ik laat het aan de lezer over om dit drama te 
interpreteren met de methodologie van een diepe psychologische 

analyse vanuit het gezichtspunt van de ziel zoals hier gepresenteerd, 
om het brede psycho-energetische effect van deze koninklijke 

tragikomedie, die Shakespeare waardig zou zijn geweest, te 
visualiseren.  

  
Het sociale succes waar de Jonge Ziel voortdurend naar streeft en 

waardoor zij zich met enthousiasme laat verblinden, is niets anders dan 

een goedkope voorbarige vervanger van de vruchten van de 
nagestreefde zielsevolutie, die zij pas na lange ervaring en het 

overwinnen van talloze sociale en persoonlijke mislukkingen en 
uitdagingen aan het einde van de incarnatiecyclus kan oogsten. Met 

andere woorden, sociale roem leidt niet tot het Licht Lichaams Proces 
en de Ascensie - Light Body Process en Ascension van de 

geïncarneerde persoonlijkheid, waarmee de prestatie van de ziel 
gedurende de hele incarnatiecyclus aan het eind wordt veredeld, maar 

blijkt een existentiële impasse te zijn: een levensleugen, waarmee de 
Jonge Ziel volgens haar ontoereikende ontplooiing zeker graag in 

overmaat leeft in de maatschappij van even onvolwassen zielen. 
 

Het enige criterium om op dit moment een beroemdheid te zijn is het 
individuele niveau van populariteit in de massamedia en niet de 

spirituele prestatie die daadwerkelijk is geleverd, want volgens de 

meerderheid van de onvolwassen zielen is het volstrekt irrelevant hoe 
deze populariteit tot stand is gekomen. Hier komt de beruchte korte 

herinnering van de Jonge Zielen goed van pas. 
 

Sommige bijzonder "luie" Jonge Zielen bijvoorbeeld geven er de 
voorkeur aan om in adellijke families te incarneren om vanaf hun 

geboorte een prominente status te bereiken zonder er iets voor te doen. 
Dergelijke biografieën kunnen echter slechts in zeer beperkte mate 

worden gerealiseerd in enkele delen van de wereld, bijvoorbeeld in het 
"verlichte" West-Europa, waar de samenleving, ongeacht haar 

https://www.youtube.com/watch?v=Bojt-clazxM
https://www.youtube.com/watch?v=Bojt-clazxM
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
http://www.stankovuniversallaw.com/home/
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democratisering en toenemende nivellering, blijft vasthouden aan deze 
atavistische sociale hiërarchie. In dergelijke gevallen kan de volgende 

vuistregel worden toegepast: Hoe hoger de adel, hoe meer 
"Assepoesterachtig" de zielen zijn die in dergelijke clans incarneren. 

 

Om de rol van Assepoester met succes te vervullen, moeten de 
biografieën van de aristocraten soms aanzienlijk worden gemanipuleerd, 

zoals in de biografie - biography book - van de bekende prinses Gloria 
von Thurn en Taxis -  Princess Gloria von Thurn and Taxis in Duitsland 

(die toevallig een schoolvriendin van mijn vrouw was, zodat we 
gemakkelijk alle leugens en fabeltjes konden onthullen die ze 

droefgeestig in dit boek had gestopt om haar saaie en onbewogen 
kindertijd te verfraaien), om recht te doen aan de sprookjesachtige 

mythe. Dergelijke fabels gedijen zeer goed op de grond van de uiterst 
korte herinneringen van de Jonge Zielen die momenteel de aarde 

domineren en zich met veel enthousiasme identificeren met dergelijke 
sociale sprookjes, zonder de eigenlijke inhoud ervan onder de loep te 

nemen. 
 

Door de suprematie van de massamedia wordt de bekendheid van de 

huidige televisieadel, die de blauwbloedige adel allang aan de rand van 
haar historische onbeduidendheid heeft gebracht, gemeten aan het 

aantal verschijningen, kijkcijfers en vermeldingen op televisie en andere 
media, niet in de laatste plaats als een citaatindex - citation index - in 

de wetenschappelijke pers, die "serieus" wordt gebruikt om de 
kwalificatie van een onderzoeker te beoordelen. 

 
Sociale roem verwerft zo de kwaliteiten van een verfijnd persoonlijk 

fluïdum, die als het ware door de beroemdheden wordt uitgestraald en 
zonder verlies van energie in verschillende lucratieve activiteiten kan 

vloeien. Als men, om welke reden dan ook, op een bepaald gebied roem 
verwerft, dan kan deze persoonlijke onderscheiding nu ook op andere 

gebieden zeer succesvol vanuit een financieel oogpunt.worden 
geïmplementeerd vanuit een financieel oogpunt.  

 

Als iemand bijvoorbeeld als politicus of sportman beroemd wordt, dan is 
het vanzelfsprekend dat hij of zij na het verlaten van de politiek of het 

actieve sportleven als showmaster op de televisie wordt ingehuurd en 
even mag zonnen in het licht van zijn of haar echte sterrendom, of 

beter gezegd in het sterrendom dat hij of zij heeft geleend van de 
uitgenodigde gasten van de show. Een beroemde tennisser - famous 

tennis player, die na verschillende mislukte relaties, financiële en 
juridische kwesties nog beroemder is geworden, wordt over het 

algemeen als goed gekwalificeerd beschouwd om als gespreksleider 

https://www.amazon.de/Gloria-von-Thurn-Taxis-Biografie/dp/3770011600
https://en.wikipedia.org/wiki/Gloria,_Princess_of_Thurn_and_Taxis
https://en.wikipedia.org/wiki/Citation_index
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Becker
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Becker
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Becker
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andere dubieuze beroemdheden naar hun existentiële ups en downs te 
vragen.    

   
Hetzelfde geldt voor de Joodse politicus, die als trampoline de Holocaust 

mocht instrumentaliseren om zijn eigen roem te bevorderen, totdat hij 

zelf over zijn hoge morele aanspraken struikelde. Daarna was het 
voldoende om een nep "mea culpa" in scène te zetten om zichzelf als 

moderator van andere "gevallen" grootheden aan te bevelen. De 
prominente Jonge Ziel houdt ervan zichzelf in het openbaar te 

verloochenen als een "gevallen engel" en, vrij van existentiële zorgen, 
haar exhibitionistische val uit de gratie als een voertuig te gebruiken om 

haar roem te katapulteren naar nieuwe duizelingwekkende hoogten.    
   

Een gepensioneerde bondsminister- federal minister, die als actief 
politicus al van een uitgesproken vermogen blijk heeft gegeven om  

de politiek tot op het clowneske af voorbeeldig te belichamen en een 
doorslaggevende rol heeft gespeeld in het faillissement van het 

pensioenstelsel in Duitsland, is blijkbaar bij uitstek geschikt om met 
publieke aantrekkingskracht vragen te stellen over "Wat ben ik" (een 

populaire Duitse show), na zijn hele leven lang in gebreke te zijn 

gebleven deze vraag te beantwoorden. En zo voort, en zo voort.    
    

De mate van populariteit, die slechts een abstract intellectueel criterium 
is en op zich geen toegevoegde waarde vertegenwoordigt, wordt nu 

'gemetaboliseerd' in lucratieve reclamecontracten, die op hun beurt 
'vloeibaar' worden in lucratieve vergoedingen. Zo'n persoon wordt dan 

als een sociale "keizer" ("Kaiser" in het Duits, wat de bijnaam is van de 
beroemde voetballer Franz Beckenbauer) veredeld, die door de Duitse 

bondskanselier- German Chancellor zelfs publiekelijk benijd kan worden 
om zijn narrenloze, prominente status - dezelfde kanselier die al snel 

van een ethisch gepromoveerd politicus tot de keizer van de politieke 
en economische wurggreep transformeerde.   

 
Het concept van prominentie, dat de moderne samenleving en 

economie diepgaand vormgeeft en vervormt, parodieert uiteraard de 

kenmerken van de Primary Term – de energie waaruit alles 
voortkomt. Zoals ik in de nieuwe economische theorie - new economic 

theory heb laten zien, was de uitvinding van geld oorspronkelijk 
bedoeld om de essentie van energie, oftewel ruimte-tijd, op het gebied 

van economische activiteit van de mensheid te weerspiegelen. 
 

Lees dit cruciale artikel: The New “Astral” Currency Is Coming  
(International edition) – De Nieuwe “Astral” Munteenheid Komt. 

     

https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Bl%C3%BCm
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Beckenbauer
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-new-astral-currency-is-coming-international-edition-2/
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Vanuit dit perspectief is het passend om de momenteel veelgeprezen 
persoonlijke beroemdheid als een soort virtueel "geldderivaat" met een 

zeer hoog rendement te definiëren. Deze felbegeerde socio-culturele 
onderscheiding lijkt moeiteloos van elke professionele of sociale vorm 

naar een andere te transformeren, zonder dat dit ten koste gaat van de 

financiële draagkracht. De "penetrantie van de bekendheid" wordt door 
de banken in financiële kredietwaardigheid omgezet en leidt tot het 

verstrekken van genereuze leningen voor zinloze economische 
activiteiten, die alleen de taak hebben om de bekendheid van de 

beroemdheden te vergroten, zoals blijkt uit de recente rechtszaak van 
een bekend, dubieus echtpaar in Duitsland (die niemand zich meer 

herinnert, zelfs ik niet). 
 

Om "de wet van het behoud van de bekendheid" te garanderen, moet 
de roemruchte kring van begunstigden natuurlijk klein worden 

gehouden. Daarom wordt de "wet van de sociale entropie" - dat wil 
zeggen de "wet van het behoud van de individuele bekendheid" - 

nauwgezet in acht genomen en treedt altijd in werking wanneer de 
bekendheid onder een grotere kring van mensen moet worden verdeeld. 

 

Het is dan ook geen toeval dat alle beroemdheden een opmerkelijke 
weerstand tonen om hun roem met gewone stervelingen te delen. 

Daarom verspreidt een nieuwe vorm van mediale incest zich snel: 
"Beroemde" presentatoren nodigen andere "beroemde" presentatoren 

uit voor hun talkshows omdat ze instinctief aannemen dat volgens de 
"wet van de toevoeging van de bekendheid van beroemdheden", die 

een praktische toepassing is van het beroemde gezegde "de ene hand 
wast de andere", hun roem alleen maar kan groeien. 

 
Het verzamelgedrag van beroemdheden kan zeer goed in 

boksgevechten worden waargenomen, die in Duitsland een groeiende 
populariteit genieten. Aan de vooravond van de Evolutionaire Sprong en 

de grootste economische wereldcrisis vervullen zij dezelfde functie als 
de gladiatorengevechten in Rome ten tijde van de ondergang.  

 

Het is veelzeggend dat de officiële staatstelevisie (ARD en ZDF),  
die oorspronkelijk een educatieve missie moest vervullen, de Romeinse 

keizers nabootst en volledig voor deze mediale hype op het laagste 
niveau bezwijkt. Voor elke bokswedstrijd wordt bijvoorbeeld een aantal 

beroemdheden, die hun roem uitsluitend te danken hebben aan deze 
staatsinstellingen, uitgebreid geïnterviewd en het is bijna gênant om te 

zien met welk enthousiasme zij met hun gezwets aan deze sociaal 
geaccepteerde vorm van primitieve punch-up bijdragen. Media-incest 

en geweld als het toppunt van de hedendaagse beroemdheden! Dit zijn 
de levensomstandigheden waarin de jonge Assepoesterzielen zich echt 

https://en.wikipedia.org/wiki/ARD_(broadcaster)
https://en.wikipedia.org/wiki/ZDF
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thuis voelen. Dit kudde-instinct van beroemdheden biedt voor de 
betrokkenen twee doorslaggevende voordelen:     

 
1) Het aantal externe beroemdheden wordt verminderd ten koste van 

interne mediale beroemdheden, wat leidt tot een aanzienlijke toename 

van de bekendheid van de moderatoren; 
 

2) Men blijft onder gelijken: Deze mediale incest vloeit voort uit de 
typische neiging van de Jonge Zielen om het anderszijn te verwerpen 

omdat ze bang zijn voor andere concurrerende alternatieven, want deze 
zullen onvermijdelijk hun eigen gunstige kijk op hun vermeende 

verdiensten in twijfel trekken. 
 

Aangezien prominente Jonge Zielen in de innerlijke-ziel-dimensie niet 
snugger zijn en zichzelf alleen in vergelijking met hun omgeving kunnen 

definiëren, bestaat hun omgeving uitsluitend uit even "succesvolle", 
geestelijk middelmatige personen. Dit sociale gedrag is bij het 

voorkomen van het risico op een ongunstige sociale vergelijking vanaf 
het begin zeer effectief. Daarom vergelijken traditionele beroemdheden 

die in de media worden gevierd zich nooit met spiritueel sterk 

geëvolueerde persoonlijkheden, die sowieso een echte zeldzaamheid 
zijn in de huidige maatschappij en dus per definitie het waarschijnlijkst 

het recht opeisen om echte beroemdheden te zijn. In plaats daarvan 
worden dergelijke spirituele persoonlijkheden meestal belachelijk 

gemaakt, gediskwalificeerd en naar de rand van de samenleving 
geduwd.  

 
De intellectuele adel zou eigenlijk het waardevolste deel van de 

samenleving moeten zijn, niet alleen volgens de westerse traditie van 
de Verlichting, maar ook volgens de bekende economische "wet van de 
afnemende marginale nutsbedrijven – “law of diminishing marginal 

utilities". Volgens deze wet is een gebruiksartikel des te waardevoller, 

hoe zeldzamer het is. Diamanten zijn zo duur omdat ze zo zeldzaam 
zijn. Water is over het algemeen erg goedkoop of heeft geen waarde, 

zolang het maar in overvloed beschikbaar is. In de woestijn zou een 
glas water voor een dorstige stervende echter oneindig veel 

waardevoller zijn dan een glas vol met hoogkaraatsdiamanten. De wet 
van de marginale waarde is dus geen echte wet, zoals de economische 

theorie ten onrechte beweert, maar slechts een observatie van de 
relativiteit van materiële waarden in de samenleving.    

 
De gebruikelijke intellectuele weigering van de Jonge Ziel-massa's om 

progressieve ideeën die verder gaan dan hun beperkte 
waarnemingshorizon te begrijpen en te accepteren, begint altijd met de 

sociale stigmatisering en onderdrukking van zulke leiders van het 

https://www.investopedia.com/ask/answers/013015/what-does-law-diminishing-marginal-utility-explain.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/013015/what-does-law-diminishing-marginal-utility-explain.asp
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denken en eindigt vaak met de uitoefening van brute kracht en hun 
fysieke vernietiging. Deze afwijzende vijandige houding van de Jonge 

Zielen ten opzichte van geestelijk superieure personen is niet alleen 
paradigmatisch voor de bloeddorstige geschiedenis van de mensheid, 

maar overheerst ook in de hedendaagse maatschappij. Het is een 

manifestatie van hun beperkte, egoïstische manier van denken, 
vervormd door de angst dat ze buiten de boot zouden vallen als ze een 

vergelijking met spiritueel superieure Oude Zielen zouden toestaan. 
 

En daar hebben ze eigenlijk gelijk in. Jonge Zielen voelen intuïtief aan 
dat ze gedurende vele incarnaties vol ontberingen nog een lange 

slopende ervaring op aarde moeten doorstaan, totdat ze klaar zijn om 
de aarde als opgestegen meesters te verlaten. Maar ze willen aan deze 

bittere waarheid niet herinnerd worden. Daarom houden de Jonge 
Zielen ervan om zich te verenigen en genadeloos alle denkers uit te 

roeien die hen van deze bittere waarheid bewust maken. 
  

Deze psycho-mentale tendens van de heersende Jonge Zielen om te 
streven naar de middenmoot, d.w.z. de middelmatige waarde en om 

kwaliteit te vervangen door kwantiteit, verklaart waarom we in de 

laatste decennia een duidelijke daling van het spirituele en intellectuele 
niveau in alle westerse massamedia en in de maatschappij waarnemen. 

Deze ontwikkeling, die aan het einde van de 19e eeuw begon, werd 
door Ortega y Gasset in zijn boek "De Opstand van de Massa's" - “The 

Revolt of the Masses” op ingenieuze en briljante wijze vanuit de positie 
van een verlichte Oude Ziel gepresenteerd. 

 
De hierboven beschreven sociaal-culturele fenomenen werpen een licht 

op hoe de menselijke onverzettelijkheid, waarvan er oneindig veel 
gedragsmatige facetten zijn, momenteel wordt gearticuleerd en welke 

innerlijke zielsverplichtingen dit met zich meebrengt. 
 

De drang naar bekendheid is een uitdrukking van typische 
basisangsten, zoals "arrogantie" en "verlangen naar erkenning" 

(narcisme), die veel Jonge Zielen in hun huidige incarnatie hebben 

gekozen, omdat de huidige sociale omstandigheden hen in staat stellen 
deze basisangsten ten volle te beleven, ervan te genieten of, afhankelijk 

van hun individuele doelen, erdoor te falen.  
Strikt genomen zijn vele vormen van het hedendaagse sociale leven 

door de meerderheid van de Jonge Zielen alleen maar ingesteld omwille 
van hun arrogantie en hun verlangen naar erkenning. 

 
De fundamentele menselijke angsten worden door de ziel tijdens het 

aardse leven doelbewust in de persoonlijkheidsstructuur van haar 
incarnatie opgenomen om de sluier van vergetelheid (het 

https://monoskop.org/File:Ortega_y_Gasset_Jose_The_Revolt_of_the_Masses.pdf
https://monoskop.org/File:Ortega_y_Gasset_Jose_The_Revolt_of_the_Masses.pdf
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geheugenverlies) over haar astraal-energetische oorsprong effectief in 
stand te houden. Mensen met zulke elementaire angsten moeten deze 

dan voortdurend in hun interpersoonlijke relaties uitleven. In veel 
opzichten gedragen ze zich als strikt geprogrammeerde bio-robots, 

uitsluitend op een bepaald gedrag en een bepaalde ervaring afgestemd 

en niet in staat om verder te groeien.  
 

Om deze reden sleutelen de onvolwassen Jonge Zielen bij voorkeur aan 
waarden en sociale omstandigheden die zij in de vorm van pseudo-

deugden of wenselijke levensbiografieën genieten, alleen maar om hun 
dubieuze angstgerelateerde prestaties in het dagelijks leven te 

veredelen en te rechtvaardigen. De levensfilosofieën die zich rond 
dergelijke inferieure ideeën vormen, zijn de psychologische 

Assepoesterbaljurk van de Jonge Ziel: momenteel meet ze haar 
ontplooiing in de aardse driedimensionaliteit uitsluitend volgens 

materialistische en geldelijke criteria en kan die alleen met 
surrogaatstandaarden, zoals de sociale roem zoals hierboven 

besproken, kwantificeren. 
 

Net zoals de baljurk van Assepoester om middernacht in de originele 

sjofele jurk en haar gouden koets in een pompoen verandert, zullen de 
momenteel plechtige beroemdheden zeer binnenkort in Assepoesters 

van de nieuwe verlichte maatschappij in de loop van de komende 
Evolutionaire Sprong veranderen (Laten we eens zien wat er dit jaar en 

in de komende jaren zal gebeuren).  
 

Aangezien op dit moment de innerlijke-zielsevolutie van de 
geïncarneerde persoonlijkheid geen algemeen geaccepteerd levensdoel 

in de samenleving vertegenwoordigt - men heeft niet eens een flauw 
idee hoe zo'n innerlijke-zielsevolutie er zou moeten uitzien; zelfs de 

beroemdste goeroes in esoterie en religie vormen daarop geen 
uitzondering - biedt het moderne extreem eendimensionale sociale 

leven geen adequaat kader voor zo'n spirituele evolutie van het 
individu.   

 

De weinige mensen die streven naar spirituele perfectie zijn momenteel 
gedwongen om in een staat van totale sociale isolatie te leven. De 

levensstijl van een sociale "Robinson Crusoe" stelt de wil en de 
zelfdiscipline van het individu echter voor enorme uitdagingen, 

aangezien elk bestaan streeft naar een sociale expressie. Alleen Oude 
Zielen met een stabiele psychische toestand en een enorme aardse 

ervaring kunnen deze uitdaging met succes aan. Maar zelfs een Oude 
Ziel is permanent van sociale contacten afhankelijk om zich op aarde te 

ontplooiien. Elke vorm van sociale quarantaine die een Oude Ziel vrij en 
gewillig onder de huidige ongunstige omstandigheden doormaakt, gaat 
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gepaard met een enorme verzaking aan levensvreugde (levenslust) die 
ze onder andere omstandigheden graag ten volle had willen genieten. 

 
Gezien het feit dat de Oude Ziel doordrongen is van een bijna 

ondraaglijk verlangen naar het astrale vaderland, is het maar al te 

begrijpelijk dat er voor zo'n persoonlijkheid weinig stimulans is om op 
aarde te blijven, ook al heeft haar ziel een transpersoonlijke missie op 

zich genomen. Omdat ze zich niet kan identificeren met de huidige 
maatschappij van de Jonge Zielen, heeft ze geen ambitie om sociaal 

vooruit te komen en is ze niet bereid om de kortstondige 
Assepoesterjurk aan te trekken om de schijn van een bedrieglijk sociaal 

succes na te bootsen. Ze weet op onmiskenbare wijze dat de klok 
weldra twaalf uur zal slaan en dat er een einde komt aan het zelfbedrog 

op deze aarde. 
 

Zoals gezegd heeft het Assepoestersyndroom van de Jonge Ziel 
vele facetten. Hoewel de Assepoesterziel misschien voor korte tijd in de 

pracht en praal van een mooie prinses mag schitteren om haar 
verlangen naar prestige ten volle te bevredigen, kan ze haar 

diepgewortelde twijfels over het illusoire karakter van dit kortstondige 

sociale succes niet volledig onderdrukken. Want zelfs de meest 
onvolwassen ziel weet op het niveau van haar Hoger Zelf dat er na elke 

sociaal succesvolle incarnatie verschillende zware levens als 
compensatie moeten volgen. 

 
Deze verhouding komt statistisch gezien voort uit het kleine aantal 

vermogende en succesvolle individuen en posities in de huidige 
samenleving. In het verleden was hun aandeel nog kleiner. Statistisch 

gezien kunnen maar heel weinig geïncarneerde zielen op aarde genieten 
van het voorrecht om de rol van een rijke, succesvolle of beroemde 

persoonlijkheid te spelen. Aangezien dergelijke bestaansredenen 
meestal vrij muf zijn en weinig uitdagingen bieden voor de ontvouwing 

van de ziel, is het overtuigend waarom zulke onrijpe zielen het einddoel, 
de voltooiing van de incarnatiecyclus en de overgang naar de angstvrije 

energetische staat van de causale werelden, zelfs tot op geen greintje 

naderen.   
 

Om haar kennis van de bittere innerlijke waarheid te onderdrukken, 
neemt de Assepoester Jonge Ziel zijn toevlucht tot verschillende 

bedrieglijke manoeuvres, die allemaal uitingen zijn van haar 
onverzettelijkheid. Een populaire bedrieglijke tactiek van de Jonge Ziel 

is om uit voorzorg verschillende baljurken te kopen, in de hoop dat als 
de jurk die van haar een prinses maakt in een Assepoesterjurk 

verandert, ze meer baljurken in haar kast zal hebben om het uiterlijk 
van een prinses te verlengen.  
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Deze aanpak is vooral populair bij veel bedrijfsleiders. Om sociaal 

succes te garanderen, verzamelen deze Jonge Zielen zoveel mogelijk 
leidinggevende posities. Zo bekleden een tiental mensen in Duitsland 

een kwart van de bestuurs- en commissarissenfuncties van alle DAX-

ondernemingen. Sommige mensen bekleden meer dan tien 
leidinggevende functies tegelijkertijd en beslissen over het lot van 

miljoenen werkende mensen, zonder dat de kwestie van 
"belangenverstrengeling" openlijk aan de orde is gesteld. 

 
Maar zelfs met een welwillende evaluatie van hun activiteit blijft het een 

mysterie hoe ze hun functies zinvol kunnen uitvoeren, tenzij ze geniaal 
zijn en een onvoorstelbare praktische efficiëntie en sociale competentie 

hebben. Deze veronderstelling wordt echter niet door het ellendige 
beeld dat zulke bazen vertonen ondersteund, zodra ze in problemen 

komen, zoals het optreden van de CEO van de grootste Duitse bank 
(Deutsche Bank) -  CEO of the largest German bank op dit moment 

maar al te duidelijk laat zien. 
 

De vele posities die dergelijke "idioten in krijtstrepen"- (“Nieten in 

Nadelstreifen“, een Duitse bestseller over de bewezen domheid van 
Duitse bedrijfsleiders) verzamelen, dienen alleen maar om hun angst 

dat ze hun verlangen naar erkenning in de huidige incarnatie niet ten 
volle zouden kunnen uitleven, te sussen. Om in hun taalgebruik te 

blijven, zulke onrijpe zielen hebben meer dan één 'trekkoord' nodig om 
hun angst voor een sociale val enigszins te verzachten. Dit geval onthult 

concreet de repetitieve psycho-mentale toestand waarin zulke zielen 
zich bevinden, zodat men zich hun drama goed kan voorstellen als ze in 

de komende wereldwijde economische crisis een totale schipbreuk lijden 
en geconfronteerd worden met een lege garderobe: De 

Assepoesterjurken die ze hebben opgepot zullen ineens " kapot " zijn, 
en er zullen geen bruiloften meer zijn waarop ze tegelijkertijd kunnen 

dansen.  
 

Nergens zal de menselijke onverzettelijkheid echter zo massaal 

voorkomen als in de omgang met mensen die zich in het Licht Lichaams 
Proces - Light Body Process bevinden en de komende jaren de aarde als 

opgestegen meesters zullen verlaten. De interpersoonlijke relaties 
tussen normale stervelingen en lichtwezens (lichtgestalten), dat wil 

zeggen tussen Assepoesterzielen en edele zielen, zullen de samenleving 
onvermijdelijk splijten en geheel nieuwe vormen van spirituele en 

gedragsafwijkingen in de eerste fase van de Evolutionaire Sprong 
produceren. Alleen al de gedachte eraan vervult mij met afschuw, zodat 

ik mijzelf echt moet overwinnen om er profetische woorden over te 
schrijven.      

https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Ackermann
https://www.amazon.de/Nieten-Nadelstreifen-Deutschlands-Manager-Zwielicht/dp/3426771365
https://www.amazon.de/Nieten-Nadelstreifen-Deutschlands-Manager-Zwielicht/dp/3426771365
http://www.stankovuniversallaw.com/2019/06/the-light-body-process-symptoms-and-healing-ebook/
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Met mijn ascensie als de eerste multidimensionale persoonlijkheid zal 

het tapijt letterlijk onder de voeten van de mensheid vandaan worden 
getrokken. Mannen zullen tijdelijk hun houvast verliezen en, omdat ze 

niet in staat zijn om de oorzaak van deze verandering in hun verkeerde 

overtuigingen te zoeken, zullen ze de weinige mensen die zich in het 
Licht Lichaams Proces bevinden of ernaar streven de schuld geven en 

het leven tot een hel voor hen maken. (Dit is wat er feitelijk is gebeurd 
in de vijftien jaar sinds ik dit essay in 2004 heb geschreven. Hierop 

reken ik, naast vele andere wreedheden, de ontelbare wrede aanvallen 
van verraderlijke, walgelijke internettrollen, betaald door de duistere 

geheime diensten in de VS en Europa, om de weinige geascendeerde 
meesters in de lichtwerkersgemeenschap, die net als ik na hun ascensie 

Gaia naar 5D in december 2012 hielpen opstijgen en vervolgens als 
avatars naar deze aarde terugkwamen in grote persoonlijke opoffering 

om ook de mensheid te helpen opstijgen, te treiteren). 
Het onvermogen van de meerderheid van de Jonge Zielen om zich te 

bezinnen en hun weigering om met de nieuwe bovenzinnelijke feiten 
rekening te houden, zullen in deze overgangsfase nieuwe vormen van 

menselijke onverzettelijkheid - van wreedheid en geweld - uitlokken die 

alles wat tot nu toe bekend was zullen overschaduwen, tenzij er een 
ongewoon groot aantal massale slagen van het lot plaatsvinden, zodat 

de mensen bezig zijn met hun naakte overleving en dus niet in staat 
zijn om hun inherente haat op deze Oude Zielen te botvieren (dit laatste 

alternatief zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar 2019 gebeuren en zal in de 
komende jaren nog verder uitdiepen).   

 
Dit bepaalt niet alleen de noodzaak van een wereldwijde economische 

crisis - world economic crisis, die ik in mijn andere geschriften - my 
other writings uitvoerig heb behandeld, maar ook het optreden van 

verschillende natuurrampen, die de meerderheid van de Jonge Zielen 
snel in de cyclus van de Volwassen Zielen met nieuwe spirituele eisen 

zullen transformeren. Deze zielen zullen niet de kans krijgen om hun 
agressie, die in deze psychologisch kwetsbare fase ten koste van de 

weinige Oude Zielen zal ontstaan, uit te leven, terwijl ze alleen maar 

moeten overleven. Veeleer moeten de Jonge Zielen in de noodsituatie 
erkennen dat ze afhankelijk zijn van hun kennis en hun medialiteit om 

hun existentiële uitdagingen te overwinnen. 
 

Zij zullen de Geascendeerde Meester en de Oude Zielen die in het LLP 
zitten, moeten accepteren als hun natuurlijke "door God gegeven" 

leiders en hun aanbevelingen en raadgevingen moeten opvolgen om te 
kunnen overleven. Anders zullen ze de aarde voortijdig verlaten. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2012/02/new-gnosis-the-evolutionary-leap-of-mankind-serial-14-2/
http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
http://www.stankovuniversallaw.com/category/economic-collapse/
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Gezien het eeuwige bestaan van de ziel en haar persoonlijke 
multidimensionaliteit, is het voortijdig beëindigen van een incarnatie 

niet relevant en verandert het eindresultaat van de incarnatiecyclus 
niet. Ook al klinkt deze uitspraak voor veel lezers misschien harteloos, 

het is slechts een liefdevolle uitnodiging om hun onverzettelijkheid los 

te laten en hun medemensen onvoorwaardelijk lief te hebben en te 
accepteren, vooral als ze geavanceerder zijn in hun spirituele evolutie 

dan zijzelf. 

Deze aanbeveling zal de komende jaren steeds belangrijker worden, 
omdat de levensomstandigheden op aarde fundamenteel zullen 

veranderen. In de loop van de Evolutionaire Sprong zal de oude sociale 
orde onherroepelijk ineenstorten; tegelijkertijd zullen de huidige 

beroemdheden in de politiek, de cultuur en de massamedia hun 
leidende posities verliezen en zichzelf transformeren in wat ze altijd al 

geweest zijn - in spirituele Assepoesters. 

Deze mentale degredatie, die zij als een sociaal verlies van hun 

beroemdheidsstatus zullen ervaren, zal voor hen zeer pijnlijk zijn en 
gepaard gaan met vele innerlijke weerstanden en schizofrene 

gedragspatronen. Het gezelschap van dergelijke personen zal op dit 

moment allesbehalve aan te bevelen zijn.       

* 

Deze verhandeling laat op indrukwekkende wijze zien hoe de nieuwe 
Theorie en Gnosis van de Universele Wet zich van een zuiver 

cognitiesysteem tot een ethische leer van profetisch karakter ontwikkelt 
- een proces dat alleen in de beste filosofische werken kan worden 

waargenomen. Filosofie en gnosis moeten praktisch worden beleefd. Ze 
kunnen niet worden van interpersoonlijke relaties losgekoppeld, zoals 

momenteel vanuit de positie van een kortzichtig, materialistisch, 
burgerlijk, vleselijk agnosticisme wordt beoefend in de hoop de op 

handen zijnde revolutionaire verandering zonder schade te overleven.   

Zoals de komende gebeurtenissen zullen aantonen, is deze hoop even 

illusoir als de camouflagestructuur van de driedimensionale 
werkelijkheid die de zielen voor hun incarnatiebeleving op aarde hebben 

bedacht. Pas als de causale werkelijkheid van de 7-voudige 
scheppingsrijken volledig geaccepteerd en verinnerlijkt is, zal men ook 

in staat zijn om het aardse bestaan creatief en vreugdevol met een 
portie kosmische humor te organiseren. Tot die tijd heeft homo 

onverzettelijkheid nog een lange, moeizame en inspannende weg te 
gaan.   

 



301 
 

 

Voetnoten: 
 

1. De term "Assepoester-ziel" is net zo goed van toepassing op jonge, 
onvolwassen, oorlogszuchtige menselijke zielen als op geïncarneerde 

Reptiliaanse en andere buitenaardse, niet-menselijke zielen uit het 

Orion/Reptiliaanse rijk van de voormalige Powers To Be - PTB, die 
dezelfde geestelijk onrijpe mentaliteit van de mens vertonen, die ze 

vanuit het astrale vlak beslissend vormgeven en bovendien zeer 
kwaadaardig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de Britse 

koninklijke familie, die enkele van de meest kwaadaardige 
Reptiliaanse meesterbreinen van de donkere cabal 

vertegenwoordigt. Met andere woorden, prinses Diana was een zeer 
moedige oude ziel om, voorafgaand aan de incarnatie, te kiezen 

voor een prominente bestemming die haar in "het hol van de leeuw" 
bracht, die haar uiteindelijk doodde.  

 
***************** 


