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Inleiding I
Waarom lijkt de wereld voor de bewust voelende mens steeds gekker
te worden? Wat maakt dat er zoveel haat, nijd en woede onder de
mensen heerst? Waarom lijkt het dat je steeds meer buiten jezelf
moet gaan staan, om de alsmaar doordenderende maatschappij nog
te kunnen volgen? Waarom is er een zorgwekkende toename van
verslavingen wat betreft de social media ? Kinderen en mensen die
uur na uur “leven” in de virtuele wereld en “contacten onderhouden”
middels het social network?
Waarom is iedereen zo bang voor terreur, een 3e wereldoorlog en
misschien zelfs wel een Apocalyps op de aarde?
Is er überhaupt nog wel een leefbare aarde over 100 jaar? Onze
kinderen zullen het antwoord ondervinden, doch de vraag rijst: is de
wereld dan nog wel humaan en leefbaar?
De overweldigende prikkels die vandaag de dag op je af komen vanuit
de zintuiglijke wereld, maken dat het steeds lastiger, zo niet
onmogelijk, wordt om in stilte naar binnen te keren en je niet te laten
verleiden door de vele media invloeden. Die enkel maken dat de mens
zich nog meer focust op die ander en op uiterlijkheden, die
“volmaaktheid en jeugdigheid” inhouden, zoals die volledig voor ons
bepaald wordt.
De enkeling die zich door dit hele massageweld weet heen te
worstelen en op zoek is naar innerlijke rust en zichzelf, wordt verleid
met spirituele rituelen, vereringen, het nemen van trance verdiepende
middelen of het zich eigen maken van het mediumschap.
Deze “op zoek naar zichzelf” mens, heeft vaak een heel scala aan
behandelingen, inwijdingen en rituelen ondergaan en zoekt het ten
einde raad in het grote aanbod van spirituele boeken.
Het is een gebed zonder eind, wat maakt dat het nooit genoeg is. De
mens blijft zoeken. Waarnaar is allang niet meer duidelijk. Is het ene
trauma inzichtelijk, dan dient zich wel weer een andere aan. Is de ene
spirituele methode niet meer afdoende genoeg, dan volgt de volgende
methodiek om zich opnieuw in te kunnen verdiepen.
Maar…. zou dit echt de bedoeling zijn?
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Zou het echt nodig zijn om zoveel en vooral, zolang op zoek te zijn naar
jezelf of naar welke spirituele verdieping dan ook?
En is het daarbij echt nodig om zo massaal daarbij gebruik te maken
van spirituele “hulpmiddelen” in welke vorm dan ook?
De vraag die oprijst is dan: wanneer is het klaar??
Wanneer zijn we daar waar we zijn willen?.......................
Is het niet enkel een kwestie van het mysterie van het leven binnen de
schepping doorzien en tot rust komen in je Ware Zelf? Je onsterfelijke
Geest?
Daar waar vele oude mysteriescholen al naar op zoek waren: de
onvergankelijkheid van het Ware Zelf?
Maar hoe komen we daar? Wat moeten we daar voor doen? Wat
moeten we ondergaan?
Het antwoord is net zo simpel als het moeilijk is: NIETS. Enkel de
werelden die werkzaam zijn binnen de schepping doorzien, precies
zoals Jezus ons doceerde.
Enkel dieper afdalen in jezelf door je pijnen, trauma en innerlijke
verwondingen onder ogen te zien en ze het “Licht van jouw
Bewustzijn” te gunnen.
Zonder poespas of ingewikkelde procedures. Schep alleen de
mogelijkheid voor jezelf om in rust en veiligheid, in stilte jezelf te
ervaren en stapje voor stapje telkens een laagje dieper te gaan.
Want de echte mysteriewijsheid is niet te vinden in de zintuiglijke
wereld van middelen, spirituele goeroes, boeken of je logica.
De ware leer van de Onvergankelijke Geest / het Licht van je Ware Zelf
is enkel te vinden in je geestelijke werkelijkheid.
Al degenen, die de mysterieleer zoeken met een bewustzijn dat enkel
bepaald wordt door de zintuiglijke waarneming en door de logica,
zullen haar helaas niet kunnen ontdekken……
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Want alles, maar dan ook werkelijk alles, is gebaseerd op het Licht van
het Ene, dat wat nooit heeft deelgenomen aan de schepping, maar
waar wel alles uit is ontstaan.
Het AL LICHT.
Niets bestaat immers op zichzelf, alles is met elkaar verbonden en
elkaars gelijke. Zodra een groeiende groep mensen tot dit besef komt,
zal onze aarde een ongekend paradijselijk oord worden. De echte
hemel op aarde. Want het Licht van de AL Vader omvat nou eenmaal
alles:
Het onbenoembare en alle mysteriën van heel de schepping.
ONE EMBRACES ALL.
Zo ook het Licht van Alcyone…..
Helma Broekman
September 2017

NB: overal waar een * vermeld staat,wordt door Alcyone
terugverwezen naar Boek I NIEUWE DAGERAAD
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Inleiding II
Tegenstelling
Steeds meer ontstaat de indruk dat er twee tegengestelde goden zijn;
de één is de Schepper van het goede en de ander de schepper van het
kwade. Sommigen in de geschiedenis noemen deze laatste schepper
niet een god maar een demon.
Vele mystieke verhalen verwoorden over een “goed” en een “kwaad”
en ook de Bijbel noemt het “kwaad” volop.
Als je de Nag Hammadi geschriften erop na slaat, lees je dat er een
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het AL, het Pleroma
genoemd en de schepping zelf.
Yaldabaoth of Jaldabaoth wordt uitvoerig bij naam genoemd als
degene, die de schepping geschapen heeft vanuit zijn eigen
bewijsdrang, maar wel naar het evenbeeld van het Licht van de AL
Vader.
Een wereld van Licht en Alomvattendheid. Het AL, waar tijd, ruimte en
vorm niet bestaan.
En een wereld van de schepping, een kleiner (Heel) AL, welke werkt
met tijd, ruimte, dimensies en (levens)vormen.
Als er dan twee “scheppingen” zouden zijn, in welke leeft dan de
mens? En is dat ook de bedoeling?
Wie is het dan die zich “god” noemt en zijn we dan niet allemaal op
het verkeerde been gezet, door deze zogenaamde “god” te
aanbidden?
Zitten we niet in het verkeerde (Heel)AL?
Of zijn we hier juist noodgedwongen in terechtgekomen?
Het Licht is toch onvoorwaardelijke Liefde en Vrijheid? Transparantie
alom?
Waarom zijn er dan zoveel leefregels om jezelf in de schepping
staande te houden?
Waarom is die hele schepping gebaseerd op het recht van de sterkste?
Alles en iedereen is toch gelijk?
Maar de leeuw ligt nog steeds niet vreedzaam naast het lam.
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De mensen leven nog steeds niet vreedzaam naast elkaar.
En buitenaardse rassen zijn nog steeds een raadsel.
En dan wordt er in de Nag Hammadi geschreven over:
Het Onbenoembare…..
Het Licht…..
De Volmaaktheid….
Het AL……
De AL Vader……
Allen geven een ruim en vrij gevoel. Een diepe rust van binnen…..dat
alles goed is.
Dat alles IS, maar ook dat alles het Ene / het AL omvat.
En dat dit GOD genoemd zou kunnen worden……….
De “hemel” die mensen benoemen of mogelijk kennen, is dan niets
meer dan een product van gedachten, wensen en onbewuste
krachten, die binnen de schepping een plek hebben gekregen.
Deze schepping kon ontstaan doordat binnen het AL / het Pleroma zich
een kracht afzonderde zonder medeweten van de AL Vader. Dit
verwoordt de Nag Hammadi symbolisch in de val van Sophia en de
geboorte van de schepper.
Hierdoor komt het ontstaan van de kosmos tot stand.*
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VOORAF:
Het Onbenoembare
Het onbenoembare is het Oer Licht van het AL(omvattende), het
allereerste begin nog voordat al het andere ontstond. Het is de wereld
van de Geest, waarin alle vormen, wezens en vergankelijkheden (van
de schepping) in potentie, in de kiem sluimerend aanwezig zijn.
Het geheime evangelie van Johannes benoemt heel treffend de wereld
van de Ware en dus Oorspronkelijke Geest:
Hij is de God en Vader van het AL
De Onzichtbare, die boven het AL is.
Die in de onvergankelijkheid is, die zich in het zuivere Licht bevindt,
dat geen enkel oog kan schouwen.
Hij is de onzichtbare Geest.
Het is onjuist zich Hem als een god of iets dergelijks voor te stellen,
want Hij is meer dan een god.
Er is immers niets boven hem, niets heerst over hem.
Hij is eeuwig, omdat Hij niets nodig heeft, want Hij is geheel volmaakt.
Hij is onbenoembaar omdat er voor Hem niemand was om hem een
naam te geven.
Hij is onbegrensbaar, omdat er voor Hem niemand was om hem te
begrenzen.
Hij is onbenoembaar omdat er voor Hem niemand was om Hem een
naam te geven.
Hij is het onmetelijke Licht,
dat zuiver is, heilig en rein.
Hij is onuitsprekelijk, volmaakt in de onvergankelijkheid.
Hij is noch volmaakt, noch gelukkig, noch goddelijk, maar veel
voortreffelijker….
………………………………..
(uit het geheime boek van Johannes – ingegeven door Maria
Magdalena)
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Geen enkel woord, geen enkele vergelijking of zelfs maar ervaring is
met dit AL Licht te evenaren, komt er zelfs niet in de buurt.
Het is de geestelijke wereld van de Onvergankelijkheid, dat wat IS en
altijd zal ZIJN.
Kortweg: Het Licht (dat buiten de schepping valt!)
Het is deze geestelijke wereld van de Onvergankelijkheid waar,
zolang er leven (overal in het universum) is, nagenoeg ALLE
levensvormen naar terugverlangen en naar op zoek zijn…..
Sterker nog: de hele geschiedenis is voortgekomen door het zoeken
(ontstaan uit dit oerverlangen) naar “Huis”; het voorgoed uitrusten in
de onvergankelijkheid van het kosmische AL, het Licht van de Vader –
de onkenbare God.
In de geestelijke wereld betekent dit Licht, de hoogste Volmaaktheid.
Volgens de Nag Hammadi geschriften (gnostische Bijbelse geschriften
die in 1945 in Nag Hammadi in Egypte gevonden zijn) het Pleroma.
Hoe de kracht van het oude Egypte nog steeds (onbewust negatief)
doorwerkt in ons huidige leven, wordt later in dit boek beschreven.
Vanuit de volheid van het Pleroma (het Volmaakte AL LICHT), brengt
de AL Vader, het eerste begin, een “eerste gedachte” voort, zoals het
denken een gedachte voorbrengt. Deze eerste gedachte is één met de
AL Vader, maar toch van Hem afgescheiden. Met andere woorden:
deze eerste (oer)gedachte, verzelfstandigt zich en vormt daarmee het
eerste
Eon (= Onvergankelijkheid, Eeuwigheid).
Het denken staat gelijk aan de verwekkende kracht.
De Eerste oorspronkelijke Gedachte staat gelijk aan de ontvangende
kracht. Met andere woorden: het creërende en het ontvangende
aspect van het Licht smolten samen. De Oorspronkelijke Geest
specialiseert zich steeds verder in Eonen van Licht. De geschriften
spreken hier over de AL Vader en Barbelo. Deze laatste is de
voorzienigheid van het AL, het Licht dat straalt als zijn Licht.

15

Zij (Barbelo) is de volmaakte kracht, het beeld van de onzichtbare,
maagdelijke, volmaakte Geest. Zij is de baarmoeder van het AL
geworden.
Het Volmaakte Eon.
De Heilige Geest.
De Epinoia.
De Goddelijke Zelfverwekte.
De Eerste Ware Mens die geen man of vrouw was.
Deze Eerste Volmaakte Mens ofwel de Moeder, verzocht Hem (de
Vader) om haar:
• Voorkennis / Wetendheid te geven
• Onvergankelijke Kracht te geven
• Onsterfelijkheid te geven
• Waarheid te geven
Welke samen met de Eerste Gedachte het androgyne 5-tal vormt: Het
AL, de Vader.
Waaruit later de 4 Lichten en 12 Eonen verwekt worden. Deze 4
Lichten en 12 Eonen staan aan de basis van de schepping.
Hij (de Vader), keek naar Barbelo en zij ontving van het zuivere Licht
dat de onzichtbare Geest omringt en van zijn glans en werd er zwanger
van.
Hij verwekte een lichtvonk, die in gelukzaligheid met het Licht
overeenkwam, maar in grootheid daaraan niet gelijk was.
Dit was de Eniggeborene van de Moeder – Vader die tevoorschijn is
gekomen, zijn enige Verwekking. Het zuivere Licht.
De Eniggeborene van de Vader, het zuivere Licht. Hier ontstaat dan de
Drie-eenheid:
De Vader, de Moeder en de Zoon.
De Gezalfde, de Christus, de Zoon verzocht Hem (de Vader) om:
• Bewustzijn te geven
• Scheppingskracht te geven
16

• De Wil te geven
Naar de eigenschappen die de Vader al aan de Moeder gegeven had.
De Vader zalfde Hem met de goedheid van de Onzichtbare Geest en de
Christus werd geboren…..
De Gezalfde kreeg vier Lichten uit het Licht van de AL Vader, die als
krachten tot zijn beschikking stonden:
• Inzicht
• Genade
• Waarneming
• Verstand
En deze vier Lichten kregen van de Vader opnieuw elk drie Eonen tot
hun beschikking. Dat maakte het totaal aantal Eonen /
onvergankelijkheden / eigenschappen, op het getal twaalf.
Het zijn deze twaalf Eonen (waaruit het AL is opgebouwd), die behoren
bij de Zoon, de Zelfverwekte. Krachtens de wil van de heilige Geest
(van het AL / de AL Vader).
En het Woord volgde de Wil, want door het Woord schiep de
Eerstgeborene, de Goddelijke Zelfverwekte, het kleinere AL. Hij is
immers de Alfa en de Omega van alle kleinere scheppingen.
Zoals de geschriften vermelden.
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ALCYONE
Het universum wordt geschapen
De enige God over het kleinere AL. In dit AL Licht kon nu telkens door
de kracht van het Bewustzijn en het Licht, verder geschapen worden in
het Licht zelf.
Hierdoor ontstonden de eonen: eigenschappen die oneindig waren en
niet gevangen konden worden binnen wat voor tijdsperspectief dan
ook.
Elke scheppingsdaad van deze eonen hield in, dat ze volgens het AL
Licht zelf mochten scheppen en creëren en de beschikking hadden
over een Vrije Wil.
Maar de ALVADER / het AL LICHT zette hier wel tegenover dat te allen
tijde de eonen verantwoording af moesten leggen tegenover het Licht.
Hierdoor bleef het zuivere Goddelijke AL Licht gewaarborgd en het
contact met het AL in stand. In deze Oerschepping bestond er nog
geen ruimte, geen tijd en geen universum!
Alles werd voortgebracht en gecreëerd in het pure Licht van het AL
(Bewustzijn).
We noemen het de eerste (ware) Schepping…..Hier werd gespeeld in
en met Licht, gecreëerd en allerlei levensstromen voortgebracht, allen
verbonden en doordrongen met het AL Licht, in overeenstemming met
de Goddelijkheid, de AL Vader.
De bedoeling was om vanuit dit AL Bewustzijn, talrijke energiestromen
in beweging te zetten. Als een spelend Licht….
Binnen deze eerste Ware Goddelijke Schepping kwamen dan ook vier
levensstromen van Goddelijk Licht op gang. Allemaal doordrongen met
het Christusprincipe. Dit waren:
• De levensstroom “Adamas Pigera”
• De levensstroom “Seth”
• De levensstroom “Mens”
• De levensstroom “Ziel”
Al deze levensstromen waren androgyn en puur Goddelijk.
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Maar toen de levensstroom Mens binnen de eerste Schepping
nieuwsgierig werd en voor zichzelf verder wilde creëren, verloren ze
hun directe verbinding met het AL Licht. Binnen deze eerste Goddelijke
Schepping werden ze dus als een groep “licht”, zwaarder en dreigden
hierdoor de totale Goddelijkheid mee te trekken in verzwaring.
Door het AL Licht werd dan ook besloten dat de levensstroom Mens
als groep werd afgezonderd van de eerste Schepping. Er werd hiervoor
een stoffelijk heelal geschapen, zodat de mens als groep ooit de weg
terug zou kunnen vinden naar zijn eigen Goddelijke oorsprong.
De Pistis Sophia was als totale androgyne Godheid binnen de eerste
Schepping werkzaam en werd aangesteld als een hulplijn voor de
Goddelijke Energie, binnen de tweede schepping. Dit eon stond voor
de Wijsheid.
Hiertoe schiep de Pistis Sophia als androgyne Godheid de menselijke
ziel. Afkomstig van de Goddelijke levensstroom Ziel uit de eerste
Schepping.
Deze menselijke ziel zou een instrument zijn, om de gevallen mens te
helpen herinneren aan zijn Goddelijke afkomst.
Binnen een stoffelijk heelal zouden de menselijke zielen allerlei astrale
en stoffelijke ervaringen opdoen, die hen vroeg of laat, de weg terug
naar het AL Licht zouden wijzen.
De ware zondeval is dan ook etherisch: de gevallen Mens verliest zijn
Goddelijkheid en wordt mens. Noodgedwongen wordt deze
levensstroom zodoende uit de eerste Schepping gezet en in de tweede
schepping neergezet, in een speciaal voor hen gecreëerd stoffelijk en
astraal heelal!
Hiermee ontstond tegenover het Christusprincipe, het Luciferprincipe:
de gevallenen die ooit in het AL Licht verbonden waren.
Jullie kregen dus de Pistis Sophia als een helpende Goddelijkheid. Dit
Eon werd neergezet in het toen nog lege heelal, met enkel als doel om
stoffelijke werelden te creëren.
Het was dan ook binnen deze tweede schepping, dat de
evolutiestromen op gang zouden komen!
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Dit zou echter moeten gebeuren als volgende manifestaties van de
Goddelijkheid zelve, het AL Licht. Dus met andere woorden: op elke
planeet rondom de daartoe aangestelde Logos Goddelijkheid, de
Zonnen, zou zich in alle rust verschillende levensvormen mogen
ontwikkelen, die vroeg of laat de weg terug naar het AL Licht weer
zouden vinden.
Zoals de eonen in het Licht zich telkens verzelfstandigden, zo zouden
de verschillende evolutiestromen zichzelf eveneens telkens,
verbonden met het AL Licht, mogen uitbreiden.
Telkens met als doel om het Goddelijke Licht te verspreiden en sterker
te maken.
Alles verbonden met het ENE, het AL.
Elke evolutiestroom zou in eigen processen en ruimtezones, zichzelf
mogen manifesteren in verbinding met het AL Licht. Hiertoe werden
overal in het heelal verschillende mensachtige levensvormen
gepositioneerd, verspreid over de verschillende sterrenstelsels. De
zonnen werden hiertoe als centrum aangesteld, waar de
levensplaneten hun Licht en warmte zouden genereren. Zij kregen
zoals vernoemd, een eigen goddelijkheid toegewezen door het
AL Licht. De “Logos” genoemd.
Rondom elke Logos, de Zonnen, zouden planeten zich gaan
voortbewegen zodat elke nog te ontwikkelen levensvorm, zich in
verbinding zou weten met zijn eigen Logos, de kosmische Goddelijke
warmte.
Vroeg of laat, zou dan overal in het universum, de volkeren zich
opnieuw herenigen met deze kosmische Goddelijkheid, maar in de
tussentijd ruimschoots de kans hebben om een evolutiestroom op
gang te brengen in de tweede schepping.
Alle universele volkeren hebben min of meer een mensachtige vorm,
daar de eerste gedachte van het AL Licht zich manifesteerde in de
Moeder ofwel Barbelo, de Lichtvorm van een mens had.
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Het was letterlijk de verlichte mens, de Goddelijkheid in een lichtvonk
gebundeld, welke mensachtig leek. De Pigera Adamas genoemd in de
geschriften.
Dit Goddelijke Lichtwezen “Mens”, was bedoeld om overal de
evolutiestromen op gang te brengen.
In de vorm van Sananda de Christus, manifesteerde hij zich binnen
jullie (tweede) schepping. Jezus de Christus genoemd.
Daarom is HIJ ook de enige die het zesde zegel kan / mag verbreken,
zoals we in het boek Openbaringen van Johannes kunnen lezen. Het
boek Openbaringen verwoordt het einde van de oude en de komst van
een nieuwe wereld.
De eerste Schepping manifesteerde zich nog voordat de schepping
begon. Dus in de wereld van de Onvergankelijke Geest.
In deze Lichtwereld is geen dualiteit, geen mannelijke of vrouwelijke
pool, geen goed of kwaad, geen vorm, geen woord, geen klank, geen
ervaring, geen licht of donker, het is de absolute heerlijkheid der
Eonen, het Volmaakte AL.
De Nag Hammadi noemt de Vader dan ook een onvergankelijk Eon, die
in stilte en rust aan het AL vooraf gaat.

21

De Val van Sophia
Uit een van de twaalf Eonen ontstond middels (Verlichtend) Inzicht, de
Wijsheid,
de Sophia. Zij werd door het AL – de AL Vader aangesteld als
wijsheidseon, die het heelal aan moest sturen en toezicht diende te
houden op de vele evolutiestromen die op gang kwamen. Zij was het
vrouwelijke deel van de androgyne godheid de Pistis Sophia.
Maar zij werd zelf nieuwsgierig naar het heelal en wilde zelf deze
wereld verkennen. Hierbij kwam er een gedachte uit haar voort, om
zelf eveneens mee te willen doen aan de goddelijke evolutie.
En daar zij dus een Eon is (en de scheppingskrachten van het AL bezat),
kwam er een gedachte uit haar voort, die een evenbeeld uit zichzelf
tevoorschijn wilde brengen. Echter zonder de wil van de Geest, het AL
– Hij had er niet mee ingestemd – en zonder haar paargenoot,
eveneens een Eon: Schoonheid ofwel: Vorm.
Zij kreeg dus een gedachte die voortkwam uit haarzelf en de
Overweging van de onzichtbare Geest en Voorkennis.
Zij nam dus een besluit (om te scheppen / creëren), zonder de wil van
de Geest! (de Vader) Op grond van de onoverwinnelijke kracht die in
haar was, bracht ze voort. Dit is de Val van Sophia. Jullie herkennen dit
als het omgekeerde pentagram, dat hiervoor symbool staat.
Zij legde hierin GEEN verantwoording af aan het AL, Het Licht.
Met andere woorden: Sophia werd de Gevallen Geest.
Hiermee verliet ze als het ware de wereld van het AL (de Volmaakte
Geest, het Pleroma) en bracht zelf een schepping tot stand: de wereld
van de zielen.
De schepping van de wereld van de zielen is dus de 1e Val. Zoals
gezegd: de Goddelijke (Geestelijke) Androgyne Mens wordt een
(ziele)mens……….
De gedachte van Sophia bleef niet zonder gevolgen en uit haar kwam
iets tevoorschijn dat onvolmaakt was en in uiterlijk van haar
verschilde, omdat zij hem gemaakt had zonder haar paargenoot
Schoonheid. En nog belangrijker: zonder dat het AL Licht hiervan wist.
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Het product dat zij gemaakt had, had een afwijkend uiterlijk, namelijk
dat van een slang met een leeuwenkop.
Zijn ogen waren als vurige bliksemschichten. Zij (Sophia) wierp hem
van zich, buiten die plaatsen (dus buiten het Pleroma) zodat niemand
van de Onsterfelijken hem zou kunnen zien, omdat zij hem onwetend
had gemaakt.
En zij omgaf hem met een wolk van licht en plaatste een troon midden
in een wolk, zodat niemand hem zou kunnen zien, behalve de Heilige
Geest. En zij noemde hem Jaldabaoth.
Dit is de Vorst van de heersers, die een grote kracht aan zijn moeder
onttrokken heeft.
Het is deze Jaldabaoth, die de leiding nam over de tweede schepping
en zich daartoe allerlei archonten creëerde, die hij onder zich plaatste.
Hij is de god van jullie Bijbel, de god van Mozes en van alle religies!
Maar omdat zijn “moeder”, zichzelf onvolmaakt voortplantte verliet zij
de Pistis Sophia Goddelijkheid en schiep hiermee de hoofdarchont
Jaldabaoth.
De DEMIURG, welke letterlijk vertaald halfwerk betekent. Hij staat
voor het Lucifer principe en de materie waartoe de (menselijke) ziel en
vorm is ontstaan.
Het is nu vanuit deze Demiurg god, waartoe jullie zijn geëvolueerd…..
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De geboorte van de schepper
Met de Val van Sophia, is dus heel de schepping ontstaan!
De AL Vader, de AL Moeder(Barbelo) en de Zoon (de Christus) zagen dit
allemaal gebeuren. Er ontstond:
• De eerste onvolmaakte mens
• De eerste sterfelijke mens
• De eerste zielemens
• Jaldabaoth, de Demiurg (Lucifer (zielsaspect) en Satan (in de
materie)
• De Hoofdarchont (= hoofdmacht)
• De god der onwetenden
• De god van de schepping…….
Jaldabaoth gaat dan over tot de schepping van de planeten, de
dierenriem en maakt zich meester van andere plaatsen. Hieruit is het
heelal ontstaan.
Hij schiep allerlei andere eonen en verwekte voor zichzelf eveneens
twaalf machten (naar het evenbeeld van de AL Vader).
Deze machten en eonen worden archonten genoemd. De archonten
zijn met andere woorden de aanstuurders van jullie aardse noodlot!
Elk eon gaf hij een deel van zijn vuur, maar hij gaf niets weg van de
kracht van het licht, dat hij aan zijn moeder (Sophia) ontnomen had. Zo
bleef hij zelf de oppermachtigste god van het heelal.
Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, stelde Jaldabaoth ook nog
eens zeven koningen/ heersers aan over de hemelen. Deze heersers
maakten voor zichzelf weer zeven machten, die het zevental van de
week vormen.
Heel intrigerend is dat deze zeven planeetmachten eveneens de
lichaamsdelen van een lichaam symboliseren!
•
•
•
•
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Maan: bot (paargenoot Goedheid). Maandag
Mars: bloed (paargenoot Koningschap). Dinsdag
Mercurius: zenuwen (paargenoot Voorzienigheid). Woensdag
Jupiter: huid (paargenoot Jaloezie). Donderdag

• Venus: vlees (paargenoot Goddelijkheid). Vrijdag
• Saturnus: haar (paargenoot Wijsheid). Zaterdag
• Zon: merg (paargenoot Heerschappij). Zondag
Deze zeven planeetgeesten bestaan uit de zeven elementen, die aan
de vorming van de eerste (stoffelijke) mens bijdragen.
Deze machten van Jaldabaoth maken de mens naar het beeld van God,
dat hun (in de Geest) verschenen was en naar hun eigen gelijkenis.
Aanvankelijk wordt alles nog in psychische vorm (de psychische Adam)
geschapen! Maar als de machten het psychische lichaam van de mens
voltooid hebben, blijken ze het niet tot leven te kunnen brengen.
Hoe meer Jaldabaoth schept, hoe meer de levenskracht van Sophia
afneemt. Zij smeekt daarop de Vader – Moeder van het AL, die zeer
barmhartig is, om teruggave van de kracht die haar ontroofd was door
Jaldabaoth, haar eigen creatie.
De AL Vader zendt daarop de “vijf Lichten”, dit wil zeggen het Licht
Christus met zijn 4 dienaren, vermomd als dienaren van Jaldabaoth,
die hem adviseren een deel van zijn kracht in (de) Adam te blazen.
In zijn onwetendheid doet Jaldabaoth dit en zo wordt de mens een
levend wezen, dat straalt van Licht.
Maar bij Jaldabaoth ontstaat dan jaloezie, omdat dit levende wezen
van Licht een oneindige kracht en liefde in zich heeft (naar het Licht
van zijn Vader). Meer dan alle archonten samen. Dit wezen van Licht
overtrof hen in wijsheid en inzicht.
Jaldabaoth werpt dan dit Lichtwezen in het onderste deel van de
kosmos en hierdoor vormt zich de stoffelijke Adam. De mens van vlees
en bloed, bestaand uit de materie.
Uit woede, zo beschrijven de geschriften, wierp de zoon Jaldabaoth,
dit nu boven hem verheven schepsel (de psychische levende Adam),
neer op aarde en deed vele pogingen om de geest en de ziel van dit
Geestelijke schepsel tot de dag van vandaag te verduisteren en te
versluieren!
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Anders gezegd kun je dus stellen: het lichaam is bedoeld als een
gevangenis van de psychische (Licht) Adam en zijn Goddelijke Vonk.
Het is de “kluister der vergetelheid”.
Al het leven binnen de schepping is er op gebaseerd om, ooit op een
dag weer opgenomen te worden in het Licht van de AL Vader. De
Goddelijke Vonk in elk mens is daarbij het kompas dat de weg
aangeeft, om voorgoed terug naar huis (het AL Licht) te gaan. Het is
deze Geestelijke Wereld waar elke ziel naar terug verlangt.
De heimwee naar het ware (AL)Licht…….
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Sophia tracht de schepping aan te sturen
Anno 2017 is de werking van Sophia in de tweede schepping nog in
volle gang: vergelijk haar energie met een rebelse dochter die tegen
haar AL Vader in opstand komt.
Zij tracht elk tijdperk opnieuw, om zichzelf buiten de ziel te ervaren,
zodat zij de macht heeft over het heelal en heel de schepping.
Als we jullie uitleggen dat de mens, als Goddelijk wezen de beschikking
van de AL Vader heeft gekregen over een lichaam, een geest en een
ziel, dan wordt al snel duidelijk dat de mens zelf God is en in zijn
heilige Drie-eenheid het Goddelijke AL Licht uitdraagt.
Door de hele geschiedenis heen, heeft Sophia getracht middels valse
hogepriesters en gevallenen zoals Horus, Thamuz, Apollo, de
Zonnegoden, Zeus enzovoort, enzovoort, haar eigen schepping te
creëren, tegen de wil van haar Vader in.
Vele sterrenpoorten zijn onder leiding van Sophia gebouwd en werden
als valse heilige tempels weggezet. De toren van Babel is wellicht
hiervan de bekendste.
Deze poorten dienden te fungeren als een tijdspoort, waarmee zij
zichzelf buiten de zieletijd kon brengen, waardoor in lengte van dagen
de hele schepping aan haar zou toe behoren.
Haar zoon Jaldabaoth heeft eeuwenlang deze schepping aangestuurd
en jullie ras in een compleet andere werkelijkheid gepositioneerd.
En dat alles ooit weggezet als een opstand tegen haar Vader van het
AL…….
Maar nu, in dit tijdperk van het Grote Ontwaken in het Nieuwe Aarde
Bewustzijn, komt Sophia’s energie steeds meer in het gedrang.
Hoe meer zielen ontwaken, hoe minder door haar gecreëerde en
aangestuurde levenswezens de (oude) aarde / schepping bevolken.
De tijd is nu om het verhaal te doorzien en de aardse geschiedenis in
volheid te aanvaarden. Daar waar jullie eeuwenlang enkel één versie is
verteld en op die ene versie alle religies gestoeld zijn, is het nu tijd om
te ontwaken.
Om er achter te komen dat jullie ZELF de Goddelijkheid zijn!
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De Christus in jullie meedragen!
Eén zijn met het Goddelijke AL Bewustzijn / de AL Vader!
De beschikking hebben over niet alleen een lichaam en een ziel, maar
ook over een Goddelijke (Heilige) Geest!
Wat in dit tijdperk in toenemende mate gecreëerd zal worden en al
eeuwenlang de opzet is, is om jullie massaal af te scheiden van jullie
eigen innerlijke (Goddelijke) Licht.
Wanneer jullie namelijk je eigen innerlijke Licht niet meer ervaren, zal
de eenheid met het AL Licht / de AL Vader ook niet meer ervaren
worden.
Jullie worden dan een afgescheiden ras, dat volledig onder aansturing
van het geloof van Sophia valt. Voorgoed in de tweede schepping
gevangen.
Dat lukt, indien jullie de Heilige Goddelijke Geest van het Ware Zelf
niet bewust zijn. Deze Ware Zelf Geest, is namelijk loodrecht de
verbinding tot het AL Bewustzijn en dus het Goddelijke Licht van de
eerste Schepping.
Dit wordt getracht op alle mogelijke manieren te voorkomen!
Want hoe meer mensen dit AL Licht vergeten zijn, hoe beter
manipuleerbaar dit ras is.
Een ras dat ingezet dient te worden, om de valse tweede schepping
van alle gevallen zielen en “goden” in stand te houden.
Een valse schepping die het geloof van de gevallen Sophia en haar
zoon Jaldabaoth aanbidden en vereren, om zodoende de macht en
eeuwigdurende zeggenschap te verkrijgen.
Waarom is dit voor Sophia en Jaldabaoth zo belangrijk?
Het antwoord is simpel en in jullie geschiedenis te vinden: omdat zij
zelf hun geest niet ontwaakt hebben in het Goddelijke AL Licht!
En dat betekent, dat zij hun ziel in dienst hebben gesteld van de
antichrist energieën die zij zelf in leven hebben geroepen.
Het is als het ware: verzin zelf een geloof en zorg dat de hele schepping
hierin meegaat, zodat de macht te allen tijde in onze handen is.
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Jullie begrijpen dan ook waarom er zoveel mee gemoeid is, om jullie
ras in totale slaap te houden. Dat wil zeggen: het niet ontwaken in de
Ware Geest.
Daar zijn verschillende methodes voor gebruikt, waar jullie aardse
geschiedenis bol van staat:
•

•

•

Eeuwenlang en nog steeds, wordt jullie voorgehouden, dat het
niet mogelijk is om rechtstreeks met God te praten. Er worden
priesters, hogepriesters en allerlei mediums tussengezet, die
dit zogenaamd voor jullie mogelijk moeten maken. Niets is
minder waar: het is enkel het opnieuw erkennen van jullie
essentie, het Ware Zelf dat de verbinding met het AL Licht / de
Vader weer tot stand brengt. Dat is immers hoe jullie in de
eerste Schepping gemaakt zijn: het Goddelijke Licht gebundeld
in een Geestelijke Mens.
In dit tijdperk zorgen de valse priesters en machthebbers
ervoor, dat er steeds meer getwijfeld wordt aan jullie geloof in
het Goddelijke Licht. Door oorlogen, agressie en extreme
angstpolitiek te beoefenen, worden jullie massaal aan het
wankelen gebracht.
De neiging ontstaat hierbij om jullie vertrouwen in handen van
de machthebbers te leggen, in plaats van in handen van God.
Het aardse ras wordt zoveel mogelijk verleid tot het begaan
van allerlei zonden, zoals moord, ruzie, woede, afgunst,
verslaving, lust, begeerte enzovoort. Door het creëren van deze
zogenoemde zonden, wordt het archontische energieveld
extreem in werking gezet, waardoor het innerlijke Licht van
ieder mens, verdoezeld wordt.
Er wordt in toenemende mate druk uitgeoefend, om te geloven
in een valse duplicaat god, zoals de regeringen, esoterische
methodieken en andersoortige religies. In het komende jaar zal
er een nieuw “hoopvol” geloof gedownload worden in het
energieveld van de aardbewoners, dat jullie er massaal toe zal
aanzetten om het innerlijke Licht in jezelf te verloochenen.
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•
•

•

•

•

•

•

•

Het geloof wordt geactiveerd onder jullie ras dat het Licht te
vinden is buiten jezelf en niet in jezelf.
Middels elektromagnetische manipulaties wordt er in
toenemende mate een ziekmakend elektromagnetisch veld
gecreëerd, dat niet alleen de verbinding tussen jullie epifyse en
het derde oog verbreekt, maar tevens jullie DNA
herstructureert.
Deze herstructurering houdt in dat jullie DNA onderbroken
wordt bij de 3e en 4e DNA streng, zodat het kosmische
bewustzijn opgeslagen in deze strengen, verloren gaat. Er zal
daarbij een duplicaat DNA worden ingebracht, dat 24 uur per
dag gedownload kan worden met valse informatie.
Het zogenaamde “junk” DNA zal hierbij verloren gaan in origine
en een kopie zal hiervoor in de plaats komen. Met dit
veranderde DNA kunnen de aankomende generaties
zelfgecreëerde wezens scheppen.
In sterke mate zal de komende tijd allerlei valse buitenaardse
informatie naar jullie verspreid worden. De zogenoemde “valse
alien decepties”.
De observatie van vliegende schotels, signalen uit de ruimte en
buitenaards leven wat ontdekt is, zullen de media steeds meer
gaan vullen. Dit heeft als doel om jullie geloof in het
buitenaardse te versterken en als iets, buiten jullie zelf te gaan
ervaren. In plaats van het besef dat ALLE LEVENSVORMEN
BINNEN HET UNIVERSUM IN FEITE GELIJK ZIJN en afkomstig
van hetzelfde Goddelijke AL Licht.
Door andere buitenaardse volkeren als anders dan jullie ras
neer te zetten, zullen jullie massaal de neiging hebben om
jullie ziel en dus geloof aan derden te “verkopen”.
Waarbij jullie eigen kosmische kennis en Goddelijkheid te niet
wordt gedaan.

De komende generatie zal hiertoe gebruikt worden, zodat steeds meer
mensen innerlijk leeg worden en zielloos gemaakt.
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Wanneer voldoende menselijke massa bereikt is in deze zielloosheid,
kan het plan van de gevallenen en dus van Sophia en Jaldabaoth in
werking treden: totale heerschappij over de ruimte en de (ziele)tijd.
Hierdoor is hun voortbestaan voor altijd verzekerd en de tweede,
inmiddels ontkoppelde schepping, voorgoed een feit.
De kloof tussen de zielenwereld (binnen de tijd) en de
Geestenwereld / het AL Licht (de AL TIJD) is dan gecreëerd.
Omdat jullie ras nu op een wezenlijk keerpunt van ontwaken staat, is
de tijd gekomen om voorgoed te ontwaken en als aards ras bewust te
worden van wie jullie werkelijk zijn: HET AL LICHT verbonden met alles
en iedereen in heel het universum! Zoals we eerder benoemd hebben:
ONE EMBRACES ALL
Geen enkele buitenaardse levensvorm is wezenlijk anders dan jullie.
Geen enkele god of godheid is lichter dan jullie.
Geen enkel universum is anders dan dat van jullie.
Het is allemaal gelijk, het ene punt van het Goddelijke AL Licht, zit in
ons allemaal.
Voor iedere ziel dient zich nu de mogelijkheid aan om naar “huis” te
gaan, naar het huis van de AL Vader, het AL Licht. Want ten langen
leste draagt iedere ziel en elke levensvorm hetzelfde Goddelijke Licht
in zich mee, dat wil samenvloeien in het grote universele AL Licht om
zodoende voorgoed in essentie thuis te komen……
ALL EMBRACES ONE
Alcyone
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De geestelijke en astrale wereld
Bij veel van jullie is er verwarring omtrent de astrale en geestelijke
wereld, waar zielen verblijven na hun aardse overlijden, waarbij hun
fysieke levensvorm verdwijnt.
Op het moment dat een ziel zichzelf belichaamd heeft, is het vanaf dat
moment werkzaam in de zintuiglijke wereld. Dat betekent dat
ongeacht de afkomst, leeftijd of wijsheid van de ziel, hij zich dient te
schikken naar de wetten van de zintuiglijke wereld.
Als het ware hierin heeft toegezegd, zichzelf een beperking op te
leggen, wetende diep van binnen, dat de weg om uit de zintuiglijke
wereld te komen, vele beproevingen en uitdagingen kent.
Het vergt voor een ziel grote inspanning om zichzelf te belichamen,
daar het vele concessies moet doen, alvorens deze stap gemaakt kan
worden.
De allereerste stap is, dat de ziel zichzelf weerspiegeld moet kunnen
(en durven) zien, aan het Licht van de AL Vader, het kosmische AL
Licht.
Dat betekent dat de ziel, nog voordat hij zich samenperst in energie,
een herkenning moet vinden in zijn afkomst, het AL. Helaas lukt dit
veel zielen niet, omdat zij na eerdere sterfervaringen, door
opbouwend karma, het geloof en de overgave in de AL Vader, deels
verloren hebben.
Hierdoor blijft een ziel in de astrale sferen, wachtend op een nieuwe
impuls tot (re)incarneren. De zielen die zichzelf belichamen, zijn dan
ook bijna altijd zielen uit de astrale sferen, die zich daar getracht
hebben te verbinden met Licht. Het geloof is geworden, dat in deze
astrale wereld, zich de hemel en de onvergankelijkheid bevindt.
Helaas is ook de astrale wereld evengoed afhankelijk van de factor tijd
en ruimte, waardoor zielen, hoewel ze geen zintuiglijk lichaam meer
hebben, zich evengoed in dezelfde schepping bevinden als hen, die
zich wel in een fysiek lichaam bevinden.
Met als enigste verschil, dat in de astrale velden de tijd aanzienlijk
trager verloopt en het perspectief van ruimte meer veelzijdig is.
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