
DE KWANTUMLAGEN VAN ONS DNA 
 

Misschien is het gekkengetal 11 wel de 

ontbrekende schakel die ik zoek om een nieuwe 

wereld te vinden. De engel Kryon wiens naam 

numerologisch tot het meestergetal 11 reduceert 

is al enige tijd bezig de twaalf lagen van ons 

DNA met Hebreeuwse godsnamen te 

benoemen. Kryon geeft sinds 1989 zijn 

boodschappen door via het medium Lee Carroll 

samenwerkte.  

 

Een engel heeft geen geslacht, maar voor het 

gemak zal ik Kryon als een ‘hij’ aanduiden. 

Kryon is speciaal met wis-, natuurkunde en 

liefde verbonden en in die zin een collega van 

mij. Hij leerde mij spoedig anders naar de 

wereld te kijken. 

Volgens Kryon is de mensheid als geheel op de goede weg. Want wij hebben in augustus 1987 een 

belangrijke mijlpaal bereikt.  

Volgens een oude voorspelling van de Azteken zou er vanaf 1519 een zeer duistere periode voor 

Midden-Amerika aanbreken. Inderdaad begon de Spaanse veroveraar Hernán Cortés in 1519 met een 

opmars door het huidige Mexico. Eeuwenoude beschavingen waren niet tegen het geweld van de 

conquistadores bestand. Lange tijd scheen duisternis te heersen over licht en waarheid. Maar in de 

nacht van 16 op 17 augustus 1987 waren de negen hellen van ieder 52 jaar voorbij. Toen werd het feest 

van de Harmonische Convergentie gevierd. José Argüelles, een specialist op het gebied van de Maya-

kalenders, had daartoe in The Mayan Factor een oproep gedaan.  

 

Over deze Harmonische Convergentie merkt Kryon op: “Op dat moment was er een peiling onder de 

Hogere Zelven van ieder mens op aarde. Aan het Hogere Zelf van ieder menselijk wezen werd 

gevraagd: ‘Ben je bereid om de veranderingen te maken in de energie die je hebt gecreëerd?’ Dit was 

de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat het werd gevraagd. Het antwoord was: Ja.”
1
 We 

hadden voorafgaande aan het jaar 1987 een belangrijke stap gezet. We hadden met elkaar op aarde een 

energie gecreëerd die veel hoger was dan verwacht. Daardoor waren alle voorspellingen over een 

Armageddon, een naderende ondergang van de wereld, ineens waardeloos geworden. We hadden 

gekozen voor een ander verloop van de wereldgeschiedenis, een overgang naar een wereld van vrede. 

Blijkbaar vroegen de engelen zich af of we ook bereid waren de consequenties van dit nieuwe traject te 

dragen. Het antwoord luidde ‘ja’ en daarom begon Kryon met een heel team van engelen het 

magnetisch veld op aarde te veranderen. Dat was onder meer nodig omdat magnetisme een belangrijke 

rol in ons DNA speelt. Tot en met december 2002 is het team van Kryon daarmee bezig geweest. Er is 

nu een nieuwe energie op aarde, een nieuwe energie die ons onvermoede mogelijkheden voor 

spirituele groei biedt.  

 

Maar dat is niet het enige. Want in november 2003 vond de planetaire samenstand aan de hemel plaats 

die de astroloog John Mirehiel de Harmonische Concordantie heeft genoemd. In september 2003 

merkte Kryon daarover op: “Op de 8
e
 en 9

e
 november zal de Harmonische Concordantie de volgende 

stap na de Harmonische Convergentie zijn. Er zal een nieuwe peiling plaatsvinden en ik zal jullie 

vertellen wat de vraag zal zijn: ‘Geef je toestemming om je DNA veranderd te zien? Geven jullie 
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toestemming, mensheid, in vrije wil, om de instrumenten beschikbaar te krijgen voor de spirituele 

wijziging van jullie DNA?’ We weten al wat het mogelijke antwoord zal zijn, want het is voor ons in 

het NU. Het zal Ja luiden.”
2
 In die tijd was Kryon al begonnen de twaalf lagen van ons 

interdimensionale DNA te benoemen en de functie ervan uit te leggen. In september 2005 was Kryon 

gevorderd tot en met laag 10 en het was onzeker wanneer hij de naam en de functie van de overige 

twee lagen zou gaan onthullen. Daarom lag mijn boek over de dertien tonen van de schepping al bij de 

drukker toen ik in juli 2006 ineens in de gaten kreeg dat er op de website van Kryon enige informatie 

over de lagen 11 en 12 stond. Het bleek dat Kryon het hele schema van twaalf lagen op 17 juni uit de 

doeken had gedaan.  

 

1. Keter Etz Chayim   Boom van het leven – menselijk genoom 

2. Torah E’ser Sphirot  Goddelijke blauwdruk - levensthema 

3. Netzach Merkava Eliyahu Ascensie en activering – de stap naar meesterschap 

 

4. Urim Ve Tumim   Engelennaam – groot licht en grote kracht 

5. Aleph Etz Adonai   Engelennaam – een boom van het leven 

6. Ehyeh Asher Ehyeh  Ik ben die ik ben – gebed en communicatie 

 

7. Kadumah Elohim   Onthulde goddelijkheid – een extra dimensie 

8. Rochev Ba’a’ra’vot  Ruiters van het Licht – wijsheid en verantwoordelijkheid 

9. Shechinah-Esh   De violette vlam van uitbreiding en genezing 

 

10. Va’yik’ra   De roep tot goddelijkheid – bron van goddelijke essentie 

11. Chochmah Micha Halelu Wijsheid van het goddelijk vrouwelijke – de Moeder 

12. El Shadai   De Almachtige: God in ons. 

 

 Het schema van Kryon om de twaalf lagen van ons DNA te benoemen. 

 

Over de twaalf lagen van ons interdimensionale DNA ben ik inmiddels enthousiast geraakt en ik heb 

een samenvatting van de betekenis gepubliceerd in Een cirkel doorbroken van Thea Terlouw. Het 

vormt de sleutel tot ons hoger bewustzijn. Kryon spreekt zelden van strengen DNA, omdat het meer 

om ingrediënten in een hogere dimensie gaat die, net zoals ingrediënten van een cake, in het DNA zelf 

niet meer te onderscheiden zijn. Het gaat ook niet om lagen die we van onder naar boven zouden 

kunnen aftellen. Wat Kryon in feite gedaan heeft  is ons een numerologische code te geven voor de 

verschillende energieën die in ons DNA een rol spelen. De Hebreeuwse godsnamen zijn daarbij 

ontleend aan The Divine Names van Dr. J.J. Hurtak, maar de vertaling die Kryon van een godsnaam 

geeft komt niet altijd overeen met de betekenis die Hurtak hanteert. Ook die vertalingen zijn primair 

bedoeld om de verschillende lagen DNA te karakteriseren. We krijgen zo onderstaand schema dat een 

indruk geeft van de complexiteit van ons DNA. Alleen de eerste laag, ‘Boom van het leven’, is in onze 

driedimensionale werkelijkheid zichtbaar als de dubbele helix. Alle andere lagen kunnen we ons het 

beste voorstellen als informatie die magnetisch in hogere dimensies ligt opgeslagen. Volgens Kryon is 

magnetisme een interdimensionale kracht die vanuit twaalf verschillende dimensies werkzaam is. De 

lagen 4 en 5 horen samen. Zij duiden onze eeuwige engelennaam aan. Laag 4 drukt grote kracht en 

groot licht uit. Laag 5 bevat opnieuw het Hebreeuwse woord Etz voor boom. Onze engelennaam geeft 

weer dat we een ‘boom van het leven’ zijn, d.w.z. een engel die zich op aarde als een mens heeft 

vermomd. 
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Welk verhaal gaat er schuil in ons DNA? Zelf heb ik het gevoel dat de sleutel ligt bij het getal drie. De 

reden is eenvoudig. Als door het werk van de Anunnaki tijdens de laatste periode van Atlantis ons 

twaalf-strengen-bewustzijn is teruggebracht tot twee actief functionerende lagen, dan vindt bij de 

overgang van twee naar drie al een soort terugkeer plaats naar de Hof van Eden. In het schema van 

Kryon is de eerste laag die van het menselijke genoom dat voor 3% bestaat uit instructies om eiwitten 

te bouwen. De overige 97% is een tijd lang junk-DNA genoemd, omdat niemand begreep waartoe het 

diende. Maar waarschijnlijk ligt juist in dit junk-DNA veel waardevols verborgen. Om een menselijk 

lichaam in de baarmoeder te laten ontstaan heb je niet alleen maar bouwstenen nodig, maar ook 

instructies die vertellen hoe de bouwstenen in elkaar gezet moeten worden. De tweede laag DNA 

wordt door Kryon als de blauwdruk opgevat die ervoor zorgt dat we in ons leven met een bepaald 

levensthema te maken krijgen. Het is de emotionele laag en het lijkt mij dat deze laag volop actief is, 

omdat emoties direct op onze lichamelijke toestand inwerken. De derde laag heet in het Hebreeuws 

Netzach Merkava Eliyahu en daarin treffen we het woord Merkava aan dat ‘wagen, voertuig’ betekent. 

De profeet Elia steeg in een wagen van vuur ten hemel. Dat was zijn hemelvaart, zijn ascensie. Voor 

zijn opvolger Elisha verdween hij uit zicht. Nu is het de bedoeling dat we weliswaar ascensie ervaren, 

maar toch op aarde blijven. Kryon noemt ascensie de overgang naar multidimensionaliteit. Dat is de 

beslissende stap die het onderscheid betekent tussen iemand die in de dualiteit verkeert en iemand die 

daarbovenuit is gestegen:  “We hebben ascensie vele malen gedefinieerd. Het is niet het “verdwijnen” 

van de aarde zoals Elia deed. In plaats daarvan is het blijven op de planeet op een hoger 

frequentieniveau en het helpen van de planeet om vrede te creëren. Velen hebben deze status bereikt en 

verkeren te midden van jullie, terwijl zij innerlijk in evenwicht zijn en vol van vreugde.”
3
 

 

De grote betekenis van het getal drie komt ook naar voren in het werk van Patricia Cori. Zij geeft 

informatie door van buitenaardse wezens die zich de Sprekers van de Hoge Raad van Sirius noemen. 

Volgens deze Siriërs kunnen we de wereld om ons heen als een code opvatten. Als het huidige DNA-

model uit de wetenschap uitgaat van twee strengen die spiegelbeeldig om elkaar wentelen, dan ligt 

hierin de polaire dynamiek van dualiteit gecodeerd. Dualiteit is het omgaan met de tegenstellingen, 

met het mannelijke yang en het vrouwelijke yin, met de Adam en met de Eva in ons, met het actieve 

beginsel van elektriciteit en het passieve beginsel van magnetisme. Psychologisch gesproken gaat het 

hierbij om het getalarchetype twee dat de polariteit van het ene en het andere schept. Binnen het kader 

van deze polariteit vinden belangrijke levenslessen plaats. Zoeken we de confrontatie of proberen we 

het andere dat naast het ene bestaat te accepteren in ons leven? De volgende stap is die naar drie. In de 

terminologie van de Openbaringen van Sirius gaat het bij deze stap om de activering van de derde 

streng DNA. Dat noemen de Siriërs primaire driehoeksvorming: ‘Begrijpen wat drie betekent, de 

creatieve explosie die resulteert uit de elektromagnetische interactie van de twee, zal jullie een Sirisch 

perspectief geven op wat er binnen en tussen jullie gaat plaatsvinden zodra jullie de derde helix ten 

volle geïntegreerd zult hebben.  

Ofwel: 

 

Met de activering van de derde streng van DNA zul je het creatieve vuur van één en twee, 

mannelijk  

en vrouwelijk, elektriciteit en magnetisme ervaren, als zij zich met elkaar verbinden op 

subatomair niveau. Dit is de trigger van je galactische wedergeboorte. 
 

Zowel Kryon als Cori erkennen dat activering van de derde streng of derde laag DNA biologisch 

gezien nauw met de pijnappelklier in onze hersenen samenhangt. Deze klier functioneert als een soort 

verkeerscentrale van ons menselijk lichtnetwerk en daarom heeft Cori een visualisatie-techniek 

ontwikkelt waarbij een gouden tetraëder om de pijnappelklier wordt gelegd om de derde streng DNA 
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te activeren. Een tetraëder is een regelmatig viervlak dat uit vier driehoeken bestaat en in drie 

dimensies dezelfde betekenis heeft als de gelijkzijdige driehoek in twee dimensies. De vier driehoeken 

staan voor de vier elementen aarde, water, vuur en lucht. In de visualisatie dient de gouden tetraëder 

als de matrix waaruit de derde streng DNA in ons bewuste weten geweven kan worden. Kryon richt de 

aandacht eveneens op de pijnappelklier, omdat deze klier de veranderingen vanuit laag 3 naar de 

biologische laag (laag 1) en de emotionele laag (laag 2) helpt vertalen. Maar bij Kryon hoef je geen 

driehoek of tetraëder te visualiseren. De sleutel ligt bij intentie. Je hoeft maar één stap te zetten om 

over te gaan naar de status van ascensie. Die ene stap is het aangaan van het proces met een zuivere 

intentie: “Het is de intentie van jouw “God-zelf” die zegt: “Ik ben er klaar voor. Ik heb de intentie om 

meer te weten dan ik weet. Ik heb de intentie om stil te zitten en het aan de Geest over te laten wat ik 

moet weten – zonder pretentie – zonder ego – zonder agenda.” Dat is de ene stap om mee te beginnen 

en het is de enige stap. Vanaf daar noemen we het ascensie omdat je letterlijk in een hogere 

trillingstoestand komt. Je biologie en alles waarvan je voelt dat het bij jou hoort stijgt in vibratie.”
4
 

  

Volgens Kryon vormt de derde laag in iedere drie-eenheid van ons DNA de katalysator voor 

veranderingen binnen de overige twee. De lagen 3, 6, 9 en 12 vormen daarmee de belangrijkste lagen 

als het op activering aankomt. We zien bij Cori zelfs dat het hele proces van ontwaken in stappen van 

drie verloopt. Activering van de eerste drie-eenheid zorgt ervoor dat ook de overige drie 

driehoeksvormingen in korte stadia van overgang kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat er na de 

eerste driehoeksvorming een soort sprong van 3 naar 6 plaatsvindt. Met 6 worden ook 4 en 5 

geactiveerd. Laag 4 en 5 vormen bij Kryon onze engelennaam en die lagen kunnen niet onderscheiden 

worden. Er geldt 4 + 5 = 9. Omdat 9 het getal van voltooiing is, zijn de twee lagen samen voltooid. 

Omdat de wiskunde van de schepping eenvoudig is, kun je naast vorm ook het getal als sleutel 

hanteren. Daarom hanteert Kryon een numerologie die enigszins zicht geeft op de onderlinge 

wisselwerkingen van de lagen. Daarbij volgt hij tamelijk nauwgezet onze eigen numerologie die op 

ons tientallig stelsel is gebaseerd. Maar de diepere reden dat deze numerologie werkt heeft te maken 

met het getal 9 dat in welk stelsel dan ook gelijk is aan 3 x 3 en daarmee een heel bijzondere plaats 

inneemt.  

 

1. Een  nieuw begin             4. Structuur   7. Het heilige getal 

    

2. Dualiteit              5. Verandering              8. Balans en verantwoordelijkheid 

    

3. Actie en kracht, balans            6. Communicatie,   9. Voltooiing 

en harmonie 

  

Door Kryon gehanteerde numerologie. 

 

Terwijl de groep 1, 2 en 3 onze aarding, onze gronding vormt, vertegenwoordigt de groep 4, 5 en 6 

menselijke goddelijkheid. De spirituele groep 4, 5 en 6 betekent een interdimensionale kracht die 

tussen mensen onderling een web van complexiteit weeft die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. 

De zesde laag DNA, door Kryon getypeerd als ‘Ik ben die ik ben,’ is intiem verbonden met het Hogere 

Zelf. Ieder mens is met ieder ander mens verbonden en samen scheppen wij vanuit deze hogere 

niveaus de werkelijkheid om ons heen. We kunnen niet in ons eentje de werkelijkheid scheppen. Het 

gaat om een co-creatie die we vanuit ons ik-bewustzijn niet kunnen overzien, omdat daarbij de Hogere 

Zelven van ons zelf en van iedereen bij wie we betrokken zijn het voorbereidende werk verrichten. 

Drie en zes vormen samen negen. Dat betekent dat wanneer we de derde laag van ascensie combineren 

met de zesde laag van gebed en communicatie we opnieuw met voltooiing (9) te maken hebben. Drie 
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communiceert met zes. Nog duidelijker wordt de verbinding tussen 3 en 6 wanneer we naar de 

meetkundige symbolen kijken die met de lagen 3 en 6 verbonden zijn. Als de gelijkzijdige driehoek 

een symbool vormt voor de eerste driehoeksvorming, dan vormt de Davidster met zijn twee elkaar 

doordringende driehoeken het symbool voor de tweede driehoeksvorming. In drie dimensies gaat het 

om de stertetraëder. 

 

Het Nieuwe Lemurië 

 

De lagen 7, 8 en 9 van ons interdimensionale DNA worden door Kryon als de Lemurische lagen 

worden getypeerd. Lemurië is een continent dat in de Stille Oceaan is verdwenen. Het continent wordt 

ook wel aangeduid als Mu. Alleen Polynesië is van het centrale gedeelte van het continent 

overgebleven. Als beschaving heeft Lemurië enkele miljoenen jaren bestaan zonder tot de derde 

dimensie van dualiteit beperkt te zijn. Maar zo’n 100.000 jaar terug begon het frequentieniveau van de 

Lemuriërs te dalen. Deze informatie is in overeenstemming met de Openbaringen van Sirius, als we 

aannemen dat het grote genetische experiment aan de mensheid toen al was voltooid en de duistere 

krachten op aarde aan invloed wonnen. Atlantis bestond in die tijd eveneens al zo’n 100.000 jaar en 

beide beschavingen waren het op ideologische gronden oneens met elkaar. Er wordt verteld dat 25.000 

jaar terug Lemurië en Atlantis met elkaar slaags raakten. Daardoor daalde het frequentieniveau van een 

groot aantal Lemuriërs nog meer. Aan het eind waren er geen winnaars. De priesters van Lemurië 

vertelden daarop aan de inwoners van Lemurië dat hun land naar de bodem van de oceaan zou zinken. 

25.000 Lemuriërs verlieten hun woonplaats op tijd en vestigden zich onderaards in de berg Mount 

Shasta in het Noorden van wat nu Californië heet. Dat was rond 12.000 jaar terug, zo’n 1.500 jaar vóór 

de ondergang van Atlantis. 

  

De Lemuriërs werden onderdeel van een onderaardse beschaving die Agartha wordt genoemd. Het 

culturele en bestuurlijke centrum van Agartha heet Shamballa. Het is een verborgen rijk dat vrede, 

harmonie, balans en onvoorwaardelijke liefde kent. De Lemurërs kregen van Shamballa toestemming 

om zich in een grote onderaardse ruimte in Mount Shasta te vestigen. Hun stad staat bekend als Telos, wat 

‘communicatie met de Geest’ betekent. Aurelia Louise Jones vormt het medium voor Adama van Telos, 

de spirituele leider en hoofd van de Lemurische Raad van het Licht. Volgens haar bestaat Lemurië nog 

steeds in de vierde of vijfde dimensie, niet zichtbaar voor waarneming uit de derde dimensie. Voor de 

mensen die ooit op Lemurië hebben geleefd is het een troost dat hun geliefde continent voortleeft als 

het Nieuwe Lemurië. Dat deel van Lemurië dat trouw bleef aan het Licht en aan Haar heilige roeping 

werd opgeheven naar de vierde dimensie ten tijde van de catastrofe. Lemurië werd nooit totaal 

vernietigd, alleen het drie-dimensionale aspect ervan. Adama van Telos merkt op: 

“Nu de sluier tussen de dimensies steeds maar dunner wordt, willen we jullie verzekeren dat jullie 

geliefde Lemurië in een niet al te verre toekomst zich in haar Schittering en Glorie aan jullie zal 

manifesteren op een zeer fysieke en tastbare wijze. Als jullie je openen tot een hoger bewustzijn en 

bijhorende manier van leven en als jullie je reinigen van alle verdraaide en onjuiste geloofssystemen 

die jullie in de laatste millennia hebben omarmd, dan zullen jullie je geliefde Moederland terugzien en 

mogelijk de toestemming ontvangen om door Haar ontvangen te worden met alle Liefde en Schittering 

die Zij heeft te bieden. Ten tijde van de ontploffing werden Lemurië en wat zij vertegenwoordigde 

voor deze planeet opgeheven naar een vier-dimensionale frequentie. Lemurië floreerde verder als 

beschaving en ontwikkelde zich tot het niveau van perfectie en schoonheid die zij nu heeft bereikt met 

hen die toentertijd kans zagen met ons mee te komen.”
5
 

 

Telos is een lichtstad die inmiddels tot de vijfde dimensie is geëvolueerd. Dit Nieuwe Lemurië speelt 

een belangrijke rol bij de overgang naar de Nieuwe Tijd en wordt vaak genoemd in de boodschappen 
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van Kryon die aan de twaalf lagen van DNA zijn gewijd. De jaarlijkse Kryon Summer Light 

Conferences vinden bij Mount Shasta plaats. De vijf-dimensionale Lemuriërs uit de heilige berg 

worden uitgenodigd deze conferenties bij te wonen. Tijdens een conferentie bij Mount Shasta merkte 

Kryon op: “[Laag 7] heeft je hele leven liggen sluimeren in afwachting van de vestiging van een 

speciale energie op aarde. De laag vibreert met dezelfde melodie (‘tune’) als die bewoners van Telos 

die in deze conferentieruimte verblijven en zij wordt de Lemurische laag genoemd […] Hoe hoger het 

niveau van deze laag trilt, des te sneller zij gaat. Hoe meer oscillaties per tijdseenheid erin aanwezig 

zijn, des te meer zal de tijd uitdijen en des te gemakkelijker zullen de mensen uit de berg jullie kunnen 

begroeten.”
6
 

 

Laag 7 is in het Solara, de taal van het oude Lemurië, de meester-laag, en werd als het sterrenzaad van 

de Pleiaden opgevat. De lagen 7 en 8 zijn volgens Kryon namelijk van buitenaardse oorsprong en ten 

tijde van Lemurië aan ons DNA toegevoegd. Maar de Pleiadiërs waren niet de enige sterrenvolken die 

bij dit genetische experiment betrokken waren. Ons DNA vormt een uitgelezen verzameling van 

intergalactische biochemie: “Er is werkelijk sprake van evolutie. Jullie zijn deels een product van het 

evolutionair proces op deze planeet, maar met een wijziging die aan jullie meer dan 100.000 jaar 

geleden is meegegeven. Toen dat plaatsvond, was de tijd er rijp voor. Zoals wij jullie eerder vertelden, 

dragen jullie stukjes en delen Pleiadische biologie met jullie mee. Maar de Pleiadiërs vormen maar één 

groep te midden van vele. Dit is geen spookachtige informatie om jullie angst aan te jagen. Het is juist 

prachtig! Het is ook complex. Het is groots, als je erover nadenkt.”
7
 

 

Activering van laag 7, de laag van onthulde goddelijkheid, kan bijzondere vermogens terugbrengen. 

Laag 7 had voor de Lemuriërs de betekenis van een extra dimensie. Zij hadden geen microscopen of 

telescopen nodig om te weten hoe de macro- of de microkosmos in elkaar zit. Want in een verhoogde 

staat van bewustzijn waren zij één met de kosmos en konden zij simpelweg waarnemen hoe een 

menselijke cel of ons zonnestelsel in elkaar zit. Het getal 7 is het mystieke getal en dat past uitstekend 

bij de extra dimensie die bij laag 7 ontwaakt. Het getal 8 is het getal van verantwoordelijkheid, omdat 

verantwoordelijkheid en wijsheid ontspringen aan de balans die door het getal 8 wordt verbeeld. Een 

liggende 8 vormt de lemniscaat die voor oneindigheid staat. Omdat God volgens Genesis de wereld in 

zes dagen geschapen heeft en op de zevende dag rustte van al het werk dat Hij scheppend had verricht, 

wordt het getal 8 in onze cultuur met de eeuwigheid verbonden. 7 is het getal van de evolutie, en 8 

staat buiten de tijd. De achtste dag is de dag van de eeuwigheid en de opstanding. Laag 8 is in ons 

DNA de individuele Akasha-kroniek, het boek van al onze levens. Kryon wijst er in dit verband op dat 

als we interdimensionaal worden de lineaire tijd als referentiekader steeds meer wegvalt. In 

toenemende mate gaan we ervaren dat alles tegelijkertijd plaatsvindt. Daarom kun je beter van 

parallelle levens dan van vorige levens spreken: “Wanneer je interdimensionaal wordt, bestaat er geen 

lineaire tijd meer. Tijd en afstand worden irrelevant. In deze nieuwe aarde-energie zijn alle jij’s uit je 

vorige levens samen aanwezig in het nu en zij vertegenwoordigen in dit leven één energie. Je huidige 

leven is er een met attributen van alles wat ooit was, en met mogelijkheden van alles wat ooit zijn kan. 

Welkom tot wat de meesters voelden. Want deze ervaring is de voorbode tot de DNA-activering die zij 

allen hadden.”
8
 

 

Laag 9 wordt door Kryon als de vlam van expansie, van uitbreiding getypeerd. Het is de laag die in 

verbinding staat met het kosmische raster (‘cosmic lattice’) dat verantwoordelijk is voor alle energie in het 

heelal, voor het zinvol toeval in ons leven (synchroniciteit), voor ons vermogen tot mede-schepping en 

voor liefde. Laag 9 kan zijn voelsprieten tot in de verre kosmos uitbreiden en zorgt voor de verbinding 

tussen de bouwstoffen van ons lichaam en de uitgestrektheid van de kosmos. De vlam van uitbreiding 
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vormt daarmee de brug naar de verborgen energiebron van het heelal, maar ook naar het menselijk 

genoom. Het is de laag van genezing. Omdat negen het getal van voltooiing is, staat deze laag tamelijk op 

zichzelf. Negen vormt de brug naar ascensie, genezing, waardering voor jezelf en meesterschap. Het is de 

enige laag van ons DNA die gekoppeld is aan een verrezen meester, aan St. Germain van wie wordt 

verteld dat hij ooit de tovenaar Merlijn is geweest en als graaf St. Germain na zijn ascensie nog 

driehonderd jaar lang op aarde is gebleven. St. Germain is de meester-alchemist van de violette vlam. 

Violet is de kleur in het lichtspectrum met de hoogste trilling en daarmee een geschikt instrument om 

lagere frequenties te transformeren: “Aangezien deze kleur de hoogste trillingsfrequentie bevat die 

zichtbaar is voor het blote oog, heeft zij de macht om alle frequenties die op een lager niveau verblijven te 

veranderen. Violet is de laatste kleur van de regenboog, voordat ze verandert in ultraviolet en vervolgens 

in het Licht wordt weerspiegeld. Deze kleur bevat bijgevolg de hoogste codering van symbolen en kan 

worden gebruikt om omringende omstandigheden te veranderen.”
9
 

 

Meesterschap 

 

Meetkundig wordt het getal negen onder meer gesymboliseerd door de nonagoon, de regelmatige 

negenhoek die niet met behulp van een liniaal en een passer geconstrueerd kan worden. Negen is ook het 

getal van de zwangerschap, van de negen maanden. Uit de negen maanden wordt het tiende geboren, het 

kind dat net zoals het getal 10 een nieuw begin aanduidt. Maar wat betekent 11? Kryon is zelf intiem met 

het getal 11 verbonden. Als je het Engelse alfabet omzet in cijfers, via de regel A = 1, B = 2, …, Z = 26, 

vind je dat de naam Kryon uit vijf cijfers bestaat die bij elkaar opgeteld 83 leveren en numerologisch 

reduceren tot 11 (8 + 3). Dit getal 11 geeft het karakter van Kryon weer. Numerologisch gezien is 11 een 

meestergetal dat een bijzondere betekenis heeft los van het feit dat het als 1 + 1 reduceert tot 2. 11 heeft 

bij Kryon zelfs een betekenis die lastig in het Nederlands is te vertalen: passende verlichting (appropriate 

enlightenment). Het gaat om een verlichting die passend is of op een geschikt moment komt. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de schok van de elfde september 2001 die door de Amerikanen als 9:11 wordt 

geschreven: “De 9 is het getal van voltooiing en wanneer je 9 en 11 samenbrengt, zoals in 9:11, krijg je de 

voltooiing van passende verlichting. Wij hebben eerder over die dingen gesproken. Zelfs de grootste 

tragedies uit jullie tijd, degene die in jullie profetieën niet voorspeld waren, waren diepgaand in de 

verschuiving van energie die zij in jullie land en op aarde teweegbrachten. Zij lagen op schema en 

kwamen, op hun eigen manier, op het geschikte moment.”
10

  

 

Kryon noemt verder de 11:11 code die onder meer op digitale klokken als 11 over 11 zichtbaar is. Op 11 

januari 1992 werd een code aan het magnetische systeem rondom ons DNA doorgegeven. Wij hebben 

daarvan niets gemerkt, maar ons lichaam weet wel dat er een belangrijke deur is opengegaan. Hierbij 

verwijst Kryon naar de geschriften van Solara, een vrouw die op Hawaii woont. Vanwege haar naam 

en haar woonplaats zou je een verbinding met het oude Lemurië kunnen vermoeden. Solara beschrijft 

zichzelf als een onverschrokken onderzoeker in het Onbekende die daarheen gaat waar weinigen voor 

haar durfden te komen, namelijk in onontdekte, subtiele rijken van het Onzichtbare. Volgens haar is 

11:11 een signaal tot ontwaken dat we naar onszelf hebben gestuurd, een herinnering aan ons ware 

doel op aarde. Het zien van de meestergetallen 11:11 zou een bevestiging zijn dat we op het juiste 

spoor zitten. Op haar website legt Solara uit: “Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks 

leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig 

getransformeerd. Er vindt een versmelting plaats tussen ons uitgestrekte, kosmische Zelf en ons 

fysieke lichaam. Dit transformeert ons DNA en stelt ons tenslotte in staat om een leven met een hoge 

vibratie te leiden en totaal in de werkelijkheid te leven.”
11
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Het getal 12 reduceert numerologisch tot 3 en bevestigt daarmee zijn functie als katalysator. Met 12 is de 

cirkel rond. Maar wat betekenen de getallen 10, 11 en 12 in relatie tot ons DNA? De drie lagen 10, 11 en 

12 worden door Kryon de ‘God-lagen’ genoemd. Zij hebben geen labels zoals de andere lagen. Zij 

vormen een proces in ons en zijn vergelijkbaar met het getal drie als katalysator. De Lemuriërs zagen laag 

10 als de goddelijke bron van hun bestaan, de bron van hun eigen goddelijkheid en van hun extra 

buitenzintuiglijke waarneming. Je zou deze laag kunnen opvatten als de roep in ons om God in ons zelf te 

zoeken. Laag 11 wordt door Kryon de wijsheid van het goddelijk vrouwelijke genoemd. Het is die kant 

van God die in onze godsdienstige stelsels niet met de mannelijke kant in balans is. Het is de energie van 

puur mededogen. Toen de planeet Venus in juni 2004 vóór de zon langsging, werd de elfde laag DNA 

energetisch beroert en versterkt. De wijsheid van het goddelijk vrouwelijke is het ware geheim van vrede. 

Het is een van de God-lagen die wat werking betreft versterking behoeft  ter voorbereiding van 2012. 

Laag 12 is simpelweg de laag met de hoogste vibratie en wordt door Kryon omschreven als El Shadai, 

de Almachtige. Die Almachtige zit niet ergens verheven op een troon, maar in iedere cel van ons 

lichaam. Laag 12 is God in ons. Wat doet die God-laag precies in ons? Kryon: “Kijk niet naar die 

lagen als lagen die iets zouden moeten doen, in ieder geval niet meer dan een huis voor jou doet. Jouw 

huis verschaft je vrede, beschutting, en het gevoel thuis te zijn. Laat de God-laag jullie aller thuis 

zijn.”
12

  

 

Met twaalf is de cirkel rond. De Siriërs noemen het resultaat van de vierde driehoeksvorming de 

Volmaakte Lichtvortex. Je kunt ook over het lichtlichaam spreken. Met een twaalf-strengig-DNA-

bewustzijn zullen we volkomen afgestemd zijn op ieder lichtwezen in onze wereld, op hen die ons 

begeleiden en ‘zich hebben gegroepeerd als twaalf stellaire families, om als de twaalf archetypische 

constellaties te fonkelen in de hemelen.’ Dan zullen we weer ‘volledige verbinding hebben met en 

herinnering hebben aan het vergeten zaad van onze afkomst.’
13

 We hebben hiervoor nog maar enkele 

jaren te gaan. Want in december 2012 loopt de Lange Telling van de Maya’s af. Kryon verwacht dat de 

aarde dan vrede en schoonheid zal kennen en dat de twaalf lagen DNA in ons nader geactiveerd zullen 

zijn. De Siriërs voorspellen: “De Twaalf Stammen zullen weer bijeen zijn rond het leiderschap van 

Agartha – daar in het centrum, het dertiende, waar heel de twaalfvoudige orde bijeen is. De cirkel van 

twaalf kristallen schedels zal worden herenigd, waarmee de centrale Meesterschedel zich weer op Aarde 

kan uitkristalliseren.”
14

  

 

Opnieuw wordt hier Agartha, het rijk van de binnen-aarde, genoemd. De kristallen schedels zijn de 

enorme kristallen die belangrijk zijn voor de grote verandering en daarmee voor de definitieve 

bevrijding van de overheersende energie van de Anunnaki. Patricia Cori beschrijft in Atlantis Rising 

dat de twaalf kristallen schedels oorspronkelijk uit het vroege Atlantis kwamen. Zij waren 

cirkelvormig opgesteld in een onderaardse ruimte van amethist. Deze ruimte werd de tempel van 

Nephtys genoemd. In het latere Egypte was Nephtys een belangrijke godin. De dertiende kristallen 

schedel stond in het midden op een grote spiraal van orichalcrum, een sterk elektrisch geleidend 

metaal dat door Plato in zijn verhaal over Atlantis wordt genoemd. De meesterschedel 

vertegenwoordigde als dertiende het zaad en het bewustzijn van de schepper. Als de schedels 

geactiveerd waren, vormden zij een poort naar een dimensie buiten de tijd, naar de grenzenloosheid 

van Al-Wat-Is. Via dit communicatiesysteem met de kosmos ontdekten de priesteressen van Nephtys 

dat Atlantis vanuit de ruimte door duistere krachten bezocht zou worden. Om te voorkomen dat de 

kristallen schedels daarbij in handen zouden vallen van deze krachten werden de twaalf die in de cirkel 

stonden naar verschillende delen van de wereld gebracht. De dertiende schedel werd 
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gedematerialiseerd en naar de zesde dimensie gebracht totdat de tijd ervoor rijp zou zijn voor de 

hereniging van alle schedels.
15

 

 

We leven nu in een tijd dat de vermogens die we ooit in Lemurië hadden zullen terugkeren. Volgens 

Kryon staan we aan het begin van niet-lineair, conceptueel denken: ‘Erg langzaam zal het menselijk ras 

voorbij 2012 enige van de verloren gegane DNA-vermogens gaan gebruiken die nog steeds in het 

menselijk lichaam aanwezig zijn, maar duizenden jaren lang niet zijn gebruikt. (…) De lineariteit van het 

menselijk brein zal beginnen af te nemen. Anders dan bij de autist zal het op een manier gaan die 

evenwicht garandeert en zinnig zal overkomen. Met andere woorden jullie zullen in staat zijn om in en uit 

kwamtumdenken te gaan, wanneer je maar in een lineaire 3-D wereld wilt leven. Het zal een terugkeer 

zijn naar een vorm van bewustzijn dat de Lemuriërs hadden, maar met de wijsheid van eeuwen die jullie 

hebben vergaard. Dit zal niet snel gaan, maar de voorlopers zijn er al.’
16

 

 

Bij mensen met autisme is het kwantum DNA geactiveerd zonder dat er noodzakelijkerwijs een balans 

met het lineaire denken van de linkerhersenhelft aanwezig is. Het proces dat nu begint is een geleidelijke 

conceptuele verschuiving naar een niet-lineaire wereld. Dankzij de hogere trilling van de planeet en de 

afname van de heliosfeer van de zon kunnen we langzaamaan die kwantumlagen van ons DNA activeren 

waarvan de Pleiadiërs alles afwisten en die bij de Lemuriërs geactiveerd waren. Synchroniciteit zal hierbij 

de centrale rol spelen. We zullen innerlijk weten dat de dingen op het juiste moment zullen gebeuren. Er 

zal geen mens meer zijn die vraagt: ‘God, wanneer gaat dat gebeuren?’ Omdat wij allemaal onderdeel 

van een groter plaatje zijn, zullen we begrijpen dat  we ons over het juiste tijdstip helemaal geen zorgen 

hoeven te maken. 

 

Herbert van Erkelens 

Februari 2009 
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