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Introductie: De grote samenhang van de piramides op het Gizeh 

plateau 
 

Bij het volgen van de inwijdingstocht door de Grote Piramide ontdekten we als groep aurahealers in 

meditatie, iets speciaals. De tocht hield na de inwijdingservaring in de lege sarcofaag in de 

Koningskamer niet op. Na het afdalen uit de Grote Piramide ging de tocht verder naar de andere 

grote piramide, de Chefren Piramide. Ook dat was niet het einde van de tocht want die ging door 

naar de wat minder grote Mykerinos (Menkaure) Piramide en de zes kleine piramides die opzij van 

de grote piramides staan. Daarna ging de inwijdingstocht weer terug naar de Sfinx en de tempel bij 

de Sfinx.  

Deze inwijdingstocht bleek de ontwikkeling van de menselijke ziel door al zijn incarnaties heen te 

volgen. Die incarnaties betreffen niet alleen de aardse incarnaties, maar ook incarnatiecycli die 

daaraan vooraf gingen. Het trance-medium Jozef Rulof1 heeft halverwege de twintigste eeuw in zijn 

boeken een beschrijving gegeven van deze cycli. Een beschrijving die gezien onze huidige stand van 

de wetenschap een nieuw gezichtspunt biedt. Na aanvankelijke scepsis hierover heb ik jaren na het 

lezen van de boeken van Rulof, met een groep aura-healers, de Kundalinigroep, in een lange reeks 

geleide meditaties deze reïncarnatiecycli kunnen volgen. Tot mijn verbazing was zijn beschrijving zeer 

herkenbaar! De cycli zoals die naar voren kwamen, sluiten aan bij de bouwwerken van het 

piramidecomplex van Gizeh waarvan het bouwplan door inspiratie tot stand is gekomen. In het boek 

‘Christus in de Grote Piramide van Gizeh, verslag van een inwijdingstocht’, staat het een en ander 

hierover.  

‘Intrigerend is het verhaal van Jozef Rulof, als trancemedium actief in Nederland van circa 1930 

tot 1952. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre aan boeken geproduceerd over vele geestelijke 

zaken zoals reïncarnatie, maar ook over de piramides van Gizeh. Hij stelt2 dat de piramides zijn 

gebouwd onder leiding van een aantal kosmisch geïnspireerde bouwmeesters die daartoe 

speciaal geïncarneerd waren in het oude Egypte. Onder hun leiding heeft het hele Egyptische volk 

in circa 75 jaar het hele piramidecomplex gebouwd. Het is een complex van drie grote piramides 

en een aantal kleinere dat als welkom voor de Christus is gebouwd en als geschenk aan de 

mensheid. Het complex zou volgens Jozef Rulof de gehele geschiedenis van de mensheid 

uitbeelden én haar hele toekomst. Hij schrijft dat iedere steen, iedere gang en iedere ruimte van 

het complex betekenis heeft, niets zit ‘toevallig’ zo in elkaar. Hij voorspelt dat er in ieder tijdperk 

mensen geboren zullen worden die iets nieuws over de piramides zullen ontdekken tot, over vele 

honderden miljoenen jaren, de laatste mens op aarde hier nog iets nieuws ontdekt! Het zichtbare 

deel van het complex is niet het enige, volgens Rulof, het grootste deel ligt verborgen onder het 

woestijnzand. Daarvan weet men echter niets af. Er zijn daar tevens vele gangen, die met het 

geheel hebben te maken. Verder heeft iedere steen een eigen betekenis.’ 

 

 
1 Zie Rulof.nl 
2 Jozef Rulof (1941). De Volkeren der Aarde. Uitgave Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap ‘De eeuw van 
Christus’, Den Haag. 



 

Figuur 0.1: Piramides van Gizeh. De middelste grote piramide is de Chefren Piramide, de rechtse is de 

Grote Piramide (Cheops-piramide), de linkse de Mykerinos Piramide en vooraan nog drie kleine 

piramides (de koninginnenpiramides). Niet op deze foto staan de drie kleinere piramides rechts van de 

Grote Piramide. (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramiden_van_Gizeh/ foto van Door Ricardo 

Liberato - All Gizah Pyramids, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2258048 )  

 

De foto van figuur 0.1 geeft een beeld van de piramides van het Gizeh-complex zoals die er nu 

uitzien. Op de Chefren Piramide is aan de bovenkant nog de bekleding met kalkstenen platen te zien. 

Oorspronkelijk hebben alle drie de grote piramides (en waarschijnlijk de meeste van de zes kleinere 

ook) deze bekleding gehad. Het is niet goed bekend wanneer de dekstenen zijn weggehaald; ze 

waren vermoedelijk nog steeds op hun plaats in 1646, toen John Greaves, professor 

in astronomie aan de Universiteit van Oxford in zijn Pyramidographia, schreef dat, hoewel de stenen 

wit waren en niet zo groot of zo regelmatig waren gelegd als in de Grote Piramide, het oppervlak 

ervan glad was en zelfs vrij van breuken of ongelijkheden, behalve in het zuiden3. [‘By my 

observation, the stones are of color white, nothing so great, and vast, as those of the first, and fairest 

Pyramid; the sides rise not with degrees like that, but are smooth, and equal, the whole fabric 

(except where it is opposed to the South) seeming very entire, free from any deformed ruptures, or 

breaches’.] 

Verder hadden de onderste steenrijen van de Chefren Piramide granieten dekplaten. Het is roze 

graniet afkomstig van een steengroeve in Aswan (Assoean), Zuid-Egypte, honderden kilometers ten 

zuiden van Gizeh.  

 
3 Bron: https://hmn.wiki/nl/Pyramid_of_Khafre 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramiden_van_Gizeh/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2258048
https://hmn.wiki/nl/John_Greaves
https://hmn.wiki/nl/Astronomy
https://hmn.wiki/nl/Pyramid_of_Khafre


De dekstenen die van de piramides zijn afgehaald zijn waarschijnlijk gebruikt als bouwmateriaal. Zo 

heb ik in een grote moskee in het centrum van Cairo nog delen ervan gezien die daar als 

bouwmateriaal gebruikt zijn. 

 

Overzicht over het piramidecomplex van Gizeh 

Archeologisch onderzoek van het piramidecomplex heeft verder laten zien dat er bij de piramides 

nog tempels stonden, ommuringen waren en dat er processiewegen waren gebouwd naar de 

piramides. Figuur 0.2 geeft een beeld van de oorspronkelijke bebouwing van het complex. De 

tempels bij de piramides zijn daarop te zien maar ook de verborgen putten met bouwpakketten voor 

boten erin (‘Gleuven voor zonnebark’). Van een eerste bouwpakket bij de Grote Piramide met 1224 

stukken, is het na jaren puzzelen gelukt om weer de volledige zonneboot van 43,3 meter lang, op te 

bouwen. Hij staat tentoongesteld in het Grand Egyptian Museum ( in aanbouw) te Gizeh. Aan een 

tweede bouwpakket van een boot gevonden bij de Grote Piramide wordt gewerkt. De vijf 

bootschachten rechts bij de Chefren Piramide (‘Gleuven voor zonnebark’) waren leeg toen ze 

gevonden werden.  

 



Figuur 0.2: Plattegrond van het piramidecomplex van Gizeh. Daarin aangegeven de piramides, de 

sfinx, de ommuring, de tempels bij de verschillende piramides, tempels bij de Sfinx, processiewegen 

en links het arbeidersdorp van de piramidebouwers. Verder zijn ook mastaba’s (ondergrondse 

graftomben met daarboven een cultusruimte) en andere graven weergegeven. Bron: Wikipedia. Door 

MesserWoland french Translation by Moez - Giza pyramid complex (map) fr.svg, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67561887  

 

De ondergrondse gangen die tussen de piramides lopen staan niet op de plattegrond. Daarvan zijn 

anno 2022 alleen kleine delen ontdekt. Met behulp van grondradar en andere ‘sensing’ technieken4 

is wel een indruk verkregen van de loop van enkele gangen. Bij de serie aura-readingen waarop dit 

boek is gebaseerd, komen ze duidelijk naar voren. Deze gangen spelen een essentiële rol in het 

complex omdat de inwijdingskandidaten via deze gangen naar de ondergrondse ingangen van de 

piramides konden gaan.  

Links op de plattegrond staat het arbeidersdorp wat in de 19de eeuw door de onderzoeker Petrie 

ontdekt is. De archeoloog Mark Lehner heeft deze plek in 1988 nog uitgebreid onderzocht5.  

 

Figuur 0.3: Restanten van het arbeidersdorp van de piramidebouwers bij Gizeh (bron: 

https://www.wonders-of-the-world.net/Pyramids-of-Egypt/Village-of-workers.php) 

Hier woonden de mensen die circa 2650 jaar voor Christus deze piramides gebouwd hebben. 

 

De methode van aura-reading 

De inhoud van dit boek is grotendeels tot stand gekomen door middel van aura-readingen. Bij zo’n 

aura-reading stelt de aura-reader zich helderziend in op de persoon of het object van zijn reading en 

 
4 Lambert Dolphin: Applications of Modern Sensing Techniques to Egyptology (rapport uit 1977); Robert Bauval: 

Secret Chamber, the quest for the hall of records, blz. 277 (1999) 

 
5 Mark Lewhner & Zahi Hawaa (2017). Giza and the pyramids. Thames & Hudson Ltd, London.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67561887
https://www.wonders-of-the-world.net/Pyramids-of-Egypt/Village-of-workers.php


‘leest’ dan helderziend de energie die zich laat zien met zijn innerlijke ogen oftewel zijn geestesogen. 

In dit boek gaat het over helderziende waarneming van Jezus die zijn inwijdingstocht doet door het 

piramidecomplex van Gizeh. Toen ik jaren geleden daar was kreeg ik heftige energiestromen door me 

heen toen ik voor de Sfinx stond. Ik heb dat beschreven in het eerste boek over deze inwijdingstocht. 

Ik kreeg toen nog geen beelden van de inwijdingstocht door het piramidecomplex. De eerste beelden 

daarvan kwamen pas maanden later toen mijn toenmalige vriendin zwanger was van onze dochter. Ik 

ontdekte toen in meditatie de onderaardse gang van de Sfinx naar de Grote Piramide en de 

uitdagingen in de gangen en kamers van de Grote Piramide. Enkele jaren later ging ik met een groep 

aura-healers meditatief opnieuw deze inwijdingstocht doen mede gesteund door de Christ-Force 

energie6. Toen bleek dat de inwijdingstocht niet ophield bij de Grote Piramide, maar doorging door 

de andere piramides van het Gizeh-plateau. Dat was zo indrukwekkend dat ik besloot van de 

verslagen van onze sessies een boek te schrijven. Eerst wilde ik andere boeken met oefeningen 

schrijven die het de lezer mogelijk maken zichzelf goed af te stemmen op de inwijdingstocht. Het 

idee van het schrijven van een boek over de inwijdingstocht kwam een paar jaar later in een 

stroomversnelling toen ik twee mensen kreeg voor een aura-reading, waarbij vorige levens naar 

voren kwamen waarin ze ook deze inwijdingstocht gemaakt hadden. In dit boek staan nog een paar 

delen van hun aura-readingen (met hun toestemming) vermeld. Toen ik uiteindelijk het boek over de 

inwijdingen ging schrijven stelde ik me opnieuw in op de Christ-Force energie en het 

piramidecomplex om wat ‘gaten’ in het verhaal aan te vullen. Ik kreeg toen beelden van de 

inwijdingstocht van Jezus te zien voordat hij zijn levensmissie in Palestina begon. Die beelden waren 

zo helder en indringend dat ik die aangehouden heb bij het schrijven dit en het vorige boek.  

 

Hulp van de geestelijke wereld 

Maar er is nog iets. Voor het helderziend en -voelend waarnemen van de beelden waren mijn 

paranormale vermogens  niet zonder meer voldoende. Juist door hulp vanuit de geestelijke wereld 

werd het volgen van de inwijdingstocht mogelijk gemaakt. Met de geestelijke wereld wordt de 

metafysische bestaanssfeer bedoeld van spirituele gidsen, healing masters en engelen. Allemaal 

mensen die ooit op aarde hebben geleefd, hun reïncarnatiecyclus hebben voltooid en nu 

doorevolueren in de lichtsferen van de geestelijke wereld. Door deze hulp kreeg ik eigentijdse 

teksten en inzichten met betrekking tot het piramidecomplex. Inzichten over de aard van de 

menselijke reïncarnatiecyclus, het zonnestelsel en het heelal.  

Volgens Ludo Vrebos, kenner van het werk van Jozef Rulof symboliseert de Grote Piramide 

van Gizeh de stoffelijke, geestelijke en kosmische ontwikkeling van de ziel, de mensheid, 

Christus en het heelal7. De bouwmeesters hebben in steen de kosmische evolutie van de ziel 

uitgebeeld. In de eerste plaats is de geboorte en het leven van Christus voorspeld. Daarnaast 

is ook de ontwikkeling van de mensheid en de kosmos uitgebeeld, en alle graden die het 

leven in haar kosmische ontwikkeling beleeft. Elke steen heeft een eigen betekenis. Zo 

verwijzen de gangen in de piramide naar het innerlijke leven van de mens. De koningskamer 

symboliseert het Al, waar wij als ziel op weg naar zijn. De sfinx is ook verbonden met de 

piramide. Zij symboliseert het moederschap, vanuit het dierlijke naar het hogere 

gevoelsleven. Zij en de piramide als verdichte schepping vertegenwoordigen de 

basiskrachten van al het leven (einde citaat). 

 
6 In het vorige boek over de inwijdingstocht door de Grote Piramide wordt nader ingegaan op de Christ-Force 
energie 
7 Zie Rulof.nl trefwoord ‘piramide’ 



Ten tijde van de bouw van deze piramides was deze kennis waarschijnlijk alleen in symbolische vorm 

bekend. De inwijdingsweg is duizenden jaren in gebruik geweest en velen die daar aan toe waren zijn 

ingewijd waardoor ze beter voorbereid werden op de realisatie van hun levensmissie. Dat komt ook 

naar voren in de inwijdingstocht van Jezus als voorbereiding op de realisatie van zijn zeer bijzondere 

levensmissie in Palestina.  

 

 

 

 

  



1 Naar de Piramide van Chefren 
 

Misschien dat je het soms voelt, op speciale momenten, de oerkrachten die je in je hebt. Oerkrachten 

die niet horen bij je beschaafde ‘ik’, maar bij iets dat dieper in je is, een meer primitief ‘ik’ dat daar in 

de diepte van je ziel nog ergens aanwezig is. Een ‘ik’ dat tevens in de diepte van je ziel de basis is voor 

je huidige ‘ik’.  In deze tocht naar de Piramide van Chefren kun je contact maken met deze 

oergevoelens diep in je. Oergevoelens die teruggaan naar levens die ver terug in de tijd liggen en ver 

terug in je reïncarnatiecyclus. Een cyclus die misschien wel veel langer en uitgebreider is dan je ooit 

gedacht hebt.  

 

 

Figuur 1.1: Chefren Piramide (Bron: http://oinsweden.blogspot.com/2013/07/the-pyramid-of-

chefren-world-historical.html) 

 

De Chefren Piramide (ook de Pyramid of Khafre genoemd, figuur 1.1) is iets kleiner dan de 

Cheopspiramide, maar toch kolossaal met een lengte van de basiszijde van 215.25 meter en een 

oorspronkelijke hoogte van 143.5 m. Omdat het topje eraf is, is de piramide nu nog maar 136 meter 

hoog. De hellingshoek van de zijkanten van de piramide is 53°, 2° iets meer dan de Grote Piramide. 

De grote kalkstenen blokken waaruit de piramide is opgebouwd komen uit het Gizeh plateau. De 

centrale ‘grafkamer’ is 14,15 x 5 m en 6.83 m hoog. Een bijkamer is 10.41 x 3.12 m (hoogte: 2.61 m). 

De hoogte van de gang bij de toeristeningang (zie figuur 1.2) is 1,19 m. Deze gang is de onderste gang 

in de piramide, althans voor zover bekend. Op de foto van figuur 1.2 zijn rechtsboven nog twee 

openingen te zien. De een is waarschijnlijk de geforceerde opening van de bovenste gang en de 

andere is de geforceerde opening van de grafroversingang. Uit de aura-reading verderop in dit 

hoofdstuk zal blijken dat geen van deze openingen de originele ingang is van deze piramide! 

http://oinsweden.blogspot.com/2013/07/the-pyramid-of-chefren-world-historical.html
http://oinsweden.blogspot.com/2013/07/the-pyramid-of-chefren-world-historical.html


 

Figuur 1.2: Toeristeningang Chefren Piramide 

 

De lengte van de toegangsweg (de ‘processieweg’) naar de piramide is 494.6 m. Net als de Grote 

Piramide is deze piramide bij de bouw zeer nauwkeurig op de windrichtingen gericht. De Chefren 

Piramide is minder bekend dan de Grote Piramide maar toch is er onderzoek gedaan naar de gangen 

en kamers van deze piramide. Op veel foto’s van de Sfinx staat trouwens de markante top van de 

Chefren Piramide op de achtergrond. De piramide is gebouwd op een rotsplateau dat 10 meter hoger 

ligt dan dat van de Grote Piramide (Cheops Piramide), daarom lijkt deze piramide wat hoger. 



 

Figuur 1.3: Albasten beeld van Farao Chefren (2558-2533 v. C.) gevonden in Mit Rahina in Egypte. Hij 

staat nu in het Egyptisch Museum te Caïro. 

 

Farao Chefren 

Chefren (figuur 1.3) is een farao van de vierde dynastie. Hij regeerde van 2558 tot 2532 v.Chr. 

Onderzoekers denken dat hij waarschijnlijk als zoon van de bekende farao Cheops, de op een na 

grootste piramide ter wereld in Gizeh liet bouwen en een tempel. De Arabische geschiedschrijver Ibn 



al-Salam schreef dat de piramide al in 1372 werd geopend. Op de muur van de grafkamer staat een 

Arabische graffito, dat mogelijk van die tijd dateert. Als eerste moderne onderzoeker, ontdekte 

Giovanni Belzoni op 2 maart 1818 een verborgen ingang aan de noordkant van de Chefren 

Piramide. Belzoni hoopte op een intacte grafkamer, maar de kamer was leeg, op een open 

sarcofaag en het gebroken deksel op de vloer na. Later ontdekte de Franse onderzoeker Auguste 

Mariette in de 19de eeuw in de dodentempel (zie figuur 1.2) bij de piramide een tweetal 

standbeelden van farao Chefren. Vandaar dat deze piramide aan Chefren wordt toegeschreven. 

 

Gangen en ruimtes onder de Chefren piramide 

In 1977 onderzocht het team van onderzoekers van de SRI International, voorheen bekend als het 

Stanford Research Institute in California en wat tegenwoordig een onafhankelijk non-profit research 

instituut is. Het team stond onder leiding van Lambert Dolphin, a senior natuurkundige van de SRI en 

Ali Helmi Moussa (Voorzitter van het Natuurkunde Departement in Ain Shams, Egypte) de Piramide 

van Chefren, waar ze een aantal (elektrische) weerstandsonderzoeken uitvoerden op zoek naar 

verborgen tunnels of kamers. Aansluitend deden ze akoestische peilingen om de interessante 

plekken uit de eerdere metingen te verifiëren. Deze onderzoeken identificeerden anomalieën 

(vreemde onverklaarbare plekken) aan het noordwestelijke uiteinde van de westwand van de 

piramide, ongeveer zes meter diep. Helaas is dit gebied van het Gizeh-plateau bijzonder onderhevig 

aan fouten, en daarom was het moeilijk voor het team om enige echte betekenis aan hun 

bevindingen te hechten. 

Ze besloten ook om het fundament direct onder de Chefren Piramide te verkennen door hun 

akoestisch apparatuur in de Kamer van Voleinding te installeren. Hier ontdekten ze twee grote 

anomalieën, een van 21 meter diep en een andere op 33 meter (zie figuur 1.4). 

  

 

Figuur 1.4: Mogelijke ruimtes onder de Chefren Piramide (Bron: 

http://www.touregypt.net/featurestories/secretchambers2.htm)  

http://www.touregypt.net/featurestories/secretchambers2.htm


 

 

De anomalieën lijken duidelijk kamers of grotten te zijn geweest. Bovendien onthulden tests in de 

horizontale doorgang naar de Kamer van Voleinding (‘Upper or Belzoni’s chamber’) de aanwezigheid 

van een andere anomalie van ongeveer vier meter diep, waarvan het team dacht dat het een tunnel 

of doorgang zou kunnen zijn die zelfs naar de andere mogelijke kamers zou kunnen leiden. (Bron: 

http://www.touregypt.net/featurestories/secretchambers2.htm) . Bij de inwijdingstocht van Jezus 

door de Chefren Piramide komen we de ontdekte kamers en gangen tegen maar ook onontdekte 

kamers en gangen, iedere met een eigen betekenis. De inwijdingstocht van de volgende paragraaf 

begint war de inwijdingstocht door de Grote Piramide eindigde8.  

 

Inwijdingstocht vanaf de Grote Piramide van Gizeh (aura-reading) 

Het is nog vroeg in de ochtend als de inwijdingspriesters weer aanwezig zijn met Jezus in hun 

midden. Ze staan aan de rand van de Grote Piramide niet ver van de plek waar de inwijdingstocht 

gisteren is geëindigd. Het is een gewijd moment waarbij de hoofdpriester zijn zegen uitspreekt over 

het vervolg van de inwijdingsweg: 

 

Zegen voor de inwijdingskandidaat 

 

“De diepte van de ziel wacht je 

Een diepte die niet veel mensen bewust zijn 

Dat wat aan de oppervlakte van ons wezen zichtbaar is, 

Is niet de hele persoon 

Onder dat oppervlak zijn diepten aanwezig  

waarin de oergeschiedenis en oerkrachten  

van de mens nog weerklinken. 

 

Laat je niet meevoeren door deze enorme oerkrachten 

Maar wordt je ervan bewust dat ze de bouwstenen zijn voor je wezen. 

Met de bewuste kracht van de diepte van je wezen 

Kun je wonderen verrichten op aarde. 

 

Wat de diepbewuste mens tot stand brengt 

Zal niet gauw omver geblazen worden in deze maatschappij 

Het stralende licht van goddelijke oorsprong 

Gecombineerd met de diepste krachten in de menselijke ziel 

Zal onverwoestbaar licht op aarde brengen 

Moge je missie in deze inwijdingstocht de goddelijke zegen ontvangen  

En tot meer licht en bewustzijn leiden  

Het zij zo!” 

 

 
8 Zie Pierjasi: Christus in de Grote Piramide van Gizeh, verslag van een inwijdingstocht 

http://www.touregypt.net/featurestories/secretchambers2.htm


De ondergrondse gang naar de Chefren Piramide 

Jezus heeft zich innerlijk voorbereid op dit vervolg van zijn inwijdingstocht. ’s Nachts heeft hij 

wonderlijke dromen gehad over een boot op het water en over stenen gangen, maar het staat hem 

niet meer helder voor de geest. Een tuimelsteen aan de achterkant van de Grote Piramide is open 

gedraaid rondom zijn horizontale as en Jezus gaat daar onder door naar binnen. Hij kruipt het gat in 

en voelt hoe de gang achter deze ingang omlaag gaat. Via richels aan de zijkanten van de gang daalt 

hij af. Even later gaat de gang schuin omlaag en kan hij, door de richels goed vast te pakken, beheerst 

omlaag gaan. Dieper onder de grond wordt de gang horizontaal. Hij moet wat gebukt in deze gang 

lopen en iedere keer erop bedacht zijn zich niet te stoten aan de stenen. De gang maakt een bocht 

naar rechts en gaat dan schuin links verder. Het voelt voor hem of hij in een andere wereld komt, een 

wereld anders dan de aarde, maar ook met veel water. Dan komt er weer een bocht naar rechts en 

even later naar links en uiteindelijk komt hij voor een gesloten stenen deur te staan. Hij stelt zich 

meditatief in en het gezicht van de hoofdpriester verschijnt voor zijn geestesoog en hij hoort: 

 

‘Eens leefde je hier in deze bestaanswereld 

Eens was je één van hen 

Voel de krachten die diep in je leven 

En nog toebehoren aan deze wereld. 

 

Wees je bewust van het denken en voelen van toen 

Ze zijn de fundamenten waarop je nu staat. 

Doorgrond deze wereld 

Dat zal je bewust 

De krachten ervan schenken 

 

Pas als je volledig bewust bent 

Zul je tot een volledige manifestatie komen op aarde 

Ga en maak deze wereld je eigen! 

 

De stijgende gang in de Chefren Piramide 

Jezus richt zich op de deur en drukt er rechtsonder tegenaan waardoor de deur opendraait om zijn 

lengteas. Hij kan net langs de ontstane opening komen en staat nu onderin de gang van de Chefren 

Piramide, een bouwwerk gericht op de energie van ontwikkeling van kracht en aanpak. Het heeft te 

maken met de planeet Mars zoals die vele miljoenen jaren geleden eruit zag. Hij kan hier linksaf en 

rechtsaf. (In figuur 1.5 is dit waarschijnlijk het laagste punt in de gang rechtsonder) 



 

Figuur 1.5: Doorsnede van de Chefren Piramide (bron Wikipedia Door MONNIER Franck - Eigen werk, 

Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2002711). In het laagste 

horizontale stuk van de gang rechtsonder kwam de inwijdingskandidaat via de ondergrondse tunnels 

aan. Er is rechtsboven ook een rommelige tunnel te zien, waarschijnlijk afkomstig van grafrovers die 

lang geleden probeerden in de piramide door te dringen.  

 

Rechtsaf voelt het meest natuurlijk voor hem, maar hij voelt ook dat als hij deze weg wil gaan, een 

grote slaap over hem zal komen. Hij gaat daarom in de gang op zijn zij liggen en gaat dan bewust een 

slaap- en droomtoestand in. Met zijn droomlichaam komt hij los van zijn fysieke lichaam en gaat de 

licht stijgende gang in. (Waarschijnlijk het stijgende deel van de onderste gang rechtsonder in figuur 

1.5) Verderop aan de linkerkant van de zijwand stopt hij, hier is de plek van de zielen die (onbewust) 

wachten op hun volgende incarnatie. Hij groet hen en een gemurmel komt hem van deze ‘slapende’ 

zielen tegemoet. Hij is zich ervan bewust hoe ze in hun cyclus van reïncarnatie wachten op een 

volgend lichaam. 

 

Passage van slapen en dromen 

Hij richt zich weer op de omhooggaande gang en bereikt het eind daarvan. Met zijn droomlichaam 

zweeft hij door de piramidewand naar buiten tot een eindje verderop. Hij voelt dat hij af moet dalen 

in een plek, een onderaardse gang, opzij van deze piramide9. Stap voor stap daalt hij hierin af en 

voelt de krachten van de slaap, maar niet zoals bij de ‘Trial Passage’ bij de Grote Piramide maar 

minder diepgaand. Het voelt allemaal ook veel primitiever aan. Dan bereikt hij het diepste punt van 

deze ‘Passage’ en voelt de krachten van beneden door hem heen stromen. Hij weet stand te houden 

 
9 Het is me niet  duidelijk uit de onderzoeksliteratuur of deze gang al ontdekt is. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2002711


in deze krachtstroom en overwint daarmee de krachten van de slaap zoals die in de bestaanswereld 

die hoort bij de Chefren Piramide gelden. Langzaam gaat hij weer omhoog in deze Passage. Een 

helder licht begint een eindje boven hem te verschijnen. Even later verlaat hij zwevend in zijn 

droomlichaam deze Passage. Boven hem is een bol van licht aanwezig. Hij voelt hoe de energie van 

de lichtbol in hem stroomt en hij erdoor opgevuld wordt. Hij begint beelden te krijgen van het leven 

dat deze piramide representeert. Hij krijgt beelden van oerwouden met mensen daarin, vreemd 

uitziende mensen. Ze zijn behaard en maken een ruwe, primitieve indruk.  

Toch zijn deze beelden voor hem niet helemaal vreemd. In zijn buikgebied voelt hij iets van een 

relatie met deze mensen. Er schijnt een zon boven het landschap, maar die ziet er anders uit dan op 

aarde alsof de atmosfeer het licht wat waterig maakt. Vaag hoort hij geluiden uit deze wereld, meer 

een gerommel van hun activiteiten dan menselijke stemmen. Hij ruikt ook de geuren van het 

oerwoud, maar dat ruikt niet zoals op aarde. De beelden vervagen en langzaam gaat hij met zijn 

droomlichaam weer terug door de wand van de Chefren Piramide. Maar het beeld van de piramide is 

veranderd. Hij ziet nu een holle piramide met onderin een groot plein. Aan de rand, over de volle 

breedte zijn aan ieder zijde traptreden. 

 

De boten van de Chefren Piramide 

Hij staat nu in het midden van het plein en voelt zich aangetrokken tot één van de zijkanten, de 

noordkant. Het geeft hem het gevoel dat daar een ruwe levenszee ligt te wachten, die hij al aan zich 

voelt trekken.  

 

 

Figuur 1.6: Bootputten (boat pits) bij de Chefren Piramide (bron: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Chefren)  

 

De noordelijke richting 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Chefren


Hij loopt naar de noordrand, gaat vier treden op en ziet een boot liggen, een ruwe, houten boot met 

één paar roeispanen. (Zie figuur 1.6 voor de bootputten bij de Chefren Piramide) Hij voelt een 

oeroude impuls van kracht in zich opkomen. Hij stapt in de boot en ziet onmiddellijk de golven op 

zich afkomen. Hij moet flink roeien om de boot op koers te houden naar het Noorden. Hij blijft 

volhouden met roeien, hoewel af en toe vreemde wezens in het water lijken te zwemmen die hem 

een onbehaaglijk gevoel geven. Dan komt land in zicht. Mensen staan daar te wachten. Hoewel, zijn 

het wel mensen? Het zijn grove behaarde mensachtigen die een agressieve kracht uitstralen. In 

gedachten groet hij hen. Ze buigen voor hem. Hij heft zijn handen zegenend op, maar dan schrikken 

ze en kruipen onwennig wat weg. Hij wacht en even later lopen ze weer rond, klaarblijkelijk meer op 

hun gemak. Hij heft zijn hand op als afscheid en aarzelend steken een paar mensachtigen ook hun 

hand op. Hij stapt in de boot en roeit terug. Het terugroeien gaat niet gemakkelijk, af en toe zijn er 

hoge golven en een harde wind. Dan komt hij aan bij de rand van de piramide, stapt uit en loopt 

weer naar het midden van het piramideplein. 

De westelijke richting 

Daar aangekomen voelt hij de aantrekkingskracht van de volgende rand van het piramideplein, links 

van de eerste rand, de westelijke richting. Hij loopt daar naar toe en ook hier ligt een boot met twee 

roeispanen. Het is een simpele, wat primitieve boot. Ook hier maken hoge golven in de zee het varen 

moeilijk en hij heeft al zijn kracht nodig om koers te houden in het geweld van de golven. Golven die 

de heftigheid en de krachten in deze bestaanswereld weergeven. Na verloop van tijd, als de zee wat 

rustiger is geworden, komt hij aan bij een baai tussen de rotsen. Er staan daar wat ruw uitziende 

figuren, behaarde mensachtigen. Eén heeft een stok in de hand. Hij stapt aan land en zwaait bijna 

zegenend met zijn armen. De figuren deinzen een eindje terug. Ze stralen verwarring uit. Eén van de 

figuren durft toch wat dichterbij te komen. Jezus strekt zijn hand uit en opnieuw deinzen ze wat 

achteruit. Jezus heft zijn armen op en het lijkt of er meer licht gaat schijnen op deze figuren. Ze lopen 

en huppen nu wat verbaasd rond. Jezus zwaait ten afscheid en sommige figuren springen 

opgewonden heen en weer. Hij stapt in zijn boot en roeit door heftige golven terug. 

De zuidelijke richting 

Aangekomen op het piramideplein loopt hij naar de volgende rand. Hij voelt hoe een warme vochtige 

wind van zee hem tegemoet komt. Hij stapt hier in een licht gekleurde houten boot met twee 

roeispanen. Hij voelt bij het roeien hoe de warme zon op hem schijnt. De golven worden hier ook 

hoger en zitten vol leven. Vreemd gevormde vissen ziet hij in het groenige zeewater. Hij komt aan bij 

een begroeide kust. Rotsen en een soort palmbomen staan rondom een kleine baai met een strand. 

Figuren staan op het strand. Ze maken luide geluiden naar elkaar, het zijn geen woorden maar 

kreten. Jezus komt aan land en maakt een toeter van zijn handen aan zijn mond en geeft een 

langgerekte roep. De figuren houden verbaasd even stil en gaan dan een enorm lawaai maken. Ze 

zijn duidelijk opgewonden over het gebeuren. Jezus geeft nogmaals een roep die hij een aantal keren 

kort onderbreekt door zijn een hand kort voor zijn mond te houden. Opnieuw klinken er 

opgewonden kreten bij de figuren, ze springen van spanning op en neer. Jezus maakt nogmaals een 

roepend geluid en zwaait dan met zijn hand ten afscheid. Een paar figuren gaan van opwinding 

rondrennen terwijl ze harde geluiden maken. Jezus voelt net als bij de andere windrichtingen, dat de 

figuren een diep, heel diep gevoel in hem wakker maken, een diep gevoel van oerkracht in hem. Hij 

vaart weer terug en stapt uit bij het piramideplein. 

De oostelijke richting 

Vanaf het plein loopt hij naar de vierde rand van de piramide. Hij ruikt de geuren van bloemen en 

planten in de nacht. Een boot ligt in het nachtelijk duister te wachten en hij hoort de zee hier klotsen. 

Hij stapt in de boot die onmiddellijk dreigt te worden meegevoerd door de stroom. Hij houdt met 



moeite en wat stuurmanskunst de boot op koers naar de oostelijke richting. Na verloop van enige tijd 

komt hij in het nachtelijke duister aan bij een kust. Vagelijk ziet hij een baai en er komen wonderlijke 

geluiden uit het oerwoud verderop. In het donker ziet hij vaag figuren lopen en rondkruipen. Hij stapt 

aan land en geeft een langgerekt geluid en klapt langzaam in zijn handen. Iets in hem wordt beroerd 

in deze situatie, iets van lang geleden, heel diep in hem. Als antwoord komt een golf van geluiden die 

weer wegebt. Vaag ziet hij figuren rondlopen vlakbij de rand van het oerwoud. Hij roept nogmaals, 

een langgerekte roep die langzaam steeds zachter wordt. Weer klinken opgewonden kreten vanuit 

de rand van het oerwoud. Hij herhaalt de roep en stapt dan in de boot. Er klinken nog geluiden van 

de figuren die daar af en toe even zichtbaar worden. Jezus roeit in het duister terug en komt weer 

aan bij de piramide. 

 

De metafysische gyroscoop 

Terug op het grote plein in de piramide wordt hij aangetrokken door het centrum van de piramide. 

Vol verwachting loopt hij daar naartoe. Een reusachtige metafysische gyroscoop wordt zichtbaar, 

anders dan de metafysische gyroscoop in de Grote Piramide. Hij lijkt iets groter, maar weerspiegelt 

ook de draaiing van de planeet die hoort bij deze piramide. Hij richt zich erop en krijgt al snel een 

gevoel van draaiing. Dan verplaatst hij zich snel met zijn droomlichaam in de gyroscoop. Hij voelt de 

sterke draaiing op de buitenkant van de draaiende bol van de gyroscoop, maar naar de uiteinden 

vermindert het draaiingsgevoel sterk tot bijna nul. Die plekken komen overeen met de polen van de 

planeet. (In figuur 1.7 staat de beweging van een planeet als een gyroscoop afgebeeld)  

Gyroscoop 

 

Figuur 1.7: Beweging van een tol of een planeet (bron: Wikipedia): 

R=rotatie 

P=precessie 

N=nutatie 

 

De as van de planeet 

Hij stelt zich in op de draaiende as van de bol en voelt het machtige draaien ervan alsof hij de 

draaiing van een hele planeet voelt. Hij moet moeite doen om in die draaiing te blijven en niet 

weggeslingerd te worden. Hij weet daar te blijven staan en voelt na enige tijd dat hij ‘steady’ kan 

blijven in de energie ervan. Dan gaat hij met zijn energielichaam omhoog en komt hij daadwerkelijk 

bovenop het oppervlak van die planeet te staan bij de magnetische pool, en voelt daar grote 

activiteit van krachtlijnen en ook lijkt het of daar af en toe brokstukken ijs neerkomen. Iets verderop 

voelt hij de magnetische krachtlijnen van de pool en hoe die de planeet omhullen. Met zijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gyroscoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotatie_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nutatie_(astronomie)


droomlichaam afdalend in de diepte van de planeet voelt hij plekken in de magnetische planeetas 

waar de stroom heel intensief is en het magnetisch veld wordt opgewekt. 

Dan beweegt hij door de magnetische planeetas naar buiten. Een eindje boven het oppervlak van de 

planeet voelt hij hoe via energielijnen geladen deeltjes van de zon daar naar binnen komen. Mogelijk 

geven ze een soort noorderlicht net als op aarde. Het magnetisch veld houdt de geladen deeltjes weg 

van het planeetoppervlak zodat het leven daar er niet door gestoord wordt. Nog hoger boven de 

planeet voelt hij aan de rand van de dampkring een tweede beschermende laag waar energierijke 

straling van buiten uit het heelal komend zijn agressieve karakter verliest. 

 

Manen van de planeet 

Nog verder van de planeet voelt hij een dubbele metafysische energieband of beter gezegd, twee 

banden van twee manen verbonden met deze planeet. Hij voelt hoe ze beiden onlosmakelijk, maar 

wel dynamisch met de planeet verbonden zijn. Ook beïnvloeden deze manen elkaar in een 

onregelmatig patroon afhankelijk van hun omloopbanen. Ieder maan heeft een zekere invloed op de 

getijden in de zeeën van deze planeet (Mars, heel, heel lang geleden toen er nog zeeën op waren) en 

geven op verschillende tijden zonsverduisteringen. De twee manen hebben ook effect op de omloop, 

positionering en draaiing van deze planeet die daardoor een hele, kleine ‘wobble’ lijkt te vertonen. 

 

Band met de zon 

Verder omlaag komend ervaart hij de energetische band tussen de zon en deze planeet. De zon, voelt 

hij, staat hier verder weg dan bij de aarde. Zich instellend op de zon, ervaart hij de vele planeten met 

hun manen waarmee de zon verbonden is. Hij ervaart de zon als draaiend rondom een lichtend 

gebied verderop in het heelal. Dit geeft het zonnestelsel een bepaalde periodiciteit. Nog verder weg 

draait dit draaiende zonnestelsel in een spiralend geheel van dit melkwegstelsel. Dit leidt tot 

verschillende perioden op deze planeet. Het voelt alsof deze daardoor opgenomen is in een groter 

ontwikkelingspad. Hij voelt hoe dit melkwegstelsel en andere stelsels draaien om een gebied in het 

heelal. Langzaam komt voor hem het totaal van dit heelal in zicht. Een totaal waarin tal van 

ontwikkelingen hun eigen plaats hebben. Het voelt voor hem als de machtige hand van de ‘Hemelse 

Vader’ die liefdevol alles leidt. 

 

Contact met de Albron 

Op een nog fundamenteler niveau komt het creatieproces uit de Albron naar voren waardoor nog 

steeds delen van het heelal ontstaan. Daarna stelt hij zich in op de Albron en voelt hoe hij daarin 

opgenomen wordt. Terug bij mijn ‘Hemelse Vader’ gaat het door hem heen. ‘Eindelijk thuis in de 

eenheid van alles’. Dan keert hij terug naar de metafysische gyroscoop in de Chefren Piramide. Hij 

stelt zich in op het centrum van de bol en ervaart hoe deze verbonden is met de Albron en daar 

voortdurend metafysische energie uit krijgt. Hij voelt hoe de metafysische kern van deze planeet ten 

diepste gevoed wordt vanuit de Albron. Hij beseft dat alles en iedereen verbonden is met de Albron 

en er constant door gevoed wordt. Hij zweeft met zijn droomlichaam terug naar de opgaande gang in 

de piramide waardoor hij hier gekomen is. Hij komt bovenin de gang uit en gaat met zijn 

droomlichaam door de gang naar beneden en wordt daar weer één met zijn fysieke lichaam.  

 



Terugblik 

Het was voor mij fascinerend om deze beelden te krijgen van de Chefren Piramide. Parallellen met de 

Grote Piramide kwamen naar voren zoals de onderaardse ingang, de tocht met het droomlichaam, 

de plek van de ongeboren zielen, de passage van slaap en dromen, de boten en de gyroscoop.  

 

Reflectie: Kosmische graden 

Wat het ook bijzonder maakte was dat deze piramide de ‘Tweede Kosmische Graad’ representeert, 

zoals door Jozef Rulof beschreven in zijn boeken. Hij onderscheidt voor de ontwikkeling van de 

menselijke ziel in dit heelal zeven kosmische graden. De eerste is een ontwikkeling op de Maan (heel, 

heel lang geleden toen ons zonnestelsel er nog wat anders uitzag). De tweede op Mars (ook heel lang 

geleden), de derde op de aarde en de vierde tot en met de zevende kosmische graad op andere 

zonnestelsels, ver hier vandaan in het heelal. De aarde is de planeet waarop de mens echt bewust 

wordt. Interessant is dat steeds meer onderzoek erop wijst dat er ooit water was op Mars met zeeën 

en rivieren en dat er waarschijnlijk leven was, hoewel dat laatste nog niet echt is aangetoond (in 

2022). Wel zijn er organische moleculen op Mars gevonden wat erop kan wijzen dat er ooit leven is 

geweest. De toenmalige mens zag er volgens Rulof10 nog wel wat anders uit: ‘Op de tweede 

kosmische levensgraad bouwde de ziel haar organisme op tot het enigszins leek op de aardse 

aap. Maar de evolutie van het menselijke organisme bleef volledig gescheiden van het dierenrijk. Op 

die graad werd het hele menselijke lichaam met de grove kop volledig behaard. De schedel leek op 

die van de mens op aarde, maar op Mars was de schedel grover en het kaakbeen stak ver vooruit. De 

ogen lagen diep in de kassen en vielen weg door de overvloedige beharing. Vergeleken met het 

menselijke lichaam op aarde was het lichaam op Mars uitgebouwd tot een reusachtige gestalte’. 

 

Reflectie: Bootputten 

Een ander interessant punt is dat er bij deze piramide, net als bij de Grote Piramide, bootputten 

gevonden zijn. Die corresponderen waarschijnlijk met de bootervaring van de inwijdingskandidaat 

met de vier windrichtingen. Bijzonder is dat er vijf boorputten gevonden zijn en niet vier 

corresponderend met de vier windrichtingen. Waarom zou er een vijfde bootput zijn? Ik kon het niet 

nalaten me af te stemmen op de vijf bootputten en hun energie.  

 

Figuur 1.8 Bootschachten (boat pits) bij de oostkant van de Chefren Piramide (close-up van figuur 1.6) 

 
10 https://rulof.nl/Evolutie-op-het-land.html  

https://rulof.nl/Evolutie-op-het-land.html


 

De beelden die ik kreeg kwamen er op neer dat er vier boten correspondeerden met de vier 

windrichtingen: Bootschacht rechtsboven/oost, links daarvan/west, linksonder/noord en vlak 

erboven/ zuid. De bootschacht rechtsonder lijkt te corresponderen met de centrale as van de 

planeet. Alsof het de uitdaging voor de kandidaat was om ongeacht de windrichting gefocust te 

kunnen blijven op zijn of haar centrum. Ook bij de Grote Piramide zijn vijf bootschachten gevonden.  

 

Reflectie: Ondergrondse gangen 

En nog iets: waarom kon Jezus niet gewoon over het woestijnzand naar de volgende piramide 

wandelen? Waarom moest dat door een ondergrondse gang? Misschien was het nodig dat het 

verband tussen de inwijdingswegen van de piramides aan het fysieke oog onttrokken was? Dat 

verband in de menselijke reïncarnatiecycli was immers van metafysische aard. De zielen van de 

mensen hebben zich tussen de verschillende bestaanswerelden ook door de metafysische ruimte, 

het onderbewuste en dus onzichtbare, moeten verplaatsen.  

Ondergrondse gangen zijn op enkele plekken in het Gizeh-plateau aangetoond. Het onderzoek dat in 

een voorgaande paragraaf wordt genoemd geeft een voorbeeld hoe met ‘sensing’ technieken 

‘anomalieën’ on der Chefren Piramide zijn aangetoond. Tot nu toe hebben archeologen weinig 

belangstelling getoond voor diepgaand onderzoek naar de (mogelijke) gangen en andere ruimtes in 

het Gizeh-plateau. Alle aandacht ging uit naar wat er in de piramides was en de resten van de 

tempels en toegangswegen op het plateau. Bij de aura-readingen komen de ondergrondse gangen en 

ruimtes als essentieel naar voren om te begrijpen waarvoor dit hele complex diende.  

 


