
2 6  |  S p i e g e l b e e l d  m a a r t

Je Goddelijke DNA
is je ticket uit de matrix
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Wat we nu wereldwijd meemaken is het

gevolg van een uiterst ingrijpende 

gebeurtenis die 200.000 jaar geleden de 

geschiedenis van de planeet en de mensheid 

compleet veranderde. Toen begon er een 

manipulatie, die nu nog doorwerkt in alle 

aspecten van ons bestaan, tot diep in ons 

DNA. In feite is alles wat we om ons heen 

zien hierdoor aangetast. Dit wordt wel 

aangeduid als de “Val” of de “val van de 

engelen”. Ook wordt het de “rebellie van 

Lucifer” genoemd.  

Manipulatie aan de oppervlakte
Nu, 200.000 jaar later, is de manipulatie zo ver ontwikkeld 
dat het aan de oppervlakte van ons menselijk bestaan zicht 
baar is. De ware aard en impact hiervan staan open en bloot 
voor ons. Het zit in alles, werkelijk in ALLES. Van onze 
geschiedenisverhalen tot in de wetenschap die we als een 
god zijn gaan aanbidden. Het zit in onze religies en in oude 
wijsheden, rituelen en inwijdingen. Zelfs het hiernamaals  
is een construct dat ons in een ‘loop’ van incarnaties houdt. 
Alles wordt verdraaid en verstoord. Het is om ons heen, 
maar ook in ons denken, voelen en handelen, ja zelfs tot 
diep in ons fysieke DNA. 

Mensen zijn net kakkerlakken
Ik grap wel eens: “Wij mensen zijn net kakkerlakken.”  
We zijn niet dood te krijgen, terwijl we op allerlei manieren 
worden vergiftigd. Via de lucht, het water, het voedsel dat 
we eten. De hoeveelheid straling die op ons afgevuurd 

wordt van magnetrons, inductie en Wifi tot allerlei scan-
apparaten in winkels, op vliegvelden en in ziekenhuizen.  
Ja we zijn moe, velen zijn chronisch ziek. Veel mensen 
worstelen met diepe depressiviteit en uitzichtloosheid.  
We nemen handen vol chemische pillen. Toch veren we 
telkens weer op en lopen weer door, ondanks of dankzij  
de medische ingrepen. We houden het vol. We passen ons 
aan… We passen ons inderdaad gemakkelijk aan, soms te 
gemakkelijk. Dat is absoluut een kracht, een wonderlijke 
veerkracht van ons lichaam, onze psyche en ons systeem. 
Wat is de kracht van ons zelfherstellend vermogen?  
Die vraag stellen wetenschappers zich ook. 

Error Correction Codes vanuit de fysieke 
blauwdruk
In de wereld van onderzoek naar DNA gebruiken weten
schappers onder andere Crispr om genen te knippen en  
te plakken. Onder het motto van het willen oplossen van 
erfelijke ziekten, proberen knappe koppen de ‘foute’ genen 
op te speuren en te ‘verbeteren’. Soms neemt het DNA deze 
aanpassingen over in de stamcellen en soms valt het terug  
in de oorspronkelijke stand. Kennelijk zijn er een soort 
“fout-herstel-codes” werkzaam in ons DNA – Error 
Correction Codes. 
Deze komen mijns inziens vanuit onze fysieke blauwdruk. 
Dat is het ‘etherisch dubbel’, waarvan ons fysieke lichaam 
een replica is. Daarin is alles terug te vinden: je botten, 
zenuwbanen, bloedsomloop, organen, tot in de kleinste 
deeltjes zoals je DNA, je chromosomen, je genen…  
Alles is aanwezig in het etherisch dubbel. Deze blauwdruk 
is intelligent en wordt aangestuurd en gevoed vanuit het 
weefsel van de schepping. 
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Je Goddelijke DNA
Elke persoon is uniek en heeft een eigen karakter en uitdruk
king. De oorsprong hiervan vind je terug in je Goddelijke 
DNA. Dat is wie je werkelijk bent als wezen, ooit gecreëerd 
vanuit de Schepper-Bron. Jouw Goddelijke DNA draagt het 
eindeloze potentieel van de Schepper. Het heeft een unieke 
klank en kleur waarmee het zich uitdrukt en ieder individu 
uniek maakt. 

De Schepping zoals die vanuit de Bron plaatsvindt is 
trigonometrisch. Dat wil zeggen dat het altijd bestaat uit 
Mind-, Spirit- en Fysieke energie. Het is drievoudig – en dus 
niet duaal – van aard. Ons oorspronkelijke DNA had dan ook 
drie strengen, omdat het trigonometrisch gecreëerd werd. 

Lucifer en Ahriman: haat tegen de Schepper
Er is een oorlog gaande tegen de Schepper en de schepping. 
Hier wordt de mensheid door gemanipuleerd. Steiner 
beschrijft dit als een strijd van Lucifer en Ahriman, beiden 
met een haat tegen de Schepper.

“Door deze ahrimanische influistering zou de Aarde nu  
niet een uniform groot organisme met een uniforme ziels 

toestand worden, zoals Lucifer dat zou willen, maar de  
Aarde zou zich integendeel kunnen overindividualiseren.”

“Hier probeert Ahriman om de mensen zodanig gelijk te 
maken dat ze er hun individuele ziel bij verliezen.  

Hij wil graag dat alle mensen opgenomen worden in  
één grote groepsziel1.”

1. http://www.vrijgeestesleven.be/diabasis/b22lucahr.htm



m a a r t  2 0 2 2  S p i e g e l b e e l d  |  29

Het voor god spelen en het uitbannen van alles wat maar 
met de Originele Creatie te maken heeft, het overindivi
dualiseren van de mens is typisch Luciferiaans. Het door -
drukken van de ‘hive’mentaliteit, de bijenzwermmentaliteit, 
aangestuurd door massahypnose en massale angsten is 
typisch het werk van Ahriman. De mens wordt door beiden 
misleid en heen en weer geslingerd. Dit alles houdt ons af 
van onze werkelijke verbinding met de Bron – de Schepper 
– en wie we werkelijk zijn. 

Twee strengen - YHWH in je DNA
Door de manipulatie op onze planeet vanaf 200.000 jaar 
geleden en de val die dat tot gevolg had, is ons DNA 
gedevolueerd tot twee strengen. De Spiritstreng, die de 
energie is van de Goddelijke Moeder, verdween. Deze 
overgebleven twee strengen – Mind en Fysiek – zijn aan 
elkaar gekoppeld door baseparen, zeg maar de ‘touwtjes’ 
tussen de twee DNA strengen. De baseparen volgen elkaar 
in een bepaalde regelmaat op van 10e paar, 5e paar, 6e paar, 
5e paar – dan weer 10e enz… 
Interessant genoeg heeft iemand ontdekt dat deze cijfers 
corresponderen met bepaalde letters in het Hebreeuwse 
alfabet: 10 =Yod, 5=Hay, 6=Vav, 5=Hay, waarbij “Vav” 
hetzelfde is als W. Bij elkaar YHWH dus, de naam van de 
god van het Oude Testament. De god die volkeren tegen 
elkaar opzette, een wraakzuchtige god. Zeker niet de 
Schepper van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik zie hierin de 
handtekening van degene die juist de derde DNAstreng 
heeft weggehaald. 

“That what we have been worshipping for thousands  
of years isn’t a god at all, it’s a demonic force.”  

Graham Hancock

Manipulatie en slaafbewustzijn
De derde, verdwenen streng, is een expressie van de 
SpiritEnergie, van de Moeder, het dragende en verbindende 
principe. Ondanks deze verwijdering zijn er toch mensen 
met drie DNA-strengen aangetroffen, ook al komt dit niet 
vaak voor. Het hebben van drie DNAstrengen is een teken 
van een hoger bewustzijn. En dat is juist waar ‘ze’ een stokje 
voor willen steken. 
De manipulatie van ons DNA houdt ons in een slaafbewust  
zijn en ketent ons in de cyclus van geboorte, dood en weder 
geboorte. Al onze opgedane ervaringen slaan we op als 
programma’s in de vorm van lichtdeeltjes in ons DNA.  
Dit is wat we het cellulaire geheugen van het bewustzijns

veld noemen. Dus ook onze angsten en negatieve ervaringen 
slaan we op in ons fysieke DNA en etherische blauwdruk. 
Dat heeft een effect op ons karakter en ook op onze 
gezondheid. 
Maar nog meer, het houdt ons vast in een voortdurende 
cyclus van emoties. De behoefte om gelijk te hebben is zo’n 
typische emotie. De ervaringen van dader-slachtoffer-dader-
slachtoffer is ook een krachtige val die ons gekooid houdt op 
deze planeet. Ook gevoelens van schuld en schaamte, het 
goed willen maken en slaafse gehoorzaamheid zijn daar 
vaak een direct gevolg van.

Goddelijke DNA en Lichtlichaam
Omdat je uit drie Goddelijke aspecten bent voortgekomen 
– Mind-energie, Spirit-energie en Fysieke-energie – draag je 
automatisch het drievoudige principe in de blauwdruk van 
je DNA. De derde streng is dus in een andere dichtheid 
energetisch wel aanwezig en kan zich opnieuw fysiek 
uitdrukken en verder ontwikkelen. 

Je Light Body – Lichtlichaam – is een expressie van je 
Goddelijke DNA in deze incarnatie. De blauwdruk van je 
fysieke DNA is daaraan gekoppeld. Het samenkomen van 
de drie strengen geeft je de mogelijkheid je Light Body op 
een natuurlijke manier te activeren. Je hebt je Light Body 
nodig om je menselijke leven te verlaten. Voorgoed, zonder 
in de ‘loop’ van karma en reïncarnatie te blijven hangen 
zoals al duizenden jaren is gebeurd. Dus met je herstelde  
en geactiveerde Light Body in je lichaam, kun je deze 
3Dmanipulatie verlaten. 

Wetenschappers zijn momenteel heel druk bezig het DNA  
te manipuleren. Daardoor wordt ascentie belemmerd. 
Sommige wetenschappers knippen en plakken niet alleen in 
het bestaande fysieke DNA, maar proberen juist om een heel 
nieuw DNA samen te stellen. Ik ben heel benieuwd wat de 
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gevolgen zullen zijn. Het doet me namelijk sterk denken aan 
de tovenaarsleerling die met een boek vol spreuken in de 
hand denkt dat hij heel wat is. Spreuk na spreuk veroor zaakt 
hij meer en meer ravage, tot ver voorbij wat hij aan kan.

Activeer je Light Body
Door los te komen van oude programma’s en ballast kom je 
in een ander bewustzijnsvlak. Dat geeft je DNA de mogelijk
heid om de derde streng, die er etherisch altijd is geweest, 
fysiek te manifesteren. Deze ‘shift’ in bewustzijn is wat wij 
ascentie noemen. Ons fysieke DNA en onze fysieke blauw
druk zijn dan coherent met het Goddelijk DNA. Door het 
ontwikkelen van de derde DNA streng activeer je ook je 
Light Body. Pas als de derde streng is ontwaakt en de drie 
strengen in perfecte balans zijn straalt je Light Body in het 
lichaam. Het Light Body is dan als een sleutel die past  
op de deur van je ascentie, zonder die sleutel kun je niet 
ascenderen. Het Goddelijke DNA is dan geïntegreerd in  
de fysieke blauwdruk tot diep in de cellen. Dit kun je niet 
kunstmatig opwekken, het is je bewustzijnsontwikkeling  
en een natuurlijk proces.

Dit heeft effect op ons lichaam, onze geest en onze ervaring. 
Kleuren worden helderder, de natuur spreekt ons letterlijk 
aan, we horen en zien en ervaren het leven totaal anders.  
Je wordt telepathisch en neemt meer waar.
Je wordt dan niet meer kunstmatig beperkt, op geen enkele 
wijze. Het onbewuste deel, dat je nu nog aanstuurt, valt  
dan weg. 

In de verhalen van de Meesters van het Verre Oosten wordt 
beschreven wat er mogelijk is wanneer een mens in een 
hoge trilling is. Je kunt dan bijvoorbeeld teleporteren,  
direct manifesteren, helen en ongehinderd door een  
vuurzee lopen. Je bent dan een onbelemmerde expressie  
van je oorspronkelijke Goddelijke DNAformule. 

Het spel van de manipulatie: een unieke 
transformatie-kans!
Zie deze tijd als een uniek speelveld. Een uitgelezen kans 
om de manipulatie die recht voor je staat te doorzien. 
Gebruik het speelveld om los te komen van je angsten. Speel 
het spel vanuit een birdseyeview. Dan bepaal jij vanuit je 
Bronverbinding de regels. Zo kunnen je Goddelijke DNA en 
je Light Body gaan stralen in je lichaam. Je bent dan 
werkelijk autonoom, dan leef je vanuit wie je werkelijk bent. 
In oneindige vernieuwing en in oneindige liefde.

Voor een overzicht naar achtergrondinformatie, 
bronvermeldingen en wil je meer weten, kijk dan op 
https://www.claritas-goud-in-handen.nl/. We bieden 
nieuwe inzichten en tools aan die je helpen in je  
ascentie proces enje een gigantische boost geven  
op je spirituele pad.

tekst:  Hyacintha Kraidy  
en Frits Evelein




