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Torsie en het Ka-lichaam  
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Onderstaande tekst gaat over mijn onderzoek naar de mogelijkheden om ons bewustzijn te 

ontwikkelen. Het is een samenvatting van mijn avontuur langs vele verschillende vakgebieden in de 

wetenschap, die mij allemaal in een en dezelfde richting bleken te duwen. De gedachten van de enig 

bekende Nederlandse filosoof Arnout Geulincx I, de onderzoeken van de Russische astrofysicus N. A. 

Kozyrev, kennis uit de moderne biologie over de stof dimethyltryptamine en de werking van de epifyse, 

en wat er in verschillende culturen, waaronder de Egyptische ten tijde van de farao‟s, is opgetekend 

over het ka-lichaam (het zogenaamde etherische dubbel). Al deze elementen vlechten een weg die ons 

kan helpen ons bewustzijn, en met name ons gewaar-zijn, te trainen en open te gaan staan voor een 

hele nieuwe wondere wereld. 

De werkelijkheid die wij kunnen kennen bestaat 

uit drie componenten. Ten eerste materie of 

vaste stof, dat waar ons fysieke lichaam van is 

gemaakt. Ten tweede golven, zoals licht-

stralen. En de derde component is velden, zoals 

magneet- en zwaartekrachtvelden. Over mate-

rie weten we inmiddels wel het één en ander, 

over golven weten we een beetje, maar over 

velden weten we nagenoeg niks. Deze drie 

componenten bestaan niet los van elkaar. Ze 

bestaan in dezelfde constructie van de werke-

lijkheid. Maar zolang we feiten verzamelen met 

de materie-bril dan zien we alles als materie, en 

lijken golven zich te gedragen als deeltjes. En 

vervolgens, als we de werkelijkheid zien door 

de golven-bril, dan ziet materie er ineens als 

energie uit en lijken velden op golfverschijn-

selen. De uitdaging die voor ons ligt is de 

werkelijkheid te gaan zien door de velden-bril. 

Te gaan zien wat een veld eigenlijk van zichzelf 

is, en wat materie en golven zijn. 
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Via Olga Kharitidi II kwam ik achter het bestaan 

van deze spiegel. Zij beschrijft, als psychiater 

op zoek naar betere en werkelijke oplossingen 

voor haar cliënten, haar zoektocht naar de 

sjamaan. Op haar pad ontmoet zij Kozyrev en 

neemt plaats in de spiegel. Ik bouwde, vorig 

jaar, de spiegel van Kozyrev na omdat ik 

onderzoek doe naar de wijze waarop ons  

bewustzijn zich ontwikkelt. Kozyrev heeft de 

spiegel ontworpen als meetinstrument om zijn 

idee over torsievelden te bewijzen. In zijn 

beschrijving is het torsieveld een wetenschap-

pelijke naam voor het aloude ether, of akasha 

veldIII. Hij bewijst dat dit veld werkelijk 

bestaat, zoals het magneetveld en het 

zwaartekrachtveld. Tegelijk stelt hij dat dit veld 

het stromen van de tijd is, of de tijd zelf. Dit 

dus in contrast met de standaard opvatting 

over tijd als dimensie. Naast zijn wetenschap-

pelijke astrofysische onderzoeken is hij, en 

daarna zijn leerlingen, onderzoek gaan doen 

naar de effecten van het torsieveld op ons 

bewustzijn.  

 

Arnout Geulincx schreef ooit “als je niet weet 

hoe iets in elkaar zit, dan kun je ook degene 

niet zijn die het beweegt.” Voor hem het bewijs 

voor een goddelijke interventie. De oude 

Egyptenaren hebben een theorie over hoe de 

aansturing van ons lichaam zit. Bij hun was er 

sprake van een ba en een ka-lichaam. Het ba 

lichaam kun je vergelijken met ons fysieke 

lichaam, het ka-lichaam is het zogenaamde 

etherisch dubbel. Het ba gaat dood doordat het 

scheidt van het ka, het ka beweegt het ba. Het 

ka-lichaam leeft langer en kan een soort van 

incarneren. Als je goed voor je ka zorgt, dan 

kan het zelfs met de identiteit (de naam) van 

het eerdere ba incarneren. Deze twee lichamen 

zijn verbonden. Deze verbinding, energielijn, 

koord heeft vele verschillende namen. Ik noem 

er een paar: Zilveren Koord, Sustrama, Levens-

draad, Antahkarana, Regenboogbrug en Jacobs-

ladder. Dit koord zit aan de ba kant, aan het 

fysieke lichaam dus, vast aan de epifyse. Zowel 

de Egyptenaren als later Geulincx vonden dat 

alles wat er aan ons aan te sturen is niet 

plaatsvindt op het niveau van het fysieke 

lichaam. Ook Descartes maakte een dergelijk 

verschil. Hij scheidde het objectieve fysieke 

lichaam en de subjectieve geest of bewustzijn 

van elkaar. Hij legde, net als in de Vedische, 

voor boeddhistische literatuur, de verbindende 

schakel in de epifyse. Ondanks de enorme 

culturele en historische verschillen een merk-

waardige overeenkomst. Oost en west, oud en 

nieuw. Allemaal gaan ze uit van een fysiek lijf, 

en nog iets anders. En het vermoedelijke 

contactpunt tussen beide de epifyse. 

 

Van de epifyse is bekend dat het 

dimethyltryptamine (DMT) maakt uit melato-

nine. DMT is een hallucinerende stof. We noe-

men het hallucineren omdat we de werkelijk-

heid die mensen beschrijven onder invloed van 

deze stof een illusie vinden. Deze ervaringen 

zijn niet in te passen in de enge westerse 

constructie van de werkelijkheid, en worden 

verworpen. Mensen met OBE (outer body 

experience) en slachtoffers van alien abductie 

hebben hoge gehalten van dit DMT in hun 

bloed. Sjamanen communiceren met elkaar en 

putten kennis uit de grote bron door het 

gebruiken van middelen waar DMT in zit. 

Chacruna en Virola (onderdelen van Ayahuaska 

drank), Iboga en diverse paddenstoelen 

bevatten varianten van DMT.  
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In de spiegel van Kozyrev komen deze verhaal-

lijnen samen. De spiegel is een manshoge 

cilinder waarin je plaats kunt nemen. Binnenin 

is er sprake van een (torsie)veld, de tijdruimte 

is er anders, het veld prikkelt en stimuleert de 

epifyse, communicatie met het grotere is 

mogelijk. OnderzoekenIV wezen al uit dat er 

sprake is van een vergroot telepathisch 

vermogen, onder de meer neutralere aandui-

ding van „remote viewing‟.  

 

Mijn eigen onderzoeken zijn vooral gericht op 

het functioneren van ons bewustzijn. Als ik, 

bijvoorbeeld, vrije wil heb waarom ben ik dan 

afhankelijk van oude, vaak overerfde,  

patronen? Het hebben van een overtuiging is 

niet voor eeuwig, maar sommige hebben we 

niet uit vrije wil gekozen, en van anderen 

kunnen we niet met onze wil vanaf. Menigeen 

weet met zijn hoofd al lang dat hij/zij zus of zo 

zou moeten doen, zou horen te denken, maar is 

vervolgens machteloos. Als er al een stuur of 

een bedieningsknop is, wij zitten er niet achter. 

Het is werkelijk zo als Geulincx zei. "Als je niet 

weet hoe iets werkt, dan ben je ook niet 

degene die het doet." 

 

De spiegel biedt een mogelijke oplossing. In de 

spiegel wordt door de stimulatie van de epifyse, 

het zilveren koord versterkt. In dit proces 

worden we het ka-lichaam bewust. Of beter 

gezegd, het bewustzijn van het ba gaat ook het 

ka omvatten. Of nog anders uitgelegd, we gaan 

het gewaar-zijn van ons ka-lichaam bewust 

worden. Processen die altijd al door het ka 

worden uitgevoerd (zoals de dood) worden we 

daarmee bewust. De Egyptenaren hebben 

allerlei oefeningen om dit te doen, met als doel 

energie over te hevelen naar het ka-lichaam. 

De Egyptenaren waren dan ook, net als de 

chinezen en de alchemisten hier in het westen, 

op zoek naar het eeuwige leven. Als het ka ons 

ba aanstuurt, dan kan ik bewust bij die 

aansturing aanwezig zijn, en bewuste keuzes 

maken. 

 

Bewustzijn is een moeilijk begrip. Vooral omdat 

het verschillende definities heeft. Ik vat het 

vooral samen in het werkwoord “gewaar-zijn” 

(het engelse awareness). Je bewustzijn van de 

werkelijkheid, de wereld om je heen, is 

afhankelijk van hoe je het „ziet‟ en dat is weer 

afhankelijk van je vermogen van „gewaar-zijn‟. 

Dit vermogen heeft veel te maken met het 

functioneren van onze zintuigen, de wijze 

waarop de waarneming werkt. Het aloude „eerst 

zien dan geloven‟ gaat alleen op als je denkt 

dat je neutraal kunt kijken. Maar dit blijkt niet 

het geval. Overtuigingen maken dat we de 

dingen zien „als‟ de dingen die we zien. Ons 

gewaar-zijn is gekleurd en niet neutraal. Als we 

ons bewustzijn, of beter gezegd, ons gewaar-

zijn willen ontwikkelen, dan moeten we onze 

zintuigen trainen. En dan bedoel ik niet alleen 

de vijf gewone zintuigen, maar ook en juist, de 

nieuwe extra zintuigen. In de boeddhistische 

literatuur is ons denken het zesde zintuig. 

Daarnaast heeft het Ka-lichaam ook zintuigen. 

Dus waanneer we onze epifyse trainen, het 

zilveren koord versterken, ons bewustzijn 

vergroten tot in het Ka-lichaam, dan kunnen we 

ook van daaruit „kijken‟.  

 

De materiele werkelijkheid horen we door 

trillingen, of voelen we door aanraking. Trillin-

gen hebben een drager nodig, zoals een golf in 

het water, of geluid door de lucht. We zien, 
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bijvoorbeeld, ook de werkelijkheid door de 

weerkaatsing van licht. Dit licht is een van de 

vele vormen van em-golven (electromag-

netische), zoals een radiobericht of röntgen-

stralen. Deze hebben ook een drager nodig, het 

torsieveld, de tijdstroom zelf. Deze fenomenen 

leveren ongeveer de gezichtshorizon van het Ba 

lichaam. Maar het Ka ziet hier aan voorbij. Alle 

„buiten‟ of „boven‟ zintuiglijke ervaringen zijn 

het gewaar-zijn van de wereld door het ka-

lichaam. Het ka heeft een wijdere horizon van 

gewaar-zijn. Het ka kan het torsieveld, en de 

informatie daarin, opnemen. Het kan 

communiceren in het torsieveld. Een veld 

waarin de maximum snelheid vele tienduizen-

den keren sneller is dan het licht. Misschien is 

er wel sprake van tegelijker-tijd. 

 

Samenvattend. Het bewustzijn als gewaar-zijn 

kan worden ontwikkelt. Deze ontwikkeling is 

geen instant transcedentie, maar de vrucht van 

een proces van training. De ontwikkeling start 

met het activeren van de epifyse en het 

versterken van het zilveren koord. Op deze 

wijze wordt het geleidelijk aan mogelijk om het 

bewustzijn uit te breiden naar het ka-lichaam. 

Zodra dit gebeurd ontstaat er gewaar-zijn 

vanuit het ka-lichaam. Deze vorm van perceptie 

en communicatie volgt het torsieveld. Com-

municeren in, of via, het torsieveld is buiten de 

tijd en ruimte. Om hier een voorbeeld van te 

geven. Kozyrev vermoedde dat sterren 

torsiekracht uitzenden. Zijn metingen waren 

dan ook gericht op de sterren. En hij richtte zijn 

meting niet op de zichtbare ster, maar op de 

actuele locatie van de ster. Want immers het 

zichtbare licht van een ster die vijftig miljoen 

lichtjaren ver staat, doet er even zolang over, 

en laat de plaats zien waar de ster stond vijftig 

miljoen lichtjaar geleden. Inmiddels staat ze 

daar helemaal niet meer. Alle sterren die wij 

zien, zijn niet waar ze nu te zien zijn. Dat kon 

Kozyrev nauwkeurig nameten. Torsie is bijna 

tegelijkertijd, dus torsie meet de actuele locatie 

van de ster. Communicatie via dit veld is 

daarom dus ook direct. De wereld die we ons 

bewust kunnen gaan worden via het gewaar-

zijn van het ka-lichaam is een wereld zonder 

maximumsnelheid van het licht. Een wereld 

waar de tijd en de ruimte andere 

eigenschappen hebben dan we nu kunnen 

overzien. 

 

 

 

 

 

 

Noten  

 

I. Arnout Geulincx (1625-1669) was in 

de Nederlanden een van de meest 

consequente en oorspronkelijke 

aanhangers van Descartes. Lees 

meer in ‘Van de hoofddeugden’ Ambo 

isbn 9026307861 

II. Olga Kharitidi, ‘Het pad naar de 

sjamaan’, Bruna, isbn 9046110206 

III. Andere beschrijvingen van dit veld 

vind je terug in ‘Energy from the 

vacuum’ van Tom Bearden waarin hij 

het Theta-veld van Tesla uitlegt. 

IV. Cosmic Consciousness of Humanity: 

Problems of New Cosmogony 

(Kaznacheev and Trofimov, 1992). 

Zie ook: The PAKAL VOTAN Project 

ism het russische ISRICA, J. 

Arguelles, 1987,1989. 

zijn is niet voorbehouden aan sjamanen, 

wonderdoeners en heiligen. Een heel groot stuk 

van onszelf leeft tegelijkertijd in al die 

dimensies. Daar zit onze blauwdruk, daar zitten 

de codes van ons herstel. Daarvandaan doen 
we aan onszelf wonderen verrichten. 

Piet Vergunst 

www.jouwkoers.com  

 


