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De Elektrische Brug 

Inleiding 

We zullen vanmiddag een aantal ontwikkelingen in de wetenschap bespreken met betrekking 
tot elektriciteit en magnetisme, die met name van belang zijn vanuit het oogpunt van de Oude 
Wijsheid. Bedenk daarbij alstublieft wel, dat ondanks het feit dat veel van wat we zullen 
bespreken gepubliceerd is in officiële tijdschriften, een groot deel daarvan nog niet tot “main 
stream” wetenschap gerekend wordt. 
Zoals de titel al aangeeft, zullen we ons bezighouden met elektriciteit (en magnetisme). Maar 
ook met de brug: elektriciteit speelt een rol in vele, zo niet alle, gebieden van manifestatie. En 
we zullen het hebben over onderwerpen die lopen van ontzettend grote sterrenstelsels aan de 
hemel tot kleine cellen in het menselijk lichaam.  

Om niet meteen de draad kwijt te raken, geven we eerst een aantal basisgedachten uit de Oude 
Wijsheid. Daarna zullen we uitleggen, wat we bedoelen met “het Elektrische Universum”. En we 
zullen zien, wat dat betekent voor universa, onze zon en onze aarde. Tenslotte zullen we in het 
kort bezien, wat dit betekent voor de menselijke cel. 

De wetenschap en met name de kosmologie gaat van de volgende grote lijnen uit:  

� De evolutie en het tegenwoordige gedrag van sterrenstelsels, sterren en planeten is 
hoofdzakelijk een gevolg van de zwaartekracht. Iedereen heeft op school de wetten van 
Newton (klassieke zwaartekracht) geleerd, later uitgebreid met de speciale en algemene 
relativiteitstheorie van Albert Einstein.  

� Het universum als zodanig is elektrisch neutraal. Omdat zwaartekracht het globale 
patroon van de hemellichamen beschrijft, vindt de huidige kosmologie het niet nodig 
elektrische verschijnselen in rekening te brengen – de vergelijkingen van de speciale en 
algemene relativiteitstheorie zijn al ingewikkeld genoeg. 

� Deze vergelijkingen, met nog een aantal discutabele aannamen, hebben een oplossing 
die leidt tot de Big Bang. De term “Big Bang” is oorspronkelijk door Fred Hoyle – een 
fervent tegenstander ervan – bedacht als spotnaam. De wetenschap kan niet verklaren, 
wat er vóór de Big Bang gebeurd is (de wetten van de fysica houden daar op te bestaan). 

� Om de huidige verklaring van de kosmologie consistent te laten blijven met nieuwe 
waarnemingen, zijn zwarte gaten ingevoerd: objecten die alles absorberen zelfs licht. 
Toen wat later toch straling werd waargenomen op plaatsen waar zwarte gaten vermoed 
werden, werd de theorie op knappe manier aangepast.  

� Donkere materie werd uitgevonden om de waargenomen grote rotatiesnelheid van 
bepaalde sterrenstelsels te verklaren. Men schat tegenwoordig, dat ongeveer 23% van 
het universum uit deze donkere materie bestaat (die per definitie niet waarneembaar is), 
en slechts 4% zou de gewone materie zijn waaruit u en ik bestaan. 

� Het universum breidt zich uit en doet dat niet steeds langzamer, maar tegen de 
verwachting in: sneller. Donkere energie werd uitgevonden om de waargenomen grote 
uitbreidingssnelheid van de ruimte te verklaren. Men schat tegenwoordig dat 73% van 
het universum gevuld is met deze donkere energie.  
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Historisch werden de eerste waarnemingen gedaan met zichtbaar licht, wat slechts een klein 
gedeelte van het gehele elektromagnetische spectrum is. Met moderne apparatuur kunnen we 
nu de hemel waarnemen in een gebied van Röntgenstraling tot en met radiogolven. Met 
duizelingwekkende precisie kunnen bijvoorbeeld de Hubble telescoop in de ruimte en de “Very 
Large Telescope” in Chili beelden produceren die voortdurend verbazen en ontzag inboezemen. 

 
Niet alleen in de ruimte hebben we nu supertelescopen. In het kleine kunnen we nu met behulp 
van elektronenmicroscopen de cel met duizelingwekkende precisie waarnemen. De cel bestaat 
grofweg uit een membraan, een kern en het cytoplasma. In de kern vinden we de genen, die de 
bekende DNA cellen bevatten. Merk hier de spirale vorm op van zowel de genen als de DNA 
moleculen.  

 

De celbiologie leert ons dat veel van ons uiterlijk en veel van onze ziektes verband houden met 
het DNA. En er is een enorme hoop energie gestopt in het ontcijferen van het menselijk 
genoom. De huidige medische wetenschap, inclusief bepaalde gebieden van de psychologie, 
brengt veel van de oorzaken van waargenomen verschijnselen vaak terug tot de DNA 
moleculen van onze cellen. 
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De Oude Wijsheid 

Wat heeft de Oude Wijsheid ons in dit verband te vertellen? Alice Bailey vertelt ons: 

 Tijd en ruimte zijn slechts bewustzijnstoestanden. 

 
Dit is een zeer diepgaande uitspraak, maar probeer hem toch in gedachten te houden bij deze 
presentatie. 
 
In 1877 schreef Helena Blavatsky: 

Er bestaat geen gravitatie in de zin van Newton, maar alleen magnetische 
aantrekking en afstoting…  
Het is door hun magnetisme dat de planeten van het zonnestelsel hun 
bewegingen in hun respectievelijke banen reguleren door het nog sterkere 
magnetisme van de zon, niet door hun gewicht of gravitatie. 

Einstein moest toen nog geboren worden. En Helena Blavatsky vervolgt: 

Slechts gelovend in de wet van onderlinge magneto-elektrische aantrekking 
en afstoting… komt men tot de conclusie dat ‘universele gravitatie’ een 
zwakke kracht is, duidelijk niet in staat ook maar een kleine fractie van de 
verschijnselen van beweging te verklaren. 

 
We weten nu, dat de elektrische kracht inderdaad veel, duizelingwekkend veel sterker is dan de 
zwaartekracht. Ze verschillen 39 ordes van grootte (10 met 39 nullen). Om je een idee te geven 
van wat dat betekent: het is alsof je een miljoenste millimeter vergelijkt met tienduizend keer de 
afmeting van het ons bekende universum! 

De aarde is een magnetisch lichaam; in feite, zoals sommige wetenschappers 
gevonden hebben, is het één grote magneet, zoals Paracelsus al zo’n 300 jaar 
geleden stelde. Zij is geladen met een vorm van elektriciteit – laten we het 
positieve noemen – die zich voortdurend ontwikkelt door spontane werking in haar 
binnenste, of middelpunt van beweging.  

Alice Bailey schreef wat later: 

Een van de komende ontdekkingen zal de integrerende kracht van elektriciteit zijn 
die de cohesie tussen alle vormen bewerkstelligt en elk vormleven bestendigt 
gedurende de cyclus van gemanifesteerd bestaan. 

Het veroorzaakt ook het bij elkaar komen van atomen en organismes in vormen, 
aldus dat opbouwend wat nodig is voor het uitdrukken van het levensprincipe.  

Enige tijd later merkte Sir Oliver Lodge zeven stadia op in de evolutie van sterren: 

1. Ether vol van intrinsieke wervelingen. 
2. Alles stroomt, beweegt, niets is statisch. 
3. Vlokken van de ether voegen zich samen tot elektrische ladingen. 
4. Deze ladingen voegen zich samen tot de atomen van de materie. 
5. Deze materie klontert samen tot wolken die roteren. 
6. Langzamerhand neemt de rotatiesnelheid toe totdat de massa’s stralen uitzenden, 

die losbreken in grote sterren van hoge temperatuur. Door het stralingsverlies 
slinken deze tot compactere sterren, waarop de kiemen van het leven geboren 
worden.  

7. De sterren verliezen hun substantie, worden kleiner, donkerder en verdwijnen 
wellicht helemaal, daarbij weer ether en straling achterlatend, zodat het proces 
weer van voren af aan kan beginnen. 
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En Sir Oliver Lodge eindigt met:  

Materie heeft de neiging weer opgeslokt te worden in elektriciteit. 
 

Terugkerend tot Alice Bailey, die schreef: 

Vuur door wrijving wordt enigszins door de wetenschapsmensen der wereld 
verstaan en wij gebruiken voor onze behoeften het vuur dat verwarmt, licht geeft 
en beweging voortbrengt. Dit is naar de stoffelijke betekenis van het woord. Eén 
van de op handen zijnde ontdekkingen zal het integrerend vermogen van 
elektriciteit zijn, gelijk het de samenhang in alle vormen veroorzaakt en alle 
vormen ondersteunt gedurende de kringloop van geopenbaard bestaan. Tevens 
brengt het de atomen en de organismen binnen de vormen tezamen en bouwt op 
die manier datgene op wat nodig is teneinde het levensbeginsel uit te drukken…. 

Door bemiddeling van de zevende straal zal dit gedurende het Watermantijdperk 
in vollediger mate worden vrijgegeven. Eén van de eerste gevolgen zal een 
toenemen zijn van het begrip van broederschap en zijn werkelijke 
wetenschappelijke basis. 

Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Esoteric Psychology, I, p. 373-374. 

 
In Een Verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice Bailey vinden we tenslotte: 
 

 
 
Er zijn vele manieren, waarop we deze tabel kunnen beschouwen. Let vooral op de 
spiraalbeweging van het tweede aspect: de spiraalbeweging is als het ware de combinatie van 
een lineaire (eerste aspect) en circulaire (tweede aspect) beweging. In een zwaartekracht-
theorie is een spiraalbeweging uitzondering, in een elektrodynamische theorie praktisch regel. 
 
Tenslotte een heel modern citaat van een groep wetenschappers die het idee van een elektrisch 
universum onderzoeken: 
 

Van het kleinste deeltje tot de grootste galactische formatie is er een web 
van elektrische circuits dat alles in de natuur verbindt en verenigt, 
sterrenstelsels organiseert, sterren energie geeft, planeten geboren doet 
worden, en op onze eigen wereld het weer controleert en biologische 
organismes tot leven brengt.  
In een elektrisch universum zijn er geen geïsoleerde eilanden. 

 

Circulaire beweging Spiraalbeweging Lineare beweging 

Actieve Intelligentie Liefde-Wijsheid Wil 

Brahma Vishnu Shiva 

Derde Logos Tweede Logos Eerste Logos 
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Het Elektrisch Universum 

Het idee van een “elektrisch universum” kent binnen de wetenschappelijke wereld een aantal 
pioniers, waarvan we noemen: 
 

� Christian Birkeland (Noorwegen, 1876-1917). 
� Irving Langmuir (USA, 1881-1957, Nobelprijs 1932) 
� Hannes Alfvén (Zweden, 1908-1995, Nobelprijs 1950) 

 
Christian Birkeland was een pionier, die zijn tijd vooruit was. Hij nam deel aan een expeditie 
naar de Noordpool. Hij bestudeerde allerlei elektromagnetische verschijnselen, waaronder de 
Aurora of het Noorderlicht, dat hij als elektromagnetisch verschijnsel verklaarde. Hij is 
verscheidene malen genomineerd voor de Nobelprijs en zijn beeltenis is nog steeds te vinden 
op het 200 Kronen bankbiljet van Noorwegen. 
 
Irving Langmuir kreeg de Nobelprijs in 1932, en is met name bekend van zijn onderzoek in de 
plasmafysica, als onderdeel van zijn onderzoek naar elektromagnetisme. Hij was het die de 
term ‘plasma’ voor het eerst in de elektrodynamica gebruikte. 
 
Hannes Alfvén kan worden gezien als de vader van het elektrisch universum. Hij kreeg de 
Nobelprijs in 1950 voor zijn werk aan dit onderwerp. Desondanks is zijn werk grotendeels 
genegeerd door de wetenschappelijke wereld. 
 
Meer recente prominenten zijn: Anthony Peratt, Donald Scott, David Talbott, Wallace Thornhill, 
die actief onderzoek doen en hun resultaten publiceren. 
Deze groep van onderzoekers benadert het onderwerp van twee kanten: 
 

� Pure fysica 
� Geschiedenis gecombineerd met mythologie.  

 
Hoewel de lijn van de mythologie verbazingwekkende resultaten en vele fascinerende inzichten 
oplevert, volgen we hier de puur fysische lijn. 
 
De basisaannamen van het elektrische universum zijn: 
 

� Ruimte is niet leeg, maar gevuld met plasma. 
� De hemellichamen zijn niet elektrisch neutraal maar geladen – ook de Zon, planeten, 

enz. 
� Wisselwerkingen tussen hemellichamen zijn voornamelijk elektromagnetisch (de 

elektromagnetische kracht is veel sterker dan gravitatie: 1039 – een 10 met 39 nullen!). 
� “Steady-state” model: geen begin, geen eind. 
� Geen Big Bang. 
� Zwarte gaten, donkere materie, donkere energie zijn niet nodig. 

 
 



 
M. vd Velde : De elektrische Brug - pagina 6 

 

Wat is plasma in dit verband? 
 

� Het beste voorbeeld is een neonbuis, die is namelijk gevuld met plasma. Plasma is dus 
niet iets exotisch, we zien het overal om ons heen. Denk bijvoorbeeld ook aan 
plasmaschermen. 

� Plasma is ijler dan gas (vast, vloeibaar, gas, plasma). Soms wordt het wel de “vierde 
toestand van materie” genoemd. Hoewel het voor de hand ligt deze toestand met de 
vierde ether te associëren, is dit niet het geval: plasma zit in neonbuizen, TV displays 
enz. Maar het komt er wel dichtbij.  

� Plasma is globaal gezien elektrisch neutraal. 
� Een deel van de elektronen kan vrij bewegen, los van de kernen, m.a.w. niet gebonden 

aan atomen. En de positief geladen kernen kunnen ook vrij bewegen. 
� Binnen een plasma bestaat de neiging cellen te vormen, die gescheiden worden door 

een vlies (eigenlijk een dubbel vlies). Het is waarschijnlijk hierom dat Langmuir de term 
‘plasma’ introduceerde in vergelijking met de menselijke cel. We hebben het hier wel over 
cellen met afmetingen van miljoenen, zelfs miljarden kilometers. 

� Plasma kent verschillende toestanden, afhankelijk van de elektrische spanning of 
potentiaal – denk aan het voorbeeld van de neonbuis: 
 
� Donker: geen uitstraling. 
� Gloeiend: straalt licht uit. 
� Lichtbogen: onweer, donderslagen. 

 
� Plasmafysica is hetzelfde in laboratoria en in het universum. Verschijnselen die we op de 

schaal van het laboratorium waarnemen zijn hetzelfde als die op kosmische schaal (i.e. 
met afmetingen van miljarden kilometers). 

� Op kosmische schaal vergen deze processen meer tijd. 
� Elektrische ladingen binnen een plasma neigen tot vorming van filamenten en stromen. 

Een stroom loopt van de ene plaats naar de andere wanneer er een elektrisch 
potentiaalverschil is. Meerdere stromen hebben de neiging parallel te gaan lopen en 
samen te voegen tot een soort touw – wat weer een spiraalvorm geeft. Een soort 
spiraalbrug tussen twee werelden. 

 
 

Elektrische stroom Elektrische stroom 
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magnetisch 
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Omgevend 

magnetisch 
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Birkeland-stromen 
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Universa 
 
De beelden die we hier zien zijn niet zichtbaar met alleen het blote oog. Het zijn vaak 
samengestelde beelden met gegevens van Röntgenstralen, UV, infrarood enz. 

  
Cat’s Eye – centrum van de nevel rechts – met toestemming van NASA/JPL Cat’s Eye – de volledige nevel – met toestemming van NASA/JPL 

De Cat's Eye laat duidelijk een enorme activiteit zien, die bijzonder moeilijk te verklaren valt met 
klassieke gravitatietheorie. Structuren zoals we hier zien zijn gereproduceerd in 
laboratoriumexperimenten, natuurlijk op veel kleinere schaal. Ook zijn ze gereproduceerd in 
computersimulaties gebaseerd op de wetten van klassieke elektrodynamica. 
Het centrum van de Cat's Eye geeft een fascinerend beeld van de activiteit die duidelijk 
elektrisch van aard is. Merk ook de celstructuren op. 

  
Ant Nebula (Miernevel) – met toestemming van NASA/JPL Explosie van een ster – met toestemming van NASA/JPL 

 
De Ant Nebula of Miernevel vertoont ook wisselwerkingen die moeilijk met traditionele gravitatie 
te verklaren zijn, maar in een elektromagnetisch verband geen probleem vormen. 
 
Hier zijn we getuige van de explosie van een ster, waarvan aangenomen wordt dat deze sterk 
op onze zon lijkt. 
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Helix Nebula (Spiraalnevel) – met toestemming van NASA/JPL 

Het “alziend oog” correspondeert met de Helix Nebula (Spiraalnevel) – een fascinerende 
constellatie. 

 
Orion Nebula (Orionnevel) – met toestemming van NASA/JPL 

Tenslotte een prachtig schouwspel van elektrische activiteit: de Orion nevel. 
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De Zon 
 
De volgende afbeeldingen laten ons zien wat nog niet zo lang geleden is gebeurd: de activiteit 
van de huidige Zon. Enorme hoeveelheden geladen deeltjes worden door de Zon uitgestoten. 

  
Emissie van geladen deeltjes van de zon Emissie van geladen deeltjes van de zon 

Met toestemming van ESA/NASA/SOHO Met toestemming van ESA/NASA/SOHO 

Dit beeld is een samenstelling van meerdere beelden van de Zon genomen bij verschillende 
golflengten. Het toont een verscheidenheid aan activiteiten.  

 
Verscheidenheid aan activeit op de Zon 

Met toestemming van ESA/NASA/SOHO 

In het ‘elektrische universum’ model wordt de Zon niet simpelweg aangedreven door kernfusie 
in haar kern. Zij wordt aangedreven door elektrische krachten van buiten af, i.e. elektrische 
stromen die vanuit de kosmos komen. En de Zon straalt die verder door naar de planeten. 
 
Vergeet niet, dat de fysieke Zon alleen maar het uiterlijke omhulsel van de Centrale Zon is – 
een onvoorstelbaar Wezen in Wiens Bewustzijn de Aarde slechts een klein puntje is, zoals in 
meer detail wordt uitgelegd in Kosmisch Vuur. 
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De planeet Aarde 
 
De Aurora (of Noorder- & Zuiderlicht) zoals waargenomen van de ruimte uit. In dit beeld treden 
de twee lichten gelijktijdig op. 
 
Birkeland heeft, al in het begin van de vorige eeuw, een verklaring van de Aurora gegeven in 
termen van elektromagnetisch interacties met de Zon. Zijn verklaring zijn lange tijd genegeerd 
totdat ze recentelijk bevestigd zijn door directe waarnemingen met moderne satellieten: De 
Aurora wordt veroorzaakt door elektromagnetische wisselwerking met de Zon. 

  
Noorderlicht - Afbeelding: Roman Krochuk Aurora: Noorder- en Zuiderlicht – met toestemming van ESA/NASA/SOHO 

Hier zien we een artistieke weergave van een elektrische dubbellaag die de Aarde afschermt. 
De schermlaag rond de Aarde wordt vervormd door de straling van deeltjes en energie van de 
Zon (zonnewind). Natuurlijk is dit beeld niet op schaal. Bedenk ook, dat de Maan rond de Aarde 
draait, en dus door de dubbellaag rond de Aarde heen gaat! Dit geeft aan, dat er een directe 
elektromagnetische wisselwerking is tussen de Aarde en de Maan, zowel als met de Zon.  

 
Artistieke weergave van de magnetische wisselwerking tussen de Aarde en de Zon 

Met toestemming van W. Thornhill 
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De cel 
 
De structuur van de cel, met 
 

�   Kern 
�   Cytoplasma 
�   Membraan  
�   Celwand 

 
waarbij het DNA in de kern zit.  
Van deze optiek uit bezien wordt de kern wel het “brein” van de cel genoemd. 

 

Het celmembraan, echter, speelt een veel belangrijkere rol: deze vormt de interface, of 
tussenlaag, met de omgeving. Het celmembraan bevat vele gespecialiseerde moleculen of 
structuren, receptoren genoemd. Deze structuren kunnen communiceren met andere 
moleculen, effectoren genoemd, die zich in de omgeving bevinden en aldus het DNA instrueren 
hoe zich te gedragen. Het blijkt, dat er elke seconde ongeveer 10.000 biochemische reacties 
plaatsvinden bij het membraan van iedere cel. Het menselijk lichaam bestaat grofweg uit ruim 
100.000.000.000.000.000.000 (=1020, zegge: 100 triljoen) cellen. 

  
Vereenvoudigde afbeelding van een cel van het immuunsysteem Elektrisch geladen dubbellaag bj het celmembraan 

Recente studies geven aan, dat het de omgeving is die bepaalt hoe een gen en het daarin 
liggende DNA zich zal gedragen. En niet omgekeerd (!), i.e. het DNA bepaalt niet alleen wat de 
cel gaat doen. 
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Vergeet ook niet, dat het DNA slechts 50% van onze genen bepaald. De andere 50% bestaat uit 
andere eiwitten, die tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien zijn in mainstream medische 
studies. 

De bestudering van de wisselwerking van het membraan met de omgeving en het DNA en de 
genen wordt ‘epigenetica’ genoemd.” Het is niet moeilijk om hier een mogelijk verband te zien 
met het werk van Rupert Sheldrake en morfogenetische velden. 
Wanneer we de kern met het ‘brein’ van de cel willen vergelijken, dan kunnen we het membraan 
met de ‘ziel’ van de cel vergelijken. 

 
Het celmembraan 

Elektriciteit speelt ook hier een belangrijke rol: door mechanische beweging dringen positief 
geladen deeltjes door de celwand heen terwijl negatief geladen deeltjes worden 
tegengehouden. Het overschot aan positieve lading aan de buitenkant van het membraan 
veroorzaakt een elektrische potentiaal – vergelijk dit met de dubbellagen in het plasma van de 
kosmos. Elektriciteit speelt ook een belangrijke rol in het mechanische gedrag en de structuur 
van DNA moleculen en andere eiwitten. 

Conclusie 

“Wanneer een menselijke en hiërarchische crisis samenvallen, 
ontstaat er een moment van gunstige gelegenheid. 

Laat de groep antwoorden (reageren).” 
 
In momenten van crisis moeten keuzes gemaakt worden, een keuze tussen twee werelden. 
Van de ontzettend grote afmetingen van het universum tot aan de kleine schaal van cellulaire 
biologie vertonen recente studies vergelijkbare patronen: elektriciteit en spiraal beweging. 
 
Wanneer we ons van de “Thunderbolts” groep herinneren: 
 
 

Er zijn geen geïsoleerde eilanden in een elektrisch universum.  
 
dan komt de voorspelling van Alice Bailey wel heel erg dichtbij:  

 
… Dit zal in grotere mate in het Watermantijdperk worden vrijgegeven door 
middel van de Zevende Straal. Een van de eerste gevolgen zal zijn het 
toenemen van het begrip van broederschap en haar werkelijk 
wetenschappelijke basis. 
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