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Voorwoord.

Er is veel moois te ontdekken op het spirituele vlak,

als je jezelf hiermee gaat bezighouden 

dan hoef je jezelf niet meer te vervelen. 

Mensen spelen zelf een belangrijke rol 

bij het creëren van hun eigen levensgeluk.

Als je dit boek rustig leest en op je in laat werken,

dan zul je vele aanknopingspunten ontdekken.

Meer geluk in je leven brengen is vaak niet een knopje dat je even omzet, 

maar een groeiproces.

Stapje voor stapje blijer, gezonder en creatiever worden.

Na een wonderlijke genezing ben ik hier meer over gaan begrijpen 

en ben ik gaan schrijven. Ik ben een mediamiek schrijver, een medium.

In een geleidelijk proces heb ik deze diepgaande informatie bij elkaar gebracht.

Daarbij gebruik ik helderhorendheid, helderziendheid en helderwetendheid. 

Vele uren was ik verbonden met God en Zijn Engelen om deze informatie goed 

op papier te krijgen.

Werkend aan mijn bureau voel ik een verbinding via de bovenkant van mijn 

hoofd met God en Zijn Helpers. Ik kan een aantal uren schrijven en dan zit ik 

een beetje vol met de Hoge Trillingen van boven, dan stop ik en ga de volgende 

dag verder met schrijven. Ik voel me vredig, opgetild in een hogere toestand, als 

ik dit werk doe. 

Ik wens je veel succes en plezier met dit boek,

Nicolaas de Ridder

PS. Zachte mooie muziek is behulpzaam bij het lezen.

De juiste zachte muziek kan je erg goed helpen om in een juiste ontspannen en 

ontvankelijke gemoedstoestand te komen. Dit is aan te raden.

Zo haal je meer uit het lezen van dit boek!!

www.youtube.com afspeellijst “Genezende golf” van Dickderidder1

Op www.spotify.com kun je deze afspeellijst ook vinden. 
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Inleiding.

Dit is een vrolijk boek dat informatie brengt om gelukkiger te worden.

In deel 1 van dit boek vind je diepgaande informatie over God,

bij het rustig doorlezen hiervan zou je liefde, vrede en rust kunnen voelen;

dat zijn kenmerken van contact met de oneindig hoge frequentie van God,

waarop je jezelf afstemt tijdens het rustig lezen over God in dit boek.

Deel 2 gaat over het samenwerken met Aartsengelen.

Als je leest over een Aartsengel, dan verbind je jezelf al geleidelijk

met de op mensen afgestemde frequentie van Aartsengelen.

Ook kun je een Aartsengel meer fysiek ervaren door een geestelijke hand op je 

schouder 

of warmte, liefde voelbaar in je eigen lichaam.

Dit zijn mooie liefdevolle ervaringen….!

De bedoeling van dit boek is om jouw bestaande band met God en Zijn Helpers 

verder te ontdekken en te ontwikkelen, 

zodat jij aan een gelukkiger leven kunt bouwen.  

Waarom komt deze informatie nu, na 2012, in de wereld?

Dit komt door de fase waarin de menselijke ontwikkeling nu is aangekomen.

In het Aquariustijdperk (sinds 2012) kunnen mensen grote stappen naar een 

hogere ontwikkeling gaan zetten.

Laat je niet ontmoedigen door de ellende die je om je heen ziet op aarde. 

Wij hopen oprecht dat je persoonlijk besluit om mee te doen 

met de opgaande lijn waarin mensheid en aarde 

nu onvermijdelijk hun pad omhoog vinden.

Vrede zij met u, God en de Hemelbewoners.
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Deel 1 Informatie over God.

Hoofdstuk 1 Wie is God?

Voor veel mensen is God “iemand”

waar ze veel over “gehoord” hebben,

maar ook “iemand” waar ze niet veel van begrijpen.

Maar daar is wat aan te doen,

door over God te lezen zoals in dit boek

en je bezig te houden met de vraag: wie is God?

Het is interessant om vanuit verschillende gezichtspunten over God te lezen

want door in rust over God te lezen kun je jezelf verbinden met God.

Het is een kwestie van bezig zijn met en denken aan God

en daardoor jezelf afstemmen op God.

God is een Individu.

God is Vreugde, Vriendelijkheid, Vrolijkheid, Liefde.

God is de Grote Eeuwige Oergeest waaruit alles ontstaan is;

wij wonen, werken en leven dus werkelijk in God.

De blik van God dwaalt vrijelijk door het gehele Universum

en als jij aan God denkt, dan weet Hij dat. 

En dat geeft jou een goed gevoel en vrede en rust.

Denk aan God en voel in jezelf vrede en rust.

Je kunt over ervaringen van anderen met God te lezen

en hierdoor zelf ook op God afgestemd raken;

dus door over God te lezen en te denken kun je echt contact gaan ervaren.

Naast een direct contact met God,

werkt God in de dagelijkse praktijk juist ook veel dóór zijn Helpers. 

God werkt op aarde dóór Zijn Aartsengelen, dóór goede mensen…

Dit boek geeft vele inzichten in het uitgebreide helpende werk van 

Aartsengelen; het is God zelf die dóór de Aartsengelen heen werkt.

Zonder bekrachtiging van God kunnen Aartsengelen niet veel doen;

zij voeren uit, als Zijn Helpers; Zijn Geestelijke “armen en benen”

op die plaatsen/frequenties waar de aanwezigheid van Aartsengelen wenselijk is.

Het is in dit pas begonnen Aquarius tijdperk de bedoeling 

dat je Aartsengelen om hulp gaat vragen bij allerlei zaken; samenwerking!

Aartsengelen zijn vrolijke krachtige wezens, die mensen helpen, inspireren!, 

en ondersteunen bij het tot stand brengen van veel goeds.
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Een Aartsengel weet het als je over hem leest of aan hem denkt.  

De Aartsengelen zijn dicht bij ons en zijn ook steeds met ons in verbinding;

niet alle mensen zijn zich hiervan bewust, maar het is een feit:

ieder mens heeft van nature een verbinding met minstens twee Aartsengelen.

Mooie ervaringen zijn er voor alle mensen 

die zich met oprechte interesse 

verdiepen in God en Zijn Aartsengelen.

Hulp uit de hemel is een verrijking.

De informatie in dit boek is geschikt voor alle mensen;

zowel voor de goede als voor de slechte, 

voor mensen van alle geloven of geen geloof.

De slechte mensen kunnen geholpen worden 

als zij afstand nemen van het kwade, 

op de goede weg komen en goede mensen willen worden.

Mooie muziek is plezierig, vredig en nuttig.

Als je de informatie in dit boek leest in een rustige omgeving,

liefst met speciale mooie rustige muziek erbij,

om heel ontspannen en rustig te worden,

dan is het levende informatie en zullen mensen,

als ze over God en Zijn Helpers lezen bijvoorbeeld warmte of bepaalde 

gevoelens waarnemen en soms ervaringen opdoen. 

Dit alles geeft een nieuw gevoel van liefde en vreugde.

De speciale muziek wordt aanbevolen om zachtjes af te spelen tijdens het lezen: 

www.youtube.com afspeellijst “Genezende golf” van Dickderidder1

Als je “genezende golf” intypt in het zoekvenster, dan vind je de lijst wel.

Op www.spotify.com kun je deze afspeellijst ook vinden. 
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Hoofdstuk 2 Zijn er mensen die ons kunnen vertellen over God?

Het is leuk om te lezen wat de ervaringen van anderen met God zijn.

Je kunt er iets nuttigs van leren en je eigen kennis over God vergroten

en je stelt jezelf tijdens het lezen vanzelf geleidelijk in op God.

(De muziektip uit “De inleiding” is bedoeld om hierbij te helpen!)

Zijn er mensen die uit de eerste hand mooi kunnen vertellen over God?

Ja, die zijn er!

1- Yogananda kon prachtig en eenvoudig uitleggen over de relatie tussen de 

mens en God.

Yogananda was een verlichte meester die met een missie op aarde is geweest.

Het was zijn taak om de mensen te informeren,

over de Kriya Yoga techniek, in opdracht van God.

Het is een techniek om lichaam en ziel te reinigen.

Dit komt verderop in dit boek uitgebreider aan de orde.

2- Akiane vertelt als kleuter al heel mooi over God.  

Op erg jonge leeftijd schildert ze al “als een echte Rembrand”.

De kleine Akiane is zo gevoelig dat haar oortjes de gewone aardse muziek niet 

konden verdragen; de aardse muziek deed werkelijk pijn aan haar oren.

3- Ikzelf (Nicolaas) heb mijn bijzondere ervaringen via helderhorendheid en 

visioenen. Als kind hoorde ik van God over mijn toekomst,

wat voor werk ik zou doen en over mijn toekomstige woonplaats.

Voorspellingen die uitkwamen.

Op mijn levensweg komt er telkens bijzondere informatie op mijn weg.

Ik schrijf het dan op voor anderen en mezelf, zoals in dit boek.
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4- Er leefde recent een Aartsengel in een mensenlichaam.

Dat is een zeer opmerkelijk leven geweest dat zich met een normaal menselijk 

leven zeker niet laat vergelijken.  

Tienduizenden zieken werden genezen.

Deze Aartsengel kwam kort geleden op aarde om ons iets te leren!

Een Aartsengel is alwetend en direct met God verbonden.

Hij kan ons dus meer en ook diepgaander vertellen over God.

Dit is echt kennis en informatie die iedereen zou moeten weten.

Er zijn dus zeker mensen die anderen uit de eerste hand over God kunnen 

vertellen.

Het is leuk om hierover te lezen,

het is kennis die je ook moet voelen en rustig moet opnemen.

.
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2.1 Yogananda vertelt over God.

Yogananda (1893-1952) kon mooi vertellen,

met orginele voorbeelden verduidelijkte hij de relatie tussen God en de mens:

Met water gevulde Potten in het maanlicht.

Stel je een groot aantal potten voor, 

gevuld met water, die in een tuin staan.

Kijk en zie ’s nachts de maan erop schijnen.

In iedere pot afzonderlijk verschijnt de reflectie van de maan.

Iedere pot weerspiegelt dezelfde maan.

Zo is ook God in alle zielen van alle mensen.

Hoewel weerspiegeld in ieder mens,

is God voor eeuwig onbesmet door menselijk bewustzijn.

Ook al zou je alle potten breken,

het maanlicht blijft hetzelfde.

Wijs is hij die het licht ziende,

in dat kleine potje van menselijk bewustzijn,

opkijkt naar de oorsprong ervan in de maan; boven in God.

Dwaas is echter diegene,

die verdiept raakt in het spiegelbeeld van de maan in de pot.

Als de pot breekt, wat rest hem dan nog?

Yogananda. 1893-1952
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Het gasfornuis en zijn vlammetjes.

Mensen zijn als de afzonderlijke vlammetjes op een gasfornuis. 

God is in dit voorbeeld de gastank er onder. 

Hoe groter de opening van een brander-gaatje, 

hoe sterker ook de vlam. 

En hoe meer we ons openen voor Gods aanwezigheid in ons, 

hoe groter het licht en de macht die Hij in ons leven kan manifesteren. 

Maar ook, hoe meer we ons afsluiten van God,

hoe kleiner de opening van de gaspit en hoe zwakker de vlam;

hoe zwakker onze vlam van macht en inspiratie in ons leven.

We sluiten ons af door onder andere trots

en door onverschilligheid voor de behoeften van anderen.

Een verstopte gaspit gaat misschien niet eens meer aan,

al kan er nog een klein beetje gas doorheen.

Zo ontbreekt het veel mensen aan innerlijke vitaliteit.

Dus het beste wat je van ze kunt zeggen, is dat ze bestaan; 

maar ze leven niet echt op volle kracht.

Dit is het soort mensen dat Jezus bedoelde toen Hij zei

“laat de doden hun doden begraven”.  

Yogananda. 1893-1952

Zie ook het Boek Wijsheden van Yogananda van Nicolaas de Ridder.
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2.2 Akiane vertelt over God.

Akiane, het schilderende en dichtende wonderkind,

vertelt, als 4-jarig meisje, haar moeder leuk en spontaan over God.

“Vandaag heb ik God ontmoet” fluistert Akiane tegen haar moeder.

“Wat is God? ”, vraagt haar moeder, die verbaasd naar haar 4-jarige luistert.

“God is licht, warm en goed, zegt Akiane.

Hij weet alles en praat met mij, God praat met mij”.

Volgens haar moeder lijkt Akiane van 4 jaar oud,

soms wel een oude wijze vrouw, 

die meer tijd doorbrengt in de spirituele wereld,

dan met het gezin waarin ze opgroeit.

Akiane probeert als 4-jarig meisje haar moeder iets bij te brengen over het huis 

van God.

“Ik wou dat jij het ook kon zien,”

en Akiane zoekt naar manieren om het uit te leggen. 

“Het is een huis van licht, 

het ziet eruit als cirkels, cirkels, binnen cirkels, cirkels…

De muren lijken van glas, maar het is geen glas.

Er zijn tuinen met vruchtjes, die je kunt eten,

maar je hoeft niet naar de wc.

De planten daar zingen en bewegen wanneer ik beweeg en zing. 

Het lijkt wel of de planten kunnen denken. 

De dieren zijn daar anders dan hier, 

ze luisteren naar me en zijn niet bang voor mij.”

Akiane vertelt niet alleen over een andere wereld, 

Akiane is zelf ook echt anders…..

De muziek die wij hier op aarde hebben kon ze als jong kind niet verdragen. 

Tot haar 6de  jaar begon ze altijd te huilen bij alle muziek die werd gespeeld. 

Toen ze eenmaal kon praten, smeekte ze de muziek af te zetten en niemand 

begreep waarom. De muziek deed echt pijn aan hoofd en oren van Akiane. 

Akiane legt haar moeder uit:

dat de hemelse muziek altijd zacht en prettig is en danst als vlinders. 

De muziek in het paradijs, waar Akiane vandaan komt,

voelt als vreugde en ziet eruit als vreugde en ruikt naar bloemen,

is levend en die kun je zelfs proeven.
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Eens trof haar moeder de 8 jarige Akiane aan, 

heel vroeg in de morgen terwijl ze naar de hemel stond te staren

en haar rustige gezicht straalde.

Aan haar moeder vertelde ze toen:

Ik was weer bij God

en Hij zei mij dat ik moest blijven bidden.

Hij heeft me laten zien waar Hij woont en het was zo licht. 

Het was witter dan de witste sneeuw. 

Ik klom doorschijnende traptreden op,

en beneden mij zag ik watervallen in allerlei kleuren.. 

Toen ik op mijn Vader in het paradijs afliep, was Zijn lichaam van zuiver licht. 

Maar het indrukwekkends waren Zijn reusachtige handen, 

ze zaten vol kaarten en gebeurtenissen. 

Toen zei Hij mij dat ik duizenden,

en nog eens duizenden woorden van wijsheid,

uit mijn hoofd moest kennen. 

Die woorden stonden op een boekrol,

die er helemaal niet uitzag als van papier, maar meer als intens licht. 

Binnen een paar seconden was ik ervan vervuld. 

God liet mij het oneindige Universum zien, 

het verleden en de toekomst ervan. 

Hij zei me dat ik voortaan vroeg op moest staan,

om me voor te bereiden op mijn roeping. 

God, die woont in een wereld van licht,

waar de planten mee bewegen als je zingt,

en alle dieren en mensen vriendelijk en vrolijk zijn.

Akiane heeft een roeping. 

Ze schildert en schrijft werkelijk prachtig.

Ze presteert dat allemaal al op zeer jeugdige leeftijd,

wat voor gewone kinderen helemaal niet mogelijk is.

Akiane wijst mensen met haar speciale talenten op God.

Door bijvoorbeeld mooie schilderijen te maken van mensen van alle rassen,

zodat de mensen er aan herinnerd worden dat de ziel,

die de kern is van ieder mens, geboren is uit God.

En dat alle mensen dus bij elkaar horen als één grote familie;

allemaal zielen met één Vader.
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Akiane: 

God heeft alles

en heeft niets nodig. 

Behalve onze liefde, 

en dat mensen elkaar liefhebben

en leven met geloof, minuut na minuut en uur na uur.

Hierboven een schilderij van een hemelse sfeer.

Zie voor meer over Akiane: www.akiane.com.



17

2.3 Nicolaas leert over God.

Ik (Nicolaas) ben meer gaan begrijpen en te weten gekomen,

door innerlijke leiding te volgen, over God te lezen en erover na te denken.

Ik las iets over God en God zei toen duidelijk hoorbaar tegen mij: 

”Ik ben, die ben.”

Toen God dat tegen mij gezegd had, begreep ik het niet

en toen werd het weer stil.

Ik dacht er over na maar dat leverde niets op.

Ik snapte het nog steeds niet.

Jaren later tijdens het schrijven van dit boek begreep ik er meer van.

Ik kreeg een aanvulling van God en deze is voor mij duidelijker.

”Ik ben, die ben.” is de kortste formulering om te zeggen:

”Ik ben in alles wat er is, was en komt.”

Na deze heel korte uitleg ga ik op zoek naar uitgebreidere informatie over God.

2.3.1 Nicolaas leert over eigenschappen van God.

Eigenschappen van God:

God is in het centrum van de schepping aanwezig.

Zijn uitstraling doorstraalt de gehele schepping.

Eerst was God alleen

en later was hij met velen.

Uit zichzelf vormde God mensen, dieren; zielen

en alle materie die we om ons heen zien.

God is de eeuwige Vader,

die alles wat in het universum bestaat

uit Zichzelf gemaakt heeft en ook in stand houdt. 

God heeft een wil en een persoonlijkheid.

God is almachtig.

God is ook alwetend en kent verleden, heden en toekomst.

God is eeuwig.

God is de grondoorzaak van alles.
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God bestaat buiten tijd en ruimte en is tevens ook bij de mensen.

Zelfs de allerknapste geesten kunnen God

in Zijn “alles omvattende” toestand niet volledig begrijpen.

Je ziel is een klein verzelfstandigd stukje van God,

God heeft een vonkje van Zichzelf in jou gelegd. 

Mensen leven, wonen en werken in God,

maar daarbinnen is voor mensen alle speelruimte om eigen keuzes te maken.

Mensen kunnen door liefde en ervaring zelf groeien,

om zo levend binnen God gelukkig te zijn en God te kunnen naderen.

Wijzelf en wat we allemaal om ons heen ervaren, 

dat alles is de omvangrijke schepping,

die bestaat uit zowel stoffelijke als geestelijke scheppingen.  

Stoffelijke scheppingen zoals planeten, de aarde, 

allerlei werelden, hemelen enzovoorts. 

Geestelijke scheppingen zoals zielen, bewustzijn maar ook liefde. 

God vervult vele rollen in de schepping:

- God als Albron

- God als Liefde

- God als Leven

- God als Ziel

- God als Bewustzijn

- God als Geest

- God als Rechtvaardigheid

- God als Arts

- God als Natuurkundige

- God als Stoffelijke wetten

- God als Geestelijke wetten

Toen ik het bovenstaande lijstje had getypt hoorde ik de stem van God.

En God zei “ben je het belangrijkste niet vergeten?“.

God vertelde mij dat hij de liefhebbende Vader is van alle mensen

en ook de beste Vriend van een mens.

En dus breidde ik het bovenstaande lijstje als volgt uit:

God vervult een rol als:

- God als een liefhebbende Vader,

die ons onvoorwaardelijk liefheeft

en die wij lief kunnen hebben;

- God als beste Vriend!
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2.3.2 Meer over verschillende eigenschappen van God.

God als Albron.

De oergeest of bron waaruit alles wat we zijn en om ons heen ervaren,

is ontstaan.

God als Liefde.

God die mensen het vermogen heeft gegeven lief te hebben.

Liefde is een van Gods grootse creaties.

God als Arts.

De kracht van God om iedere ziekte te kunnen genezen.

God als Leven.

Als de bron van benodigde levensenergie.

Levensenergie die mensen denkkracht geeft, kracht om te leven

en kracht om het lichaam gezond te houden.

God als Ziel.

God als die ene grote oorspronkelijke Ziel,

waaruit alle zielen ontstaan zijn.

God als Geest.

God als Persoonlijkheid; creatief, scheppend, gelukzalig, vriendelijk, 

vreugdevol, alwetend, almachtig, als Vader, als Vriend…..

God als Rechtvaardigheid. 

God als geweten; 

als aangever van de norm en bewaker van rechtvaardigheid.

God als Natuurkundige.

De wijsheid, macht en kracht om natuurwetten in te stellen in het universum.

God als Geestelijke wetten. 

De wijsheid, macht en kracht om het leven

van logische en rechtvaardige wetten/regels te voorzien.

God als Vader, Vriend, Metgezel en Partner.

God in de rol van iemand die heel veel van je houdt.

God is almachtig en alwetend.

Je kunt zonder God door het leven gaan,

maar natuurlijk hoopt God, dat jij op een gegeven moment contact gaat maken 

en daar ook het nodige voor wilt gaan doen.

Jij neemt initiatief en denkt rustig aan God; je maakt contact.

Misschien heb je een vraag of wens?

God antwoordt maar je weet van te voren niet, hoe en wanneer dat gebeurt.
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Misschien zie je een idee, een oplossing of komt er een Engel of mens die helpt.

Zoek God ook in je innerlijk net als deze monnik. 

Het schilderij is van Akiane, www.akiane.com

Een vader kan de liefde van een opgroeiend kind niet afdwingen, 

want alleen uit vrijwilligheid kan er sprake zijn van liefde.

Dus stuurt God zijn Licht naar de mensen

en wacht op de ontwikkeling van de mens

en “de vrije wil” van een mens om wel of niet God te willen naderen.

De vrije wil van een mens is belangrijk

omdat een mens bedoeld is een vrij wezen te zijn en geen robot.

2.3.3 Nicolaas ziet een visioen…

In een visioen zag ik een prachtig schilderij, 

het schilderij is ergens aanwezig in de hemel.

In het visioen had ik ruim de tijd om het schilderij goed te bekijken.

Ik maakte het na om niet te vergeten hoe het eruit zag. 

Het was heel mooi en ik wist, dat het belangrijk was het te onthouden.

Maar wat het schilderij nu precies voorstelde, dat wist ik toen nog niet.
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Dat ontdekte ik pas jaren later toen ik het “Grote Johannes Evangelie las.

Toen las ik de eerste regels (1: Uitleg van de eerste verzen. (2.8.1851)),

en tijdens het lezen zei God tegen mij: “denk eens aan het schilderij”.

Toen ontdekte ik dat het schilderij en de bijbelse tekst helemaal in het begin van 

het Johannes Evangelie (De Bijbel) bij elkaar horen en elkaar aanvullen. 

Zij geven samen meer begrijpelijk aan, hoe God de schepping is begonnen.

Het schilderij geeft God weer in zijn rol als Albron. 

Johannes 1:2

In God was licht

Het licht vloeide door God

en straalde om God

en God zelf was het licht.

Dit was in de beginne bij God.

God Zelf was aanwezig in “een soort levensgolf” die uit de Albron stroomde. 

God is Zelf de Albron en God stroomt tevens uit de Albron.

God als Albron is een activiteit van God

waarbij God zijn levensfluïde als “een golf” laat stromen.
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God heeft uit zichzelf “bouwstenen” laten stromen

en gebruikt om alles te creëren waaruit de schepping bestaat.

Planeten, sterren, zielen, mensen, planten, dieren….

Een schepping die niet statisch is, 

maar die zichzelf rustig verder ontwikkelt (evolueert) en uitrolt.

Een foto van telescoop Huble. Het Universum spreekt tot de verbeelding. 

Nicolaas denkt na over God:

.....het Universum is zo enorm groot. 
Als je weet dat God dat allemaal uit zichzelf gevormd heeft…….
……..dan moet God wel onvoorstelbaar groot zijn……..
Als God dit allemaal uit zichzelf gevormd heeft,
dan is het scheppende bewustzijn van God dus in omvang afgenomen???
God is in de kern oneindig hoogfrequent bewustzijn; het hoogste bewustzijn.
God is vandaag de dag nog steeds heel erg groot, maar hoe groot?.............

Toen ik me dit zat af te vragen verscheen het antwoord in mijn bewustzijn:

het hoogfrequente scheppende bewustzijn van God is aanwezig in het centrum 

van het Universum als een heldere lichtende bol van bewustzijn.

Het bewustzijn van God is als “een wolk” die 30 miljoen keer zo groot is als de 

aarde. God is voor mensen onvoorstelbaar. 

God is vanuit onze wereld gewoon niet meetbaar.

God is voor mensen niet geheel te begrijpen maar wel te ervaren!
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2.3.4 Een overeenkomst tussen wetenschap en religieuze kennis.

De hedendaagse natuurkunde heeft ontdekt, dat materie uit energie of licht 

bestaat. Materie is verdichte energie of verdicht licht.

In religies wordt verteld dat de basis van lichamen, mensen, dieren enzovoorts 

geestelijk is; uit God afkomstig is; uit Licht van God ontstaan is;

in de basis bestaat ons lichaam uit Goddelijk Licht.

Net zoals materie volgens de moderne natuurkunde uit verdicht licht/energie 

bestaat.

Echter vanwege het functioneren van onze zintuigen 

ervaren wij ons lichaam als “vlees en bloed”.

In navolgend schema wordt weergegeven dat grove materie bestaat uit 

steeds kleinere deeltjes die dan uiteindelijk uit energie bestaan.

Links de wereld van de aardse materie waarin tegelijkertijd 

de fijnstoffelijke wereld als grondbeginsel aanwezig is.

(Uit het boek : De Genezende kracht. Nicolaas de Ridder.)

Aardse materie bestaat uit kleine deeltjes,

die zijn opgebouwd uit nog weer kleinere deeltjes.

Die nog kleinere deeltjes bestaan uit nog weer veel kleinere deeltjes,

die op hun beurt weer uit onmeetbaar fijne deeltjes bestaan; 

energie-deeltjes die er soms wel en soms niet zijn. 

Dan blijkt uiteindelijk, dat materie uit verdichte energie bestaat.


