God, Zoon-Christus, Heilige Geest
God is volgens mij, wellicht zo het beste gezegd, Het Krachtprincipe die zich naar onze
wereld der tegenstellingen (de dialectiek, het zevende kosmische gebied) in drie elementen
uitsplitst, als een offer, om zijn Schepping van werelden en schepselen te realiseren:
God de Vader (het wilsprincipe), God de Zoon = later Christus (de verklaarder van de wil van
de Vader), de Heilige Geest (het Moederprincipe, het genezende, troostende kracht-principe
waarmee Christus werkt). Pas na de doop door Johannes wordt de Zoon tot Christus-Jezus.
Ook het uitgaande ‘witte, ofwel onzichtbare’ Licht van de Vader splitst zich hier (in de
dialectiek, de wereld der tegenstellingen) uit in zeven kleuren, evenals het Geluid (want alles
is trilling) in zeven basistonen. En ook de zeven krachtcentra in de mens als de chakra’s; de
zeven hersenholtes waarvan de ziel de 4e, de middelste is (de stip van de Indiër). Tevens de
zeven kosmische gebieden, de zeven Elohim. De zeven Bollen, Rondtes en Cultuurtijden.
De zeven basis-’planeten’: Zon, Maan/Aarde, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.
Ofwel, God openbaart zich in de dialectiek, dit is dus de gehele kosmos, in zevenvoud.
De dialectiek zelf, het werkterrein van God de Schepper, openbaart zich in twaalfvoud:
12 zodiakale Tekens , 12 paar hersenzenuwen (12 toonbroden), 12 paar ribben enz.
De heilige diamant (het goddelijke in de mens) heeft daarom zeven keer twaalf = 84 vlakken
(van Waarheid). De Alwaarheid is de diamant zelf. En ieder vlak is een waarheidselement.
84 Uur is/was ook de inwijdingstijd van de leerling in zijn tempel (grot of kist).
En wij liggen na onze dood 84 uur ‘boven aarde’ (ter losmaking van ons ethervoertuig).
Als de bijbel spreekt over 3 dagen (o.a. Jonas in de walvis) dan is dit een inwijding.
Deze inwijding nu is het gevolg van de werking door Christus met de Heilige Geestkracht.
Zoals de apostelen als eersten overkwamen na de hemelvaart van Christus (= nu Pinksteren).
Ook Paulus (Saulus) dit als eerste mens jaren erna overkwam op zijn weg naar Damascus. En
daarna bijvoorbeeld Christiaan Rozenkruis (hij is het ‘prototype’ van de nieuwe mens).
Het is een gebeurtenis als een bliksemflits in je bewustzijn. De ontwaakte Nieuwe Ziel in de
mens gaat ‘ter bruiloft’ met de Geest. De eenwording van Ziel en Geest (Maan en Zon, vrouw
en man, hart en hoofd, Abel en Kaïnkracht) is nu gerealiseerd zodat de mens weer geheeld,
geheiligd en ‘wetend’ is om zijn taak van God, als medeschepper naast Hem, op te pakken.
Het gaat dus ver boven een mystieke of occulte ervaring (zoals zoveel mensen kunnen ervaren
na bijvoorbeeld meditatie). Het is een substantiële verandering in ons wezen, een werkelijke
transmutatie die aanzet tot transfiguratie. De mens moet echter geheel rijp zijn, ervaringsvol
zijn, om volledig door de Heilige Geest veranderd te kunnen worden (dit duurt meestal vele
incarnaties). De mens wordt inderdaad een nieuw wezen. Hij is compleet anders geworden.
Hij straalt een enorme kracht uit. Hij is een ware magiër, een genezer geworden die nu ook
zelf kan werken met de (om)vormende helende Kracht van de Heilige Geest. Hij zal vooral
werken ter genezing van de ziel van een mens, en minder sterk alleen op het lichaam (al wordt
dit wel meegenomen). Hij staat als een rots, een Petri. God werkt nu bewust met Kracht door
hem heen, en hij wil en kan niet anders meer handelen dan hetgeen de Vader wil. Maar wel is
hij vrij hoe hij God dienen wil! Volgens mij werkt de Heilige Geest, dus de Kracht waarmee
Christus werkt, in vele graduaties op een mens in. Hierboven gaf ik de maximale uitwerking
aan van de transformerende Heilige Geestkracht, die dus tot uiteindelijke Verlichting en
Verlossing aanzet. Ook bij iedere zielenrijpheid van een mens kan de Heilige Geest, als een
genade, gedoceerd naar het bewustzijn, op een mens inwerken (als verlichtende- en tevens
inwijdingsmomenten). Het werkelijke helen c.q. heiligen van ons gehele stelsel wordt echter
eerder als een verontrustende storm met bliksem dan als een lieflijke koestering ervaren (zoals
meditaties kunnen zijn). Maar de werking van de liefdevolle, eerlijke Heilige Trooster is
uiteindelijk bedoeld om de mensheid in vrijheid tot haar goddelijke bestemming te voeren,
werkelijk van ‘kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid’!
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