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Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een
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blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren



9      Wat is Telegony?                       No. 124

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een

10      Wat is Telegony?                       No. 124

blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren



9      Wat is Telegony?                       No. 124

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een

10      Wat is Telegony?                       No. 124

blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren



9      Wat is Telegony?                       No. 124

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een

10      Wat is Telegony?                       No. 124

blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren



9      Wat is Telegony?                       No. 124

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een

10      Wat is Telegony?                       No. 124

blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren



9      Wat is Telegony?                       No. 124

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een

10      Wat is Telegony?                       No. 124

blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren



9      Wat is Telegony?                       No. 124

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor

hen, Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de

spil waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig

volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de

Goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

Bloed

Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele

cellen bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen

dan informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen).

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed

draagt, en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw

en kinderen, dus het gezin.

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien.

Alleen vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten

in leven blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen

de bloedlijn van de man

niet vervuilen.

Over telegony is in 1965

w e t e n s c h a p p e l i j k

gepubliceerd in het

hoofdstuk "Myths of

Mating" van het boek:

" H e r e d i t y  a n d

Environment" door A.

Scheinfeld en H.L.

Cooper (Van Stephen

Jones "The Babylonian

Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een

10      Wat is Telegony?                       No. 124

blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer

duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets

bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw

nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die

nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken

kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen

komt ook voor bij dieren. In Engeland was

een paardenfokker die een paard door een

zebra had laten dekken. Het daaruit

voortgekomen veulen had een gevlekte huid.

Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt

werd, maar nu door een paardenhengst, kwam

er toch weer een veulen met gevlekte huid,

(zie Standard Process Labs, Milkauwee,

Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens

dat een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn.

Daaruit ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid

hebben met kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker

behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.

Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door

een gewoon varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes

opnieuw kenmerken te vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun

vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!)

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen

en door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats

deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons

(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren


