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Op 5 april komt de release van The Moses Code film met een “unieke gesynchroniseerde wereldwijde opening”1, slechts enkele weken na de publicatie van het
boek met dezelfde titel. Het boek en de film worden zonder twijfel bestsellers met
een verwachte promotie door Oprah Winfrey en anderen. Het boek/de film volgt
op de release van The Secret, vorig jaar, die meer dan 59 weken op de bestsellerlijst stond van de New York Times. The Secret, ook een boek & film, werd sterk
gepromoot door Oprah en bevat een gelijkaardig soort boodschap. In wezen
focussen beide projecten op de goddelijkheid van de mens, zijn bekwaamheid
onze persoonlijke levens en tenslotte het veranderen van de wereld, door middel
van verborgen mysteries die de projecten naar veronderstelling onthullen.
De uitgever van The Moses Code detailleert het thema van het project:
Is het mogelijk dat bijna 3.500 jaar geleden aan Mozes het geheim werd gegeven voor het aantrekken van alles wat u ooit begeerde? De Mozes Code werd voor het eerst gebruikt om een van
de grootste mirakels te creëren in de geschiedenis van de wereld, maar daarna was ze weggeborgen, en enkel aan de hoogste ingewijden werd toegestaan ze te praktiseren. In dit boek onthult James F. Twyman de Code voor het eerst, en toont hoe ze kan gebruikt worden om wonderen te creëren in uw leven … en in de wereld. Door de principes te praktiseren die in het boek
gepresenteerd worden zal u ontdekken hoe u het krachtigste manifestatiegereedschap in de geschiedenis van de wereld kan integreren in uw leven.
The Moses Code is een soort van vervolg, of volgende stap, op The Secret welke zich richtte op de
Wet van Aantrekking, die indien oprecht beoefend, belooft dat uw hopen en dromen in vervulling
zullen gaan. The Secret vertelt lezers en kijkers hoe dit mogelijk is: “U bent God in een fysiek lichaam … U bent alle macht … U bent alle intelligentie … U bent de schepper” (p.164). Overigens,
de auteur van The Secret, Rhonda Byrne, bedankt een groep van “spirit guides” (geestelijke gidsen),
genaamd Abraham, voor “hun inspirerende leringen” (p. xv).
Nu, The Moses Code leidt zijn volgelingen verder op het metafysische1 pad:
Misschien werd u gezegd dat deze Wet helemaal gaat over het “verkrijgen” van de dingen die u
wenst - dingen waarvan u denkt dat ze uw leven meer genoegdoening zullen geven. Maar wat
als dit pas de eerste stap is, en het breken van de Mozes Code meer afhangt van wat u bereid
bent te “geven” dan te “krijgen”. Dat zou betekenen dat u de macht bezit om wonderen te doen
in uw leven, hier en nu! Het zou ook betekenen dat u de bekwaamheid hebt, zelfs de verantwoordelijkheid, om die macht te gebruiken voor meer dan enkel het aantrekken van geld, een
betere wagen, of een betere relatie. U bent hier om de macht dan de Godheid zelf te gebruiken
om een wereld te creëren die gebaseerd is op de wetten van medeleven en vrede. Dat is de taak
die voor ons ligt.
In een YouTube trailer van The Moses Code, wordt de kijkers onderricht om tot zichzelf IK BEN te
zeggen om zo hun eigen goddelijkheid en macht te helpen bevestigen. In een bepaald segment zegt
een man: “Ik BEN de weg, IK BEN de waarheid, IK BEN het licht [leven]”.
Metafysica: uit het Grieks: ta meta ta phusika → wat na, achter de fysieke zaken ligt. Deel van de wijsbegeerte dat
zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen. (Van Dale).
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Lighthouse Trails sprak met een Mozescode-stafmedewerker op 3 maart en er werd gezegd dat de
film “significant herbewerkt werd” wat leidde tot het “eveneens herbewerken van de trailer”. De
nieuwe trailer (die gezien kan worden op de Mozes Code website) verschilt erg van het origineel.
Men is van meer dan 5 minuten afgedaald naar 1:41 minuten. De nieuwe trailer laat de IK BEN
uitspraken weg, en ook elke vermelding van enkele New Agers die in het project betrokken zijn
(zoals Neale Donald Walsch). De nieuwe trailer richt zich meestal op de oudtestamentische Mozes
en dat kan ertoe leiden dat sommigen gaan geloven dat dit een christelijke film is over de patriarch
Mozes. En zoals kan gezien worden op de Mozes Code website, is het nu niet meer duidelijk wie
van de New Age bij deze zaak betrokken is.
In The Secret maakten veel New Age “leraren” deel uit van het project, samen met Neale Donald
Walsch, Michael Beckwith, Jack Canfield, and John Gray (Men are from Mars, Women are from
Venus). Het Mozes Code project heeft een veel grotere opstelling van New Age presentators, inbegrepen Neale Donald Walsch, Andrew Harvey, Cheryl Richardson, James van Praagh, Debbie Ford,
Michael Beckwith, en een aantal anderen die toegewijd zijn aan de New Age visie voor de wereld.
De Mozes Code trailer verklaart dat op 6 april honderdduizenden mensen de gelegenheid zullen
hebben samen te komen in kleine groepen over de hele wereld om “deze vrede uit te stralen en deze
technologie te gebruiken [de Mozes Code] om zich te focussen op het Midden-Oosten”. Op de Mozes Code website wordt uitgelegd waarom dit wordt gedaan: “Het is nu wel voor de meeste mensen
duidelijk dat wanneer grote groepen samenkomen voor één enkele, gefocuste reden, wonderen gebeuren”.
Zij die de New Age filosofie bestudeerd hebben weten dat New Agers geloven dat wanneer een
kritische massa (zogezegd gebaseerd op een fysieke wet) samenkomt in meditatie, de rest van de
mensheid zal overgehaald worden (door een soort van geestelijke magnetisatie), en in deze eenheid
zal de aarde genezen worden. De allereerste vereiste om dit te laten gebeuren is een wereldomvattende massa-meditatie door mensen die geloven dat zij goddelijk zijn en medescheppers in het universum.
De Mozes Code zegt dat mysticisme een oprijlaan is om een “frequentie” binnen te gaan die ons in
een heilige plaats drijft die God genoemd wordt, en deze frequentie kan binnengegaan worden door
je te keren tot het “IK BEN”-veld dat “heilige ervaringen helpt te initiëren en verbeteren … het potentieel is veelbelovend, in het bijzonder met betrekking tot het assisteren van de IK BEN DIE IK
BEN ademhalingsoefeningen … ontwikkeld voor de Mozes Code”.
Het ziet ernaar uit dat via het succes van The Secret er een nieuwe drempel is overschreden met de
acceptatie van het publiek van metafysische praktijken en filosofieën. De Mozes Code werd ontworpen om de acceptatie hiervan tot een nieuw niveau te brengen. De mensen achter deze projecten
weten dat zij maar een smal kader van opportuniteit hebben om de westerse maatschappij te verzadigen voordat de mensen zich gaan vervelen of sceptisch worden. Overal waar men kijkt dezer dagen vindt men mensen die zich keren tot de mystiek en het bovennatuurlijke voor de antwoorden op
hun problemen. Eén prominente rabbi, die schrijft over actuele sociale toestanden, heeft geschreven
dat 40% van de mannen van middelbare leeftijd en 33% van de vrouwen van middelbare leeftijd
lijden aan allerlei vormen van depressie.2 Wat zou er aantrekkelijker kunnen zijn voor deze miljoenen mensen dan dat zij in staat zouden zijn hun omstandigheden te veranderen op een snelle en actuele manier. Dit is wat boeken zoals The Secret en The Moses Code aanbieden, en het bijbelse
evangelie wordt door deze miljoenen gezien als gedateerd en irrelevant. Onze taak als christenen is
het tegenovergestelde te verkondigen, en door dit te doen bewaren we de enige boodschap die eeuwig leven aanbiedt.
“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen
worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen
van demonen” (1 Timotheüs 4:1).
“Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar
voor ons die behouden worden, is het een kracht van God” (1 Korinthiërs 1:18).
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Links voor verdere studie
“The Moses Code”:
http://www.alittleleaven.com/2008/02/moses-code.html (Trailer 5:17 min.)
http://www.letusreason.org/Nam%2038.htm
“The Secret”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TheSecret.pdf (NL)
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=500&more=1&c=1
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=520&more=1&c=1
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?cat=38
http://www.letusreason.org/Popteac36.htm
http://www.letusreason.org/Popteac37.htm
http://www.letusreason.org/Popteac38.htm
http://www.letusreason.org/Popteach39.htm
http://www.christianinformation.org/article.asp?artID=109
http://www.albertmohler.com/blog_read.php?id=907
“Een Cursus in Wonderen”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen.pdf (NL)
Oprah Winfrey:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen2.pdf (NL)
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Oprah.pdf (NL)
Neil Donald Walsch:
http://www.crossroad.to/articles2/05/indigo.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen2.pdf (NL)
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