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Sophia's Ei: gaat het vanavond over dit boek? Nee, daar gaat het niet over, maar uiteindelijk 
gaat het daar wèl over natuurlijk. Maar ook weer niet, dus als je straks denkt: het zou toch 
over het boek gaan, maar die man vertelt een heel ander verhaal, hou dan in je achterhoofd dat 
het wel degelijk hierover gaat. Alleen moet je even wat denkstapjes maken. 
 
Ik ga jullie meenemen in een avontuur, het avontuur van mezelf. Wat ikzelf heb meegemaakt 
en doorheen ben gegaan, wat volgens mij de beste manier is om te laten zien wat er aan de 
hand is. Ik neem jullie bv. mee naar Mexico en laat jullie dingen zien die sommige mensen 
misschien al hebben gezien, maar die ontzèttend belangrijk zijn. Dit is een foto die ik 
ongeveer een jaar geleden in Mexico nam en die is zo waanzinnig bijzonder, dat ik die met 
jullie wil delen.  
 
Mijn verhaal begint op 9 mei 2010. Ik was in Wiltshire met de KRO, dit zijn mensen die over 
mij een programma hebben gemaakt voor de Reünie. Wij gingen naar Wiltshire om mij te 
filmen in graancirkels. Je ziet ons hier staan in koolzaad, omdat het vorig jaar op 9 mei 
steenkoud was, oftewel: we hadden nog geen graancirkels, want er was amper graan. Maar er 
was een goede reden waarom we in dit veld stonden, kijk maar eens naar deze afbeelding. 
Om dat te begrijpen moeten we een jaar terug. 

 
Op 10 augustus 2009 komt  
deze graancirkel neer op 
Woodborough Hill. Het heeft 
een kort leven gehad, want het 
is het einde van het seizoen, 
het is augustus, het graan is al 
een paar dagen rijp en de boer 
komt met zo'n grote combain 
en dus: weg cirkel.  
 

Er hebben maar een paar mensen doorheen gelopen, het heeft er maar een paar dagen gelegen. 
Wat schetst mijn verbazing. Een jaar later komen wij terug in hetzelfde gebied. Dat veld is 
allang geoogst en geploegd, er zijn nieuwe gewassen ingezaaid. Koolzaad en dit nieuwe 
gewas laat deze graancirkel opnieuw zien. Op een waanzinnige manier en dat noemen we een 
ghost. Ik weet niet hoe het ontstaat, maar 
wel dat het af en toe gebeurt. Daar waar 
het eerste jaar een graancirkel heeft 
gelegen, ligt het volgend jaar een soort 
stempel, een weerspiegeling, een ghost. 
Het is geen cirkel, het koolzaad ligt niet 
plat, maar er groeit gewoon niets daar 
waar het wel zou moeten groeien. Daar 
waar het jaar daarvoor het graan plat lag, 
groeit het nu ineens niet meer op die 
plekken. 
 
Er waren er een heleboel vorig jaar. Ik laat jullie nog wat voorbeelden zien van dit 
verschijnsel: een graancirkel en zijn ghost. Let op: de ghost heeft veel meer dan het origineel 
had. Het lijkt net of er nog iets in het veld zit wat we niet kunnen zien. In dit gebied gebeurt 
heel veel. Dus daarom stond ik daar met de KRO. 
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's Avonds komen we terug in de bed and breakfast: the Pilgrim Inn. De beheerder ziet ons 
binnenkomen met al die apparatuur, dat ziet ie al dagen gebeuren en hij kan zijn nieuws-
gierigheid niet bedwingen: wat doen jullie. “Wij komen voor graancirkels”. De man lacht ons 
uit en zegt dat het nog veel te koud daarvoor is. We laten hem de foto's zien van de ghost. En 
ook van de anders ghosts en die man raakt echt geïntrigeerd. De hele avond hebben we aan de 
bar gezeten om tot diep in de nacht te praten over die ghost formaties. 
 
De volgende dag sta ik met moeite op in kamer nummer vijf en hoor ineens een gil. Ik ga snel 
naar beneden en kom op de trap een rennende vrouw met een kaars tegen. Ik ga voor haar 
opzij, ren ook naar beneden en vraag wat er gaande is. Er was iets gebeurd in kamer nummer 
drie. Hier zie je een foto van die kamer met hier een bed, nog een bed, een kaptafel en een 
bankje. Als je in de spiegel kijkt kun je dat bankje zien. Die morgen was de vrouw in die 
kamer om schoon te maken. De gast was al vertrokken en die vrouw kijkt tijdens haar 
werkzaamheden in de spiegel, ziet dat bankje en ziet daarop een man zitten. Die man kijkt 
haar aan en zij kijkt hem aan. Ze vindt het vreemd omdat die gast al weg zou moeten zijn en 
bovendien heeft deze man een vreemd pak aan. Zij kijkt hem nog een tijdje aan en draait zich 
dan om, om hem te zeggen dat hij uit de kamer moet gaan. Op dat moment slaakt ze die gil 
want er zit nl. niemand op dat bankje. Zij had dus een traditioneel spook gezien, een ghost. Zij 
was er 's avonds niet bij geweest toen wij de hele avond hadden gepraat over ghosts, en de 
volgende dag ziet zij een ghost. De beheerder had dit nog nooit meegemaakt. Hij belt de oude 
eigenaar op en zegt dat die hem wel even had kunnen vertellen over die ghost en de vorige 
eigenaar zei alleen maar: “oh, heb je hem al ontmoet, da's Harry de house ghost”. Wij hebben 
hem schijnbaar getriggerd. En die avond gebeurt het nog een keer in een andere kamer bij 
iemand anders die een meisje met een hondje ziet staan. De hele beleving die ik daar had met 
de KRO was er een van ghosts. De ghost in het veld en de ghosts in die bed and breakfast. 
 
Wat was het dat mij hiermee verteld werd, wat was de boodschap, want ik heb in de loop der 
jaren geleerd hier alert op te zijn. Ik pieker en pieker en langzamerhand komen er beelden 
naar boven, langzamerhand komt er een naam naar boven: St. George. En ik denk: heb ik iets 
gemist, moet ik daar nog eens naar toe. Van dit kerkje hier en deze kerk daar, die in die cirkel 
liggen heb ik al jaren studie gemaakt en ik heb er al tig lezingen over gegeven en, ik dacht 
daar mooi van af te zijn. Duikt dat ding dus weer op. Dit is zo belangrijk omdat er niet één 
maar twee cirkels liggen. Ze zijn allebei even groot en ze worden gevormd door kerken en 
door oude heilige plaatsen die er tussen liggen. Realiseer je dat die kerken misschien een paar 
honderd jaar oud zijn, maar dat die plekken waar ze staan veel ouder zijn. Vroeger hadden de 
heidenen al hun altaren daar en de christenen kwamen en dachten: da's gemakkelijk, we 
bouwen gewoon die kerk daar. Zo hebben ze dat echt gedaan met het kerstenen. Staar je niet 
blind op die kerkjes, maar realiseer je dat die cirkels dus geweldig oud zijn. Deze cirkels zijn 
even groot. Toen ik dat allemaal zag, dacht ik: wat gebeurt hier nou. 
 
Een aantal mensen hebben dit eerder gezien en die hebben gewoon hun mond dichtgehouden, 
maar toen ik dit zag dacht ik, het kan niet waar zijn: het is exact de grote piramide. Ik ga nu 
niets uitleggen over de geometrie en het landschap. Maar deze piramide met zijn hoek van 51 
graden heeft niet toevallig deze vorm gekregen. Je kunt je afvragen of die mensen uit 
Wiltshire ooit naar Egypte zijn gegaan of de Egyptenaren naar Wiltshire. Maar waarschijnlijk 
betekent het dat twee groepen met hetzelfde fenomeen bezig waren.  
 
Ik laat snel even zien waarom die hoek die er in zit nou juist die hoek is, omdat dat relevant is 
voor de rest van het verhaal. Die hoek maakt mogelijk wat je hier ziet, want als hij kleiner 
was geweest, als de piramide kleiner was geweest, was die cirkel ook kleiner geweest.  
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De omtrek van de cirkel is identiek aan de omtrek van het vierkant. Men noemt dat squaring 
the circle. Die Egyptenaren hebben hun uiterste best gedaan. Ze hebben al die steentjes liggen 
uittellen: hoeveel steentjes moet ik stapelen dat ik precies 51,51 graden krijg. En dat is ook 
echt zo gebeurd, ze hebben dat echt zo gedaan. Squaring the circle: wat moet je er mee. Ik 
weet het niet, ik heb geen flauw idee. Ik heb me daar erg mee bezig gehouden en ik ben niet 
de enige. Dat deden ook Plato, Archimedes, Galilei, en Leonardo da Vinci, ze hebben zich 
daar allemaal mee bezig gehouden. Niemand weet exact waarom het zo belangrijk is. Tot ik 
ongeveer een week of drie geleden een e-mail van iemand kreeg die zei dat het zó eenvoudig 
was. Onvoorstelbaar eenvoudig. Het antwoord is namelijk 42. En ik dacht: hoe is het mogelijk 
dat ik dat zelf niet heb bedacht; het is zo simpel, 42. 
 
Er komt een boek waarin de volgende vraag wordt gesteld: waarom zijn we hier, waar dient 
het allemaal voor, wat betekent het leven. Men ontwerpt een ontzettend kolossaal sterke 
computer en men komt op het briljante idee om de vraag voor te leggen aan de computer. De 
computer denkt er over na. Er gaat een dag, een week, een jaar, honderd, volgens mij zelfs 
een miljoen jaar overheen. Na een miljoen jaar komt die computer met het antwoord: 42. 
Wat was er nou gebeurd. In al die jaren, een miljoen jaren, was men de vraag vergeten. We 
hadden toen wel een antwoord maar geen vraag meer. Dat is precies wat hier gaande is. Het 
antwoord is 42. Nu moeten we bedenken wat de vraag is. Daar gaat het natuurlijk om, daar 
ging het bij Parcival (ridder King Arthur) ook al over. Het antwoord is helemaal niet relevant; 
de vraag is dat wel. Het stellen van de goede vraag. Daar gaat squaring the circle over. 



Sophia’s ei          Bert Janssen                                                                                                                                                                                

 St. WijzeR 
 

4

 
Laten we verder gaan. Ik ben met die piramide bezig 
en dan drijven mijn gedachten terug naar Mexico. 
Naar de piramide van de Zon, Teotihuacán. Als je 
daarop klimt zie je de piramide van de Maan.  Terwijl 
ik daar was in Mexico hoorde ik een zo waanzinnig 
verhaal, dat ik dat met jullie wil delen. Volgens mij is 
dat verhaal alles omvattend, als je dat verhaal door 
hebt, kunnen we naar huis. Dus over tien minuten kan 
het zo zijn.  
 
Het is het verhaal van Juan Diego, die woonde in Mexico in 1531. Hij is een zeer 
godsvruchtig man. Hij gaat als het kan elke dag naar de kerk. Met zijn oom woont hij samen 
in een klein huisje en hij doet niet veel anders dan op en neer naar die kerk lopen en bidden en 
wat hij al meer zo in die kerk doet. Op 9 december 1531 gaat hij wederom naar de kerk. 
Daarvoor moet hij langs een heuvel lopen, de heuvel van Tepeyac en dan is er iets bijzonders 
aan de hand. Hij hoort daar de vogels fluiten, maar het bijzondere is dat alle vogels hetzelfde 
lied exact op hetzelfde moment zingen: ze zingen in koor. En dan staat er plotseling, compleet 
uit het niets, een vrouw voor hem. Die vrouw kijkt hem aan en zegt: “dear son, I love you. I 
want you to know who I am. I am the mother of God. Of Him who gives life, the Lord who 
created heaven and earth. Ik wil dat er een tempel wordt gebouwd op de plaats waar ik nu 
sta”. 
 
Juan Diego krijgt van haar de opdracht om naar de bisschop te gaan om te vertellen wat er 
gebeurd is en dat er een tempel gebouwd moet worden. Dat doet Juan Diego, maar die 
bisschop gelooft hem natuurlijk niet. De volgende dag loopt hij weer naar die kerk en komt 
weer langs die heuvel en daar komt de vrouw weer te voorschijn. Ze vraagt hoe het staat met 
de tempel en Juan legt uit dat hij niet geloofd wordt. En zij geeft hem opnieuw dezelfde 
opdracht. Weer probeert Juan het aan de bisschop te vertellen en dan belooft de bisschop het 
te doen als Juan kan bewijzen wat hij gezien heeft. De volgende dag kan Juan niet naar de 
kerk gaan want zijn oom is erg ziek en hij blijft thuis. De oom dreigt te overlijden en Juan kan 

niet anders dan opnieuw naar de kerk gaan.  
Hij loopt nu echter langs de andere kant van de heuvel, maar 
toch verschijnt daar weer die vrouw. Juan vertelt dat de 
bisschop bewijs nodig heeft en dan stuurt zij hem de heuvel op 
en zegt, dat hij daar bloemen moet plukken voor de bisschop. 
Juan gaat de heuvel op en hoewel het midden in december is, 
ziet hij daar allemaal bloemen en plukt ze. De vrouw rolt die 
bloemen voor hem in zijn cape, zijn tilma en zegt hem dit te 
geven aan de bisschop. Juan zegt dat hij geen tijd heeft en naar 
zijn zieke oom moet, maar zij zegt dat zij voor de oom zal 
zorgen. Dus Juan gaat weer naar de bisschop, geeft hem zijn 
tilma en zegt dat dit zijn bewijs is. De bisschop rolt de tilma 
uit en aan de binnenkant van de cape staat plotseling een 
prachtige afbeelding van een vrouw staande op een 
maansikkel met de zon achter haar. 

 
 
 

Juan Diego 
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Waarom is dit verhaal nu zo bijzonder. Het is bijzonder omdat 
die afbeelding nog steeds aanwezig is. Je kunt die cape in 
Mexico nu nog zien. Hij is nu 450 jaar oud. Je moet weten dat 
die tilma's werden gemaakt van kattenspeeksel en dat brak na 
een jaar of tien af, dat rotte weg. Maar deze niet, deze is nog 
steeds in nieuwstaat. Je kunt nu nog het origineel zien wat Juan 
Diego heeft meegekregen in 1531. Als je over dit waanzinnige 
verhaal na gaat denken zul je zien dat daar eigenlijk alles in zit 
wat je nodig hebt, maar dan moet je er wel over nadenken. 
Terwijl Juan naar de bisschop gaat, ziet zijn oom die thuis ligt 
een verschijning. Dezelfde vrouw verschijnt aan hem, zorgt er 
voor dat hij niet overlijdt en zegt tegen hem: “call me and call 
my image Our Lady of Guadalupe”. 
 
Dat is nu een bedevaartplaats in Mexico geworden en hier komen elk jaar miljoenen mensen 
om Our Lady of Guadalupe te bekijken. Want ja, de bisschop heeft uiteindelijk die tempel 
gebouwd en die tempel staat er nog steeds. U zult zien dat als je dit verhaal helemaal in al zijn 
ins en outs vergelijkt, hoef je niet meer naar graancirkels te kijken, en is het allemaal daar 
gebeurd, is het allemaal opgelost. 
 
In ieder geval: laten we eerst maar eens naar Wiltshire gaan, naar het gebied waar déze 
tempels liggen, naar Avebury, naar Adam and Eve Stone enz. of zoiets als Symphonie Hill, 
Stonehenge of de meest magische plek voor mij in Wiltshire: Temple Farm. Temple Farm 
was voor mij de sleutel tot een heel groot verhaal.  
 
Om het te begrijpen moet je weten van de Tempeliers. De Tempeliers waren die mannen die 
met negen ridders steeds naar Jeruzalem gingen om pelgrims te beschermen. Kun je het je 
voorstellen, duizenden kilometers en negen ridders, om pelgrims te beschermen. Dat deden 
die mannen natuurlijk helemaal niet, die gingen voor een heel andere reden. Na jaren kwam 
men terug naar Europa. De groep was wat groter geworden en er gebeurde iets geks. Men 
werd plotseling heel rijk. De Tempeliers kregen heel veel rijkdom, macht, landerijen en dat 
werd ze geschonken door mensen die zelf al veel bezaten. Diezelfde Tempeliers zijn uiteinde-
lijk ook naar Engeland gegaan. Hetzelfde wat in Frankrijk was gebeurd, gebeurde ook in 
Engeland. Men werd schatrijk, men kreeg allerlei stukken land en uiteindelijk is dit ervan 
gekomen: Temple Farm. Ik dacht : “als ik achterhaal wie dat allemaal gegeven heeft aan de 
Tempeliers, dan achterhaal ik daarmee het geheim van de tempeliers en daarmee ook het 
geheim van die graancirkels”. Want het gebied waar die graancirkels voorkomen is exact het 
gebied waar destijds de Tempeliers waren. Die plekken die de Tempeliers werden gegeven is 
nu de voedingsbodem van al die graancirkels.  
 
Maar wat ik vooral had is dit kerkje dat hier op deze foto staat. Hier 
in deze kerk hangt achter een deurtje een schilderij van natuurlijk 
Jezus. Heeft hij zijn ogen open of dicht. Ik was helemaal in shock 
toen ik het zag, want het ligt er helemaal aan hoe je perceptie is, hoe 
je er naar kijkt. Was het niet Jezus die zei: open your eyes en you 
will see. Als je goed kijkt zie je het wel. Deze boodschap van open 
your eyes and you will see was enorm belangrijk voor mij. Ik ben 
erg vaak naar dat kerkje gegaan, zo ook vorig jaar 15 juli 2010. Ik 
wou net naar binnen gaan toen mijn aandacht naar dit gebouw werd 
getrokken, eigenlijk naar de oprijlaan, naar de poort van dit 
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hoofdgebouw waarin allerlei symboliek zit, bv. een bloemen etende draak. Terwijl ik die 
poort bestudeer komt er een man op mij af: Erik Penser, een grootheid in Noorwegen, een van 
de vier top investeerders daar. Erik Penser zegt alleen maar tegen mij: there is no grave. En ik 
zeg: kijk daar bij dat kerkje, allemaal grafstenen daar. En hij zegt: “Sinclair was hier vijf jaar 
geleden, er is geen graf”. Ik kon het niet geloven dat Sinclair hier was. 
 
De oprichter van de Tempeliers, Huge de Payens, is getrouwd met een vrouw uit Normandië 
die Catherine Sinclair heette. De nazaten daarvan zijn naar Schotland gegaan en hebben zich 
daar gevestigd. In veertien honderd zoveel hebben de Sinclairs een kerkje gebouw, Rosslyn 
Chapel, het meest beroemde kerkje in Schotland. In dat kerkje eindigt ook Dan Browns boek, 
de Da Vinci Code. Ik vraag Penser of hij deze Sinclair van Rosslyn bedoelt en hij zegt: ja en 
er is geen graf. Dan loopt hij weg. Tijd om het allemaal na te trekken had ik niet, want op dat 
moment verschenen er allemaal graancirkels. Tot ik naar Winchester ging om the Great Hall 

te gaan bekijken. Daar vind je aan de muur 
the Round Table van King Arthur, die daar 
al honderden jaren hangt en als je daar bij 
staat voel je de sfeer van destijds weer. 
Daarna ging ik naar de Winchester 
Cathedral omdat kathedralen vanwege hun 
symboliek heel bijzonder voor mij zijn en 
daar vond ik het graf van Saint Swithun, de 
beschermheilige van deze kathedraal. Daar 
vind je zijn graf, maar let op: op deze foto 
zie je dat er helemaal geen graf is. Er staat 
alleen maar een metalen tentje. There is no 
grave. Ik realiseer me dat Penser dat zei en 
ik moet terug naar het kerkje waar ik het 
eerder over had. Ik heb het gemist dat de 
beschermheilige van dat kerkje ook Saint 
Swithun is. Ik kijk en kijk er om me heen 
(open your eyes) en ik zie achteraan dit 
raam. Er staat een vrouw op met een kroon 
die Jezus vasthoudt met een appeltje in de 

hand, maar kijk: het is dezelfde vrouw, het is Our Lady of Guadeloupe. Hier zie je de 
maancirkel en de vlammende zon achter haar en ik was er al zo vaak geweest en zelfs toen ik 
in Mexico was legde ik niet de link. Wat moeten we daar nu mee. 
 
Our Lady of Guadeloupe sprak tegen die oom en die oom was een volbloed Midden-
Amerikaanse Indiaan die waarschijnlijk amper Spaans sprak, dus is het de vraag of zij wel 
Guadeloupe zei. Wat ik denk dat ze zei is Quatlasupe: she who stands on the serpent, de 
vrouw die op een slang staat. En die afbeelding kun je overal in kerken tegenkomen. Ook op 
deze foto van een kerk in Delft, de vrouw en de slang uit het Oude Testament. En ik dacht: 
natuurlijk, waarom heb ik dit zo gemist.  
 
Ik neem jullie weer terug mee naar Mexico, naar Tepeyac, naar de tempel en daar zie je deze 
tekening en let op: die lijkt niet op het origineel. Waarom niet, wat is hier gaande. Ik had toen 
het idee dat iets hier werd verstopt voor mij. Want het is niet voor niets dat in het heilige der 
heiligen niet het origineel hangt of een kopie van het origineel, maar deze hele slechte kopie. 
En toen ik keek en keek zag ik het ineens: het heeft te maken met wat ze om de nek heeft. Dat 
is duidelijk een christelijk kruis, terwijl het origineel een ander kruis heeft. Dat kruis kennen 
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we van de Katharen en dat is het kruis van de Tempeliers. Het begon me te dagen, die 
Tempeliers hadden het zo goed door. 
 
Wat is er gebeurd. De Tempeliers hadden een bepaald geloofssysteem gebaseerd op de 
Hammadi Library. Die geeft weer wat er zo'n tweeduizend jaar geleden gedacht werd. Dit 
boek bevat de vertaling van de rollen die in 1945 gevonden zijn bij Nag Hammadi en die 
ongeveer vergelijkbaar zijn met de Dode Zee Rollen. Maar er is een groot verschil: de Dode 
Zee Rollen zijn eerst naar het Vaticaan gegaan, en toen mochten wij ze lezen en deze zijn 
rechtstreeks in de particuliere domeinen terecht gekomen. En om die afwijking gaat het, om 
wat hier in staat, en wat in de Bijbel staat. Het verhaal van de schepping ging als volgt: voor 
de gnostici begon het allemaal met het Ene, het Onnoembare. Bladzijden vol hebben ze 
geschreven over wat het nìet is in de hoop, dat als je eindelijk het goede leest en je schrapt 
alles weg wat het niet is, dat je je dan plotseling realiseert wat het wel is. Dat je het innerlijk 
weet. Je kunt het niet vertellen aan iemand anders, niet onder woorden brengen, maar je weet 
het wel. Gnosis: de kern was het Ene.  
 
Dat Ene creëert dan twaalf energieën en een ervan, de laatste, is Sophia. Sophia gaat ook zelf 
creëren, maar als zij ziet wat zij heeft gemaakt, schrikt ze zich wezenloos. Want ze heeft een 
monster gecreëerd. Dat monster heet Jaldabaoth. Ze verstopt het snel achter een virtuele 
muur. Maar het monster kijkt over de muur en ziet daar het goddelijk licht van zijn moeder 
Sophia. Hij steelt dat licht, maar hij is nog niet tevreden. Sophia maakt zich daar ongerust 
over en wil hem stoppen. Het monster vindt dat hij hulp nodig heeft en creëert zich een hele 
groep vrienden, The Argons. De Argonten. En dan gaat hij een speeltuin creëren. Hij creëert 
hemel en aarde, het universum. Sophia wordt erg bang en denkt dat ze het nu moet gaan 
vertellen aan haar collega's. Op dat moment ziet Jaldabaoth een perfect wezen aan de andere 
kant van de muur en hij denkt: dat wil ik ook. Maar hij kan haar niet pakken, hij ziet alleen 
haar reflectie. Dan creëert hij een kopie daarvan, uit het slijk der aarde. En dat is het moment 
dat Sophia tegen hem zegt: als jij het goddelijk licht dat jij van mij hebt gestolen in die pop 
plaatst die je hebt gemaakt, dan zal hij tot leven komen. En ze denkt dat, als hij dat doet, hij al 
zijn kracht kwijt zal raken en dat ze hem dan aan kan pakken. Jaldabaoth denkt, dat is een 
goed idee, laat ik dat maar es even gaan doen, en hij blaast leven in die pop totdat hij een 
levende ziel wordt en hij noemt hem Adam.  
 
Vanaf dat moment is het verhaal hetzelfde als wat je kunt lezen in Genesis. Maar er zit dus 
een cruciaal verschil in. Was het in Genesis zo dat God Adam schiep en daarmee een goede 
daad deed, maar voor de gnostici is het scheppen van een wezen in materie een slechte daad. 
Daar ging het helemaal niet over bij hen. Voor de gnostici, voor de Katharen, de Tempeliers 
ging het niet om het hier om het materialistische, het ging juist om de andere kant van de 
muur en hoe daar te komen. Dit is een soort gevangenis en in die context is dit natuurlijk de 
moeder van God: Sophia, I am the mother of God, the God that created heaven and earth. Het 
is daadwerkelijk de moeder van God. Het is Sophia. Our lady of Guadeloupe. She who stands 
on the serpent.  
 
Nu begint het verhaal op zijn plaats te vallen. Sophia heeft gezien dat het volledig uit de hand 
is gelopen. Jaldabaoth is nooit zijn kracht kwijt geraakt, die konden ze niet arresteren en 
Adam creëerde zich Eva en toen waren ze al met z´n tweeën. Sophia weet dan; dat als ze nu 
niets doet het te laat is. Sophia stuurt een boodschapper om tegen Adam en Eva te zeggen: 
“wake up, zie hoe het zit, eet van de boom der kennis. Neem de kennis tot je, want dan zul je 
zien hoe het zit. Het gaat er niet om dat je dan zult sterven, maar wat er zal gebeuren is dat je 
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God zult worden, dat je goddelijk wordt en je zult zien hoe het zit”. De bedoeling was dat zij 
zouden zien dat ze vastzaten in de materie waar het helemaal niet om ging.  
Maar je weet hoe het afgelopen is. Voor ze konden bijten in de appel komt Jaldabaoth of 
Jahweh of wie het ook maar was, dit kunnen we niet hebben, en daarmee was het afgelopen. 
Vervolgens komt de hele mensheid tot leven en we lopen hier nog steeds rond. Maar wat doen 
we hier nou eigenlijk, waar gaat het toch eigenlijk over. Sophia had het door en er komt een 
tweede boodschapper, Jezus. Open your eyes and you see. En ook Jezus zei: het goddelijke zit 
in jezelf, het zit in je. Maar we hebben Jezus gekruisigd. Jezus zei in feite ook weer: mensen 
het gaat niet om hier, het gaat om het volgende proces. Jullie zitten op een soort zijspoor, 
maar realiseer je dat het totaal niet over dat zijspoor gaat. 
 
Dat hield me allemaal erg bezig toen het weer gebeurde: er kwamen weer graancirkels. Ik  zat 
er zo dichtbij en dacht dat ik mijn vinger er achter kon leggen, zodat ik nooit meer terug 
hoefde naar Wiltshire: komen die graancirkels weer. De ene na de andere cirkel valt uit de 
lucht en dan komt deze cirkel en ik heb het niet door.  
Deze cirkel kennen we uit de jaren zeventig, hij heet 
Dragon Prints, draken voetstappen. Ik had niet door dat 
het van vroeger was, dat er weer een stem uit het 

verleden was: Bert 
opletten, open your 
eyes. Weer komen 
er cirkels, er zitten 
twee draken in, 
maar ik heb het nog 
steeds niet door. Totdat deze komt, wat natuurlijk een 
portall is en waar komt ie neer: bij Saint George. Alweer 
daar, bij dat dingetje met dat kerkje er bij en ik denk: 
nee, niet weer. 

 
En plotseling begon het me te dagen: het gaat niet om het kerkje, het gaat om St. George. 
Daar ging het óók om toen die geestverschijning mij vertelde over St. George, Sint Joris de 
drakendoder. Maar dat deed hij helemaal niet, hij was de drakenbedwinger. Hij bedwong de 
draken en daarmee overwon hij materie, zijn eigen innerlijke draken en alles wat hem zelf 
tegenhield.  
Als we weer terug gaan naar Tepeyac zie je hier twee mannen staan, Michael en Gabriël. 
Deze Michael, die duidelijk ook weer zo´n draak onder zich heeft, is niemand anders dan St. 
Joris. Maar let op: deze St. Georges zijn vrouwen op z´n best of op z´n minst geslachtsloos, 
maar het is altijd een vrouwelijk persoon. Het is natuurlijk Sophia, er is geen enkel verschil 
tussen Sophia en St. Joris. Beiden zeggen in feite hetzelfde, ze zeggen het identieke. Maar wat 
moeten we daar nu mee.  
Zie hier staat nog zo'n mannetje, Gabriël, die zegt tegen Maria dat de Heilige Geest in haar 
gekomen is, maar waar  het op neer komt is dat Gabriël de boodschap brengt: het is gedaan, 
het zit nu in je en uiteindelijk komt Jezus daar natuurlijk uit voort. 
Maar het zijn altijd dezelfde afbeeldingen. Het gaat altijd gepaard met een duif en met een 
franse lelie. Het heeft lang geduurd voor ik snapte waarom er altijd een duif en van die 
bloemen bij waren. Tot in de St. Thomas Church in Salisbury waar een wandtapijt hangt met 
weer die bloemen en die lelie, maar hier zie je rechtsboven ook dit: een mannetje die niet op 
de grond is, hij zweeft. Hij is ontstegen van de aarde en er is een verband met de franse lelie 
en de duif.  
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Dan zie ik een steen met daarop twee slangen die om een centrale as wentelen. Het is de Ida 
en de Pingala, opwekker van de kundalini energie. Dat is exact wat er mee 
bedoeld werd, probeer de kundalini energie op te starten, want dan kun je 
verlichten, in een hogere staat komen. Het is zo simpel, het is de zon en de 
maan energie die hier samen worden gebracht, de Ida en de Pingala. 
 
Dat had ik al eerder gezien, toen ik in Mexico in die kerk liep kwam ik deze 
deur tegen. Die deur was op slot, dat is natuurlijk altijd een teken voor mij: 
deuren die op slot zijn, daar moeten we zijn. De deur was op slot maar je zag 
wel dit: de zon en de maan. Ik wist dat het geheim achter die deur moest zijn 
en ik vraag iedereen in die kerk er naar en dan gebeurt het volgende: de deur 
gaat open. Ik mag naar binnen en zie daar deze afbeelding. Deze mannen 
hebben allemaal een vlammetje boven hun hoofd, ze hebben hun kundalini 
geactiveerd. Ze zitten met de hele meute verlicht te wezen en kijk wat er in 
het midden zit: een vrouw. Daar zit Sophia die de hele congregatie leidt naar 
een hogere staat van bewustzijn. Sophia, Lady of Guadeloupe, staande op de 
slang. En ik dacht: wat moet ik daar nu mee en dat ga ik na de pauze 
vertellen. 

 
PAUZE 
 
Goed, we zijn er allemaal weer. Weet u nog waar ik was, bij de Ida en de Pingala. 
Je hoeft niet naar Mexico om dit te zien. Kijk hier, Chartres, de twee torens van Chartres zijn 
de zon en de maan. Precies hetzelfde als wat je ook in Mexico zag, de zon en de maan, het 
licht en het duister. Twee energieën die samen worden gebracht. Natuurlijk is Chartres heel 
erg bekend door dit raam. Iedereen heeft het raam gezien en ook het labyrint, maar waar je 
weinig mensen ziet, is hier.  
Ik ben daar meerdere keren geweest en heb er tijden over gedaan tot dat een deurtje open ging 
dat toegang gaf tot het hoge altaar. Ik realiseerde me toen: het gaat niet om het hoge altaar 
maar om wat er onder zit. Het gaat om de crib. Je kunt niet gewoon die crib even binnen 
lopen, dan moet je een kaartje kopen en met zo'n groep meegaan. Dat deed ik ook, samen met 
mijn vrouw. Toen we in de catacomben van Chartres waren, nam ik steeds meer afstand van 
de groep. Maar er blijft tussen mij en de groep nog een man, een man met een rasta kapsel die 
de hele tijd danst. Uiteindelijk danst hij een zijgang in en dan is er een belangrijk moment. Ik 
realiseer mij dat het een boodschapper is. Ik moet die man serieus nemen net als Eric Penser 
en opletten. Die danser danst daar niet voor niets vlak voor mij. Dus ik met mijn vrouw ook 
die zijgang in, achter die danser aan en ik zie hem bij een altaartje staan. Hij stapt opzij om 
mij dat altaar ook te laten zien. Ik kijk en ik kijk en ik zie niets. Tot ik plotseling tegen mijn 
vrouw zeg: luister eens, ik zie niets maar ik hoor ook niets meer. Waar is de groep. Dus wij 
als een speer naar boven: groep weg, en de deuren op slot. 
Wij zitten dus in de crib met alle deuren op slot. Maar dat was wel weer de kans om even 
goed te kijken en iedereen krijgt dit soort kansen de hele tijd. Toen zag ik opeens dit: de zon, 
de maan en deze naar mij toereikende hand die komt uit een soort spinnenweb. En ik weet dat 
ik dit al eerder heb gezien, bij Avebury. Het zijn dezelfde dingen die zeggen: ik reik, maar je 
moet wel pakken. Anders zal er niet veel gebeuren. Maar als je door hebt dat ik reik, kun je 
een stap verder komen. In Winterbourne Monkton hangt dit schilderij met daarop Jezus, dat 
was de laatste boodschapper die wij hebben genageld en Hij zegt: de volgende keer dat Ik hier 
weer ben, kom Ik in het graan. Natuurlijk lag het in het graan, natuurlijk zijn dat de volgende 
boodschappen. De graancirkels zijn natuurlijk wel de handen die ons toegereikt worden, maar 
we moeten ze wel pakken. 
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Hier op deze oude kaart waarop Avebury ligt zie je deze cirkel die de zon wordt genoemd en 
die cirkel die de maan wordt genoemd. De zon en de maan energie komt samen in Avebury. 
 
Dus steeds zie je dezelfde dingen terugkomen, ook in Tepeyac. In dit gebouwtje zie je daar de 
zon en rechts de maan en als je naar binnen gaat, hebben ze daar een levensgrote zon  
neergezet en er tegenover een grote maan. Telkens worden de zon en de maan afgebeeld en 
telkens wordt gezegd: het gaat om Ida en Pingala, het 
gaat om kundalini. Het gaat om dat wakker te 
schudden. De mensen die die schilderijen maakten, 
wisten heel goed waar ze mee bezig waren. Ze 
beeldden er vaak een zon en een maan op af. Ook in 

graancirkels, bv. in deze van 1996: sun 
and the moon. In het begin heb ik verteld 
over die piramide en let op: daar zijn ze 
weer, de zon en de maan in squaring the 
circle. Langzaam komen die verhalen bij 
elkaar. 42, het antwoord en de vraag 
begint op te doemen aan de horizon. 
Squaring the circle. 

 
Zon en maan, licht en duister, boven en beneden, het 
zijn eigenlijk dualiteiten, yin en yang. Ik zal je iets laten 
zien van yin en yang wat je waarschijnlijk niet weet. Ze 
bestaan uit twee cirkeltjes tegen elkaar aangeplakt. Ik 
laat je zien dat je een boog erom kan trekken of een lijn 
dwars door het hart, zodat yin yang een vierkant kan 
hebben en dat is squaring the circle. Squaring the circle 
houdt yin yang precies op zijn plaats. Dus als je denkt 
dat yin en yang alles is, realiseer dan dat de virtuele 
squaring the circle het omarmt en alles op zijn plek 
houdt. 
 
Het gaat om dat waar eeuwen lang zich al grote geesten over gebogen hebben. 
De enige plek op de aarde waar je dit kunt vinden is daar waar de aarde en de maan op elkaar 
staan. Realiseer je dat, als je de maan buiten ziet, hij net zo groot is als de zon.  
Krankzinnig iets is dat en daarom heb je ook een perfecte zonsverduistering. Want de maan 
past dan exact voor de zon. Dus wat voor de maan zit, kan ook voor de zon. De squaring the 
circle wat aan de maan zit, zit net zo hard aan  de zon. Het grote antwoord zit in feite om ons 
heen. 
 
Wat kunnen we nu met die zon en de maan. Kijk, hier in dit raam in deze church staat het 
allemaal weergegeven. Hier staat St. George met zijn draak materie te overwinnen en dan zegt 
St. Michael, dat op het moment dat je dat hebt gedaan, je de kundalini kunt ontsteken. Zijn 
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zwaard wijst omhoog en je ziet aan dit vlammetje dat hij verlicht is. Dus dit is de weg: het 
bedwingen van materie en dan het ontsteken van je kundalini. 
 
Ik was helemaal blij en ik dacht: ik heb het. Tot er één vraag tot me doordrong. Deze 
schilderijen zijn natuurlijk al eeuwen oud en ik ben niet de eerste die dit ontdekt. Maar 
waarom is dit dan nú ineens zo belangrijk, waarom moet ik er nú dan aandacht aan besteden. 
Die vraag hield mij bezig, totdat deze graancirkel daar neerkwam en daarvoor neem ik jullie 
mee naar Glastonbury. Daar komen twee verhalen samen.  
Het eerste is dat van Jozef van Arimathea, de oom van Jezus. 
Schijnbaar nam hij op zijn reizen naar Glastonbury zelfs Jezus wel 
eens mee. Toen Jezus gekruisigd was kwam Jozef wederom hier 
naar toe met twee kruikjes met het bloed en het zweet van Jezus. 
Toen hij aankwam, zette hij zijn staf in de grond en op die plek 
daar groeide toen een boom: the Holy Thorn. Deze boom is niet 
inheems, hij komt uit het gebied van de Libanon en Israël. Hij 
bloeit met Kerst en met Pasen. Sinds tweeduizend jaar was deze 
boom hier, maar vandalen hebben hem pas gekapt. Toen Jozef daar 
was had hij die kruikjes bij zich waarvan de ridders denken dat het 
the Holy Grail is. Hij verstopte ze vervolgens in deze put in 
Chalice Well. 
 
Het andere verhaal van Glastonbury is het verhaal van King Arthur. King Arthur was de man 
die op zoek was naar de Holy Grail. Hij stuurde al zijn vrienden eropuit om hem te gaan 
zoeken. Maar het is niet gelukt en King Arthur werd na zijn dood begraven in Glastonbury. 
Dit zijn dus twee magische verhalen die hier in deze plaats tezamen komen. 
 

Mocht je ooit naar Glaston-
bury gaan, let dan op dit 
stukje beton: daarop staat iets 
heel belangrijks. Daarvoor 
gaan we eerst terug naar 
Wiltshire. Zie deze rode lijnen 
die door Avebury gaan, dat 
zijn niet zo maar twee lijnen, 
dat zijn de meest belangrijke 
lijnen van Engeland. Hier 
lopen de meest krachtige 
leylijnen, de Michael en Mary 
leylijnen. Deze rode lijn gaat 
eigenlijk om de hele wereld 
heen en verbindt alle volken 
met elkaar, de witten, de 
zwarte, de gele en de rode. 

Alle oervolken worden door die lijn verbonden en die lijn gaat dwars door Engeland. 
Glastonbury ligt exact op die lijn. De Glastonbury Tor is precies uitgelijnd aan die lijn, de 
Thor op die heuvel, die waarschijnlijk kunstmatig is. Hier staat de toren, precies uitgelijnd aan 
de Michael leylijn, daar staat het stukje beton met daarop de correcte naam: the Dragon Path. 
Het is het pad waarlangs de draken vanuit Wiltshire rond de wereld vlogen. Het pad van St. 
George. Het pad wat je kunt volgen om hogere inzichten te krijgen om je eigen draken te 
overwinnen.   



Sophia’s ei          Bert Janssen                                                                                                                                                                                

 St. WijzeR 
 

12

Die graancirkel ligt precies op het Dragon Path, op het pad wat 
die twee verhalen verbindt. Het verhaal van Jozef die de graal 
bracht en King Arthur die hem zocht komen samen in die 
graancirkel op het Dragon Path.  Als je deze graancirkel goed 
bekijkt zie je dat dit een graal is. 
En zie deze lijn: die wijst excact naar Silbury Hill, 
Stonehenge. Als je begrijpt hoe Stonehenge in elkaar zit, 
waarom en hoe het 
gebouwd is, zie je het. Als 
je in Stonehenge bent, zie 
je hoe groot die stenen 
zijn. Stonehenge is vooral 
gebouwd vanwege de 
steen die je daar ziet, The 

Heel Stone. Elk jaar op 21 juni met de zonnewende komt 
de zon op precies boven de Heel Stone op en dat is de 
kern van de Stonehenge. Die dag komen daar heel veel 
pelgrims om dit te mogen zien. Bij de Heel Stone wordt 
de zon omarmd, ontvangen. Maar let op waar de zon 
onder gaat, kijk dat is daar.  

 
 
 
Deze twee momenten van zonsopgang en 
zonsondergang zijn waanzinnig. Want de hoek 
die dat vormt is uniek, die hoek is exact  
squaring the circle.  
 
Honderden verslagen zijn geschreven over 
Stonehenge, maar dit staat nergens in.  
Niemand heeft opgemerkt dat the squaring the 
circle gedefinieerd wordt op die speciale dag. 
Dus als je weet dat wat in Egypte zichtbaar is, 
squaring the circle, ook hier in Stonehenge 
zichtbaar is, dan moet daar wat aan de hand 
zijn. 
 

 
Ik heb hier drie keer een squaring the circle: het Sint Pietersplein, ontworpen door Bernini. 
Heb je  het Bernini mysterie gelezen. Maar dit is het echte mysterie van het Vaticaan. 
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En dit hier is Genève: Large Hadron Collider, een hele grote deeltjesversneller. Deze gaat de 
Big Bang nadoen en niemand kan nog garanderen dat er dan geen zwart gat ontstaat. Als dat 
gebeurt, krijgen de Maya's toch nog gelijk en worden we daar allemaal ingezogen en is het zo 
voorbij. De Farao's vonden van zichzelf dat ze goden waren, dus vandaar dat ze zich lieten 
begraven in de piramides. De man die in het Vaticaan woont, denkt dat hij met God kan 
praten en de jongens die in Genève bezig zijn, zijn op zoek naar het godsbeeld. Oftewel: elke 
keer als de squaring the circle ergens opduikt, lijkt dat in verband te staan met God, het 
goddelijke of het overstijgen van het goddelijke. 
Ook de ontwerpers van de Stonehenge wisten goed wat ze deden, het kon maar op een 
breedtegraad. Silbury Hill ligt net iets ten noorden van Stonehenge en ook daar wordt in de 
zomer en in de winter de squaring the circle gevormd, twee keer een magisch moment. 
Niemand kan vertellen waarom Silbury Hill gebouwd is. Het is zo bijzonder. 
De tijd van 2012 komt nu wel heel dicht bij en die Maya kalender eindigt ook op 21 
december. Op 22 december heb ik al een groot feest gepland en daarvoor heb ik ook iedereen 
uitgenodigd. Ja, wat maakt het uit, als we vergaan zijn we toch allemaal weg. Maar 21 
december gebeurt het dus. 

 
Weet je waarop die Maya kalender gebaseerd is en waarom 
die data erin zitten? Squaring  the circle is de basis van die 
kalender, maar dat kun je op mijn website zien. In die 
kalender zijn 260 dagen cruciaal. Alles is gebaseerd op 260 
dagen. Als je een jaar neemt en dat verdeelt in 260 dagen en 
105 dagen, dan krijg je dit en dat is exact squaring the 
circle. Squaring the circle, exact het moment dat de zon 
opkomt en ondergaat op Silbury Hill, exact het moment dat 
de kalender afloopt. Dus het cruciale moment zal zich 
afspelen op Silbury Hill in het gebied waar al die 
graancirkels omheen liggen. Het moment dat we de materie 

beheersen en vervolgens de stap kunnen maken en dat brengt ons weer terug naar Mexico. 
 
Ik was in Mexico op een conferentie uitgenodigd en daar was ook Antonio Urzi. Een Italiaan 
die thuis vanuit zijn zolderkamertje steeds Ufo's ziet en die ook fotografeert. Urzi vertelt dat 
hij hierover eens sprak in Istanboel en dat hij daar hij niet werd geloofd. Hij vroeg de mensen 
toen om met hem naar buiten te gaan. Ze keken omhoog en zagen allemaal lichten in de lucht. 
Op You Tube vind je hierover: Simona Sibilla Antonio Urzi - UFO CONGRESS  
Nou je begrijpt natuurlijk, dat Urzi daar in Mexico City ook niet werd geloofd en dus nodigt 
hij ook ons uit om mee naar buiten te gaan. En terwijl wij daar staan en kijken, verschijnen er 
allemaal lichten in de lucht. Daarvan  heb ik toen mijn meest bijzondere foto ooit gemaakt. 
Wat daar gebeurde is dat Urzi een realiteit creëerde zoals hij dat wenste. Hij had kans gezien 
om de innerlijke draken te bedwingen en de materie naar zijn eigen hand te zetten. En dat is 
het moment waar we naar toe gaan, dat we dit kunnen gaan doen. 
 
Dat is ook exact wat die ghost mij zei: “ga terug, ga terug in de tijd, we zijn er niet voor niets 
als ghosts, als ghost in het veld, als ghost in een bed- and breakfast. Ga terug naar de tijd van 
St. George, naar de tijd waar het allemaal begon, naar de tijd van Adam en Eva waar het fout 
ging, word wakker. Ga terug, ga terug naar de kern. En als je die gang terug kunt maken, die 
innerlijke weg in jezelf, de innerlijke godheid vindt, is dat het moment dat je hier verder 
komt. Die graancirkels helpen ons daarbij. Iedereen, jij of ik of Sophia. 
Daarvoor geef ik workshops: om jezelf te vinden en eindelijk die stap voorwaarts te maken. 
Dank jullie wel. 
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Iets wat mij de laatste twee dagen is 
overkomen, wil ik nog met jullie delen. Het staat los van mijn verhaal, maar je kunt er aan 
zien hoe dingen voor mij lopen en hoe ik ze zie. Drie dagen geleden komt deze graancirkel 
hier, op 22-04-2011, naast de N48. Het zijn allemaal tweeën, vieren en achten. De kern 
hiervan zijn blokjes,die kun je met elkaar verbinden en dan krijg je vier vierkanten. En let op: 
je kunt de blokje met elkaar verbinden en dan krijg je vier vierkanten. Deze spaken snijden 
deze cirkel en als je die weer verbindt heb je squaring the circle. In de allereerste graancirkel 
van het jaar die er wat knullig uitziet, zit dit er al weer in. Squaring the circle zit er al weer in 
verpakt. 
 
Op tweede Paasdag kreeg ik een bericht uit Duitsland dat de eerste formatie in Nederland was 
gevonden en deze cirkel ligt bijna naast het huis van Robbert van den Broeke. Dat was de 
jongen die een glansrijke carrière maakte als ziener, tot hij een fout maakte met een genver-
brander en keihard naar beneden viel. Ik ken hem al sinds 1997. Het is een waanzinnige 
jongen, er gebeuren allemaal hele gekke dingen met hem. Lichtbollen die tegen zijn huis aan 
knallen, foto's die hij maakt waarvan je van je stoel afvalt, met engelen, ufo's en andere gekke 
dingen. Hij heeft hierover contact met een Amerikaanse vrouw, Nancy Talbott en die neemt 
hem als bijna enige nog serieus. Dus als er iets gebeurt meldt hij dat als eerste in Amerika, die 
sturen dat dan naar Duitsland en Duitsland stuurt het naar mij. 
 
Robbert heeft die cirkel gevonden en dagen daarvoor had hij een sterk gevoel dat hij iets met 
Jezus moest. Later ging dat over in sir Franciscus van Assisi, je weet wel die man met al die 
dieren. Als hij de graancirkel ontdekt, voelt hij nog steeds de aanwezigheid van Franciscus.  
Vanmorgen heb ik dit net allemaal gelezen. Toen ik naar mijn Facebook pagina ging, en dan 
zie je hoe dingen zich ontwikkelen, staat daar een vrouw die een bericht voor mij heeft en als 
ik naar haar pagina ga, zie ik een foto van Judith Moore. Judith Moore heeft met Johan Keizer 
boeken vol geschreven over allerlei graancirkelcodes. Ik ken Judith heel goed en kom haar 
ook tegen in Wiltshire. Ik raak geïnteresseerd in de foto's van deze vrouw, die ik maar amper 
ken, want zo gaat dat op Facebook, dus ik bekijk al haar foto's. En let op, op de eerste pagina, 
daar staat zij en wanneer zie je nou een foto van een vrouw met Guadeloupe, oftewel met het 
verhaal dat gebeurd is in Mexico. En ik denk: waar is dit geweest: Saint Mary Cathedral in 
San Francisco. San Francisco is Spaans, de stad  is vernoemd naar de de Heilige Franciscus 
van Assisi. 
 
Robert van den Broeke zegt dat Franciscus aan die graancirkel vastzit en een uur later kom ik 
deze vrouw tegen op deze foto genomen in de kathedraal van San Francisco. Dat gebeurt dus 
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in een paar uur, kun je je voorstellen hoe dat in een week gaat. Wat ik jullie vertel is slechts 
een klein laagje, maar het enige wat ik doe is kijken. Ik zie wat er om me heen gebeurt en ik 
noteer het. Als iemand mij iets vertelt, weet ik soms nog niet wat het is, maar hij vertelt mij 
een boodschap. Zo gaan die dingen continue en dat gaat zo met iedereen. Jullie zitten in 
dezelfde realiteit waar continue boodschappers zijn. Jullie denken dat ik jullie een verhaal 
vertel, maar dat is niet alleen zo. Af en toe komt er iemand naar me toe en zegt me iets en dat 
triggert mij. Dus ik sta hier niet voor jullie, jullie zitten hier voor mij en ik word er nog voor 
betaald ook. Zo werkt het dus: op het moment dat je denkt dat je wel eens verder wilt, let dan 
op. Want de wereld is de spiegel van jezelf. Dat is wat de Maya's zeiden en niet dat de wereld 
vergaat. Op het moment dat de kalender afloopt, gebeurt er met de mensheid dat ze 
teruggespiegeld krijgt waar men aan toe is. Dus als wij ons focussen op allerlei aardbevingen, 
oorlogen, vulkaanuitbarstingen, zullen we dat ook krijgen. Dat spiegelen we, dat krijgen we 
teruggespiegeld. Willen we dat anders laten aflopen dan moeten we er anders in gaan staan. 
Want er gebeurt niets anders dan dat de aarde zich terugspiegelt aan jullie zelf. 
Dank je wel.  
 
Vraag: waar komen de graancirkels vandaan en wat is de boodschap en wie zijn de makers 
Zijn het buitenaardsen. 
 
Antwoord: als je goed hebt opgelet dan weet je dat ik bij Urzi een keer een ufo hebt genoemd 
en voor de rest heb ik niet één keer “buitenaardsen” of “aliën” genoemd. Dat doe ik met grote 
opzet. Ik geloof wel, dat het buitenaardsen zijn, maar ik denk dat als wij ons daar te veel mee 
bezig houden, we dan de verkeerde kant uit gaan. Kijk: vroeger had je die God van het oude 
Testament. Dat Oude Testament moeten we een beetje van af, het Nieuwe Testament is goed.  
Wat gebeurt er nu, nu zeggen de mensen: we moeten wel een beetje oppassen want die aliëns 
gaan ons redden en als we niet ons best doen gaan ze ons kwaad doen. Dan denk ik: wat gek, 
dat verhaal ken ik toch. Vroeger heette dat God, nu heet dat aliën. Maar het verhaal is 
hetzelfde. Men zoekt het buiten zich zelf. Ik geloof niet dat graancirkels van buiten onszelf 
komen, ik geloof wel dat er aliëns zijn, maar niet dat ze met die graancirkels te maken 
hebben. Ik denk dat we het zelf zijn en dat de boodschap een boodschap aan onszelf is. Wij 
praten met onszelf. Dat hele verhaal, dat we hier eigenlijk weg moeten, een volgende fase in 
moeten, daar helpen die graancirkels niet mee, we doen het zelf. Een deel van onszelf weet dit 
al en zegt dit al. Open your eyes en zie het, en dat is de boodschap van de graancirkels. 
 
Vraag: wordt er in historische kronieken ook gesproken over graancirkels? 
 
Antwoord: ja, er wordt aan alle kanten over gesproken. Als ze het hebben over elfen, over 
fairy races, hebben we het dan echt over elfen. Wat is het, waar we het hier echt over hebben? 
In feite hebben die mensen het over een andere realiteit: een kabouter, een elfje, een cirkeltje, 
een realiteit waarvoor we ons hebben afgesloten. Vroeger werd er heel veel over het feno-
meen gesproken, alleen noemden ze het anders. Als klein kind weet je dat ook, maar er komt 
een moment dat dat afgelopen is. Er is een prachtige film over: Fred drop dead, die laat zien 
dat als we ouder worden ons afsluiten van de grote magische wereld. 
 
Vraag: nog even naar de eerste vraag, heeft dat te maken met een collectief gedachtenveld 
 
Antwoord: ja, ik denk dat dat collectief is, want wat mij weerspiegelt en wat jullie voor mij 
zijn, ben ik voor jullie. Hier zijn we al als een collectiviteit, alleen ervaren we dat hier als 
gescheidenheid. Je ziet je vijf vingers los van elkaar staan, terwijl het een hand is. Ik geloof 
werkelijk dat wij op hoog niveau collectief één zijn. Daarom denk ik ook dat verlichting heel 
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zeldzaam is als het op persoonlijke basis gaat. Volgens mij moet verlichting ook in het 
collectiviteit gebeuren, maar dat krijgen wij niet gedaan, want wij zijn het niet eens met 
elkaar.  
 
Vraag: op een gegeven moment kwam je het getal 42 tegen. Heb ik iets gemist? 
 
Antwoord: nee, je hebt niets gemist. 42 was het antwoord, maar het gaat helemaal niet om het 
antwoord. Het gaat om de vraag die ze zijn vergeten. We weten niet de goede vraag te stellen. 
Want als we de goede vraag stellen dan komt het antwoord vanzelf wel. Het gaat er om, wat is 
de vraag. 
 
Vraag: Je zei dat je het in jezelf moet zoeken, dat je niet moet proberen weg te komen van 
deze aarde, op te stijgen naar de hemel. Richard Wagner zei: de hemel staat in brand, daar kun 
je niet heen, je moet het hier zelf doen, nu. 
 
Antwoord: ja, Richard Wagner zei het volgende: “ik zie hoe het zit. Ik ga een opera schrijven 
en de held wordt op het einde vermoord. Juist als hij naar de hemel gaat, kan dat niet, want de 
hemel staat in brand”. Hij heeft vier opera's geschreven die leiden tot dat moment dat die held 
wordt doodgestoken. Hij zegt, op het moment dat die held naar de hemel wil gaan, dat dat niet 
kan. M.a.w. als die held zijn lot afhankelijk maakt van iets wat buiten hemzelf ligt, van een 
hemel, van een god, blijkt dat dat niet kan. Hij moet het zelf doen, zelf de weg vinden. Dat is 
het briljante van Richard Wagner.  
Het zelf doen, vandaar dat ik die aliëns ook zo'n griezelig verhaal vind. Weet je nog van de 
Hale-Bobb comet met die staart, er is een groep in Amerika die zeker weet dat er een ufo in 
de staart meereist die gaat hen redden  maar om de redding mogelijk te maken moeten ze zelf 
initiatief nemen. Dus plegen ze collectief zelfmoord.  
Die stelden zich dus afhankelijk van iets wat van buiten af kwam. 
 
Vraag: waar kun je elkaar vinden in de collectiviteit? 
 
Antwoord: volgens mij kun je dat alleen in jezelf. Ik neem wel groepen mee naar Engeland, 
maar niet om ze daar te onderwijzen, maar meer om ze een pad te laten zien en ze moeten dan 
zelf verder. Uiteindelijk zul je de collectiviteit vinden in het zelf doen. Het Zuid-Amerikaanse 
sjamanisme is daar helemaal op geënt. Als je Ayahuasca, een drug, gebruikt, zodat je in other 
rooms komt, doet men dat collectief met een gids. Je gebruikt zelf dat spul en komt mekaar 
tegen in de andere wereld en daar moet een gids zijn die je meeneemt, omdat je anders 
verstrikt en verward en verdwaald raakt. Het is wel heel bijzonder, dat men individueel naar 
die andere kant gaat, maar daar maak je er een collectief van. 
 
Vraag: als je het twaalfde inzicht van James Redfield leest, gaat dat ook over dat collectief? 
 
Antwoord: en daar heb je weer de twaalf. De kroon van Sophia heeft twaalf diamantjes. 
 
Vraag: je hebt het over het overwinnen van de materie, waar denk jij dan aan? 
 
Antwoord: dat ik dat nog niet wil, want als ik jullie straks groet, hoop ik dat er een goed glas 
rode wijn voor me klaar staat. Daar heb ik zin in, dus ik ben er nog niet klaar voor schijnbaar. 
Ik word nog naar de materie toegetrokken 
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Vraag: ik denk dat jij helemaal niet over dat glas wijn in hoeft te zitten, want als jij de materie 
overwint kun jij die wijn creëren wanneer jij dat wilt.  
 
Antwoord: in  de universe zijn zeven lagen aangebracht. We hebben het ook over de zevende 
hemel. Op het moment dat je in de zevende hemel bent, ben je werkelijk meester over de 
materie, dus kun je wijn creëren, tijd bestaat niet meer, maar gek genoeg heb ik nog steeds die 
Jaldabaoth dan boven mij. Het gaat dus om die finale stap om terug te gaan naar Sophia waar 
in feite niks is. Het beheersen van de materie is eigenlijk nog steeds beheerst worden door de 
materie. Je lost in feite op, de hele materie is er niet meer, in Zuid-Amerika noemen ze dat een 
poof state, je pooft gewoon weg. De hele illusie hier pooft weg. Zolang ik nog niet weg ben 
gepooft ben ik er nog niet. Als je de materie beheerst, ben je nog steeds een gevangene van de 
materie. 
 
Vraag: maar het gaan van de zevende naar de achtste stap, de stap van verlichting, daarover is 
mooi geschreven in de Wet van Zeven. Pasen is het feest waarin Christus verlicht raakte, dat 
gebeurde aan het kruis en Bach heeft daar het mooiste stukje muziek over gemaakt wat 
bestaat, De Matthäus Passion, en zijn laatste noot is een E-mineur, wat oplost naar… Hij wist 
het ook. Hij heeft het lijdensverhaal van de mens die verlicht wordt  beschreven en hij eindigt 
met het laatste akkoord in mineur, want Bach was iemand die het lijden ook wel vereerde, 
maar de laatste stap in zijn compositie moet zijn:de oplossing naar acht.  
 
Antwoord: leuk, ik noteer dit even. 
 
Vraag: u zegt dat de Maya kalender 21 december afloopt maar er zijn ook theorieën dat het dit 
jaar al …..... 
 
Antwoord: Johan Oldenkamp zei 28 oktober, maar hij heeft zijn inzichten een beetje bijge-
steld. Het is nu in juni 2012, maar waarschijnlijk stelt hij het dan weer bij. Maar ik zit met 
smart te wachten op 22 december wanneer ik dat grote feest geef. Iedereen gokt er maar lustig 
op los, niemand die het helemaal precies weet. Op mijn website kun je zien dat ook in de 
geografie van die Maya kalender de squaring the circle zit. Hele slimme gasten die Maya's: ze 

waren alleen maar hele grote spiegels. 
 
Goed, dat was het dan, dank jullie wel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verslag: Anneke Witteveen 


