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Doel
Alles heeft een doel, alleen zien wij dikwijls niet de doelstellingen van
alles wat geschapen is. Wij mensen voelen veelal nog wel aan dat we
niet geschapen zijn om alleen maar te produceren en te consumeren. Wij
worden door onze geboorte op aarde gezet en zijn nog vrij onwetend.
Onze ouders, en al heel vroeg de scholen (staats-indoctrinatie) gaan ons
kennis bijbrengen, opvoeden en onderwijzen heet dat. Dus wijzer maken
dan we zijn. We moeten vanaf ons 4e jaar tot ongeveer ons 18e jaar op
schoolbankjes zitten om een bepaalde graad van kennis te verkrijgen, om
een maatschappelijke positie te bekomen en te zorgen voor een inkomen.
Dat inkomen bestaat uit geld dat gebaseerd is op lucht, vanuit een
systeem dat door een kleine elitegroep mensen in het leven is geroepen.
Wij worden onderdaan van hun systeem vanwege de aangifte die onze
ouders doen van onze geboorte. Daarin hadden wijzelf geen keus. Wij
houden gezamenlijk door onze bijdragen en gedwongen betalingen van
lasten = belastingen, hun systeem overeind. Is dat het doel waartoe wij
op aarde zijn geplaatst? Is ons leven op aarde inderdaad een soort
leerschool? Of is het een test-periode? Zie de video waarop Toine
Manders, lijsttrekker van de Libertarische Partij toelicht dat Belasting
diefstal is, en dat de Overheid het probleem is, en het onze morele plicht
is
belasting
te
ontwijken;

https://www.youtube.com/watch?v=ga5I4uFDAy8
https://www.youtube.com/watch?v=DFtM96Y2LHA
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Is het normaal dat wij in een democratische dwangbuis-situatie leven,
waarin overheden alle macht in handen hebben en burgers vogelvrij zijn?
Overheden kunnen schrikbarend hoge dwangsommen opleggen voor
geringe bouw-overtredingen, of zelfs wat in het geheel geen bouwovertredingen zijn. De christelijke SGP-gemeenten nemen hierin het
voortouw, met de gemeente Putten aan het hoofd, die het presteerde om
in één jaar tijd 850.000,- euro aan dwangsommen te innen. De wethouder
handhaving A. Kleier van de gemeente Putten noemde het een
Heksenjacht, maar schijnt deze abnormale gang van zaken niet te kunnen
stoppen in z’n eentje. Pure diefstal om op deze manier de burgers te
beroven. Maar hieraan komt spoedig een einde, zo goed als de waanzin
van de middeleeuwse heksenjacht een einde nam toen de rationele waan
ervan publiekelijk bekend werd. Ard Kleier heeft inmiddels bedankt als
wethouder.
Waarom komen wij niet als volwassenen en volleerde mensen op aarde?
Wij moeten gedwongen eerst een heel aantal jaren leren op de scholen
om een goede baan te bekomen, en dan kunnen we tot onze
pensioenleeftijd werken, en daarna uitblazen. Wat leren wij? En wat
doen we ermee? De één krijgt meer levenslessen te leren dan de ander,
en waarom? Wat voor taak is er voor hen weggelegd die soms zware
lessen krijgen opgedragen? Wanneer wij de menselijke geschiedenis
overzien, lijkt er geen planeet te zijn die zozeer vervuld is met allerlei
vormen van kwaad dan de onze, de aarde. Vandaar dat het voor velen
geen pretje is om op aarde te vertoeven. Wij zijn op aarde gezet en weten
niet goed waar wij vandaan komen en waarheen wij op weg zijn. Ook
beseffen velen niet het doel van het leven. Het zijn de religies die getracht
hebben om antwoorden te vinden op de vele levensvragen. Echter, ook
de religies tasten in het duister. Zij hebben misbruik gemaakt van de
onwetendheid der mensen door een systeem op te bouwen waarbij de
mensen worden gebruikt om het systeem in stand te houden door angst te
voeden zodat de mensen graag betalen voor de leugens die hen worden
voorgehouden. Religies vertellen ons dat wij van hemelse afkomst zijn,
sterrenkinderen, zielen die voortleven en in vorige levens reeds op aarde
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waren, althans dat leren sommigen religies. De christelijke religie vertelt
ons over Adam en Eva en hun zondeval, waardoor ook wij belast zouden
zijn, zodat wij geneigd zouden zijn tot alle kwaad. Wij dienen ons te
bekeren om te voorkomen dat wij na dit leven in de hel zouden worden
geworpen. Religies houden ons een hemel of nirwana voor waarin wij
na dit leven zouden mogen aanlanden, indien we geloven wat ons wordt
opgedragen in hun geloofsbelijdenissen.
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Volgens Genesis 1-3 zijn wij als mensen goed geschapen, om
heerschappij te voeren over alle andere levensvormen. Heeft de
Schepper ons op aarde geplaatst als in een doolhof en Zichzelf daarna
terug getrokken en ons aan ons lot overgelaten? Is de aarde voor ons als

een woestijn waardoorheen wij al ploeterend reizen om ooit in een
hemels vaderland aan te mogen landen? Het leven is voor de westerse –
en voor alle mensen- een harde strijd om te overleven. Dat was in oude
tijden nog veel erger, gezien de techniek de mensheid geholpen heeft om
zich beter te kunnen wapenen tegen de weerbarstige natuur. Eerder
overleefden alleen de sterksten en vielen de zwakkeren af. Momenteel
worden ook veel zwakkeren in leven gehouden op allerlei kunstmatige
manieren. Wij zien dat het kwaad in de wereld gekomen is. Hoe precies?
Doet er niet toe. Het is er. Dagelijks lezen wij in het nieuws over
moorden, schietpartijen, geweld, etc. Waarom hebben zoveel mensen er
behagen in om slechte dingen te doen? Deze vraag wordt door religies op
verschillende wijze beantwoord. Doordat wij in een christelijke wereld
leven kennen wij de stellingnames ervan het beste. Het christendom leert
dat de Schepper ons goed heeft gemaakt, en dat Adam en Eva de eerste
mensen zijn, die misleid werden door een wezen dat Nachash heette.
Deze eigennaam heeft men vertaald door ‘slang’. Dat werkt verwarrend.
Vanwege de overtreding van Eva en Adam zou de Schepper hen buiten
de Hof van Eden hebben geplaatst, van : zoek het nu zelf ook maar verder
uit! Hij gaf hen wel een belofte dat zij alszijnde het vrouwenzaad
uiteindelijk de strijd tegen het slangenzaad (het nageslacht van Nachash)
zouden winnen. Intussen waren ze in de harde werkelijkheid geplaatst,
aangekleed met rokken die de Schepper hen gaf. Daarna ondervonden zij
aan den lijve dat hun eerstgeboren zoon Kain een broedermoordenaar
was, die een eigen leven voerde waarbij geweld niet werd geschuwd, met
techniek, stedenbouw, etc. De Scheppergod hield wel van de mens
ondanks de afwijkingen. Volgens de christelijke kerk zou Hij een klein
deel van de mensen hebben uitverkoren om in de hemel bij Hem te mogen
komen na dit leven. De Scheppergod zou wel woedend geweest zijn
vanwege de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, en om Zijn woede te
stillen zou Hijzelf in een geheim raadsbesluit hebben gekozen voor de
redding van die kleine elitegroep uitverkorenen, door Zijn enige zoon te
laten vermoorden in hun plaats, waardoor afbetaling zou plaatshebben en
Zijn woede zou worden gestild. De rest van de mensen laat de
Scheppergod schijnbaar koud, trekt Zich er niets van aan en zendt hen na
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Wanneer wij weer tot de aarde terugkeren na geleefd te hebben, en
begraven worden, wordt dat sterven genoemd. Dat woord wijst erop dat
we naar de sterren terug zouden keren. Ster-ven. De menselijke ziel zou
dan reeds door God worden geoordeeld na het overlijden, waar beslist
wordt of wij door de hemelpoort naar binnen mogen gaan, of verwezen
worden naar de brandende hel. Er zou een weging plaatsvinden waarbij
onze daden op goed en kwaad worden gewogen. Dat vond in oud-Egypte
reeds plaats. De meeste mensen zouden te licht worden bevonden, en tel
dan maar uit waarheen ze zullen verwezen worden. Eigen schuld, dikke
bult!
De meeste mensen, wanneer we zo rond ons heen kijken, zijn hun hele
leven druk en bezet met het vergaderen van geld, roem en macht over
anderen. Zij bekommeren zich weinig of niets over anderen, en de één
z’n dood is de ander z’n brood. Dat is het leven vanuit een eigen ego, wat
berust op zelfmisleiding. Weinigen zijn er die tijdens hun leven hun ego
verliezen en opstaan in een nieuwe hoedanigheid, in liefde en wederzijds
dienen. Zij leren geven, hulpbetoon, verspreiding van goede kennis. Zij
bieden weerstand aan het kwaad, zijn tegen geweld, onderdrukking en
slavernij. Zij kennen hun beperkingen en staan naar vervolmaking. Zij
weten dat hun brein in veel gevallen tekortschiet en hun ware weten in
hun hart zit.
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dit leven naar de brandende hel tot in alle eeuwigheid, althans volgens
het christelijk dogma. De lijfelijke duivel die in het christendom alom
wordt aangetroffen mag dan met de grootste buit ervan doorgaan en in
z’n vuistje lachen. De christelijke gedachtegang is dus wel wat aan de
barbaarse kant, maar wordt wel door het merendeel als waarheid geloofd.
Zo heel erg veel indruk maakt de leer der hel blijkbaar niet op hen, want
in hun overlijdens-advertenties gaan de meeste toch wel glorieus de
hemelpoort binnen. Kinderen die jong sterven zijn helemaal goed af,
want zij worden alom geacht terstond in de hemel te worden ontvangen.
De aarde kan wel zonder de mens en zou wellicht beter af zijn geweest
als de mens erop niet zoveel vuiligheid had geproduceerd. Maar de mens
kan niet zonder de aarde, is
aards en keert daar weer naar
terug. De natuur op aarde is
afhankelijk van wat erop aan
planten, dieren en dergelijke
geplaatst is. Zo kunnen bijen
niet worden gemist voor de
planten en bomen. Alles op
aarde
is
van
elkaar
afhankelijk, waarbij de mens gemist zou kunnen worden. De mens is
echter door de Schepper wel op de aarde geplaatst om de gang van zaken
te beheren, om er op aarde een paradijs van te maken. Toen de mens
verdreven werd uit de Hof van Eden (dat was niet het paradijs, en laten
wij voorzichtig aannemen dat de Hof van Eden op aarde heeft gelegen en
een werkelijke hof was) kwam de mens moederziel alleen te staan
tegenover een harde realiteit van een soms weerbarstige natuur. Om te
overleven heeft de mens daarna veel zaken van de natuur naar zijn hand
gezet. Dat heeft gevolgen, aangezien de natuurwetten zich niet laten
dwingen tot wijziging. Daar zitten wij -met de vruchten als mensheidmee opgezadeld, zo dat zelfs de techniek ons niet meer eruit kan
verlossen. Angstvallig zoeken wereldleiders naar oplossing om de
mensheid te laten overleven, althans een klein deel ervan. Zij zien in dat
7
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de natuurkrachten zich opmaken om zeer hard toe te slaan, vanwege alle
ongerechtigheid die op de aarde drukt. Wij zijn met atoomkrachten bezig,
met HAARP en CERN, met allerlei andere technieken om de aarde en al
wat erop is te verzieken. Er zijn veel problemen die zo groot zijn dat er
geen oplossingen meer voor zijn te bedenken, en dat de natuur zich gaat
wreken. Echter, de massa’s hebben weinig interesse en kennis van wat er
zich afspeelt en hoe we een betere wereld zouden kunnen gaan scheppen.
De mensheid heeft van de aarde een puinhoop gemaakt, een onleefbaar
oord, dat op het punt staat om in elkaar te ploffen, totaal onbewoonbaar
te worden.
Te CERN wil men via de LHC deelnemen aan het proces om een elitedeel
van de mensheid te herscheppen via verandering van het DNA tot
hyrbiden en chimera’s. Zie de videos van Anthony Patch. CERN the
truth unleasing Abaddon. Destruction first, then rebirth.
Hemel of aarde.
Professor dr. A.J.Th. Jonker in het boekje “Doodsschaduw en
Morgenstond” schrijft het volgende naar aanleiding van het
vreemdelingschap op aarde, Hebreeën 11.
“In de dagen van het oudste christendom, in de middeleeuwen, tijdens de
Hervorming en nog lang daarna, was voor het algemene bewustzijn der
toekomende wereld een vanzelfsprekende werkelijkheid, van oneindig
meer belang dan de tegenwoordige. Men had er alles voor over om in de
hemel te komen. Men voelde het tenminste als een verplichting er alles
voor over te hebben. Het aardse leven werd opgevat als een
doorgangstijdperk en oefenschool voor de eeuwigheid. Later heeft, onder
invloed der nieuwe beschaving, het denken en streven en handelen der
mensen een andere richting genomen. Men kreeg er genoeg van om de
tegenwoordige wereld enkel als een tranendal te beschouwen. “
Inderdaad is in de christelijke kerken het ‘vreemdelingschap’ altijd
uitgelegd zoals door Jonker hierboven is beschreven. Het gaat echter
erom dat Abraham en anderen zich afzijdig hebben gehouden van de
8
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wereldse en afgodische bezigheden der mensen. Zij zagen uit naar de
komende nieuwe Gouden Eeuw, de Godsregering, de heerschappij van
JHWH op de vernieuwde aarde, zoals aangekondigd door de profeten.
Dat is de hemel op aarde, waarover psalm 37 spreekt. Dat is het gezegend
nieuwe aardrijk dat de vromen zullen beërven. Die nieuwe aarde ligt niet
ergens in een verre hemel boven ons, maar is de planeet waarop wij
momenteel leven, maar dan in herstelde vorm. Het huidige tijdperk
waarin wij leven is vol razernij, afgodendienst en slavernij. De mensheid
baant zich al razend een weg door het leven, met hoge snelheden, per
auto, vliegtuig en raket. De mensheid is na eeuwenlange testen niet boven
het niveau van de kannibalisten uit gestegen. Een dier is een collega
schepsel, door de Scheppergod geschapen. Waarom eten de mensen dan
dierenvlees? Een weldenkend mens gaat toch geen collega-schepselen
opeten! De Bijbel is doordrenkt met het doden, offeren en opeten van
dieren. Dat lijkt een vorm van kannibalisme. Het gebod ‘Gij zult niet
doden”, zou blijkbaar niet gelden voor dieren om deze te doden en te
verorberen. De vleesindustrie slokt een groot deel van de
landbouwprodukten op. De economie draait voor een groot deel op de
vleesindustrie. Bovendien wordt er veel geknoeid met de beesten, door
o.a. glenbutarol toe te voegen aan hun eten zodat ze sneller groeien en
dikker worden. De mensen voeren de beesten ziek, en worden er zelf ziek
van, zonder dat het tot hen doordringt dat ze de aarde onleefbaar maken.
De mensheid kan zich nogsteeds niet naar behoren voeden om gezond
te zijn en om een sterk nageslacht te verwekken.
GEZONDHEID! Geen vlees = gezonder (dit is uit een artikel van
Internet) De Amerikaanse organisatie van diëtisten nam in 2009 al het
standpunt aan dat een dieet zonder vlees en zelfs geheel zonder dierlijke
producten gezond is voor mensen van alle leeftijden (inclusief zwangere
vrouwen, jonge kinderen en atleten) en zelfs gezondheidsvoordelen kan
opleveren ten opzichte van een standaard dieet. En ook in Nederland
klinkt het wetenschappelijke geluid dat veganisten meestal gezonder
zijn dan vleeseters! Kortom: vlees en vis even laten staan en vervangen
door plantaardige eiwitbronnen is geen straf voor onze gezondheid!
9
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Zie hier hoe de Finse overheid in de jaren '70 het aantal hartpatienten in
Finland drastisch verlaagde.
Hart- en vaatziekten Een op de vier Nederlandse vrouwen sterft aan
hart- en vaatziekten. Uit een vrij recent Brits onderzoek met meer dan
44.500 mensen, bleek dat de
mensen die geen vis en vlees
aten 32% minder kans hadden
op hart- en vaatziekten dan de
mensen die met regelmaat vis
en vlees aten. Het Planbureau
voor de
Leefomgeving berekende in
2014 samen met een groep internationale onderzoekers wat er zou
gebeuren als inwoners van Europa de helft minder vlees, zuivel en
eieren zouden eten. Een van de conclusies was dat het aantal
hartpatienten fors zou dalen.
Kanker Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een
vleesvrije leefstijl de mens goed doet. De
Wereldgezondheidsorganisatie van de VN en het Voedingscentrum
raden de burger dan ook aan om minder vlees te eten, omdat rood en
bewerkt vlees het risico op darm- en longkanker verhogen. Uit cijfers
van het CBS blijkt dat darmkanker op long- en borstkanker na voor
de meeste kankersterfte in Nederland zorgt. Ook is er een verband
gevonden tussen rood en bewerkt vlees en maagkanker. Uit zeer recent
onderzoek blijkt dat dierlijke eiwitten schadelijk zijn voor de lever.
Teveel vlees veroorzaakt leververvetting. Het advies is dan ook om te
matigen met vlees.
Ouderdomsziekten Het dagelijks eten van rood en bewerkt vlees
vergroot volgens de Gezondheidsraad ook de kans op diabetes type II
en beroerte. Australische onderzoekers kwamen tot de conclusie
dat vlees even dikmakend is als suiker. Daarnaast zijn er aanwijzingen
dat de consumptie van rood vlees de veroudering van het lichaam kan
10
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versnellen. Mogelijk vergroot gebakken vlees bovendien de kans
op Alzheimer en dementie. Dit zijn relatief dure ziektebeelden waar
veel zorg voor nodig is, en deze drukken dan ook op de nationale
zorgkosten. Let op: bovenstaande gezondheidsrisico's gelden zowel
voor biologisch als regulier vlees.
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Momenteel zit in 80% van leverworst en pate Hepatitis E, omdat enorm
veel Nederlandse varkens aan Hepatitis E lijden. Dit virus vormt met
name een risico voor mensen met een lage weerstand en zwangere
vrouwen. Er kan acute geelzucht optreden en mensen kunnen
chronische Hepatitis E krijgen. Hepatitis E genotype 3 is ook afkomstig
uit de varkenshouderij en zorgt na besmetting bij gezonde mensen voor
pijn en verlammingsverschijnselen. (Tot zover het citaat)
Er zijn zoektochten gemaakt door wetenschappers naar de zingeving,
moraal en misschien zelfs naar God, zie:
www.tvgids.nl/waarom-zijn-we-op-aarde/programma/23446991/
https://www.npo.nl/waarom-zijn-we-op-aarde/VPWON_1265277

Demoralisering van de mens

Ziekteverwekkers Tot slot vormt de intensieve veehouderij een gevaar
voor volksgezondheid vanwege dierziekten die via fijnstof op mensen
overgebracht kunnen worden, wat kan resulteren in een epidemie.
11

In de Boekrol van Henoch –in het Zuid Afrikaans- staat in hoofdstuk 7
het volgende over de demoralisering van de adamiet: (In hoofdstuk 6
wordt de val van de hemelse Boodschappers beschreven)
“”En al die ander saam met hulle het vir hulle vroue gevat, en elkeen
het vir homself een gekies in die een-duisend-eenhonderd-en-seventigste
jaar (dus 1170) van die wereld, en hulle het bij hulle ingegaan en hulle
besoedel deur met hulle te vermeng. En hulle het aan die vroue
towerspreuke en betowerings geleer; ook hoe wortels te sny en het aan
hulle bome getoon. En hulle het swanger geraak en groot reuse gebaar.
Hulle het alles wat die adamiet tot stand gebring het verteer en tot niet
gemaak……. Hulle het begin om teen die vogels te oortree, teen diere,
en reptiele en visse, en ook om mekaar se vlees te verorber en die bloed
te drink. Toe het die aarde die wettelooses aangekla. En Azazel het die
adamiet geleer om swaarde te maak en messe … en ook sierraden. En die
wereld het verander. En daar het groot besoedeling ontstaan en hulle het
begin te hoereer. Etc.”
12
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Veredeling van de soort, het eigen ras.
Ook Nietzsche heeft op de noodzaak gewezen voor de mens zijn dierlijke
driften en instincten aan banden te leggen, opdat hij – door beheersing
der zinnen – in staat zoude zijn een hogere mensensoort, de boven-mens
voort te brengen. Het huwelijk zou volgens hem een nieuwe basis moeten
krijgen. “Eerbied voor elkaar, noem ik huwelijk, sprak hij, maar dat, wat
de veel te velen huwelijk noemen, deze overtolligen, ach hoe dat te
noemen? Armoe van ziel van twee; vuilheid van ziel, van twee;
erbarmelijk genot van twee! Huwelijk noemen ze dat; ze zeggen dat hun
huwelijken in de hemel zijn gesloten! Vele korte dwaasheden noemen ze
liefde, en hun huwelijk maakt hieraan een eind door een lange domheid.
Boven uzelf uit moet ge leren liefhebben. Maar omdat doorgaans twee
dieren elkaar vinden in het huwelijk, moeten ze de bittere kelk hunner
hartstocht drinken. Door het lijden alleen zal het verlangen geboren
worden naar de edele mens.”
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uitgebeeld in Siegfried en in Lohengrin. Doch intussen is het nieuwe
kosmische tijdperk ingegaan, dat een eind zal maken aan Rome’s
overheersing en bijgevolg staat de wereld aan de voor-avond van de dag
waarop dit Mysterie aan allen wordt kenbaar gemaakt. Hierdoor zullen
alle weldenkende mensen leren begrijpen dat er geen vernieuwing van
wereld en maatschappij mogelijk is tenzij er een begin wordt gemaakt
met de schepping van de betere mens, die met hoofd en hart verstaat wat
de goddelijke Liefde inhoudt. Door het bovennatuurlijke te betrachten
zullen de hogere geslachten voortgebracht worden; zullen rijpere zielen
de wereld kunnen betreden, en nieuwe omstandigheden en verhoudingen
scheppen zonder welke het Koninkrijk der Hemelen onbestaanbaar zou
zijn.
Goethe heeft in zijn Faust aangetoond waartoe de ongebreidelde driften
leiden, en ook Schiller wist dat het huwelijk een riskante onderneming is
voor hen, die de hartstocht als hun leidsman nemen.
www.pentahof.nl/Brochures/.../Henschel/Wedergeboorte%20der%20Mensheid.
pdf

Alle onsterfelijken hebben in
hun dicht- en muziek-werken de
ware liefde bezongen, zoals
Beethoven in zijn negende
Symphonie, die hij opdroeg aan
de ‘mensen, die eens als
broeders zouden zijn’ wanneer
de onwetendheid, die hen thans
in allerlei hokjes gescheiden
houdt, verdwijnt. Wanneer de massa levensbewust wordt, zal ze zich
weten opgenomen in een groter verband, dat niet alleen alle volkeren,
landen en naties omvat, doch alle werelden, die het universum vormen.
Dan zal men alle schepselen, groot en klein, zomede mee of minder
begaafd, leren zien als kinderen van de ene Godheid, die voor allen zorgt
door Haar Wet, die het Geluk en de Liefde voor allen waarborgt. Wagner
heeft in zijn muziekdrama’s de hogere liefde zowel als het waarachtige
huwelijk bezongen, ofschoon in zijn tijd de kerk nog bij machte was hem
te verhinderen datgene te openbaren, wat tot heden nog een Mysterie is,
nl. de mens, beschikkend over bovennatuurlijke gaven, gelijk door hem

http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20wederko
mst%20der%20Goden.pdf
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Terugval (uit de werken van de Henschels)
Gedurende de tijdperken van cultuur-bloei was ieder volgend geslacht
beter dan het voorafgaande. Toen plantten de mensen zich niet voort,
doch door toepassing van de scheppingswet kon het geslacht hoger
worden geplant, waardoor het mogelijk was mensen als goden voort te
brengen. D.w.z. hoger-bewuste zielen of goden van andere werelden
werd de gelegenheid geboden zich op aarde te incaneren. En het zijn
immer deze goddelijke mensen geweest, die de ware cultuurscheppers
waren.
Hiervóór werd opgemerkt, dat in het heelal geen stilstand bestaat. Als
gevolg hiervan beleeft alles onder de hemel zijn opkomst, bloei en
verval. Vandaar dat gouden Eeuwen steeds weer overgaan in zilveren
en koperen en er ten laatste een ijzeren tijdperk aanbreekt, waarin geen
ware culturen worden gekend, doch slechts periodiek beschavingen
ontstaan, die spoedig daarop tot verval komen.
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Loopt een gouden Eeuw ten einde, dan treed een z.g. Godenschemering
in. De goden, die als hoger-bewuste wezens op aarde leven,
trekken zich geleidelijk terug en geven het bestuur over aan half-goden,
geboren uit de vermenging van de zonen der goden met de dochters der
mensen, gelijk de bijbel ons leert (Gen. 6:2-4). Hierdoor beginnen de
van de goden afstammende verheven eigenschappen geleidelijk te
verminderen en menselijke eigenaardigheden krijgen de overhand op
de karakters.
M.a.w. er treedt ontaarding in! Nu is het eigenaardige dat juist waar in
Plato’s mededelingen de god over deze ontaarding wil spreken, de tekst
afbreekt, zodat men zich geen zuiver beeld heeft kunnen vormen van de
OORZAAK ervan. Wel lezen we in de Kritias: “Eerst toen zij van God
afvielen en de sterfelijke natuur in hen de overhand kreeg, werden zij
slecht en God verdelgde hen”, hetgeen overeenstemt met wat de bijbel
ons vertelt aangaande het lot, dat de tijdgenoten van Noach trof.
Vandaar dat in tijden van cultuur-verval, wanneer bij de huwelijkskeuze
en de seksuele beleving de natuur-wetten uit het oog worden verloren,
de misgeboorten ontstaan. Er worden in toenemende mate zieke,
zwakke of gebrekkige kinderen geboren, welke tegen de moeilijkheden
des levens niet zijn opgewassen. Ofwel het aantal mensen wordt te
groot voor de hoeveelheid voedingsmiddelen, die de aarde kan
voortbrengen. Hierdoor wordt de kiem gelegd voor honger, armoede en
gebrek, die op hun beurt leiden tot revolutie en oorlog, door middel
waarvan de overtolligen weer worden opgeruimd.
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in overeenstemming mee leefden. De anderen werden heidenen of
barbaren genoemd. Door de voorwaarden van deze wet in acht te nemen,
blijft de cultus bestaan en is cultuur mogelijk. Doordat deze wet in onze
dagen niet meer wordt gekend, is er geen sprake van waarachtige cultuur,
doch hoogstens van civilisatie. Deze is echter niet méér dan een uiterst
dun laagje vernis, dat bij de minste druk verdwijnt en dan de innerlijke
broosheid van onze beschaving aan het licht brengt. Dat cultuur en cultus
ten nauwste samenhangen,
In het boek van Joan en Mary Henschel “Wedergeboorte der Mensheid”
beschrijven zij de Levensvreugde p.148. en het echte Heldendom.
Daarover zullen wij in een andere brochure tzt een en ander overnemen
en toelichten.
Willem Glaudemans: in Reis van de Ziel: Het leven voltrekt zich langs
universele wetten. Wat doen wij met onze talenten op aarde? Via onze
talenten kunnen wij achter onze missie die wij op aarde te vervullen
hebben komen. Talenten leiden ons naar onze schat.
De aarde behoort een afspiegeling te zijn van de volmaaktheid zoals deze
in de hemelen zou bestaan, zoals deze ons wordt voorgesteld in de
Bijbelboeken.

Wat in de oudheid ‘zondeval’ werd genoemd, is niet anders dan het
afwijken van de natuurwetmatigheid. Toen de seksualiteit in strijd met de
natuur werd beleefd, viel de mens af van zijn goddelijke natuur. Het
menselijk oer-type (geschapen naar Gods beeld en gelijkenis) verviel,
waardoor het Goddelijke zich niet langer zuiver kon manifesteren in de
mens. Het Goddelijke is hoogste Orde = Wet, en wijkt de menselijke
geboorte van de hoogste Norm af, dan kunnen geest, ziel en lichaam geen
harmonische akkoord of drie-eenheid vormen, waardoor het Volmaakte
niet meer tot volkomen uitdrukking kan komen in de ‘zondige’ mens. Is
er in de bijbel sprake van het volk Israëls, dan worden hier degenen onder
verstaan, welke overeenkomstig de Scheppingswet waren geboren en er

De mens moet beseffen dat het toegeven aan zingenot, verslavingen, etc.
hem berooft van de macht over zichzelf en z’n eigen natuur. Er is
zelfdiscipline nodig om onze taak op aarde naar behoren te volbrengen.
Het overwinnen van zingenot, verslavingen en begeerten komt het sterkst
tot uiting op het vlak der voortplanting. Wij dienen onze eigen wil en
begeerten ondergeschikt te maken aan de wil van onze Schepper, bekend
door middel van de natuurwetten. Zijn wil is wet, en waar Zijn wet(ten)
is, is deze een teken van het bestaan van een Hogere Macht, van een
volmaakt Intelligent Geest. Wij mensen dienen op aarde ons bestaan te
ordenen naar deze Goddelijke wetten. Het huwelijk dient dan ook
verankert te zijn in de natuurwetten, of te wel in de kosmische orde. De
taak die op onze schouders rust, alsook op die van de schouders der
mensheid, is om een hoger ontwikkelt en volmaakter ras voort te brengen.
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Dat noemt men veredeling van de soort. Bij dieren maken de mensen
daar nog serieus werk van, maar bij mensen wordt blijk gegeven dat men
er een hutspot van maakt. Het geslachtsverkeer dient op zulk een wijze
plaats te vinden bij harmonische huwelijken dat er sterke en gezonde
kinderen worden geboren, zonder gebreken, volgens de kosmische
wetten. De onwetendheid is erg groot op het terrein van de zuivere
voortplanting. De mensen trouwen of gaan samen wonen waardoor ze
menen de vrijheid te hebben om van een vrij seksueel verkeer gebruik te
mogen maken. Zij zien niet in dat de seksuele handelingen in wezen
‘heilig’ zijn en er zeer veel van afhangt en deze grote gevolgen hebben.
Het dient ons te gaan om reine en zuivere voortplanting. Oorspronkelijk
zouden er 12 geboden zijn geweest in plaats van 10. Twee ervan zijn
door de vroege christelijke kerk in het verdachtenbankje geplaatst en
geschrapt, nl het gebod inzake het reine huwelijk, en het gebod van de
zuivere voortplanting.
De Graalbeker is het symbool van het ‘heilige huwelijk’, net als de
verbondsark. In de Hof van Eden ging het de Schepper om de reine
voortplanting, om een hoogwaardig Goddelijk geslacht voort te brengen.
Adam en Eva hadden de Schepper dienen te raadplegen, maar begonnen
op aandringen van Nachash (is helaas vertaald door ‘slang’) zelf te
experimenteren, waaruit Kain als broedermoordenaar voortkwam. Kain
bracht lijden en verdriet, als gevolg van het tegennatuurlijke handelen
van Adam en Eva. Kaïn bracht geen levensvreugde.
De natuur streeft naar volmaaktheid, vervolmaking en perfectie, niet naar
chaos. Chaos ontstaat vanwege het overtreden van de wetten.
http://www.pentahof.nl/Brochures/959%20Henschel-mythen-2.pdf
In bovennatuurlijke zin ligt het sacramentele karakter van het
harmonische huwelijk hierin, dat voor een iedere man slechts één
specifieke vrouw bestaat en omgekeerd. Hierin ligt tevens de
wezensgrond van het monogame huwelijk. Want slechts waar man en
vrouw elkaar als tweelingzielen, als helft en wederhelft naar lichaam, ziel
en geest aanvullen, kan sprake zijn van een volmaakt huwelijk in de zin
17
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van de goddelijke natuur. Hierin alleen kunnen twee helften tot een
onverbrekelijke eenheid samensmelten, zodat ze in het leven zelf
wortelen. Van de goddelijke natuur, die het huwelijk tot een waarachtig
sacrament maakt, hebben de geestelijke leiders onzer dagen geen begrip
meer……etc.
En Plato zegt in zijn Symposium, dat de reden waarom man en vrouw
de omarming van elkaar als het hoogste goed beschouwen, gelegen is in
het feit, dat de mens oorspronkelijk androgyn was, dat is twee geslachten
ineen bezat. …. Na de scheiding der geslachten ontstond de liefde of eros,
dat is het verlangen naar de verloren gegane wederhelft, ten einde met
deze wederom tot een twee-eenheid verenigd te worden.
Plato zegt vervolgens: Ik geloof, dat indien wij allen ons oorpsronkelijk
tegendeel zouden vinden en daarmee verenigd worden, het menselijk ras
het geluk deelachtig zoude worden. En waar dit als het beste van alles is
te beschouwen, zou het beste onder de huidige omstandigheden zijn zulk
een hereniging zoveel mogelijk te bevorderen. …….. wie in strijd met de
liefde handelen, weerstreven de Godheid, maar zo wij als Haar vrienden
handelen en Haar toegewijd zijn, zullen wij onze ware geliefde vinden,
hetgeen zeldzaam is op deze wereld, aldus Plato.
In Jezus Sirach staat p.488 hfst.25:1 drie dingen heb ik begeert, dat is
een vrouw en man die volkomen bij elkaar passen, etc
Wij dienen de jeugd te onderwijzen in de wetten –noem het de
verkeersregels- van het geslachtsverkeer, om ongelukken te vermijden.
Degeneratie ontstaat waar mensen vrij seksueel verkeer vertonen, zonder
te letten op de ‘verkeersborden’ . Alle ziekten, gebreken en afwijkingen
naar lichaam en geest zijn hierop terug te voeren. zie Henoch p 542….
Wij kunnen de nieuwe wereld zelf oprichten en bouwen, wat alleen kan
door in gehoorzaamheid van de natuurwetten te leven en te handelen. De
jeugd moet door bekwame leerkrachten onderwezen worden, zodat ze
inzien dat een vrij seksueel leven de rots is waarop het levensschip kapot
18

No.1056

Waarom zijn wij hier op aarde ?

breekt. Zij moeten inzien dat de verwekking en geboorte van nageslacht
niet aan het blinde toeval overgelaten kan worden,
De Schepper gaf Zijn wetten als instructieboek aan ons om aan verval en
chaos te laten ontsnappen, om ons mensenras te bewaren voor ontaarding.
Wanneer kinderen in strijd met de natuurwetten worden verwekt en
geboren, zijn zij toegankelijk voor demonische machten, hetwelk zich
laat zien in hun daden.
Wij mensen zullen zelf aan de slag
moeten om het goede voort te brengen,
om de vernieuwde aarde te bevolken met
de hoogst mogelijk edele mensen. Wij
dienen het lot in eigen hand te nemen door
aan regeneratie te werken. Dan houdt
vanzelf de huidige ellende op. Dan nemen
oorlogen en geweldplegingen een einde.
Dan wordt ziekte onmogelijk. Ons
seksuele gedrag dient geheel geordend te
worden naar de wetten van de natuur.
Slechts tot reinen en zuivere lichamen kan de Goddelijke Geest ingaan
om er woning te maken en intrek te nemen, om er het hoogst schone en
edele in te leggen, waardoor alleen edele vruchten zullen verschijnen. De
macht tot scheppen is aan ons gegeven als het grootste Goddelijke
vermogen dat Hij ons wilde geven, indien wij naar lichaam en geest
ervoor instaat zijn deze macht te ontvangen. De Goddelijke Geest smeekt
het ons toe zich te beteren.
In plaats van horde-mensen ….. Onze vooruitgang op technisch gebied
is gegaan ten koste van de ethiek. Daarom is de oplossing van de
wereldellende geen vraagstuk van de techniek alleen. Er is dringend
behoefte aan een nieuwe ethiek; een hogere moraal. Daarom is
vollediger voorlichting op seksueel gebied een eerste vereiste. Het
inzicht moet rijpen, dat er niet méér kinderen nodig zijn, doch kinderen
van beter gehalte. Toekomstige ouders moeten zich tot een eer en plicht
gaan rekenen uitsluitend kerngezond en welgeschapen nageslacht ter
19
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wereld te brengen. Hierdoor zullen niet slechts alle ziekten, kwalen en
gebreken ten laatste verdwijnen, doch bovendien zal het geestelijk en
zedelijk besef der mensen toenemen, waardoor uiteindelijk de harmonie
op aarde zal ontstaan.
Hoe gaan wij de nieuwe wereld inrichten en opbouwen?
Gaan wij dezelfde fouten maken als voorheen, waardoor de aarde een
onleefbaar oord is geworden? Dat zou dom zijn. Maar het mensdom
blijkt wel erg dom te zijn, zoals blijkt uit het onderstaande:
http://finalwakeupcall.info/blog/2017/06/21/corrupt-financieel-systeem/

Bewustwording: (door Peter B. Meyer, citaat) WORDT WAKKER
en wordt bewust wat om je heen aan de hand is, hoe in werkelijkheid
misdadigers onze samenleving controleren en besturen. De Satanist
gangsterbende – Archon bloedlijn – misdaad cabal, willen geen sterke
onafhankelijke naties; afhankelijke landen met van ‘welzijn’
afhankelijke bevolking zijn hun kandidaten voor politieke onrust, deze
landen staan uiteindelijk meer open voor de invoering van de Nieuwe
Wereldorde. USA Inc., NASA, Oorlogsdocumenten, de-populatie en jij.
In deze video vertelt Deborah Tavares over enkele van de meest
gebruikte methoden om de wereld te ontvolken, welke elke dag
plaatsvinden. Zaken die hiervoor worden gebruikt als moordwapens
tegen de bevolking worden blootgesteld. Als ontvolking het doel is, –
hier zijn de methoden die dat doen. – Gefilmd op Conspiracy Con 2013.
De inhoud is in power point formaat beschikbaar door het downloaden
van dit pdf-bestand.
hthttp://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureofwar.pdftps://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU
https://youtu.be/Nir9mOWkj5c
https://youtu.be/ugx64jiqkaE

Deborah verduidelijkt tot in detail de inhoud en de strategie van de cabal
die ons leven beïnvloedt. Het is de stille oorlog tegen het volk: Op pagina
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93; – CNN benut dagelijks het syndroom dat ontwikkeld is door de CIA,
het Amerikaanse Leger, FBI, andere Amerikaanse agentschappen, Big
Business, en de cabal gecontroleerde Banken. – P 66, mensen worden te
groot en moeten kleiner worden gemaakt tot negatieve waarde. – P 45,
Laser wapens vallen de bevolking aan, d.m.v. luchtvervuiling,
magnetisme, bio, spuiten, draadloze frequenties uitgezonden vanuit
lichtmasten, zelfs in winkelcentra, magnetron-golven en chemtrails. –
Nucleaire afschrikking. Systeem gecontroleerd door computers, zoals
telewinkelen en spaarkaarten. – Wazige zonneschijn veroorzaakt door
voortdurende manipulatie van de atmosfeer, lucht vergiftiging en
gecreëerde luchtvervuiling. Leugens worden verspreid dat de mensen het
milieu vervuilen, maar specifiek wordt veroorzaakt door de cabal zelf om
ons te vernietigen. Er is geen globaal warming of verwarming door CO2
gas, de atmosfeer bestaat zelfs voor 98% uit CO2 gas. Zij bepalen onze
levenskansen. Via de watervoorziening die wordt besmet o.a. met fluor,
en door bijvoorbeeld de toepassing van schalieolie/gas boringen.
Voedselketen gecontroleerd door middel van Monsanto via GMOverplicht voedsel. Het veroorzaken van ziekten, zoals Alzheimer, kanker,
enz. Ze creëren een valse realiteit. Het antwoord is: OPENBARING geen
REVOLUTIE. Video duurt ca. 30 min. Maar dan weet je wel waar je
aan toe bent.

Verder gebruiken wij enorm veel hout voor allerlei doeleinden, maar dat
groeit wel weer aan, hoewel de snelheid waarmee wij het hout
opgebruiken groter is dan de groei. Dus gaan we achteruit.

Om over na te denken:

p. 193: De mensen zijn opgevoed in de gedachte dat hebzucht en egoïsme
het alleen waren die de samenleving bij elkaar hielden. De mensen
geloofden in de 19e eeuw dat het deze kwade eigenschappen waren die
de samenbindende krachten van de maatschappij waren. Ze dachten er
niet aan dat de sociale instincten der mensen de samenleving in stand
hielden. Men zag het als redelijk en rationeel dat mensen samenleefden
om elkaar te bedriegen en zichzelf te verrijken. Men zag nog wel in dat
de toestand der mensheid niet rooskleurig was, maar men had geen
geloof en hoop in iets beters.

Hebt u er weleens over nagedacht waar wij als mensheid mee bezig zijn
op aarde, om de aarde te plunderen?
Wij gebruiken enorm veel aarde (zand) om huizen te bouwen, ongeveer
200 ton zand per huis (stenen worden van zand gemaakt). Een
kantoorgebouw slokt ongeveer 3000 ton zand op, aan beton en stenen.
Een hoofdsnelweg neemt ongeveer 30.000 ton zand. En een kerncentrale
vergt 750.000 ton zand. Glas word took van zand gemaakt. Zand groeit
niet, en op is op wanneer er geen zand meer is onder onze voeten. De
bouwgrond bij steden raakt ook op, volgens het RefDagblad 22-06-2017
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Neem het gebruik van staal en metalen en
fossiele brandstoffen. Van metalen worden
auto’s, schepen, treinen en railsen,
vliegtuigen,
computers,
gebouwen,
windmolens,
kabels,
stallen,
oorlogswapens, machines, etc. gemaakt.
Metalen groeien niet op natuurlijke wijze,
dus op is op, en dan is het ook werkelijk op
ook.
Op welk punt in de geschiedenis zijn wij
belandt ? Is er nog terugkeer mogelijk? Of
galloperen we door als een blind paard?
Volgens de bekende astronoom Stephan
Hawking moeten we op zoek naar een nieuwe aarde ergens in de ruimte.
Misschien de planeet Mars?
Zie vervolgens Edward Bellamy “Terugblik uit het jaar 2000”.

Bellamy schrijft verder: Wanneer de gemeenschap de enige producent is
van alle goederen –de elite produceert namelijk niets, maar parasiteerten deze goederen in openbare warenhuizen worden aangeboden om
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rechtstreekt te worden verdeeld, dan is er geen handel en geen geld nodig
als onmisbare bemiddelaar. (hiermee wordt de elite uitgeschakeld en
vervalt het bedriegelijke geldsysteem waarmee de elite de burgers
beroofd en voor de gek houdt). Alles komt alsnu uit één bron, dat is de
gemeenschap zelf, en alles is vóór de gehele gemeenschap. Elke burger
krijgt een credietkaart waarmee hij kan ‘kopen’ wat er in de warenhuizen
wordt aangeboden. De administratie houdt het bij wat de burger koopt en
zelf per jaar inbrengt of in kan brengen als tegenprestatie. In
werkelijkheid zijn koop en verkoop zoals deze momenteel plaatsvinden
onmaatschappelijke en zelfzuchtige handelingen die in het nadeel van
anderen zijn. Hierdoor is en blijft de samenleving op een laag peil. Het
voordeel is dat in het nieuwe systeem niemand meer zorg hoeft te hebben
over de toekomst, aangezien de gemeenschap zelf waarborg is van de
welvaart en het levensonderhoud. De taak die de Schepper ons oplegt is
evenredig aan de talenten die Hij ons gaf, en die moeten gebruikt worden,
elk naar vermogen, en mogen niet worden misbruikt door de elite.
Krediet is geen cement die de samenleving bijelkaar houdt, maar is
dynamiet waardoor alles uit elkaar ploft, waarbij de mensen als wilde
dieren zoeken hun medemensen te beroven, waar geldt dat de één z’n
dood de ander z’n brood is. Wij dienen coöperatief zelfvoorzienend te
zijn als gemeenschap om de rijkdom die de aarde voortbrengt en die we
zelf produceren voor elk beschikbaar te stellen. Het boek van Edward
Bellamy is alleen nog tweedehands verkrijgbaar, maar is het bezitten en
lezen dubbel waard.
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keren, zullen de goden zich wederom op aarde kunnen incaneren.
Wanneer zij de leiding der zaken op zich nemen, zal er harmonie
worden geschapen in alle verhoudingen, als gevolg waarvan het
Koninkrijk der Hemelen gevestigd zal worden op aarde.
Ter afsluiting:
Het bekende lied: Waarheen. Waarvoor etc:
Waarheen leidt de weg die we moeten gaan Waarvoor zijn wij op aard
Wie weet wat er is achter ster en maan Hoe lang duurt nog de nacht
Waar ligt het land waar we mogen zijn En wat is de taak die ons wacht
Waar is de geest die met ons leeft

Die ons de vrede geeft

Waar staat de poort die ons binnen laat En die ons ook beschermt
Hoe veel offers werden er gebracht Toch nog blijft het nacht
Waar dan is het licht op ons duistere pad De hand die ons geleidt
En hoe lang, ja hoe lang nog duurt de tijd

Joan en Mary Henschel zeggen ten laatste in hun geschriftje “De
wederkomst der Goden” aan het eind het volgende:
Terugkeer tot de natuur en hare wijze wetten, zal niet slechts de
gezondheid en levenskracht van komende generaties ten goede komen,
doch tevens leiden tot herstel van de basis waarop het huwelijk van
oudsher heeft gesteund. Dit zal mede de huwelijks-vruchtbaarheid
binnen natuurlijke grenzen houden, waardoor de wereld-overbevolking
een eind zal nemen.
En wat het aller-voornaamste is, door tot de wetten van God terug te
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Dat wij zijn bevrijd

