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Het gevaar of kwaad besluipt ons meestal van achter en niet van voor. 
Let op uw saeck ! 

Citaat Ref-Dagblad 06-02-2010 “De waarheid doet pijn Niet het 
zoeken ernaar, maar het vluchten ervoor”.  
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Inleiding   

Hierbij ontvangt u een zeer aangename boodschap, aangenaam omdat het 
om waarheid en oprechtheid gaat. Dat moeten kerkelijke leiders zeker op 
prijs stellen. Temeer omdat het om hún gefabriceerde Jezus-figuur gaat 
die zij tot een gender hebben gemaakt, omgebouwd van vrouw tot man. 
Als het goed is zoeken aardse rechters ook naar de waarheid wanneer een 
verdachte voor hen verschijnt.  Geestelijken zijn er toch opuit om de 
mensen de juiste weg te leren voor hun heil? Wie echter achter de 
schermen van de kerkmuren kijkt en ziet wat daar plaatsvindt, raakt al 
spoedig in verwarring, ja zelfs in verbijstering. Weet men niet beter, of is 
er sprake van opzettelijke misleiding?  Wij zullen in deze brochure enkele 
blikken werpen op de fundamenten van het christelijk geloof en 
beproeven hoe sterk en vast dit fundament staat. Het christelijke 
fundament staat of valt met de persoon van Jezus. Jezus zou de enig 
geboren Zoon van God zijn, die gestorven zou zijn voor de zonden der 
mensen, en uit de dood opgestaan zou zijn.  

          

Jezus -wanneer hij als persoon echt heeft bestaan-  moet hij volgens de 
natuurwetten biologisch een vrouw  zijn geweest, dus niet een hij maar 
een zij. Er is ooit een vrouwelijke paus geweest die zich als man had 
voorgedaan. Heeft Jezus dat ook gedaan op deze wijze? Dat klinkt in de 
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oren der goegemeente als het schreeuwen van een mager varken in een 
synagoge.  Wij zullen zien wat er van waar is: welles of nietes.     

Waarom heeft de christelijke kerk van Jezus een man gemaakt, de zoon 
van de God-vader, terwijl men wist dat Sophia als Wijsheid de oer-
moeder is, de partner van de oer-vader?  Wie over deze kwestie 
deskundig geïnformeerd wil worden, leze het boek van dr. Annine van 
der Meer ‘Van Sophia tot Maria’.   

Dat de christelijke kerk in zwaar weer verkeert behoeft geen verder 
betoog.  Kerken lopen leeg, met name in de grote steden. Het christelijk 
geloof brokkelt af en het eens zo prachtig lijkende fundament van het 
kerkelijke bouwwerk wordt meer en meer blootgelegd en ondergraven. 
Wat in de nabije toekomst ervan resteert zal niet meer zijn dan een 
onherstelbare verlaten ruïne.  

De christelijke kerk indien zij zich wil handhaven is dringend toe aan een 
grondige herziening van haar geloof en ‘bouwkundige’ structuur.  Te 
beginnen bij de klassieke dogma’s van zondeval en zonde, dus bij het 
eerste mensenpaar Adam en Eva. Dat betreft ons mens-zijn op aarde, het 
verleden, heden en het toekomende.  
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Men leze vooraf het boek “Van DNA tot God, een begaanbare weg?” 
Geschreven door de Anglicaanse priester Arthur R. Peacock, met een 
uitleiding van Willem B. Drees, uitgeverij Kok te Kampen.  

Nagenoeg alle huidige kerkelijke dogma’s, geloofsbelijdenissen, 
leerregels en geloofsopvattingen zijn momenteel niet langer houdbaar of 
aanvaardbaar voor de mensheid, die bezig is te ontwaken uit de 
eeuwenlange geestelijke doodsslaap. De houdbaarheidsdatum van het 
kerkelijk belijden is voorbij. Geloofwaardigheid van alle christelijke 
dogma’s en geloofsregels is in het geding. De christelijke kerk is ooit 
begonnen met leerstellingen te lanceren die gebaseerd waren op 
mysteries, op absurd klinkende stellingen. De spreuk “Credo Quia 
Absurdum” (iets is geloofwaardig wanneer het absurd klinkt, of: ik 
geloof omdat het absurd is, Tertullianus) hielp daarbij het christelijk 
geloof bij de onwetende goed-gelovenden overeind te houden.  De 
mensheid (als een veelvratig rupsenbestaan) is bezig zich uit haar 
eigengemaakte doodskleed (cocon)  te bevrijden om als een geheel nieuw 
wezen tevoorschijn te komen, namelijk als vrije vlinder. De vrije vlinder 
laat zich niet meer binden door ongegronde beginselen en laat zich niet 
meer lekker maken door haar een heerlijke worst voor te houden die haar 
in een hiernamaals zal worden gegeven.  

         

Figuur 1 Jezus als man en als vrouw, wil de échte Jezus opstaan, wat is het nu? 
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  De onbetaalde rekeningen van de christelijke kerk aan de diverse 
zogeheten ‘ketters’  dienen in ons huidige tijdvak vereffend te worden. 
De jeugd en ouderen die o.a. door middel van Internet-bezoeken aan het 
ontwaken is, zal geen genoegen meer nemen met de verwijzing der kerk 
naar mysteries, naar geloof wat geen degelijke basis heeft.  De kosmische 
energie en moderne technische hulpmiddelen  als www. laten de mensen 
de cocon openbreken om geheel als vrije vlinders te mogen leven. Dit is 
de nieuwe geboorte wat de Schrift en de profeten ons hebben 
voorgehouden.  

Plato, Aristoteles, Pythagoras, Socrates en anderen waren 3000 jaar 
geleden reeds verder dan wij. Zij hadden geen computers en moderne 
transport- en communicatiemiddelen. Wij en onze voorvaders hebben 
intussen miljoenen mensen geofferd op brandstapels, in gevangenissen 
en oorlogen aan de ons ingebeelde goden en hun vermeende waarheden. 
Het wordt dan ook de hoogste tijd dat wij al onze ingebeelde goden met 
hun nep-waarheden zélf op de brandstapels gooien en in rook doen 
opgaan, namelijk die goden en waarheden die niets vandoen hebben met 
de levende God JHWH. Mensen hebben geen echte behoefte aan 
dogma’s, maar aan beleving of spiritualiteit. In de beleving van het 
Goddelijke ligt de bevrediging en rust van alle religieuze idealen.         
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De drie grote wereldreligies 

De drie grote wereldreligies die door de nazaten van vader Abraham zijn 
opgericht, zijn overwegend patriarchaal seks-gerichte natuurvererings-
religies.  Eva zou uit de rib van Adam zijn gemaakt, en Eva betekent dat 
zij uit het Licht voortkomt.  Wij hebben een atoommodel, en dat symbool 
staat voor energie. Energie produceert gloei-licht alsof het materie zou 
bevatten. Goed bezien berust dit op waan. Uit deze waan zijn de drie grote 
wereldreligies ontstaan, door licht aan te zien alsof het materie is. Nu 
grenst waan altijd aan werkelijkheid, aangezien afgekoeld licht inderdaad 
materie is. Wij leven in een 3D-illusionaire wereld, vandaar de waan die 
wij voor werkelijkheid aanzien. 

1. Het judaïsme is gebaseerd op het atoommodel, de zespuntster, 
abusievelijk ook Davidster genoemd. 

2. Het christendom is gebaseerd op de mythe van de stervende en 
weer herrezen zon, sun of zoon van God n.l Jezus, alias Horus. 

3. De Islam is gebaseerd op een profeet die naar de god in de 7e 
hemel vloog op zijn magische paard al-Buraq. 

Alle drie religies zijn onwerkelijk, onlogisch, op mysteries gebouwd, dus 
onbegrijpelijk en deswege voor de goegemeente geloofwaardig. Wie niet 
gelooft wat deze religies voorstaan loopt het risico in de brandende hel 
terecht te komen. Angst inprenten is de drijfsveer tot absolute 
gehoorzaamheid.                                       
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Op de 6e dag zou de Schepper Adam hebben geschapen, Adam of atom, 
Adam en Eva, het Licht dat uit het atoom voortkomt, de energie.  Alle 
drie religies zijn zodiac/dierenriem georiënteerd. Zij verwijzen steeds 
naar het getal 12.  Het gaat om het atoom, de energie, de rotatie, de 
werkzaamheid of beweging van het licht, van de zodiac. Alle drie religies 
zijn doods-religies, te zien in de vele oorlogen die door hen zijn gevoerd, 
de vervolgingen van andersdenkenden, de kruistochten, de Inquisitie, de 
brandstapels, etc.  Het atoom kan immers ook grote vernietigingen 
aanrichten zoals te zien in Hirosjima en Nagasaki, waar er door de 
Amerikanen eerst werd gebeden tot hun goden voordat de atoombommen 
werden gedropt.  Deze drie wereldreligies staan elkaar ook naar het leven 
als een driekoppige vuurspuwende draak. Zij werken bewust aan chaos, 
om uit de chaos de Luciferiaanse Nieuwe Wereld Orde op te richten met 
één wereldreligie.   

Hoe kunnen we weten wat waar is? (uit de nieuwsbrief van Marja de 
Vries, auteur van “De Hele Olifant”, en “Samenlevingen in Balans”.  

’Mijn bijdrage was echter niet om nader in te gaan op een van deze onderwerpen, 
maar om iets te zeggen over ‘Hoe kunnen we weten wat waar is?’ Ik heb 
uitgelegd dat daar vele opties voor zijn die allemaal voor en nadelen hebben, 
zoals 
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(1) op basis van onze eigen waarneming met onze 5 zintuigen en onze eigen 
ervaring 

(2) op basis van geloof, in de zin van aannemen wat externe autoriteiten zeggen 
dat waar is, 

(3) op basis van wat de westerse wetenschap bewijst dat waar is 

(4) op basis van leren van de natuur, ‘becoming’, onze innerlijke docent, en het 
collectief bewustzijn 

(5) leren van de wijsheid van inheemse volken op basis van duizenden jaren 
collectieve praktijkervaring. (hierover schreef ik al uitgebreid in mijn 
Nieuwsbrief van december 2017)’   

 

HET LEVEN VAN JEZUS IN INDIA (tijdgeest magazien 1 febr. 
2021) 

In het Tibetaans-boeddhistische klooster van Hemis in de Indiase stad 
Leh ontdekte de Russische arts Nicolas Notovitch in 1887 een 
document met de titel Het leven van de heilige Issa. Als 13-jarig kind 
bleek deze Jezus door drie Wijzen (Tibetaanse Lama’s), op zoek naar de 
reïncarnatie van een overleden collega, in Israël terug te zijn gevonden. 
Tot zijn 29ste werd hij daarna in India in het Boeddhisme onderwezen 
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om daar uiteindelijk verlicht te worden. Hij reisde naar veel andere 
heilige plekken in India, boeiend beschreven door de Duitse geleerde, 
Holger Kersten in zijn boek Jesus Lived In India. Iin de BBC-
documentaire, Jesus Was A Buddhist Monk stellen diverse experts dat 
Jezus aan zijn kruisiging ontsnapte en daarna de joodse kolonisten in 
Afghanistan bezocht die aan de tirannie van de joodse keizer 
Nebukadnezar waren ontsnapt. De rest van zijn leven zou Jezus in de 
Kasjmirvallei doorbrengen. De lokale bevolking denkt dat hij begraven 
ligt in het Roza Bal-heiligdom in Srinagar in het door India 
gecontroleerde Kasjmir. (tot zover dit citaat, waaruit men ziet hoeveel 
verschillende verhalen er over Jezus ontstaan zijn, meest als of Jezus 
een man zou zijn geweest). 

Zonde en Zondeval: wat is ervan waar? 

Zie daartoe onze brochures op onze website www.pentahof.nl  Brochures 
no. 238, 314, 696, 375, 477, 391, 439, 369, 816,   De gevolgen van zonde 
en zondeval volgens de christelijke kerk. 

De natuurlijke dood is volgens de christelijke kerk het gevolg van de 
zonde en zondeval. Ook ziekte zou een gevolg van de zondeval zijn.  In 
Romeinen 6:23 gaat het echter niet over de natuurlijke of biologische 
dood, maar over de geestelijke dood. Er zijn immers verschillende 
soorten ‘dood’. De Bijbel spreekt over de natuurlijke dood, de 
verblinding of geestelijke dood, en ook over de ‘eeuwige dood’.   Door 
hierin geen onderscheid te maken kan men de betekenis van de diverse 
schriftplaatsen waarin over dood wordt gesproken niet begrijpen.  De 
natuurlijke dood is een natuurgegeven, die als wet bij de natuur behoort. 
Ook dieren en planten sterven. Het is dan ook volslagen onjuist om de 
natuurlijke dood te beschouwen als zijnde een gevolg van de zonde van 
Adam en Eva. De dood waarover Paulus in Romeinen 6:23 spreekt –en 
ook op andere plaatsen-  betreft de geestelijke verblinding, het gesloten 
derde oog, de pijnappelklier.    



Jezus was een vrouw:      Kerk: Herzie uw geloof                                             No.1184 

11 
 

               

De klassieke dogma’s en formuleringen over het verlossende werk van 
Christus met betrekking tot de biologische dood vanwege de zonde 
dienen dan ook herzien te worden. De mens is niet vervolmaakt 
geschapen, slechts volmaakt in delen. De mens komt niet op aarde met 
een volmaakt bewustzijn. In die zin is er ook geen sprake van een 
zondeval uit een reeds volmaakte toestand. Adam en Eva waren onnozel, 
zich nog niet volledig bewust, niet geheel volmaakt. Door de zonde is 
wel de vervreemding van de Schepper ontstaan. Hun bewustzijn is 
verduisterd als met een sluier bedekt. Het verlossende werk gaat erom 
hoe die sluiers verwijderd zullen/kunnen worden om het zogenoemde 
‘Christus-bewustzijn’ te verkrijgen, de opening van het derde oog, zie 
onze brochures 407, 408 en 409.   Dan komt een mens erachter wie hij in 
werkelijkheid is en hoe zijn relatie met de Schepper is en waarheen de 
toekomst hem voert.  Over de zogenaamde Erfzonde, zie onze brochure 
696, en de gevolgen ervan met name voor de vrouwen. 

Onze verlossing 

Hoe komt de verlossing van de verduistering van ons derde oog tot stand?  
Lees vooraf onze brochures over de verlossing, wie de Verlosser Israels 
is, en hoe hogere bewustwording tot stand komt en ons 3e oog geopend 
wordt, zie brochures  407, 408, 409,         
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Het kerkelijk dogma spreekt over een Middelaar-Verlosser, genaamd 
Jezus, die geboren zou zijn uit een maagd zonder toedoen van een aardse 
man.  Jezus zou een groot aantal wonderen hebben verricht die tegen alle 
natuurwetten ingaan. Het moet een ieder weldenkend mens duidelijk zijn 
dat het bij dit soort wonderen om mythen gaat. 

Er kan van geen Parthenogenesis sprake zijn aangezien de heilige Geest 
de verwekker zou zijn geweest.  

De geboorteverhalen in de evangeliën zijn eveneens duidelijk 
legendarisch en niet eensluidend, tegen de biologische achtergrond 
onmogelijk en ongeriijmd. Maria als vrouw bezit slechts X-
chromosomen. Een vader alleen heeft bij het X-chromosoom ook Y-
chromosomen. Wanneer Maria zónder aardse man een kind zou hebben 
voortgebracht is er slechts één mogelijkheid, namelijk dat het kind van 
het vrouwelijk geslacht moet zijn en twee X-chromosomen heeft gehad.  
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Wanneer Jezus door de heilige Geest zou zijn verwekt, zou hij niet voor 
100% menselijk DNA hebben gehad, waardoor de verlossing van de 
mens(en) in het geding zou zijn gekomen. Volgens de Heidelbergse 
Catechismus moet Jezus volkomen mens zijn. Dat kan hij niet zijn 
geweest wanneer hij door de heilige Geest verwekt zou zijn, aangezien 
dan het sperma voor de bevruchting Goddelijk zou zijn, en het eitje van 
de mens Maria, dus een mengsel. Wanneer Jezus een man geweest zou 
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zijn, moet de heilige Geest mannelijk zijn, anders kon Jezus geen XY-
chromosoom hebben. Dan zou de Godheid volgens het dogma der drie-
eenheid bestaan uit 3 manspersonen, de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Toch wel heel onlogisch.  Het dogma van de vleeswording van 
God dient dan ook herzien te worden.  Ook hier gaat het niet om een 
biologische zaak, maar om een mythe.  De betekenis van deze mythe is 
dat de Christos in ons verwekt dient te worden, waardoor een nieuwe 
geboorte in ons plaatsvindt. Alsdan wordt een mens een Gezalfde, een 
Christ en gaat ons derde oog open en ontvangen wij Hogere 
Bewustwording, zie onze brochures 516, 539, 779, 978 

Men leze ook het boek van Anne-Marie Wegh  “Ecce Homo” ’De 
beeldtaal van de bijbel’.   NAU uitgevers te Blaricum.  Heel leerzaam.  
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As women's eggs during menses aligns with the moon like the ebb and 
tides of the ocean, Ankh symbolizes the womb chamber containing the 
primordial waters of all life. As the womb holds the sacred soul, mind 
and body of an infant that is being created over it's gestational period. 
Upon birth, these primordial waters are released through the vaginal 
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canal as the first sign of the transition from the spiritual universe to the 
temporal, corporal, empirical universe. 
 
A Pregnant mother carries her fetus for a 9 month gestation period. It is 
not until to early 3rd trimester, that the determination and presence of a 
male child appears. So, EVERY Egg at conception that is planted into 
the womb is a female. The hormonal changes that transform the female 
into a male, does not occur until the final trimester. 
 
 
De eerste levenscellen 
 
De eerste levenscelen waren X-autosoom, wat een vrouwelijk 
chromosoom is hetwelk dus geen geslachtschromosoom is 
(heterosoom). Wel waren de X-autosoomcellen de voorouders van het 
X-chromosoom, die volgens de Hopi’s en oude cultuurvolkeren van de 
sterren afkomstig zijn. Daar wijst ons woord ‘sterven’naartoe, dat is 
terugkeren tot de sterren.  De menselijke vrouwelijke eicel is 14.500 
maal groter dan de mannelijke zaadcel. Een menselijk embryo heeft 
gemideld 250vrouwelijke genen en 1 mannelijk gen. In eht begin is 
ieder menselijk embryo vrouwelijk, en wanneer het een jongetje wordt 
ontstaat er pas later een XY-chromosoom.  Elke man was dus 
aanvankelijk een vrouw. Dat Eva uit een rib van Adam zou zijn 
gebouwd blijkt de omgekeerde waarheid te zijn. De Bijbel, de Koran en 
de Talmud zijn patriarchale geschriften, waarin het vrouwelijke 
onderdrukt is en wordt.  
  
    
 

Elk eitje tijdens de conceptie is vrouwelijk, dus XX, en pas na verloop 
van tijd wordt het getransformeerd tot mannelijk indien het een jongen 
betreft.  Het mannelijke XY-DNA-chromosoom is een gemodificeerd 
vrouwelijk XX-DNA-chromosoom. Ook bij bijen is dit het geval. De 
koningin kiest een vrouwelijke drone uit de massa om die te 
transformeren tot man om zijn taak uit te voeren om de bijen voort te 
planten. Alle overige bijen zijn vrouwelijk.  De koningin brengt ook 
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alleen maar vrouwelijke bijen voort.  Alleen vrouwen hebben een 
baarmoeder. 

     

Jezus moet, indien historisch juist, een vrouw zijn, want waar zou Maria 
ooit en mannelijk chromosoom vandaan hebben moeten halen om een 
man te kunnen voortbrengen. Parthenogenesis is mogelijk en komt zelden 
voor. In Engeland onderzocht David Bonthron op de universiteit te 
Edinburgh  een dergelijk geval van een driejarige jongen, waarbij geen Y 
chromosoom, maar twee X-chromesomen aanwezig waren, wat wijst 
naar een vrouw. Vrouwen kunnen één X-chromosoom dragen die een 
brokje van een Y-chromosoom bezitten. Men kon echter in de witte 
bloedcellen van deze ‘jongen’geen Y-chromosoom ontdekken. Bij Maria 
is er geen sprake van parthenogenesis, aangezien de verwekking van 
Jezus aan de heilige Geest wordt toegeschreven.  

https://www.newscientist.com/article/mg14819982-300-the-boy-
whose-blood-has-no-father/ 
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Plaatsvervanging onmogelijk 

Zie onze brochures 394, 439, 503, 545, 587, 696, 758, 886,  Ezechiel 18 
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De Opstanding uit de doden 

Het dogma over de wederopstanding (Pasen en in het verlengde 
Hemelvaart en Pinksteren)  dient ook herzien te worden.  Een 
wetenschappelijk onderzoek naar de onbevlekte ontvangenis, de 
geboorte, het leven en sterven, de opstanding en hemelvaart, en ook de 
zogenaamde wederkomst, is onmogelijk aangezien de persoon in kwestie 
niet beschikbaar is en nimmer beschikbaar zal zijn. Er is niets van en over 
Jezus beschikbaar dan getuigenissen uit tweede en derde hand, geen 
ooggetuigenissen uit de eerste hand, geen spijkers, werkstukken of iets 
dergelijks, dan alleen de dubieuze lijkwade van Turijn.  
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 Een opstanding van een dode behoort tot de natuurlijke 
onmogelijkheden. De opstandingsverhalen in de Bijbel hebben dan ook 
een andere strekking. Zulke ‘wonderen’ druisen tegen alle natuurwetten 
in en zijn onbewijsbaar.  Het gaat hierbij duidelijk om een geestelijke 
ontwaking uit de geestelijke doodsslaap.  Lees eens het boek Ecce Homo 
van Anne-Marie Wegh.   

Zie onze brochures over Jezus  453, 528, 568,578, 674, 1045,  

http://www.pentahof.nl/Brochures/presentaties/De%20onbekende%20J
ezus%20pdf.pdf 

   

Vergeving en Betaling voor de zonden  

Uit het Reformatorisch Dagblad 19-04-2019  Forum,  prof. W. van 
Vlastuin: 

“Goede Vrijdag. Kruis als centrum in de heilsgeschiedenis, de hemel gaat dan 
open en de hel dicht. Met onze rede komen we nooit bij het evangelie uit.   Wat 
moeten we met een naakte joodse man aan een Romeins kruis  die uit de dood 
opgewekt is?   Een godheid die zich aan een kruis liet spijkeren, als deel van een 
drie-eenheid. Volgens Vlastuin blijft er alleen aanbidding over. Men mag er 
geen vragen bij stellen, maar je moet het geloven en aannemen. Bij al te kritische 

Jezus was een vrouw:      Kerk: Herzie uw geloof                                             No.1184 

22 
 

vragen wordt de toevlucht genomen tot aanbidding en verwondering.  Maar zo 
werkt de echte verbinding met het Goddelijke niet.”    

Zie onze brochures 438, 439, 477, 1051,  

http://www.pentahof.nl/Brochures/brieven/Silvia-videler-5-12-12.pdf 

Verdere kerkelijke dogma’s en geloofsregels die dringend aan herziening 
toe zijn, zijn o.a. de erfzonde, uitverkiezing en verwerping, 
wederopstanding des vleses, drie-eenheid,  hemel en hel, sabbat, Israel,  
zending, zie brochure no. 15 

De wortels van het Christelijk geloof, zie dr. Tjeu vd Berk 

Het volgende staat te lezen op de achterkant van 
het boek van dr. Tjeu van de Berk: ’Niet in het 
orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het 
wettische Rome, maar in de smeltkroes van het 
gnostieke Alexandrië ontstonden de grote 
mythen van het jonge christendom. In dit boek 
gaat Tjeu van den Berk terug naar de bronnen van 
de Nijl. ‘Op het vlak van de geloofssymboliek is 
de religie van de christenen geheel identiek aan 
die van de religie van de Oude Egyptenaren, 
vanuit godsdiensthistorisch standpunt moet men 
zelfs spreken van een volledige afhankelijkheid van het christendom van 
deze religie uit het Oude Oosten’, schreef de bekende theoloog Eugen 
Drewermann. 

Tjeu van den Berk sluit zich bij Drewermann aan en staat in dit boek stil 
bij de oeroude archetypische beelden die volgens hem aan de 
overeenkomsten tussen de Egyptische religie en het christendom ten 
grondslag liggen. En deze beelden komen dus niet uit het beeldloze Judea 
maar uit het beeldrijke  Oude Egypte. De evangelist zei het al: "Uit 
Egypte heb ik mijn Zoon geroepen." 
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Tjeu is bij uitstek een Jung-kenner (psychologie). Jung was ervan 
overtuigd dat aan het begin van onze jaartelling de tijd rijp was voor het 
christendom  en op dat moment de archetypische wijsheid van de oude 
Egyptenaren in christelijke voorstellingen herboren kon worden, maar zo 
dat de nieuwe cultuur zich zelfbewuster ontvouwde en op een hoger 
niveau (dan bijvoorbeeld Ramses II), net zoals men van zijn kindertijd de 
overgang maakt naar de puberteit.    

 

   

 

OUR PEOPLE HAVE BEEN NOTHING BUT SLAVES, INSIDE OF 
THESE PATRIARCHAL RELIGIONS! 
Most disturbing, is Our Wombmen are STILL partaking in these Men only 
religions that do not include the for, grace or balance of them! In fact they 
are considered cursed sinners 
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ALL HUE-MAN BEINGS COME FROM THE OLDEST PEOPLE ON THE 
PLANET!  The Twa Khoisan are the oldest people who are still living on 
the planet! They are the Forest Dwellers and the Gatherer hunters.... 
Their presence has been discovered all over the planet! They carried the 
distinct understanding of the Astronomical, Nautical, Arial, Radiation, 
Biochemical, Empirical and Spiritual principles of life. They are masters 
of the the seasons, the weather, etc. for optimal existence on the planet. 

 

http://www.eoht.info/page/God 

Barbara Hand Clow schijft in haar boek ‘Het Pleiadisch Plan’  dat geen 
enkele onbevlekte ontvangenis van een vrouw (met name Maria)  ooit 
een mannelijk kind kan opleren volgens de genetica. Waar moet een 
vrouw een mannelijk Y-chromosoom vandaan halen?  
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In 

terminology, god (TR:1,553) from the Egyptian neter (3500BC), or 
gods (plural), aka deity, or "chimera" (Meslier, 1729), typically 
defined as the supernatural creator and overseer of the universe, is 
a "scientific moral power above man" (Durkheim, 1898) is a theory 
often found to have a thermodynamic interpretation. Typical 
examples include: that god formulated the laws of thermodynamics, 
that god set the universe, now operating according to scientific laws, 
in motion in the act of creation, or that god is an organizing force 
opposite to that of disordering force of negentropy, or that living 
human existence is under the operation of thermodynamical laws, 

 

The transmogrification of god from Heliopolis creation myth (3100BC) 
sun model of god, to intelligent design (1987) model of god, to Gibbs 
energy (2013) view of god (see: God vs Gibbs) and or physicochemical 
atheism.  
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but that the spiritual realm or afterlife is under god's operation, 
among others. 

Doop ingezonden artikel juli 2019 naar het RefDagblad, is niet geplaatst: 

Doop-Verwachting 

Volgens Bart-Jan Spruyt: “Alleen de doop schept verwachting”. Rome 
leert dat de (zuigelingen) doop (in feite besprenkeling)  het voertuig is 
dat de genade in het kind brengt, en Calvijn volgt min-of-meer ditzelfde 
spoor.  Dat moet alsdan een soort mechanische/magische heilige 
handeling (=sacrament) zijn. Ouders en leerkrachten dienen vervolgens 
het kind op te voeden tot een vroom leven, oprechte godsvrucht en 
wetsgehoorzaamheid, volgens Spruyt. Ga daar maar eens aanstaan!  

Calvijn schreef aan Bullinger: ‘De kinderen ontvangen niet op hetzelfde 
tijdsmoment met de doop de Geest der wedergeboorte’.  Ook Luther zag 
de ‘doop’ als een hand of voertuig van God waardoor Hij Zijn genade 
geeft. De reformatoren waren nog niet geheel vrij van het Roomse 
zuurdesem.    

Waar blijft hier de noodzaak van waarachtige bekering? Hoe krijgt een 
mens onwankelbare geloofszekerheid? Als ‘gedoopte’, of als 
‘levendgemaakte’? Nee, volgens Romeinen 5:10 als een vijand, als een 
totaal verlorene die God rechtvaardigt in zijn oordelen. Dán gaat het licht 
op in die duisternis en krijgt de Christos gestalte in ons hart en leven. Dan 
alleen ontvangen wij het bewijs van de glorie van Gods grootheid. Dan 
verwachten wij met David niet vergeefs ons heil, Ps.71:5.  

De Tempel van Sophia (Wijsheid) 

Sophia is de verborgen moeder die in het jodendom en christendom 
vergeten is. Hoe vinden wij haar terug in onze herinnering? Zij was ooit 
de Moeder en partner van de God-vader. Zij kapte eigenhandig 7 stenen 
pilaren en bouwde daarmee haar tempelhuis, zoals in Spreuken 8 staat 
geschreven.    Dit  Tempelhuis werd verwoest, waarna het patriarchaat 
begon met overheersing.  Het is dr. Annine van der Meer (waarschijnlijk 
geen familie van mij) die op zoek ging naar de brokstukken van deze 
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verwoeste tempel van Sophia.  Het doel van Annine is om het bouwwerk 
met de 7 zuilen opieuw te restaureren, met de wens en bede dat Sophia 
er zou willen terugkeren om haar vernieuwde huis te betrekken.  De 
Tempel te Amathus had ook 7 zuilen.   

        

http://www.margreethbrokking.nl/167774768      

Wij hebben De Pentahof eveneens op 7 zuilen of platforms ontworpen en 
gebouwd, naar wat in de Bijbel door Zacharia 7 ogen worden genoemd,  
De Tempel van Sophia had ooit in het Moederland Egypte een vierkant 
fundament waarop de 7 zuilen rustten. De 7 zuilen waren door Sophia 
eigenhandig uitgehakt. Het vierkante aspect vinden wij momenteel terug 
in De Tempelhof te Winssen, van het kunsternaarsduo Adelheid en Huub 
Kortekaas. Latere afbeeldigen van de tempel van Sophia tonen een rond 
bouwwerk, waarin in het midden één zuil staat met zes zuilen er omheen. 
Dit wijst naar het zogenaamde ‘levensei’.   
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Vanuit het moederland Egypte loopt de zoektocht van Annine naar India, 
vandaar naar Griekenland, daarna naar Israel, en tenslotte als 5e naar het 
christelijke Westen van Europa.  Als 6e gaat Sophia ondergronds, en ten 
laatste als 7e gaat Sophia naar het inwendige van de Tempeltoren 
opwaarts waar hemel en aarde zich met elkaar verbinden. Die verbinding 
ligt in ons hart en brein, de pijnappelklier of ons 3e oog.   

Mythen vormen de oudste bouwstenen. Vervolgens symbolen uit het 
moederland Egypte. Bij de natuurvolkeren leefde de mystieke ervaring 
dat de kosmos een groot lichaam is. Vandaar dat grondvorm van de 
Tempel te Luxor een liggende (slapende)  mens vertoont.  Sophia is één, 
als symbool ervan de cirkel, het Begin, of liever ‘Het Beginsel”, zie 
Spreuken 8:22-39. De farao’s begonnen met het grondplan voor een 
nieuwe tempel door het grondplan uit te zetten met cirkels. Dat noemde 
men het ‘koordspannen’, waarbij de godin Seshat assisteerde. De eerste 
cirkel werd getrokken door één stok in het zand te steken en de andere 
stok in de hand te houden. Tussen de stokken werd een koord gespannen, 
en met de stok in de hand liep de farao in het rond.  De eerste cirkel wijst 
naar afbakening. Vervolgens werd de middelste stok uit het zand 
getrokken en op de rand van de cirkel geplaatst en werd een tweede cirkel 
getrokken. Dat verliep zesmaal, en zo ontstond het levensei, en daarna 
nog meer cirkels zodat de levensbloem ontstond.    

Annine schrijft in haar boek ‘Van Sophia tot Maria”  op bladzij 171  dat 
de Heilige Geest vrouwelijk is. En op bladzij 31 dat ook de Schepper 
vrouwelijk is.   Inderdaad is er geen andere mogelijkheid. 
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Noen en Osiris  

Noen is de androgyne oergod, het donkere oerwater als symbool van het 
collectieve onbewuste.  Elke morgen stijgt de zon uit deze donkere 
oerwateren. Noen  bevat alzo de kiemen van al wat bestaat, zowel het 
donkere als het lichte, als barende oermaterie. Uit de oerwateren zal alles 
wat gestorven is weer tot leven worden gewekt. Op deze Egyptische 
gedachten is de mythe van Jezus gebouwd, als stervende en opnieuw 
opgestane.  Eén mens was in Egypte tenminste van nature goddelijk, 
namelijk de farao als zoon van de zonnegod. De mythe van Osiris loopt 
paralel met de mythe van Jezus. Er waren in Babel  eveneens 
gelijksoortige ideeën, maar de belangrijkste oorsprong van het 
christendom ligt in Egypte. Het verhaal over Jezus komt haarfijn overeen 
met de verhalen van Osiris, Isis en Horus. Ook al zou Jezus ooit echt 
geleefd hebben, zijn de evangeliën over hem mythen en geen historische 
verslagen. Isis wijst naar de vruchbare zwarte aarde langs de Nijl. Lees 
vooral eens het keurige en leerzame boek van Corine Zuiderduin “Het 
Mooie Westen”,  over  het oude Egypte.  Ook de vele boeken van Mieke 
Mosmuller zijn inzichtgevend, met name haar boek “De Wijsheid is een 
vrouw”.  En wijst Genesis 1:27  naar androgeny?  Wanneer de 
Scheppergod ons schiep naar Zijn beeld en gelijkenis, zou Hij/Zij ook 
androgyn moeten zijn. De beschrijvingen van God in de Bijbel geven een 
vrouwelijke en mannelijke info. Zie over borstvoeding 1Petrus 2:2-3, 
1Thes. 2:7-8,  1Corinthe 3:1-3, Hebreeën 5:12-13.    Jesaja 42:14, 46:3, 
49:15 zijn allen vrouwlijk. Zie tevens Johannes 13:1-17, 21:1-13.  
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Men kende in oud Egypte geen duivel (s)  

  

Waarom beeldt men de duivel uit met horens ? 
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Negatieve energie kan niet tot eenheid leiden, maar verdeeld, alleen 
positieve energie verenigt en vermeerdert en is accumulatief. 

Alles in het universum is er vanwege de natuurwetten, oa oorzaak en 
gevolg. De onbalans ontstaat wanneer de negatieve energie domineert, en 
herstel volgt wanneer liefde gaat overheersen.   

Hoe is verbinding van Beneden met Boven mogelijk?   Alles is in ons 
hart in de kiem aanwezig. Laat liefde en vreugde ons deel zijn. Kijk hoe 
het meisje Pollyanne (zie video)  met optimisme en vreugde wonderen 
verrichtte. Laat vreugde onze gids zijn.  Alles is energie, en energie is het 
bijproduct van de strijd der geesten die zich in de materie ingenesteld 
hebben. 

     

Joan en Mary Henschel:   In hun boekje  “Het Mysterie van de Goddelijke 
geboorte”:   ‘Niet de toestanden, maar de mens zelf moet verbeterd 
worden, dan volgen er vanzelf betere toestanden. Wat thans godsdienst 
wordt genoemd, is niet meer dan afgodendienst, want zolang de kerk 
gekoppeld blijft aan kapitaal en kazerne en haar heul zoekt in politiek, 
keert zij zich af van de levende God en dient zij de antichrist.  De huidige 
godsdienst kent Jezus niet, noch de Wetsverklaring die Hij bracht.  … De 
christenen van nu leven –ondanks alle goede bedoelingen-  in volslagen 
heidendom’.   
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 https://www.smh.com.au/opinion/could-jesus-have-actually-
been-a-woman-20150401-1mcjqw.html 

Nog meer bronnen over Jezus als vrouw 

De Moravians als groep in Amerika zijn afkomstig uit Duitsland en leren 
eveneens dat Jezus vrouwelijk is.  De schrijfster Aida Edemariam’s boek 
draagt de titel: Was Jesus a woman? 

God als Vader, Jezus als zoon, zouden wij als metafoor moeten zien, als 
beelden van autoriteit en liefde.  In de 2e eeuw sprak Clement van 
Alexandrië reeds over de geliefde borsten van de Vader  en de melk die 
daaruit vloeide.  De mysticus Julian van Norwich schreef in de 14e eeuw 
dat Jezus onze échte moeder is.  

Professor Aaron Spencer Fogleman schreef er ook een boek over, en ook 
dr. Sally Douglas: “Early Church Understanding of Jesus as the Female 
Divine. En professor Elisabeth Farrelly 
“Was Jezus actually a woman?”.    

In zeer oude geschriften was niet Adam 
als eerste mens opgeschreven, maar Eva. 
De Bijbel is ontstaan door mannenwerk, 
het patriarchale. De oudste goden uit de 
geschiedenis waren vrouwelijk, 
godinnen. De Venusbeeldjes zijn 
vrouwelijk en zouden 29.000 jaar oud zijn.    Hierna nog een citaat in het 
Engels: 

The Right Revd Katharine Jefferts Schori has compounded the 
offence of being the highest-ranking woman in the Anglican 
church by saying, in her first sermon since her election as 26th 
presiding bishop of the US Episcopal Church, that "Mother Jesus 
gives birth to a new creation - and you and I are his children."  

 

Figuur 2  Elisabeth Farrelly 
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"Conservative anger was fuelled [by this] yesterday," reported the 
Telegraph gleefully, but in fact, notes Revd Dr Liz Carmichael, 
fellow and tutor in theology at St John's College, Oxford, they'd 
have really to be quite conservative to get so vexed: "There is a 
strong, accepted tradition of feminist thinking in the mainstream 
church." 

The point, she says, is "that in orthodox Christianity you don't 
assign gender to God. 'Father' is simply a metaphor for a figure of 
authority" - which doesn't make God a man, but makes it more 
important that His feminine qualities - gentleness and nurturing - 
be emphasised. The same goes for Jesus: regardless of his actual 
sex, "son of God" is a metaphor for an all-encompassing filial 
relationship. 

https://medium.com/@belover/was-jesus-a-man-709761e61ec6 

 

Van oud naar nieuw, de testamenten. Door edwardvanderkaaij. In  een 
reactie op een eerder artikel schrijft één van de trouwe lezers van deze 
blog "De boodschap in het 2e testament is wellicht dat de verhalen, 
voorzeggingen, verwachtingen realiteit zijn geworden in het 1e 
testament." Dit is geen ongebruikelijke benadering. Heel wat christenen 
menen dat het Nieuwe Testament de vervulling is van het Oude 
Testament. Het zou mij niet verbazen als de eerste christenen er 
inderdaad zo over hebben gedacht. Dat maakt het voor mij tot  een lastige 
opvatting, want ik zie die vervulling niet. De komst van de Messias zou 
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toch betekenen dat alles anders wordt, zeg maar, dat Gods Koninkrijk op 
dat moment verwezenlijkt zou worden? Daarvan is geen sprake, het lam 
ligt niet vreedzaam naast de leeuw, maar brult vervaarlijk (behalve als 
het Nederlands elftal weer eens geen wereldkampioen wordt bij het 
voetbalspel). Er moeten heel wat theologische trucs worden uitgehaald 
om dit lijk uit de kast weg te moffelen en de opstanding te redden. Er is 
voortaan niet meer sprake van de komst van de Messias maar van de 
wederkomst. Als het Nieuwe Testament het oude vervult dan is het oude 
niet meer van wezenlijke betekenis.  Wel als ondergrond om het nieuwe 
te verstaan, maar meer ook niet. Ik heb de indruk dat de opmerking 
voortkomt uit een veranderde opvatting ten aanzien van het Oude 
Testament, namelijk op het punt van de historiciteit. Sprekende slangen, 
een boot met alle diersoorten, terwijl de hele wereld onder water staat, 
een dwarse profeet die opgeslokt wordt door een grote vis en na drie 
dagen uitgekotst wordt, levend en wel (wel onwelriekend geurend, neem 
ik aan), God die op de thee komt bij Abraham, de Nijl die in bloed 
verandert en drie dagen Egyptische duisternis (van alle plagen leek mij 
dit de minst erge, terwijl het toch de bedoeling was dat het van kwaad tot 
erger ging), dat nemen weldenkende mensen niet meer historisch.                                                                                  
Overigens denk ik dat onder christenen weldenkende mensen in de 
minderheid zijn. Ik bedoel dit niet spottend, ik denk werkelijk dat 
wereldwijd de meeste gelovigen de verhalen uit het Oude Testament 
nemen zoals ze er staan.  Misschien is dat zelfs in kerkelijk Nederland 
het geval.  Door te zeggen dat het Nieuwe Testament de vervulling is het 
het Oude maak je een breuk en creëer je de ruimte om het Nieuwe 
historisch te lezen. Immes vervulling, het is geschied! Breek je niet op 
deze wijze in dan wordt het lastig want dan moet je uitleggen waarom je 
de verhalen eerst als mythen leest en dan ineens niet meer. Jona 
bijvoorbeeld heeft dan niet echt bestaan, maar Jezus wel. Hoezo? Beide 
komen na (of binnen) drie dagen opgewekt tevoorschijn uit de dood. 

Kritisch naar mijzelf merk ik op dat het Mattheüs evangelie wel degelijk 
in termen van vervulling schrijft. Het volk dat in duisternis woont, 
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Galilea der heidenen, ziet een groot licht, zegt de evangelist. Die met de 
komst van Jezus een profetie van Jesaja in vervulling ziet gaan. De 
profetie is historie geworden! Zo lezen de meeste gelovigen dit en kom 
je tot de gevolgtrekking dat er een historische  Jezus is geweest. Helaas 
is het zo eenvoudig niet. De schrijver van het Mattheüs evangelie 
presenteert in lijn met het Marcus evangelie waar hij uit put, dat Jezus 
Christus een godenzoon is, een halfgod. Geboren uit een maagd, zoals 
het godenzonen betaamt. Christenen, met uitzondering van vele 
vrijziniggen, zien Jezus als godenzoon maar raken in paniek als je het 
evangelie een 'mythe' noemt. Maar beste mensen, halfgoden zijn 
mythische figuren.                                                                                        Mattheüs 
onderbouwt zijn versie van de mythe met citaten uit het Oude Testament, 
zoals de bovengenoemde profetie van Jesaja, dat het licht van de Messias 
in Galilea begint te schijnen. Daarom is, dunkt mij, Galilea in de 
historisering van de mythe het vertrekpunt van de joodse halfgod Jezus. 
Omdat hij Nazoreeër wordt genoemd, in lijn met de eerste christenen die 
bekendstaan als Nazoreeërs, is de plaats Nazareth perfect om Jezus 
historische grond onder de voeten te geven. 

Uit Sputnik-news 11-02-2020 

 

Spiritual Group That Claims ‘Alien’ Jesus Arrived From 
Venus to Pilgrimage to UK’s 'Holy Mount' 
© CC BY 2.0 / midiman / Jesus Christ - Christus Statue 
Society 
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Van Santos Bonacci 
https://universaltruthschool.com/syncretism/raising-the-chrism/ 
 
Het verhogen van de Chrism 

De Bijbel is een handleiding over fysiologische regeneratie en astrologie, 
geschreven in de code (zie gematria), die ons een pad naar verlichting 
wijzen (verzoening). 99% van de mensen geloven dat de Bijbel een 
historisch boek letterlijk is te nemen. Het is niet, het is over jou en je pad 
naar verlichting. U bent de hoofdpersoon. Niemand komt om je te redden. 
Al deze gelijkenissen werden over en voor je geschreven. 

De levensboom 

    

De “tempel van God” is je lichaam, niet een gebouw. Natuurlijk, als je 
gelooft dat we geëvolueerd van biologische slib 3 miljard jaar geleden, 
dit heeft geen zin te maken. 

Nu, wij deze gegevens nooit geleerd, omdat de bevoegdheden die worden 
niet wil dat je begrijpt wat je bent. Ze alsof je in de war, afgeleid en 
bedrogen dat is waarom “je ze brood en spelen te geven en zij zullen nooit 
opstand (Juvenal).” In de afgelopen 500 jaar, was de rol van de kerk aan 
de massa's te misleiden. Nu is de “sciëntisme” en “new age” 
gemeenschap heeft vrolijk overgenomen die rol. 
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Ik dwaal af, maar, ongeacht wat je gelooft te ontegenzeggelijk waar te 
zijn, dit is vrij interessant om over te denken, en het ultieme geschenk als 
je kunt assimileren.  

-------  

“Seed, woord” en “God”, zijn allemaal synoniemen van één en hetzelfde 
ding de prachtige creatieve stof, de universele esse, waaruit alle dingen 
voort worden gebracht, en waarin alle dingen. De Schrift, of allegorieën 
en gelijkenissen van de Bijbel, zijn de enige geschriften die ons 
informatie geven over wat het Woord van God is. Daarom is in dit boek, 
zullen we citeren wat daar geschreven met betrekking tot het. 

Seed is de oorzaak, de kern van alles, dus een zaadje is “het begin” In den 
beginne was het Woord.” 

De vloeistof, olie of beenmerg die beneden het ruggenmerg stroomt, is 
afkomstig van de bovenste hersenen, de Schepper en Vader, de 
“Allerhoogste,” en in de fysiologie staat bekend als eicel, of generatief 
zaad dat het leven essentie die de menselijke vorm creëert uit 
vergankelijk vlees. In het Grieks, waaruit het Nieuwe Testament werd 
vertaald, wordt deze merg Christus, dat is het Griekse woord voor olie 
genoemd. 

Wanneer deze olie wordt geraffineerd, getransmuteerd, verhief, 
opgeheven, het wordt zo sterk gevitaliseerd dat regenereert het lichaam 
en “overwint” de laatste vijand, de dood.” 

“Eerste christenen, Essenes, volledig gerealiseerd leerden de grote 
waarheid dat Christus een stof, een olie of zalf die vooral in het 
ruggenmerg derhalve in alle delen van het lichaam, zoals elke zenuw in 
het lichaam direct of indirect met het prachtige “rivier die uitmondt van 
Eden (de bovenste hersenen) om water de tuin.” 

De eerste christenen wisten dat de Schrift, zowel schriftelijk in oude 
Hebreeuwse of de Griekse, waren allegorieën, gelijkenissen of fabels op 
basis van het menselijk lichaam, “ontzagwekkend wonder.” 

Deze adepten wist dat de secretie (grijze materie creatieve) welke 
onderwerpen (scheidt), van de grote hersenen, was de bron en de oorzaak 
van de fysieke expressie genaamd man; en zij wisten dat de “rivier de 
Jordaan” werd gesymboliseerd in het ruggenmerg en dat de “Dode Zee” 
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werd gebruikt om de Heilige Plexus symboliseren aan de basis van de 
wervelkolom waar de Jordan (ruggenmerg) eindigt, typeert de ingang van 
Jordaan in de Dode Zee. 

Het heilige Land 

  

De dikke, vette en zoute stof waaruit het Heiligbeen, “cauda equina” 
(staart van het paard), worden aan ruwe aardolie (Petra, mineraal of zout 
en oleum Latijn voor olie) vergeleek de dunnere stof, olie of zalf in het 
ruggenmerg, kunnen worden vergeleken met petroleum; en wanneer deze 
olie wordt uitgevoerd en steekt de Ida en Pingala (twee fluïdum zenuwen 
die eindigen in een cross medulla oblongata wanneer deze de cerebellum 
(Golgotha de plaats van de schedel) deze vloeistof wordt geraffineerd, 
kolen olie geraffineerd om produceren benzine een hogere 
bewegingssnelheid die de hemelvaart van het luchtschip veroorzaakt. 

Wanneer de olie (zalf) wordt gekruisigd (kruisigen middelen om voudige 
toename in de macht van een duizend niet te doden) blijft twee dagen en 
een half, (periode van de maan in een teken) in het graf (cerebellum) en 
op de derde dag opstijgt naar de pijnappelklier dat het cerebellum 
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verbindt met de Optic Thalmus, de Centrale Oog in de Troon van God, 
dat is de kamer overtopped door de holle (gewijde), veroorzaakt door de 
curve van de grote hersenen (de “Allerhoogste” van het lichaam) dat is 
de “Tempel van de levende God” de levende, vitale stof die een neerslag 
van de “Breath of Life” blies in de mens dus, de “heilige (geheel) Ghost” 
of adem. 

De pijnappelklier is de “Pinnacle van de tempel.” De werkwijze waarmee 
de olie van het ruggenmerg de pijnappelklier bereikt wordt beschreven in 
het volgende. 

“Er is geen naam onder de hemel gegeven waardoor gij zalig worden dan 
Jezus Gechristende en vervolgens gekruisigd” (correcte weergave van de 
Griekse tekst). 

Elke negenentwintig en een halve dagen, wanneer de maan in het teken 
van de dierenriem dat de zon was bij de geboorte van de inheemse, is er 
een zaadje of Psycho Fysiek kiem geboren in, of uit, de 
ZONNEVLECHT (de Manager) en dit zaad wordt opgenomen door de 
zenuwen of filialen van de Pneumo maag zenuw, en wordt de “vrucht van 
de levensboom” of “boom van goed en kwaad” nl .: goed, zo opgeslagen 
en “cast op de wateren” (circulatie) aan de pijnappelklier te bereiken; en 
kwaad, indien gegeten of verbruikt seksuele expressie op het fysieke 
gebied of door alcoholische dranken of vraatzucht die ferment zuur 
veroorzaakt en ook alcohol in darmkanaal dus “geen alcoholist kan erven 
hemelrijk” voor zuren en alcohol knippen of chemisch splitsen, de olie 
die zich met de minerale zouten in het lichaam en daarmee produceert de 
maandelijkse zaad.”- (Vandaar dat Nazireërs niets van de wijnstok 
mochten nuttigen. PM) 

“Aan weerszijden van de thalamus, de kop, is een klier in de fysiologie 
bekend als de pijnappelklier, op de achterste en de voorste hypofyse aan 
de zijde van de thalamus. 

De Pineal is kegelvormig, en scheidt een gele of gouden vloeistof. De 
hypofyse, ertegenover is ellipsoïde vorm en bevat een witachtige 
afscheiding, zoals melk. 

De vloeistoffen die in beide organen afkomstig uit dezelfde bron, 
namelijk de Claustrum die “barrière” of “klooster” betekent en wordt 
aangeduid als klooster voor de reden dat een kostbare en heilige ding 
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uitgescheiden of er afgelegen. Saint Claus of Kerstman, is een andere 
term voor deze kostbare vloeistof, die is inderdaad een heilig gift in het 
lichaam van ieder van ons. 

De kostbare vloeistof die naar beneden stroomt uit de Claustrum scheidt, 
deel gaan op de pijnappelklier deel van de hypofyse, en die, die speciale 
laboratoria van de kop, differentiëren de vloeistof uit de Claustrum, en 
neemt de kleuren bovengenoemde en in de pijnappelklier wordt geel en 
heeft elektrische eigenschappen. De hypofyse, die de melkachtige 
vloeistof heeft magnetische eigenschappen. 

Deze twee klieren zijn de mannelijke en vrouwelijke, de Jozef en Maria 
van het fysieke lichaam, en zijn de par-enten van de spirituele zoon 
geboren in de solar plexus van ieder menselijk wezen, te beginnen over 
de leeftijd van twaalf. 

Dit geel en wit materiaal, dat de melk en honing in de Bijbel genoemd, is 
reeds de kinderen Israëls gegeven de belofte van een terugkeer naar het 
land van melk en honing, eindelijk bereikt de solar plexus via semi-lunar 
ganglia (zie tabel), Bethlehem van het fysieke lichaam. In het Hebreeuws, 
Bethlehem betekent “huis” (Beth) van het brood (Bethlehem). “Ik ben 
het brood des levens”, zei de allegorische Jezus. 

In de solar plexus is een vingerhoed-vormige depressie kan een CAVE 
of kribbe, en in dit wordt afgezet de psycho-fysieke zaad, of heilige kind, 
geboren uit deze onbevlekte con-onderschepping. Dit psycho-fysieke 
zaad wordt ook wel “vis”, omdat het de geur van vis en wordt gevormd 
in het midden van het water, het zuivere water. “Jezus is een vis in het 
midden der wateren” St. Augustine. Voor de geboorte van de menselijke 
foetus drijvers, als een vis, in de vloeistoffen waarmee het wordt 
omringd. En als het is met het kind gevormd op de generatieve vliegtuig, 
dus is het ook met de geestelijke kind geboren in de zonne-plexus de 
Bethlehem. Jozef en Maria, bij het verstrekken van het materiaal voor de 
geestelijke kind, dat was voor het kind of het lichaam gevormd in de 
opwekking verlossen, betaalde de symbolische afkoopsom.” 

Om de volledige tekst te lezen - God-Man: het vleesgeworden Woord 
klik hier . 

Meer lezen over “The Seminal Truth” website: http://www.youth-
suicide.com/gay-bisexual/semen/04-semen-loss-value-india.htm 
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Onderstaand is van Dorothy Oosten. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=167281975090459&set=a.105605004591490        

Alle Europese Royals., Geïnfiltreerd door Gog uit Magog. (half wit half 
mongools-Khazars / Ceasars). Het verhaal van de solfeggio schaal, de 
Tempelierorde, Saint Johannes de Doper en Christus bewustzijn. 
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Ik heb het gevoel dat ik mezelf en de waarheid bedrieg door sommige 
van dit spul niet als feit te beschouwen, dus neem het gewoon als fictie, 
en als het diep resoneert, weet dan dat het voor een reden is. 
′′ Ut quéant laxis resonare fibris ′′ was een hymne geschreven door een 
10 e eeuwse monnik genaamd Guido d ' Arezzo, de man die de solfeggio 
schaal terugbracht. Een helende muzikale schaal bestaande uit 6 
kerntinten. Deze hymne was gewijd aan een Essene, die we kennen als 
St. Johannes de Doper." 
De naam van de hymne (Ut quéant laxis resonare fibris) betekent ′′ Laat 
onze stemmen het meest zuiver resoneren." 
St. St. St. Johannes de Doper was de boodschapper die had gesproken 
over de komst van Jezus / Yeshua maar meer over de komst van Christus 
in het algemeen. Christus bewustzijn. 
Later werd een kerk gevormd die gebaseerd was op St. Johanniet de 
Doper, wat we nu de Johannitische Kerk noemen waarvan de Tempeliers 
zeiden dat ze zich in hadden geassimileerd, hoewel de naam ′′ 
Johannitekerk ′′ veel later tot stand kwam. Zelfde concept, net een andere 
naam gekregen. Dit was een kerk gevestigd in christelijk gnosticisme die 
de belichaming van de innerlijke Christus leerde. De interne doop van 
de Christos / cerebrospinale vloeistof en hoe je deze Christos (interne 
olie / zalving) kunt kweken en opvoeden. 
Voordat de Tempeliers ter plaatse kwamen ontdekte Guido d ' Arezzo de 
solfeggio muziekschaal. Hij werd uitgeroepen tot muziektheoreticus 
hoewel ik denk dat ′′ theoreticus ′′ hem veel te kort verkoopt. Meer een 
muzikale gnostic. Hij was een Benedictijnse monnik zoals genoemd en 
gezien de wortels en hoe ze terugsporen, waren alle Cisterciaanse 
monniken standaard Benedictine. Deze lijn van monniken voerde de 
solfeggio schaal door en bewaard. 
Later was er een Benedictijn / Cisterciaanse abbott (hoofd van monniken) 
genaamd St. Bernard de Clairvaux, die ′′ De Latin Regel ′′ schreef, is de 
wet van 72 van de Tempelierorde. Clairvaux samen met Hugues de 
Payens en Godfrey de Saint Omer richtte de Knights Tempelier op in 
1118. De Tempeliersbestelling via Clairvaux wist van en paste de 
Solfeggio muziekschaal toe, hoewel ′′ mainstream geschiedenis ′′ dit 
nooit zou uitbeelden, gezien de propaganda push om de Tempelierorde 
eraf als kruistochten. Die kruistochten spreken een deel van hun wortels 
tegen, aangezien Godfrey De Saint Omer ' s achtergrond geworteld was 
in de mystieke Islam, wat we kennen als ′′ Soefisme." De Tempeliers 
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integreerden de mystieke aspecten van de 3 kernwereld religies, mystieke 
Islam (Soefisme) mystiek jodendom (Essenes) en mystiek christendom 
(Gnosticisme). Saint Benedict (oprichter van de Benedictijn en later 
Cisterciaanse monniken) noemde zelfs zijn primaire kapel naar Johannes 
de Doper en de Tempeliers zouden bezitten van de schedel van Johannes 
de Doper (hij werd onthoofd) die deel uitmaakte van hun valse aanklacht 
van ketterij en geïnterpreteerd door de rooms-katholieke kerk op de 
slechtste manier toen het niets meer was dan hun eer voor zijn incarnatie 
hier op aarde en de missie die hij uitvoerde met betrekking tot de 
verspreiding van het ware interne christendom. 
Alles wat toen werd gedaan moest door een filter, dat filter is het 
Romeinse pausdom. Het was of dat of je zou worden geslacht voordat je 
zelfs maar kon bedenken om je plannen voort te zetten als je plannen op 
grote schaal zouden uitkomen. En het is belangrijk om te onthouden dat 
zelfs de katholieke kerk hooggejackt was, het was aanvankelijk bedoeld 
om de bloedlijn van Jezus / Yeshua en Mary Magdalena (Sarah en later 
de Merovingiaanse afkomst) te behouden. 
′′ Cath ′′ betekent ′′ universeel ′′ dat aan de wortel ligt van ′′ cathaar ′′ en 
′′ kathedraal ′′ (die fungeert als ′′ kathode ′′ voor de energie van de aarde). 
Degenen die deze kerk van de meest recente christelijke figuur genaamd 
Yeshua (herschreven als de naam ′′ Jezus ′′) zou niemand minder zijn dan 
de Khazars / Caesars. Toen in Rome werd het C-geluid nooit 
uitgesproken als iets anders dan een zachte C (S-geluid) dus de naam ′′ 
Caesar ′′ werd uitgesproken (Kaesar) als de Khazarianen die ook het 
jodendom verhoogde. Vandaar de term ′′ wolf in schaapskleding." Het 
Romeinse Rijk (Caesars / Khazars in Rome) is nooit gevallen, het droeg 
gewoon de katholieke kerk als kostuum nadat het hooggeplaatste 
kostuum was nadat er welwillende Prioriele leden in het Vaticaan zijn die 
nauwlettend in de gaten houden en voogdij over de felbegeerde artefacten 
in de Vaticaanse kluis (zoals de originele Solfeggio muziekschaal). 
Wanneer komt die dag dat ze eindelijk de katholieke kerk weer rechtop 
zetten? Misschien blauwe appels op de middag, en heel binnenkort? De 
leringen van Christus belichaming en de graal werden in het algemeen op 
bepaalde indirecte manieren van het collectief ontdaan van de massa ' s 
die gebruik maken van hun vrije wil om joinder te creëren via 
verwennerij en later een alle caps naam. Dit is het versterken van een 
corrupt Romeinse pausdom dat trauma zou verspreiden via oorlog en 
misstatie, gericht op de psoasspieren van het menselijk lichaam, 
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waardoor de amygdala-respons wordt veroorzaakt en de mensheid weer 
in een lagere dichtheid zou vallen, Romeinse / Babylonische jurisdictie 
aka ′′ hel op aarde." Ook schuldgevoel gebruiken om de mensheid te 
beheersen, het ′′ schuldgevoel van is. (tot zover Dorothy Oosten) 
 
Barara Hand Clow schrijft in haar boek “Hart van de Christos” het 
volgende  
p.113  Zieners hebben heel lang grote Aardeveranderingen voorspeld 
voor de huidige tijd –vulkaanuitbarstingen; vloedgolven. Maar in 
werkelijkheid ligt de verandering erin dat het Vaticaan, dat ervoor heeft 
gezorgd dat de maatschappij uit balans is geraakt, de macht volledig zal 
verliezen. De kerk/staat zal tijdens een ceremonie ineenstorten. De 
Roomse leugen is bijna blootgelegd: er is géén wederkomst. De 
wederkomst is Chrstus in het hart, die wordt ontketend om de 
Moedergodin –Gaia-  te helen.  
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Zo goed als de elite niet 
gelooft in een niet-bestaand virus, geloven de elite-theologen niet 
in een historische Jezus die men tot een gender-figuur heeft 

Jezus was een vrouw:      Kerk: Herzie uw geloof                                             No.1184 

48 
 

gemaakt. Zij willen in feite een wereld zonder wáre religie 
waarbij de echte historie en feiten weggemoffeld zijn. De echte 
waarheid laat zich niet wegmoffelen, maar komt juist in het einde 
der tijden openbaar. We gaan over van het vissentijdperk naar het 
watermantijdperk. Al het water van de zeeën en oceanen kan de 
waarheid niet wegspoelen. De waarheid is zo helder als water, als 
glas, en wordt hulde aangedaan door alle waarheidsbeminnende 
mensen.  
 

 12-02-2021 
 

Schilderij van de Merovinger Jezus Christus als vrouw met 
borsten. 


