Omikron of Omega?
De nieuwste virusvariant is gedoopt als omikron. Er zijn in de naamgeving van de successieve
varianten een paar letters van het Griekse alfabet overgeslagen; vanwaar deze keuze en deze naam?
Ik moest meteen denken aan een passage in mijn boek Het Wezen van Water – verborgen dimensies
ontsluierd. Het laatste hoofdstuk gaat over gematria, getallensymboliek en water. En daar noem ik
een keer ‘omikron’.
In dat hoofdstuk leg ik verband tussen (de vorm en maten) van de moleculaire structuur en de
esoterische betekenis (symboliek) van water met een drietal getallen, te weten 40, 81 en 105. Bij 81
komt omikron om de hoek kijken. Waterstof is nummer 1 en zuurstof nummer 8 in het periodiek
systeem der elementen. Het molecuulgewicht van water is 18. De grondfrequentie die natuurvolken
gebruik(t)en om te communiceren met hun voorouders is 81 Hz. Dit is ook de grondfrequentie van de
sarcofaag in de koningskamer van de Grote piramide te Gizeh, een heilige frequentie
overeenkomend met de oerstem van Moeder Aarde. En 81 is een scheppingsgetal, gematrisch gezien
(decimaaltekens daargelaten) de helft (1,618/2 = φ) van phi, de Gulden snede of Goddelijke
verhouding.
De gnostische naam voor God is IAO, 81 is het getal van God. De bijbehorende herleide getalswaarde
volgens de Griekse isopsefie (getallenmagie, waarbij met getallen bepaalde woorden of
uitdrukkingen kunnen worden weergegeven) of kabbalistische gematria (Joodse numerologie)
bedraagt: I (10) + A (1) + o (omikron 70) = 81 óf I (10) + A (1) + O (Omega 800) = 811. Het zijn drie
letters van het Griekse alfabet. I, A en O staan voor resp. Iota, Alfa, Omega. Als kleine letter is de iota
(jota) het kleinste teken van het Griekse alfabet en symboliseert ‘het geringste’ of ‘niets’, maat van
alle dingen. Alfa en Omega zijn begin en einde. Gematrisch leidt 81 tot 9 en 811 tot 10. Negen en tien
zijn op zich weer bijzondere getallen.
Al vanaf de tijd van Pythagoras symboliseert 9 afronding, voltooiing, drempel naar een hoger niveau
en 10 nieuw begin, volmaaktheid, vol-ledigheid. Op vele plaatsten is deze symboliek toegepast. Zo
zijn bijvoorbeeld in de kerk te Vries (Drenthe), daterend uit de 12e eeuw, 18 boogjes te zien aan de
zuidkant (gerelateerd aan de zomerzonnewende, de dagen korten) van de toren en 19 aan de
noordkant (gerelateerd aan de winterzonnewende, de dagen lengen). Gesommeerd leveren 18 plus
19 de waarde 37, onze ideale lichaamstemperatuur. Aan de westzijde van de kerk bevinden zich 37
boogjes in het metselwerk. De kerk bemiddelt symbolische tussen dood en leven, die door één stap
gescheiden, samen een eenheid vormen. In de beide zijden van de kerk wordt onderscheid gemaakt
tussen leven in de stof en leven in de geest.
Even terug naar water, ons aller levenselixer. We zitten er vol mee. Een waterstofatoom en een
zuurstofatoom hebben resp. 1 en 8 protonen in de kern. Hun lading wordt bepaald door de
elektronen er omheen, resp. 1 en 8, samen 9. Het watermolecuul H2O telt 10 protonen. De vorming
van waterstof en daarna zuurstof na de oerknal vormde de voltooiing van het ontstaansproces van
beide elementen. Daarna kon water (H2O) gevormd worden als een nieuw begin (van evolutie).
Samen neutraliseren ze hun lading, echter het watermolecuul is wel een elektrische dipool. De
binding tussen zuurstof en waterstof is polair-covalent, waardoor een klein ladingsverschil, negatief
en positief, ontstaat binnen H2O. Positief aan een kant, negatief aan de andere kant van het
molecuul. Ook hier is het een kleine stap van 9 naar 10.
In deze te beknopte beschouwing over de symbolische duiding van getallen zien we dat de naam van
God I (10) + A (1) + o (omikron 70) is 81, gelinkt aan afronding en voltooiing. Zodra de hoofdletter
gebruikt wordt belanden we in (10) + A (1) + O (Omega 800) is 811, gelinkt aan nieuw begin. Willen
de overheden met omikron hun (vaccinatie)programma afronden en voltooien? Laten we ons bewust
zijn dat we daarin niet meegaan, noch kiezen voor die afronding en voltooiing (of het moet het einde
van de ellende zijn), doch ons opmaken voor het nieuwe begin. Met een hoofdletter.

