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Uitleg Tekening kaft

Ik heb deze tekening op 11 oktober 2007 spontaan als schilderij in
mijn gedachten gekregen. Het was een beeld van 3 schilderijen naast
elkaar, waarvan de kafttekening het middelste schilderij was. De
naaste 2 schilderijen was geen beeltenis op te zien. Wat het te
betekenen had wist ik op dat moment dus nog niet.
Op 12 oktober 2007 heb ik in gedachten de geestelijke wereld
gevraagd om toestemming om dit boek te mogen schrijven. Op dat
moment had ik geen erg meer in de schilderijafbeelding. Terwijl ik in
gedachten was kreeg ik de schilderijafbeelding weer te zien. Dit
voelde voor mij als de toestemming. Ik had dus zonder dat ik er erg in
had, voor mijn gevoel dus, een dag eerder de toestemming al gehad.
Ik heb zo goed als ik kon de afbeelding getekend en als kaft verwerkt
voor dit boek.

De symboliekuitleg is voor mij als volgt:

De ring met het kruis: In samenwerking met Christus/ Geestelijke
Wereld. ---- Doordat ik alle boeken van Jozef Rulof heb gelezen is het
gevoel gekomen om een kinderboek te schrijven. Ik wilde die leerstof
graag verwerken voor kinderen. De leerstof is gegeven in opdracht
van Christus, vandaar de samenwerking met Christus / Geestelijke
Wereld. Mijn kennis komt dus uit de boeken van Jozef Rulof.

De bloemen op de ring: De bloemen die de geestelijke wereld legt op
de samenwerking.
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God is Liefde

God is Liefde en liegt dus niet
God is Liefde en oordeelt dus niet
God is Liefde en bedriegt dus niet

God is Liefde en steelt dus niet
God is Liefde en scheld dus niet

God is Liefde en bedreigt dus niet

God is Liefde en maakt geen oorlog
God is Liefde en vermoord dus niemand

God is Liefde en is dus niet afgunstig
God is Liefde en is dus niet jaloers

God is Liefde en is dus niet hebzuchtig
God is Liefde en is dus niet ongeduldig

God is Liefde en vecht dus niet
God is Liefde en roddelt dus niet
God is Liefde en moppert dus niet

God is Liefde en slaat dus niet
God is Liefde en haat dus niet

God is Liefde en doet de mensen geen pijn

God is Liefde en wijst ons de weg
En wij mensen zijn allemaal een deeltje van God,

Alleen wij mensen hebben al die nare dingen nog af te leren.
Wat wij te leren hebben is Liefde

Deze tekst spontaan in gedachten gekregen op 28 oktober 2007
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Hoofdstuk 1

Het is woensdagmiddag en Magda wandelt van school naar huis toe.
Ze ziet dat de blaadjes van de bomen vallen. De herfst is er weer en de
warme dagen van de zomer zijn al weer voorbij. Jammer, denkt
Magda, nu kunnen we niet elke dag meer buiten spelen. Maar voor de
natuur is het wel lekker. Die zullen wel dorst hebben na een warme
zomer. Ze ging haar eigen maar na, als ze het warm had dan kreeg ze
ook meer dorst. Dus voor de natuur zal dat ook wel zijn, dacht ze.
Dan staat ze stil bij een boom en zegt hard op: “ Nou boom, als het
gaat regenen, dan doe maar lekker veel drinken. Daar knap je van op,
net zo als dat ik dat doe, als ik dorst heb.” Dan wandelt ze verder en
onderweg kijkt ze naar de tuintjes van de mensen. Ze heeft inmiddels
al ondervonden, dat niet iedereen van een mooi tuintje houd. Bij de
ene tuin ziet het er mooier uit dan bij de andere. In de mooie tuinen
daar hebben ze allemaal planten en bloemen in staan, terwijl in de
andere tuinen alleen onkruid in staat.  Maar Magda vindt nog steeds
dat haar Oma de mooiste achtertuin heeft. Langzaam wandelt ze
verder naar huis.
Als ze thuis aankomt, loopt ze via de keukendeur naar binnen. “Mam,
ik ben thuis,” roept Magda als ze intussen de keukendeur dicht doet.
“Ik ben boven,” roept haar moeder naar beneden. Magda hangt haar
jas op de kapstok, doet haar schoenen uit en loopt naar boven. Daar
ziet ze dat haar Moeder bezig is met de was. “ Ha, daar ben je. Je
bent wel een beetje later dan anders hé. Hoe komt het?” vraagt haar
moeder. “Nou, zegt Magda, ik heb nog even naar de tuintjes gekeken
en ik heb nog even wat verteld tegen een boom.” Haar moeder kijkt
haar verbaasd aan en zegt:” Tegen een boom?” “Ja, zegt Magda,
tegen een boom. Ik was onderweg aan het denken, dat het weer herfst
is en dat de zomer weer voorbij is. En dat ik in de zomer altijd meer
dorst heb door de warmte. Maar in de zomer regent het bijna niet en
nu is het weer herfst en krijgen we weer veel regen. Dus nu kunnen de
bomen weer lekker veel drinken. Dus ik heb tegen de boom gezegd, als
het weer gaat regenen, dat hij lekker veel moet drinken, zodat hij weer
lekker opknapt. Net zoals ik dat doe als ik het warm heb dan drink ik
ook veel.” Haar moeder moet lachen om haar kleine meid. “ Wel heel
slim van jou zeg. Dan zal de boom het wel fijn vinden als het gaat
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regenen. Denk je niet?,” zegt haar moeder. “Ja, dat denk ik dus ook,”
zegt Magda tegen haar moeder. En hoe was het op school?” vraagt
haar moeder. “Ja, op school was het goed,” zegt Magda. “ Wat
hebben jullie vanmorgen dan gedaan?,” vraagt haar moeder. “We
hebben aan onze weektaak moeten werken, verteld Magda, en daarna
hebben we nog moeten lezen. Als we overal mee klaar waren mochten
we nog een spelletje doen.” “En, had je alles af,” vraagt haar
moeder. “Ja, dat wel, zegt Magda, maar ik heb niet zolang een
spelletje kunnen doen hóór, want toen ging de bel al weer.” “Nou,
gelukkig maar, zegt haar moeder, dan ben je daar mooi van af, toch?”
“Ja, dat wel,” zegt Magda. “ Als je me even die sokken aan geeft, zegt
haar moeder, dan ben ik ook klaar met de was en dan kunnen we
samen beneden een boterham gaan eten.” Als alles weer schoon in de
kast ligt, lopen ze samen naar beneden om een boterham te gaan eten.
“Wat wil je op je boterham,” vraagt haar moeder. “Doe maar een
boterham met pindakaas en hagelslag,” zegt Magda. Haar moeder
maakt intussen het brood klaar voor Magda en haar zelf. Magda gaat
intussen haar handen wassen. Als haar moeder klaar is, gaan ze
samen aan tafel zitten. Onder het eten vraagt haar moeder aan
Magda: “En is er nog iets speciaals gebeurd op school?” “Oh ja, zegt
Magda, we hebben een nieuw jongentje in de klas. Hij is verhuisd en
is daarom bij ons in de klas gekomen.” “ Nou, dan zal het wel wennen
voor hem zijn. En heeft dat jongetje ook een naam?” vraagt haar
moeder. “ Ja, natuurlijk heeft hij een naam, zegt Magda. Dat heeft
toch iedereen. Hij heet Joshua.” “Nou, dan ben maar extra lief voor
Joshua, zegt haar moeder, want kinderen die op een nieuwe school
komen die moeten vaak heel erg wennen aan de nieuwe school. En als
alle kinderen hem een beetje helpen, dan zal hij zo gewend zijn in zijn
nieuwe klas.” “Ja, dat denk ik ook,” zegt Magda. “Maar waar komt
hij vandaan dan?” vraagt haar moeder. “Hij komt van de Maan, dat
heb ik van Oma geleerd,”zegt Magda. Haar moeder schiet in de lach
en zegt:”Ja, inderdaad, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel in welke
stad of dorp heeft hij dan eerder gewoond. Hij woont nu in
‘‘s-Hertogenbosch, maar hij heeft toch eerst ergens anders
gewoond?” “Ooh, dat weet ik niet meer, de juf heeft het wel gezegd,
maar ik ben het vergeten,” verteld Magda. Intussen eet Magda haar
boterhammen verder op. Als ze klaar is zet ze haar bord op de
aanrecht en loopt naar de huiskamer. “Wat ga je vanmiddag doen,”
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vraagt haar moeder. “Ik weet het nog niet. Ik ga even tv kijken en dan
zie ik wel,” zegt Magda. “Nou ik moet vanmiddag even naar stad, om
twee T-shirt’s te ruilen, zegt haar moeder. Ga je mee of ga je naar
Oma toe?” “Nee, ik ga wel naar Oma,” zegt Magda. Haar moeder
wist dat ze liever bij Oma bleef, dan dat ze mee ging naar de stad. Dit
vindt haar moeder ook helemaal niet erg. Ze vindt het alleen maar fijn
dat er zo’n goede band is tussen haar dochter en schoonmoeder. Ze
kan er alleen maar van genieten. Haar moeder gaat intussen de boel
opruimen en Magda kijkt even op haar gemak naar de tv. Er is een
tekenfilm op de tv. In die tekenfilm komen er planeten en
ruimteschepen voor. Hierdoor begint Magda te denken. Ze denkt aan
een eerder gesprek met Oma. Toen hebben ze het over Jezus Christus
gehad, maar ze hebben het ook heel even over de Maan en het Al
gehad. Maar nu dat die tekenfilm op is, vraag ze zich af, waar dat ze
nog meer geleefd heeft. En Oma had haar toen gezegd, dat ze hier een
andere keer meer over zou vertellen. Intussen komt haar Moeder de
huiskamer ingelopen en Magda vraagt:”Mam, Oma heeft mij de
vorige keer verteld dat ik op de Maan geleefd heb, maar op welke
planeet heb ik nog meer geleefd dan?” “Hoe, kom je nu opeens op de
vraag,” vraag haar moeder. “Nou, er is een tekenfilm bezig op de tv
en die gaat over planeten, zegt Magda. En Oma heeft mij de vorige
keer over de Maan en het Al verteld. Dus ik dacht net, waar hebben
wij nog meer geleefd.” “Och meisje, daar weet ik nog niet zo veel
vanaf, zegt haar moeder. Ik heb pas twee boeken gelezen, dus als ik
jou was zou ik het aan Oma vragen, die weet er al veel meer vanaf als
dat ik dat doe. Nou, dan komt het mooi uit dat je vanmiddag naar
Oma gaat. Of niet soms? Dan kun je Oma mooi die vraag stellen.”
Magda begint te stralen. Ja, inderdaad, denkt Magda. Dat kan ik dan
mooi aan Oma vragen. Oma kan me dat wel vertellen.
Als moeder klaar is met opruimen en alles weer aan kant heeft, kijkt ze
op de klok. Ze ziet dat het al 13.00 uur is geweest. “Och, zegt haar
moeder, zal ik jou naar Oma brengen, dan kan ik gelijk doorrijden
naar de stad, anders word het veel te laat. Zal ik jou daarna weer
ophalen of kom je zelf naar huis toe?” “Ik kom zelf wel naar huis toe,
zegt Magda. Dan kan ik nog wat langer bij Oma blijven.” “Wel, zegt
haar moeder, ga je mee dan?” Magda staat van de bank op en gaat in
de gang haar schoenen aan doen. “Mam, moet ik mijn jas ook aan
doen?” vraagt Magda aan haar moeder. “Blijf je bij Oma binnen of
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ga je ook nog buiten spelen?”vraagt haar moeder. “Nee, zegt Magda,
ik blijf bij Oma binnen.” Haar moeder denkt even na en zegt: “Ja, doe
je jas toch maar aan, want je komt straks zelf naar huis toe en dan
moet je toch een jas aan hebben. Zo warm is het niet meer.” “Oh ja,
zegt Magda, was ik alweer vergeten.”
Als alles klaar is lopen ze samen naar de auto en stappen in. Magda
gaat naast haar moeder in de auto zitten, en samen gaan ze op weg
naar Oma toe. “Weet Oma dat ik kom,”vraagt Magda. “Nee, Oma
weet niet dat je komt, maar Oma is toch bijna altijd thuis. Dus dat zal
nu ook wel het geval zijn.” Magda moet lachen en haar moeder
vraagt haar waarom dat ze moet lachen. “ Omdat Oma altijd thuis is,
zegt Magda. Maar voor mij is dat wel fijn. Zo kan ik altijd naar Oma
toe als ik dat wil.” “Ja, inderdaad, zegt haar moeder. Jij hebt mazzel
met zo’n Oma. Heel veel andere kinderen die hebben niet zo’n lieve
Oma als jij.” “Ja, zegt Magda, dat is waar. Ik heb wel een hele lieve
Oma.”
Dan komen ze bij Oma’s huis aan. Haar moeder stopt de auto en
samen stappen ze uit. Samen lopen ze naar de voordeur van Oma en
Magda belt aan. Oma maakt de deur open en haar moeder vraagt aan
Oma:”Mam, is het goed dat Magda vanmiddag bij u blijft? Ik moet
even naar de stad om iets om te ruilen en ze wil liever bij u blijven. Is
dat goed?” “Nou, zegt Oma met een knipoog naar haar moeder toe,
daar moet ik nog even een nachtje over slapen hoor.” “Oma!!!, zegt
Magda, dat duurt heel lang.” “Ja, dat is zo, maar ik maak maar een
grapje, lieverd, natuurlijk is dat goed,”zegt Oma. “Oké, zegt moeder
tegen Magda, dan ga ik nu even naar de stad en dan zie ik je strakjes
weer thuis.” Haar moeder geeft haar een zoen en zegt:”Doei, dan zie
ik je later weer en mam alvast bedankt voor het oppassen.” “Oh
mama, zegt Magda, hoe laat moet ik dan thuis zijn?” “We eten
ongeveer om 17.00 uur, dus als je dan net voor die tijd thuis bent,
kunnen we gelijk gaan eten.” Dan zegt Oma:” Ze mag ook bij ons
eten hóór, dat vind ik ook heel gezellig. En dan kun je zelf op je gemak
doen vanmiddag. Ik breng haar dan wel tegen 19.00 uur thuis. Als je
het tenminste goed vind.” “Ah mam, mag ik dan bij Oma eten?”
vraagt Magda aan haar moeder. “Is goed, zegt haar Moeder, dan zie
ik je vanavond wel weer. Doei, tot straks.” Dan loopt haar moeder
weer naar de auto toe en Magda en Oma zwaaien haar uit.
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Hoofdstuk 2

Oma en Magda gaan samen naar binnen en sluiten de voordeur.
Magda doet haar schoenen uit en loopt achter Oma aan naar de
keuken. “Nou, wat gezellig dat je vandaag hier bent,” zegt Oma tegen
Magda. “Ja, dat vind ik ook, zegt Magda. Ik had geen zin hóór om
mee na de stad te gaan. Ik blijf liever bij u.” “ Wil je wat drinken,”
vraagt Oma. “Ja, doe maar ranja,”zegt Magda. Oma pakt de glazen
uit de kast vraagt aan Magda of ze de ranja uit de koelkast kan
pakken. Magda pakt de ranja uit de koelkast en geeft de fles aan Oma.
Magda gaat aan de keukentafel zitten en Oma schenkt de glazen in
met ranja. Als Oma klaar is gaat ze ook aan de keukentafel zitten.
“Wel dan eten we vanavond gezellig met z’n drieën ,”zegt Oma. “Wat
eten we vanavond dan?”vraagt Magda. “We eten vanavond
andijviestamppot met spekjes,”verteld Oma. Magda kijkt Oma aan en
begint te lachen. “ Waarom moet je lachen,” vraagt Oma. “Ik moet
lachen om de andijviestamppot, dat vind ik heel lekker.”zegt Magda.
“Nou, dan heb je vandaag al voor de tweede keer geluk, of niet
soms,”zegt Oma. “Ja, inderdaad,”zegt Magda.
Dan begint Magda onrustig op haar stoel te wiebelen. In haar hoofd
kwam opnieuw de vraag, die ze eerder aan haar Moeder had gesteld.
Oma weet als Magda onrustig wordt en begint te wiebelen dat er dan
meestal iets is. Of ze wil iets vragen of ze wil iets weten. Maar Oma
wacht rustig af, totdat Magda er zelf mee komt. Maar het duurt niet
lang of de vraag komt eruit. “Oma, toen ik thuis was, was er een
tekenfilm op tv. In die tekenfilm kwamen planeten voor. Toen moest ik
aan de Maan en het Al denken, omdat u daar de vorige keer een klein
beetje van verteld hebt. U vertelde dat ik op de Maan heb geleefd,
maar waar heb ik nog meer geleefd? Ik heb het aan Mama gevraagd,
maar Mama zei vraag maar aan Oma, die weet er al meer vanaf dan
dat ik dat doe. ” Ziezo, denkt Oma, de vraag is eruit en het heeft niet
eens zo lang geduurd. Ze moet er zelf om lachen.
“Ja, waar heb je nog meer geleefd. Dat is een hele goede vraag van
jou, zegt Oma. Nou een andere keer heb ik je toch verteld dat we op
de Maan zijn geboren. En ik heb je toen ook verteld dat de mensen het
de Maan noemen, maar dat het eigenlijk de 1e Kosmische
Levensgraad heet. Weet je dat nog?” “Ja, dat weet ik nog,” zegt
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Magda. “Wel, de 1e Kosmische Levensgraad, de Maan dus, is een
moeder. Door deze moeder hebben wij het ons eerste leven
gekregen,”zegt Oma. “Een moeder?”vraagt Magda. “Ja, een moeder,
zegt Oma, maar ik zal het je proberen uit te leggen. Jij hebt een papa
en een mama, toch?” vraagt Oma. “Ja, ik heb een papa en
mama,”zegt Magda. “En jij bent door je papa en mama toch geboren
en heb daardoor toch je lichaam gekregen, toch?”zegt Oma. “Ja, dat
klopt,” zegt Magda. “De 1e Kosmische Levensgraad is ook een
lichaam. En dit lichaam is een moeder, net zoals jou mama een
lichaam heeft en moeder is. Alleen jou mama heeft een mens lichaam
en de 1e Kosmische levensgraad heeft een ruimte lichaam. Maar zij is
dus ook een moeder. Alleen een moeder in de ruimte. Snap je dit?”
vraagt Oma. “Ja, dat snap ik,” zegt Magda. “Maar als er een moeder
is in de ruimte, is er dan ook een vader in de ruimte?”vraagt Oma.
Magda denkt hier even over na, maar kan er niet opkomen. “Ik weet
het niet Oma,”zegt Magda. “Als je ’s avonds naar de lucht kijkt, wat
zie je dan?”vraagt Oma. “Dan zie je de Maan,”zegt Magda. “En als
je overdag naar de lucht kijkt, en je ziet dan geen wolken, wat zie je
dan?”vraagt Oma. “Dan zie je de Zon,”zegt Magda. “Nou, wie denk
je dat dan de vader in de ruimte is?”vraagt Oma. “De Zon?”zegt
Magda aarzelend. “Ja, goed zo, zegt Oma. Inderdaad, de Zon is de
vader in de ruimte. Dus de Maan is de moeder en de Zon is de vader.
En door deze moeder en vader, dus Maan en Zon, hebben wij ons
eerste leven gekregen. Dus we zijn, door de Maan en Zon, voor de
eerste keer geboren. Daar is natuurlijk nog een heel proces vooraf
gegaan, want de Maan en de Zon waren er ook niet opeens of in een
keer. Maar daar ga ik je nu niet over vertellen, anders wordt het
misschien te teveel en te ingewikkeld voor je. In de boeken spreken ze
over Vaderschap en Moederschap. Dus Vaderschap is het zelfde als
mannelijk, jongentje, man, meneer, vader. En Moederschap is het
zelfde als vrouwelijk, meisje, vrouw, mevrouw, moeder. Snap je wat ik
bedoel?”vraagt Oma. “Ja, ik snap het wel, dus dan is iedereen
vaderschap en moederschap?”zegt Magda. “Hee, knap hóór, zegt
Oma, dat is dus inderdaad het geval. Want zie je nog andere mensen,
buiten een man of vrouw, om je heen?” “Nee, zegt Magda, die zijn er
niet. Er zijn alleen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.” “Kijk
dat bedoel ik maar, zegt Oma. En door het vaderschap en
moederschap heeft, en krijgt nog steeds, iedereen het leven. Als dit
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niet waar zou zijn, dan konden er nooit kinderen geboren worden. En
niet alleen kinderen, maar wat dacht je van de dieren en de natuur.
Zelf de natuur is moeder, wist je dat?” “Ja, dat heb ik wel eens vaker
gehoord, moeder natuur, verteld Magda. Dus bij de mensen, dieren en
natuur is er vaderschap en moederschap?” “Ja, inderdaad, vertelt
Oma, want zonder vaderschap en moederschap zou er geen nieuw
leven geboren kunnen worden. Dus geen baby’s meer, geen jonge
dieren meer, geen nieuwe bloemen en planten meer.
 Maar God heeft alles van te voren bedacht en wist dat het vaderschap
en moederschap het belangrijkste was voor heel de evolutie.” “Oma,
vraagt Magda, wat is evolutie?” “Evolutie is voortgang, is een
groeiproces, is de weg voor ontwikkeling, is de weg voor nieuw
bewustzijn, zegt Oma. En deze weg of al die wegen moet iedereen
volgen. En al die wegen bij elkaar noemen ze Evolutie.” “Ik doe dus
ook mee aan de Evolutie?”vraagt Magda. “Ja inderdaad, jij doet ook
mee aan de Evolutie. Net als ieder ander levend wezen door God
geschapen. En weet je nog wat bewustzijn is? Ik heb het de vorige
keer uitgelegd, weet je het nog?”vraagt Oma. “Ja, zegt Magda,
bewustzijn is als je iets al weet. En u hebt toen ook uitgelegd dat
onbewustzijn is dat je iets nog niet weet.” “Goed zo, zegt Oma, dat
heb je goed onthouden.”
“Maar nu gaan we even terug naar de Maan anders is het straks
19.00 uur en dan heb ik jou vraag nog niet beantwoord,” zegt Oma.
Magda moet lachen en zegt: “Is goed.”
“Toen we ons eerste leven op de Maan ontvingen, verteld Oma
verder, waren we zo klein als een mini celletje. Dat zou je met je eigen
ogen zo niet kunnen zien. Zo klein was dat. Het was een doorzichtig
celletje, ook wel Embryo in eerste stadium genoemd. In dit cellenleven
zit alles wat ooit de mens moet worden. En naar miljoenen levens
wordt zo’n celletje uiteindelijk de mens, zoals dat hij er nu uitziet.”
“Oma, wat is een Embryo?”vraagt Magda. “Het deel van de vader en
het deel van de moeder, dat komt samen. En dat te samen noemen ze
het Embryo. Elk levend wezen door God geschapen is zón Embryo
geweest en in dat celletje zit de ziel. Dus de Maan, als Moederschap
heeft ons de Ziel gegeven bij ons eerste leven En elk celletje bestaat
uit twee onderdelen. Je hebt Stoflichaam en het Geesteslichaam. Het
Stoflichaam is de buitenkant die je ziet, en de Geesteslichaam is het
lichaam aan de binnenkant die je niet ziet. Maar het Geesteslichaam
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ziet er hetzelfde uit als het Stoflichaam, alleen is dit van een
Geestelijke substantie, dus van een ander soort stof.” Magda denkt
even na en vraagt dan:”Oma, wat is de Ziel.” “De Ziel is het deeltje
van God. God heeft iedereen een stukje van zichzelf gegeven. Maar de
1e Kosmische Levensgraad, de Maan dus, heeft ons dat stukje van God
meegegeven bij ons eerste leven, en dat stukje heet dus de Ziel. Toen
we dus ons eerste leven en ziel ontvangen hadden, konden we dus aan
onze Evolutie beginnen. Door de Evolutie kan de Ziel groeien en
bewust worden. Maar dit gaat dus stapje voor stapje. Het geld voor
iedereen. Voor de mens, dier en moeder natuur. Voor iedereen dus.
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Hoofdstuk 3

“Nou komen we dus weer op het Vaderschap en Moederschap, verteld
Oma, want door het Vaderschap en Moederschap kregen we telkens
een nieuw leven. Dus het ene celletje, met daarin de Ziel, gaat samen
met het andere celletje en daar worden weer twee nieuw celletjes uit
geboren. Dus anders gezegd, een papa cel en een mama cel die gaan
samen en daar worden twee baby celletjes uit geboren. In de boeken
spreken ze over het leven splitst zich, dus splitsing. Dus een moeder
splits zich en een vader splitst zich en het deeltje wat ze afgeven daar
komt weer een nieuw leven van. Zo is dat nu nog steeds het geval.
Want een vader geeft zijn zaadje en de moeder heeft een eicelletje, en
als die twee samen in de buik, baarmoeder, van de moeder komen,
dan vormt zich daar het embryo, wat later uitgroeit tot een kindje /
baby’tje. En zo wordt er dus een kindje gemaakt en uiteindelijk wordt
dat kindje geboren. Dus door het Vaderschap en Moederschap krijg je
het nieuwe leven. En het ene leven ben je een moeder en het andere
leven ben je een vader. Zo was het dus op de Maan en zo is het nog
steeds en zo zal het ook altijd zijn en blijven. En jij bent nu op Aarde
een meisje, dus een moeder. Als je het niet snapt, moet je het Oma wel
zeggen hé. Anders blijf ik gewoon door vertellen hóór.” “Ja, zegt
Magda, dat weet ik. Maar ik snap het wel hóór.” Oma gaat verder met
vertellen.
“Toen we dus voor de eerste keer het Vaderschap en het Moederschap
hadden beleefd gingen we dood. Nou ja, dood, dood bestaat niet. Je
kunt beter zeggen overgaan. Je kreeg dus een scheiding van het
Stoflichaam en Leven, dus Ziel en Geesteslichaam, en dat noemen ze
het ontbindingsproces. Het leven ging naar een andere wereld. En
deze wereld heet de Wereld voor de wedergeboorte.” “Oma, waarom
noemen ze dit de Wereld voor de wedergeboorte?”vraagt Magda.
“Nou deze wereld noemen ze zo, omdat het de wereld is waar je moet
wachten tot dat je weder geboren word. En weder is een oud woord
voor weer of opnieuw. Dus de wereld van de wedergeboorte is niets
anders dan een soort wachtkamer in de ruimte, waar dat je moet
wachten tot dat je opnieuw geboren kunt worden. Dus waar je moet
wachten tot dat je een nieuw leven krijgt. Snap je wat ik bedoel?”
vraagt Oma. “Ja, nu snap ik het,”zegt Magda.
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Nu kan Oma verder gaan met het vertellen. “Het Stoflichaam, als
celletje, wat we op de maan hadden dat bleef op de Maan en
onderging het verrottingsproces. En de Ziel en Geesteslichaam, ook
wel samen het leven genoemd, ging naar de Wereld voor de
wedergeboorte.” “Oma, vraagt Magda, wat is ontbindingsproces en
verrottingsproces?” “Ik zal proberen een voorbeeldje te geven. Een
boom waar een appel aan groeit heet?”vraagt Oma. Magda moet
lachen en antwoord:”Ja, dat weet toch iedereen Oma. Een
appelboom.” Oma moet lachen en zegt:”Oké oké, ik wilde alleen even
weten of jij het ook wist, geintje. Maar nu zonder gekheid. Een appel
groeit dus aan de boom. Als de appelboer de appel uit de boom plukt,
dan heeft hij geen verbinding meer met de boom. Dit noemen ze
ontbindingsproces, het los komen van elkaar. En doordat deze
verbinding verbroken word, met de boom, begint de appel aan zijn
verrottingsproces. Dat hij aan dit proces begint komt, omdat de appel
geen voeding en/of bezieling meer krijgt van de boom. Het leven gaat
dus uit de appel. De appel blijft nog wel even goed, zodoende dat we
hem ook nog kunnen eten. Maar als we hem dus te lang laten liggen,
kunnen we hem niet meer eten. Dan is hij verrot, dus niet meer goed.
En zo moet je dat ook zien met het Stoflichaam. De Ziel en
Geesteslichaam gaan verder en het Stoflichaam begint, doordat ze dus
los zijn gekomen van elkaar, dus ontbindingsproces, aan zijn
verrottingsproces. Want als het leven, de Ziel en het Geesteslichaam
los is van het Stoflichaam dan krijgt het Stoflichaam geen voeding
en/of bezieling meer van het leven, dus de Ziel en Geesteslichaam.
Snap je het nog?” “Ja, volgens mij wel, zegt Magda, dus mijn
Stoflichaam is hetzelfde als de appel dan?” “Ja, inderdaad, zegt Oma.
Maar nu belanden we dus bij een mooi punt. Toen dus ons eerste
Stoflichaam, dat eerste celletje dus, aan het verrottingsproces begon,
is daar nieuw leven uit geboren. Uit dat nieuwe leven is het dierenrijk
geboren, dus ontstaan.” “Het dierenrijk?”vraagt Magda verbaasd.
Wat gek denkt ze. “Dus de dieren zijn door ons oude lichaam geboren
of ontstaan?”vraagt Magda. “Ja, inderdaad, zegt Oma. Door ons dus,
zijn de dieren ontstaan. Maar ook de dieren hebben het zelfde proces
als ons ondergaan. Dus toen het eerste dierencelletje aan het eerste
ontbindingsproces en rottingsproces begon is van daaruit weer
moeder natuur geboren.” “Hé, wat raar hè” zegt Magda. “Nou, zo
raar is het niet hóór, want de dieren en moeder natuur moeten toch
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ook ergens als eerst zijn begonnen. En waar ze begonnen zijn, is op de
1e Kosmische Levensgraad, de Maan. Net als ons mensen.
Toen we dus ons eerste leven hadden beleefd, gingen we dus naar de
Werelden voor de wedergeboorte. Daarna werden van daar uit weer
aangetrokken door een nieuwe Vader en Moeder, die dus de splitsing
hadden beleefd. En zo kregen we dus ons tweede leven te beleven. En
dit proces heeft zich miljoenen keren herhaald. Maar zoals wij onze
ontwikkeling te doen hadden, zo had ook de Maan haar ontwikkeling
te doen. In haar eerste fase zag ze er niet zo uit, zoals wij haar nu
kunnen zien, vanaf de Aarde.” “Hoe zag ze er toen uit dan?”vraagt
Magda. “Zij was in de eerste fase / graad veel kleiner en ook
doorzichtig. Zij heeft in de eeuwen die volgde zich moeten verdichten,
verharden. In de boeken spreken ze over verdichtingswetten en
verhardingswetten.” “Wat wil dat zeggen, verdichtingswetten en
verhardingswetten?”vraagt Magda. “Nou, zegt Oma, even kijken, hoe
ik dat het beste kan uitleggen. Dan zal ik een voorbeeld moeten
nemen, anders is het misschien niet te snappen voor je. Het eerste wat
me nu te binnen schiet is een wolkje. Een wolkje waar dat je doorheen
kunt kijken, maar die je niet vast kunt pakken. Als je hem wel vast zou
willen pakken, ga je er met je handen doorheen. Zo was de Maan toen
ook. Nou dit wolkje, de maan dus, moet een vastere vorm krijgen. De
deeltjes, waar uit de wolk bestaat, die worden steeds groter en gaan
steeds dichter naar elkaar toe, dus verdichtingswetten. Het wolkje
verandert dan in dichte massa. Later verandert de Maan weer in een
groter oceaan, met oevers / strand. De buitenkant van de maan is dan
voor een deel verhard door land. En dan spreek je dus over
verhardingswetten. Dus dan is de wolk van het begin helemaal niet
meer te herkennen. Zo moet je dat met de Maan ook zien. Ze was eerst
als een wolkje en heeft zich moeten verdichten en verharden. En wij
celletjes leefde in het binnenste van de Maan. Ook wij kregen dus met
die verdichtingswetten en verhardingswetten te maken. Wij hebben
ons celletje, lichaam ook moeten verdichten en verharden. En door al
de levens die we kregen konden we dus aan die verdichtingswetten en
verhardingswetten werken.  Want dit kan niet in een leven gebeuren.
Maar even nu een vraagje aan jou. Ik heb je nu verteld over het begin
stadium van de Maan en ons eerste leven als embryo, celletje. We
hebben het groeiproces dus op de maan beleefd, maar we beleven het
op Aarde nog steeds. Maar waar kom je dit begin- groeistadium als
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embryo, celletje nog steeds tegen?” Hier moet Magda even over
nadenken. Ze is er even stil van en Oma wacht rustig totdat Magda
met een antwoord komt. Dan komt er een glimlach op het gezicht van
Magda en antwoord:“U hebt daar straks verteld dat een embryo in de
buik van een moeder groeit tot een baby’tje. Je komt dus dat
beginstadium als embryo, celletje, tegen in de buik, baarmoeder van
een vrouw, die in verwachting is.” legt Magda aan Oma uit.
“Nou, dat vind ik nou heel knap van jou, zegt Oma. Dat is alleen maar
fijn, want dat betekent voor mij dat ik het je toch goed kan uitleggen.
En daar ben ik blij om en dat je kunt snappen hoe dat ik het je vertel.
Nou gelukkig maar, want het is best moeilijke leerstof hóór. Maar je
weet het, als je het niet snapt even vragen hóór.”



17

Hoofdstuk 4

Oma en Magda zijn allebei even in gedachten. Dan opeens vraagt
Magda: “Oma, u hebt verteld over moeder Maan, maar wat doet
vader Zon dan, want daar hoor ik u niks over vertellen?” “Nou, de
Zon heeft een zeer belangrijke taak in de ruimte, verteld Oma. De Zon
geeft de Maan, andere planeten en sterren, zo dus ook de mensen,
dieren en moedernatuur, kracht en warmte. Door deze krachten en
warmte konden wij blijven leven en groeien. Wat tot nu toe nog steeds
het geval is. Want zou er geen Zon zijn dan kon er niks blijven
bestaan. Dan was er geen leven mogelijk. De Zon is, in al die
miljoenen jaren die er al voorbij zijn gegaan, groter en krachtiger
geworden. Dus toen in de Maan periode was de zon niet zo groot en
gaf ook toen niet zo veel warmte, als dat de Zon nu in deze tijd doet.
Maar in de Maan periode hoefde de zon ook nog niet zo warm te zijn,
want anders had hij ons met zijn warmte verbrand. We waren toen
nog maar een héél klein teer celletje en zouden die warmte niet
hebben kunnen verwerken. We hadden die warmte niet aangekund.
Naarmate dat we groeide, groeide de Maan, de Zon en alle lichamen
in de ruimte. Het embryo groeide in al die eeuwen tot een krachtig
bolvormig wezen op. Orgaan naar orgaan kwam tot stand, maar het
leeft nog steeds in het binnenste van de Maan. Het heeft de hoogste
graad nog niet bereikt.” “Oma, wat betekent dat ‘de hoogste graad
nog niet bereikt’,”vraagt Magda. “Wel, zegt Oma, alles is onder te
verdelen in 7 graden. Zo dus ook de groei van het lichaam op de
Maan, en later op al die andere planeten. Je begint in de 1e graad en
eindigt op de planeet in de 7e graad. Dus het mini celletje van ons
eerste leven, dat is de 1e graad. Dan krijgen we leven na leven steeds
een andere vorm te beleven en gaan steeds hoger in de graad. Dit
duurt eeuwen lang. Inmiddels is de Maan dan ook aan het veranderen,
wat ik daarnet al verteld heb. De aardkorst van de Maan is dan
begaanbaar geworden en er is dan ook water. Het wezen wat in dit
water leeft is half vis en half mens. Toch is de mens er nog steeds niet
in te herkennen. Nog hebben we de 7e graad niet bereikt. Dus we
moeten verder groeien, evolueren, totdat we de 7e graad bereiken.
Het hoogste bewustzijn wat we op de Maan kunnen bereiken is het
Visstadium. Dus het bewustzijn, weten en voelen van een vis.
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Maar hoe denk je dat ons lichaam er toen uit zag in de 7e graad?” “U
zegt Visstadium, dus dan als een vis,”zegt Magda. “Nou, zegt Oma,
niet helemaal, we zagen eruit als een soort zeehond. We hebben er
natuurlijk wel uitgezien als een vis, dit in een lagere graad, maar in
de 7e graad zagen we eruit als een soort zeehond.” “Wauw, dus ik ben
ook een soort zeehond geweest?” vraagt Magda. “Ja, zoals ieder
mens dit is geweest. Ik dus ook, zegt Oma. Zie je het al voor je, lekker
zwemmen in het water.” Ze moeten er samen hartelijk om lachen. Ze
zien zich al, als een zeehond zwemmen in het water.
Oma gaat verder met vertellen en zegt: “Wel toen we dus het stadium
van de zeehond hadden bereikt, waren we eigenlijk klaar op de Maan.
Wat denk je dat we toen als zeehond deden?”vraagt Oma. Magda
moet even nadenken, maar komt er niet uit. Ze ziet de zeehonden in
haar gedachten zwemmen, maar kan er verder niks van maken. Dan
moet ze lachen en Oma vraagt: “Waar ben je nu om aan het lachen?”
Oma wordt aangestoken door het gelach van Magda en moet
inmiddels ook lachen, maar weet nog steeds niet waarom dat Magda
aan het lachen is. Lachend zegt Magda: “De zeehonden doen
zwemmen.” Opnieuw begint Magda te lachen. “Ja, zegt Oma lachend,
dat begrijp ik. Ja, ze zullen niet gaan voetballen.” Beide schieten ze in
hun lach. De tranen rollen over hun wangen van het lachen. Oma
staat lachend op en schenkt hun beide nog wat te drinken in. Ze heeft
er dorst van gekregen, vertellen en lachen, daar wil je wel een droge
mond van krijgen, denkt Oma. Als Oma weer is gaan zitten en ze een
beetje uitgelachen zijn vraagt Oma: “Wat ik bedoel te zeggen was,
wat gaan de zeehonden doen als ze het laatste leven op de maan
hebben beleefd?” “Ik weet het niet Oma,” zegt Magda. “Nou, zegt
Oma, ze kruipen uit het water en gaan op de waterkant liggen. Ze
kunnen in dat laatste leven op de maan niet buiten het water leven.
Hierdoor komen ze dus te overlijden en gaat de Ziel en het
Geesteslichaam naar de wereld van het onbewuste.” “Maar waar
gaan ze dan daarna naar toe? Want je krijgt toch steeds een nieuw
leven?”vaagt Magda. “Ja, dat klopt, verteld Oma. We hebben dus
miljoenen levens op de Maan gehad, maar intussen dat we onze levens
leefde, hebben we er ook nog voor gezorgd met z’n alle, dat er een
nieuw planeet gereed kwam, om daar te kunnen leven en groeien. En
als we dus klaar zijn op de Maan, dan gaan we eerst naar de wereld
van het onbewuste en worden dan door de nieuwe planeet
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aangetrokken. Dit noemen ze ook wel een overgangsplaneet. Hier heb
je er 6 van. En we hebben al die 6 overgangsplaneten moeten volgen
voordat we op de 2e Kosmische Levensgraad geboren konden worden.
Op aarde noemen de mensen deze planeet Mars.” “Leef je op die
overgangsplaneten dan maar een leven?”vraagt Magda. “Nee, zegt
Oma, daar leef je ook miljoenen levens. Maar we eindigden op de
Maan met het zeehondlichaam en dit moet natuurlijk verder groeien.
En elke overgangsplaneet zorgt ervoor dat we er steeds meer uit gaan
zien als een mens. En als je die overgangsplaneten allemaal klaar
hebt, dan pas ga je naar de 2e Kosmische Levensgraad, dus Mars.
Maar elk leven wat we dan al gehad hebben, heeft er voor gezorgd dat
het Stoflichaam, het Geesteslichaam en de Ziel heeft kunnen groeien,
dus evolueren. En dat is wat God wilde. Hij wilde dat we zouden
evolueren. En dat we uiteindelijk zouden zijn als Hij is. Maar op het
moment dat we Mars hadden bereikt, was dit natuurlijk nog lang niet
het geval. Ook nu we op Aarde zijn is dat nog steeds niet het geval.
Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan voordat we het zelfde
zijn als Hij is. Maar even terug te komen op de 2e Kosmische
Levensgraad, Mars. Toen we daar ons eerste leven kregen, hadden we
dus al miljoenen levens gehad, zoals ik net vertelde, maar ons eerste
leven op Mars was dus ook weer als celletje. En we hebben dus ook
daar weer miljoenen levens gekregen om te door te kunnen groeien
totdat we er bijna uitzagen als mensen. Niet zoals dat je de mensen nu
ziet, maar meer in een dierlijke vorm. Met veel meer haren op het
lichaam en zo. Daarom wordt ook wel het Dierlijk stadium – Dierlijk
bewustzijn genoemd. Dus de 2e Kosmische Levensgraad heeft het
Dierlijk stadium, bewustzijn te dragen, net zoals de 1e Kosmische
Levensgraad het Visstadium, Visbewustzijn heeft te dragen.” “En
bewustzijn is weten, hé?”vraagt Magda. “Ja, inderdaad, zegt Oma,
bewustzijn is weten. Dus op Mars weet je al weer meer dan dat je dat
op de Maan wist. Gelukkig maar dat dit zo is, anders zouden we nooit
verder kunnen groeien. Dan zouden we ergens blijven hangen en dat
was niet God zijn bedoeling. De bedoeling was dat we verder zouden
gaan. En elke andere planeet bracht ons weer een stapje verder. Dus
Mars zijn bewustzijn is weer hoger dan dat van de Maan. En het
bewustzijn van de Aarde is weer hoger dan dat van Mars. En zo is de
4e Kosmische Levensgraad weer verder dan dat de Aarde dit is. En ga
zo maar door. En dit heeft allemaal met evolutie te maken. Bij elk
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nieuw leven ben je weer een stapje verder, en heb je dus steeds meer
bewustzijn.” “En gaan we dan van Mars gelijk naar de Aarde
toe?”vraagt Magda. “Nee, zegt Oma, we gaan niet gelijk naar de
Aarde toe. We hebben tussen Mars en de Aarde ook 6 nog
overgangsplaneten te beleven. Ook hier beleven we weer miljoenen
levens. En als we die klaar hebben dan pas gaan we naar de Aarde
toe. En dan beginnen we ook daar weer in een héél klein celletje en
groeien door totdat we eruit zien, zoals we er nu uitzien. Maar ook
voor de Aarde hebben we dus al miljoenen levens gehad voordat we
eruit zien, zoals we er nu uit zien.
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Hoofdstuk 5

“Maar, zoals ik daar net al vertelde, hebben we op alle planeten dus
met 7 graden’s te maken gehad.We begonnen in de 1e graad en gaan
door tot dat we bij de 7e graad zijn gekomen en gaan dan door naar
een nieuwe planeet. En op Aarde hebben we ook met die 7 graden’s te
maken. En al die graden’s zijn er om ons te kunnen laten groeien. Zo
heb je voor elk onderdeel 7 graden’s. Voor het Vaderschap en
Moederschap heb je 7 graden, voor de ruimte heb je 7 graden, voor
het Stoflichaam heb je 7 graden, voor de Geest heb je 7 graden, voor
het bewustzijn heb je 7 graden, voor de verdichting heb je 7 graden,
voor ons gevoelsleven, enz. enz. Alles wat je kunt opnoemen is onder
te verdelen in 7 graden’s. En elke graad kun je ook weer
onderverdelen in 7 graden. En het heeft, heel gemakkelijk gezegd,
alleen met evolutie te maken. Hoe verder dat je komt, hoe hoger de
graad, dus ook, hoe hoger het bewustzijn en / of gevoelsleven. Dus al
het leven, dus de ruimte, de mensen, de dieren en moeder natuur
hebben in al die miljoenen jaren een groei proces gehad. Wat we dus
de evolutie noemen. En wij leven nu dus op Aarde. Wij hebben deze 3e

Kosmische Levensgraad bereikt. En andere mensen zijn al veel verder
als ons en die leven in de Geestelijke wereld en andere weer op de 4e

Kosmische Levensgraad en ga zo maar door. Maar dit heb ik een
andere keer al uitgelegd, dus daar hoef ik nou even niks over te
vertellen. Waar het nu om gaat bij jouw vraag is waar dat je nog meer
geleefd hebt. En die vraag gaat dus om het verleden. Toch?” “Ja,
inderdaad, zegt Magda, de vorige keer hebben we het over de
Geestelijke Wereld en de andere Kosmische Levensgraden gehad.”
“Zo is het, zegt Oma, en nu hebben we het over het de levens die we al
gehad hebben. En nu wil ik nog een stukje vertellen over iets wat ik
daar straks ook al een klein stukje van verteld heb. We hebben het er
over gehad dat de Zon en de Maan onze vader en moeder van de
ruimte zijn. Hierdoor zijn we dus ook kinderen van Zon en Maan.
Maar de Zon en de Maan hebben ook kinderen, als planeten dus, in de
ruimte. Welke kun je zo opnoemen? Ik heb ze al een paar keer
benoemd.” Magda moet even denken. Ze denkt ook hard op en zegt:
“U hebt het over de Zon, de Maan, de overgangsplaneten, Mars en de
Aarde gehad. De Maan is de moeder en de Zon is de vader, dus die
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twee kunnen het niet zijn. Dan blijven de overgangsplaneten, Mars en
de Aarde over. En u hebt over de overgangsplaneten niet zo veel
verteld, maar over Mars en de Aarde wel. Dus ik zou dan zeggen,
Mars en Aarde.” “Inderdaad, zegt Oma, Mars en Aarde zijn kinderen
van moeder Maan en vader Zon. Alleen Mars en de Aarde zijn
kinderen in de Macrokosmos en wij mensen, dieren en moeder natuur
zijn kinderen in de microkosmos. Macro is een ander woord voor
groot, Micro is een ander woord voor klein en Kosmos is een ander
woord voor ruimte. Ik heb je ook verteld dat de moeder Maan een
lichaam is, net zoals jij en ik een lichaam hebben. Maar heel de
Macrokosmos is dus een grote ruimte, maar óók een groot lichaam.
Zo hebben alle planeten, sterren, nevelen, dampkringen, meteoren,
enz, een eigen functie in dat lichaam, in die ruimte. Net zoals dat wij
in ons lichaam allerlei onderdelen en organen hebben die een eigen
functie hebben in ons lichaam. En alles wat in de Macrokosmos
aanwezig is, is in ons lichaam, ook aanwezig. Maar nu een vraagje
voor jou. Door welke onderdeel in ons lichaam kunnen we kijken of
zien?.” “Met onze ogen kunnen we kijken,”zegt Magda. “Ja,
inderdaad, zegt Oma. Met onze ogen kunnen we kijken. Dus door onze
ogen kunnen we licht zien. Zouden onze ogen blind zijn, dan konden
we niks meer zien. Maar welk onderdeel in de ruimte geeft ook licht?”
“De Maan en de Zon geven licht,”zegt Magda. “Voor de helft heb je
het goed, zegt Oma. De Maan krijgt zijn licht van de Zon, dus de
Maan zelf geeft geen licht.  Maar de Zon is dus het onderdeel in de
ruimte dat licht geeft. En door de zon hebben wij als mensen dus ook
ogen ontvangen. Onze ogen zijn de lichtjes in ons lichaam. Zoals de
Zon het licht is in het lichaam van de Macrokosmos. En dat licht van
de Zon zien wij dus overdag op Aarde. Als het nacht is zien we de
Maan, maar de Maan krijgt zijn licht, door de zonnestralen van de
Zon. Dus zou de Zon er niet zijn, dan zouden we ’s avonds de Maan
niet zien. En dan zou het altijd donker zijn op Aarde. Maar gelukkig is
er wel een Zon, die ons licht en warmte geeft.” “Dus onze ogen zijn
twee zonnetjes in het klein?”vraagt Magda. “Ja, zo zou je het kunnen
noemen ja, zegt Oma. Om een ander voorbeeldje te noemen. Wij
hebben longen, maar in de ruimte hebben ze ook longen. De longen in
de ruimte zijn bijv. Saturnus en Jupiter. Deze planeten zorgen dus
voor de lucht in de ruimte. Zoals onze longen voor onze lucht in het
lichaam zorgen. Wij microkosmos, dus mensen, dieren en moeder
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natuur, hebben dus niet op Saturnus en Jupiter kunnen leven, omdat
Saturnus en Jupiter een eigen taak van God hebben gekregen, ze zijn
dus de longen voor de ruimte.” “Nou, zegt Magda, dat zijn dan wel
hele grote longen of niet dan?”zegt Magda. “Ja, zegt Oma, dat moet
ook wel. Want hoe groot is de ruimte wel niet. Zouden Saturnus en
Jupiter net zo groot zijn als onze longen, dan zou de hele ruimte niet
genoeg kunnen ademhalen. Met het gevolg dat de ruimte zou stikken.
Want als wij mensen niet genoeg lucht krijgen, stikken wij op een
gegeven moment ook. En daarom zijn die dan ook zo groot. En wij
mensen hebben genoeg aan onze longen, want wij zijn maar heel
klein. Dus hebben we ook maar kleine longen nodig. Maar de ruimte
is zo groot, dat die longen ook zo groot moeten zijn. Snap je?” “Ja,
zegt Magda, maar heeft u nog een voorbeeldje, want ik vindt het wel
heel mooi hóór.” “Tja, nog een voorbeeldje. Even kijken, oh ja, ik heb
het al. Weet je wat een dampkring is,” vraagt Oma aan Magda. “Nee,
dat weet ik niet.”zegt Magda. “Wel, de dampkring is de afsluiting
voor de Aarde. Andere planeten hebben ook een eigen dampkring. De
dampkring is een bescherming om de planeet heen. Je kunt het
vergelijken met een dak van een huis. In dit voorbeeld is de Aarde het
huis en de dampkring het dak. Zouden we geen dak op ons huis
hebben, dan kan de regen, de blaadjes van de bomen, hagel en nog
veel meer zo de huiskamer in kunnen komen. Dus daarom is dat dak
zo belangrijk. Maar het dak voor de Aarde is dus die dampkring.
Maar ons lichaam wordt ook wel een huis genoemd. En wat ze voor de
ruimte hebben, hebben wij in ons lichaam ook. Dit heb ik daarnet
verteld. Dus waar zit in ons lichaam dan de dampkring of het dak?”
“Ja, Oma, dat weet ik toch niet,”zegt Magda. “Oké, zegt Oma, maar
doe is een gok dan.” Magda denkt na, maar komt er niet uit. Dan zegt
Magda: “Oma, ik weet het echt niet. Ik kan wel buik zeggen, maar dat
zal niet het antwoord zijn.” “Nee, inderdaad, zegt Oma, dat is het
antwoord ook niet. Maar ik zal je een beetje op weg helpen. Als ik
weer het huis met het dak pak als voorbeeld, waar zit het dak van het
huis dan?” “Het dak, zegt Magda, zit boven op een huis.” “Goed zo,
zegt Oma. Als je nu weet dat het dak bovenop zit, waar moet je dan
gaan zoeken in ons eigen lichaam?” “Dan moet je boven in ons
lichaam gaan zoeken,” zegt Magda. “En welk deel is het hoogste van
ons lichaam?”vraagt Oma. “Ons hoofd is het hoogste,”zegt Magda.
“Weer goed, zegt Oma. Dus als je weet dat het hoofd het hoogste is
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dan weet je ook dat het dak ergens daar moet zitten of niet dan?” “Ja,
dit moet daar ergens zitten ja,”zegt Magda. “Nou, zegt Oma, vertel
mij nu eens wat er allemaal in het hoofd zit.” Magda denkt even na en
zegt dan: “In het hoofd zitten ogen, oren, neus, een mond, hersenen,
schedel,……” Oma onderbreekt Magda en zegt: “Stop maar, je hebt
het al genoemd.” Magda kijkt verbaasd naar Oma, maar snapt het
nog steeds niet. “Je zegt het net ‘schedel’, herhaald Oma. Nou dat is
de dampkring of het dak van ons huis. Voel maar aan je hoofd, je
schedel is toch hard?” Magda voelt aan haar hoofd en zegt tegen
Oma: “Ja, dat is hard.” “Nou de schedel wordt ook wel schedeldak of
schedelpan genoemd. Dus daar heb je het woordje dak al weer. Of het
woordje pan, want op een dak liggen toch dakpannen?” “Ja, u hebt
gelijk, ik weet wel wat een dak of dakpannen waren, maar dat van het
schedeldak wist in natuurlijk niet,“zegt Magda. “Ja, dat begrijp ik,
het is ook geen dagelijks iets. Maar ons schedeldak geeft ons dus ook
de bescherming voor dingen die op ons hoofd zouden kunnen vallen.
Of geeft ons de bescherming als we ons hoofd zouden stoten. En ik heb
het ook moeten leren, zodoende dat ik het jou nou kan leren. Maar wel
leuk of niet dan?”vraagt Oma. “Ja, ik vind het ook heel leuk,”zegt
Magda. “Nou weet je dus waar onze dampkring in ons lichaam zit.
Het is in het hoofd en het is onze schedel,”zegt Oma.
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Hoofdstuk 6

Dan gaat Oma verder met vertellen en zegt: “Wat ik daar straks ook
een stukje van verteld heb, is dat we er samen met z’n alle voor
hebben gezorgd, dat er nieuwe planeet gereed kwam voor ons.” “Oh,
dat was ik al weer vergeten,”zegt Magda. “Ja, dat dacht ik al, zegt
Oma, daarom dat ik er nog een keer op terug kom. Ik heb je ook
verteld over de splitsing. Maar God heeft zich ook moeten splitsen. En
door deze splitsing zijn er miljoenen en miljoenen deeltjes van God in
de ruimte gekomen. En elk deeltje is uiteindelijk een onderdeel in het
geheel geworden. Zo dus ook de Zon, de Maan, Saturnus, Jupiter, enz.
Maar dus ook de mensen, de dieren en moeder natuur. Allemaal zijn
we een deeltje van God. Toen we dus onze levens op de Maan hadden
te beleven, groeide we dus. Maar doordat we groeide, kregen we ook
meer energie. En die energie die straalde we uit. En met ‘we’ bedoel
ik dan de Zon, de Maan en de Microkosmos enz. De tussenplaneet,
waar we naar toe zouden gaan na de Maan, die ving die energie op en
kon daarom in gereedheid gebracht worden. Dit heeft ook eeuwen en
eeuwen geduurd voor dat klaar was. Hierdoor konden we dus, na ons
laatste leven op de Maan, op de volgende planeet geboren worden,
dus verder gaan met een nieuw leven. Dus we hebben er met z’n alle,
door onze energie uitstraling, voor gezorgd dat de volgende planeet
klaar was voor ons. Zo geldt dit dus ook voor alle tussenplaneten,
Mars, de Aarde en alle ander werelden na de Aarde. Goh, dit is
volgens mij wel ingewikkeld voor je,”zegt Oma. “Ja, dit is wel
moeilijk, zegt Magda. Kunt u hiervoor ook een voorbeeld noemen?”
“ja, ik denk dat ik dat wel kan, zegt Oma. De energie die we uitstralen
voor de nieuwe planeet is geestelijk. Het voorbeeld van energie wat ik
in mijn voorbeeld ga gebruiken is stoffelijk. Het woordje “stoffelijk’
zegt het eigenlijk al, dus stof. Jouw kleding is van stof gemaakt.
Nemen we als voorbeeld maar even katoen, want dat is wat
makkelijker om uit te leggen. Maar voordat jij je kleding kunt dragen
is er een heel proces vooraf gegaan. Als eerste zorgt moeder Natuur
voor een zaadje. Dat zaadje stoppen mensen in de grond en verzorgen
dan dat zaadje, waardoor er een plantje kan groeien. Het is de taak,
werk van die mensen om voor dat zaadje, plantje te zorgen. Die
mensen geven dus hun energie, kracht aan die verzorging. Vandaar
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uit wordt worden de katoen bollen, die aan de plant groeien, geplukt
en gaan naar de fabriek. De mensen die in de fabriek werken, die
geven hun energie en kracht weer om die bollen katoen weer te
verwerken tot draad. Vandaar uit gaan ze weer naar een weeffabriek,
en de mensen die daar werken, die geven weer hun energie, kracht,
om de draden te weven tot stof. Dan gaat de stof naar een atelier. In
dit atelier werken mensen die van de stof kleding kunnen maken. Dit
zijn bijvoorbeeld ontwerpers, die de kleding ontwerpen.
Patroontekenaars, die de patronen van de kleding maken. Knippers,
die de patronen op de stof leggen en uitknippen. Naaisters die de stof
patronen in elkaar stikken. En uiteindelijk heb je dan een kledingstuk.
Dus die mensen geven ook hun energie, kracht, om de kleding te
maken. Als de kleding klaar is gaat het naar de winkels. Het
winkelpersoneel die geven hun energie, krachten, weer om het aan de
klanten te verkopen. Dus al die energieën en krachten bij elkaar
zorgen er voor dat jij je kleding kunt dragen. Dus heel veel mensen
samen, zorgen er voor dat er kledingstuk gemaakt word. En zo moet je
dat eigenlijk met de opvolgende planeten, die na de maan komen, ook
zien. Alleen is dat geestelijk energie en die kun je met je ogen zo niet
zien. Maar al die energieën samen hebben er dus voor gezorgd dat de
volgende planeet voor ons klaar was. En hierdoor konden we dus
verder met onze levens, dus evolutie. Snap je nu wat ik bedoelde ‘met
we hebben er met z’n alle voor gezorgd dat de volgende planeet
gereed was’?” “Ja, nu snap ik het wel, zegt Magda.
“Weet je waar we ook voor moeten zorgen?”vraagt Oma lachend aan
Magda. “Nee, waar moeten voor zorgen dan?”zegt Magda. “Nou,
zegt Oma, wat dacht je van het avondeten. Want als we niet voor het
eten zorgen, dan hebben we straks honger en dan is er niks te eten.”
Oma en Magda schieten in hun lachen. Oma kijkt op de klok en ziet
dat het al bijna 17.00 uur is. Dan zegt Oma: “Och, het is al bijna
17.00 uur, wat gaat de tijd toch snel hé, als je aan het praten bent.
Over een half uurtje is Opa ook al weer thuis, dus we moeten
opschieten. Nou meisje, we moeten echt aan het eten gaan beginnen,
anders heeft Opa straks een leeg bord voor z’n neus staan. En ik denk
niet dat hij dat zo prettig zal vinden.” Weer beginnen ze samen te
lachen. De middag is omgevlogen, maar het is wel weer een hele
bijzondere middag geweest. Bijna twee uur later als ze klaar zijn met
eten en de afwas samen hebben gedaan zegt Oma: “Lieverd, het is
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bijna 19.00 uur, ik moet je naar huis toe brengen. Ik heb jou moeder
beloofd om je tegen 19.00 uur thuis te brengen. Dus we gaan de
schoenen en de jassen aan doen en wandelen dan op ons gemak naar
jullie huis toe.” “Is het al zo laat dan?”vraagt Magda. “Ja, lieverd de
tijd is om gevlogen, maar ik moet je echt naar huis toe brengen. Ach,
er komen toch weer andere middagen. En ja, er is een tijd van komen
en er is een tijd van gaan. En nu is de tijd van gaan aangebroken, dus
hup je schoenen aan, anders komen we nog te laat en dat wil ik niet
hóór.” Magda trekt haar schoenen en jas aan, geeft haar Opa een
dikke knuffel. Dan wandelt ze samen met Oma naar haar huis toe.
Eenmaal daar aangekomen drukken ze op de voordeur bel en Magda
haar vader maakt de deur open. “ Hè, zegt haar vader. Daar is ons
engeltje met een B er voor.” “Ja, pap, zegt Magda, die is al heel oud
hóór. Je moet echt een nieuwe verzinnen.” Ondanks dat het een oude
grap is, moeten ze er toch wel allemaal om lachen. “Ma, zegt haar
vader tegen Oma, kom je nog een bakkie thee pakken of ga je gelijk
terug naar huis?” “Nee, kind, zegt Oma. Lief dat je het vraagt maar je
vader is alleen thuis en dat vind ik ook ongezellig voor hem. Dus ik ga
er maar gelijk vandoor. Dan zegt Oma tegen Magda: “Nou, dag
lieverd. Tot de volgende keer. Doe je mama de groeten van mij?” “Ja,
dat doe ik Oma, zegt Magda. Nog bedankt voor vanmiddag en ik heb
heel lekker gegeten. Tot de volgende keer.” “Tot de volgende keer,
lieverd,”zegt Oma tegen Magda. En tegen haar zoon zegt Oma: “Nou,
jullie nog een fijne avond en ik zie je wel weer.” “Ja, jullie ook hé,
zegt Magda’s vader tegen zijn moeder. Nog bedankt voor het
oppassen en doe pa de groetjes van ons.” “Zal ik doen, zegt Oma.
Doei doei.” Dan draait ze zich om en wandelt weer op haar gemak
terug naar haar eigen huis. Onderweg zendt ze een gebedje op naar
onze lieve heer, om hem te bedanken voor weer zo’n  fijne middag die
ze met haar kleindochter door heeft mogen brengen.

Einde

Geschreven door Magda da Silva
         7 November 2007
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Voor ouders, verzorgers en andere volwassen, die geïnteresseerd zijn
om hier meer over te lezen en te leren, zijn de volgende boeken van
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57 Lezingen deel 1, 2, 3,
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