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Een Goddelijk Dreigement
Wij zijn er aan gewend dat de zon ‘s morgens schitterend opkomt en dat
na de nacht het licht aanbreekt. Dat is al jaren en eeuwen de gewone
loop der natuur. Niets bijzonders voor ons mensen, dat na de nacht de
dag verschijnt. Wanneer de profeet Jeremia het volk het gericht van
JHWH aanzegt, wat een afschuwelijk dreigement insluit, lijkt dat een
onmogelijkheid in de ogen van het volk.
Immers, de normale loop der natuur is, dat
de zon ‘s avonds onder de westelijke
horizon verdwijnt, en na de nacht in de
vroege morgen van achter de oostelijke
horizon weer verschijnt. Toch dreigt JHWH
met iets tegennatuurlijks, iets ongewoons,
nl.. dat de zon ‘s morgens nu eens niet zal
opkomen, maar dat het donker blijft, zie:
Jeremia 13:15 Hoort en neemt ter ore, verheft u niet; want JHWH heeft
het gesproken.
16 Geeft eer JHWH, uw God, eer dat Hij het duister maakt, en eer uw
voeten zich stoten aan de schemerende bergen; dat gij naar licht wacht,
en Hij datzelve tot een schaduw des doods stelle, en tot een donkerheid
zette.

Wij mogen niet denken dat JHWH en Zijn profeet Jeremia er behagen in
hadden om het volk eens goed bang te maken, om hen te plagen. Nee,
het gericht was en is er uitsluitend om Zijn volk tot inkeer te brengen.
Luister maar dat JHWH en Jeremia het er zelf heel moeilijk mee
hadden, zie:
17 Zult gijlieden dat dan nog niet horen, zo zal mijn ziel in verborgene
plaatsen wenen vanwege den hoogmoed, en mijn oog zal bitterlijk tranen,
ja, van tranen nederdalen, omdat de kudde van JHWH gevankelijk is
weggevoerd.

Het volk heeft er wellicht om gelachen. Momenteel zouden de meeste
mensen er weer om lachen wanneer wij een dergelijke boodschap van
JHWH tot hen zouden spreken in Zijn Naam. Immers, de normale loop
der natuur en van de hemellichamen laat zich niet gemakkelijk
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verstoren. Echter, er zijn in de oude geschiedenis wel degelijk verslagen
van tijdelijke volslagen duisternis. Denk aan de duisternis tijdens de 10
plagen in Egypte. Ook zijn er in onze eigen geschiedenis verslagen van
volslagen duisternis. Een dergelijk
verslag komt o.a. uit de plaats Ede,
waar er in heel oude tijden een periode
was van enige dagen of weken dat het
op de dag volslagen duister bleef. De
mensen werden er bang van. Het
bracht hen tot nadenken, zelfs tot de
wanhoop. Men dacht werkelijk dat de
zon nooit meer zou verschijnen en dat
het leven op aarde spoedig een einde Wekerum 1856 kaartje
zou nemen. Er heeft enige jaren
geleden in de Edese Krant een artikelenreeks gestaan van de schrijver
Piet Bel over dit merkwaardige voorval. Het is dan ook niet
verwonderlijk, toen de zon eenmaal weer doorbrak en de duisternis
overdag verdween, dat de mensen uitbundig blij waren. Wij moeten ons
zulk een situatie maar eens goed indenken! Eenmaal weer licht, en de
normale gang van zaken zich weer genormaliseerd had, ging men
jaarlijkse feesten organiseren, de zogenaamde ‘zonnefeesten’. Men
maakte optochten vanuit Ede landinwaarts, waar men ergens op een
punt kwam, waar de zon weer terugkeerde, en de dagen en weken zich
weer op normale wijze lieten berekenen. Die plaats
noemde men Wekerum (het huidige Wekerom), want
daar keerde de week-weer-om.
De ouden hadden best wel kennis van de loop der
planeten in het hemelruim. De zogenaamde "Astrale
Bijbel" in het hemelruim telde volgens hen 12 grote
hoofdstukken (12 dierenriemtekens). Het hoofdthema
van dit bijzondere boek was, dat er slechts één
Schepper was, één Goddelijke eenheid in de natuur,
één waarheid en één Wet. Men wist wel dat er een
Zonnegod Ra
zichtbare én een onzichtbare werkelijkheid was. Voor
ons oog is er een zichtbare sterren- en planetenwereld boven ons. Voor
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hen was er een onzichtbare Hand van de Schepper die heel het
universum in beweging hield. Zij zagen ook dat er in de schepping
harmonie en disharmonie viel waar te nemen. Dat alles in de schepping
volgens mathematische proporties en mooie geometrische figuren
opgebouwd was. Zij waren er waarschijnlijk ook wel van doordrongen
dat alles voor onze zintuigen berust op een soort-en-met optisch bedrog.
De mens ziet aan wat voor ogen is, maar er was méér, dat wisten zij. De
loop der zon namen zij als basis voor hun kosmologie. Op 21 december
komt de zon in het teken Capricorn van de Dierenriem. Dat is een vast
punt, en daarna is de zon drie nachten en drie dagen stationair, in rust, in
doodsslaap, om op 25 december weer op te staan en terug te keren. Men
zag in de zon een symbool van de Verlosser der mensheid, die alsdan in
het dierenriemteken Virgo (Maagd) zou zijn geboren op 25 december.
Dat werd het christelijke kerstfeest. De satan (= tegenstander) zag men
in de koude der winter en donkerheid van de nacht. Het was dan ook de
zon-god die het ijs van de winter veranderde in groeizaam water voor
een rijke zomer-oogst, waarvan men via druiven wijn kon maken. Water
veranderde in wijn! Door de zomer wordt de winter (satan) verslagen en
het leven veiliggesteld. Stel je voor dat het altijd
winter zou blijven, dan was alle leven op aarde
snel ten einde. In maart zag men de
wederopstanding van de natuur, wat de tijd
werd van de wederopstanding van de Verlosser
tijdens Pasen. Het voorjaar begon. De Verlosser
werd tussen twee misdadigers opgehangen en
gedood, nl.. tussen winter en zomer, waarvan de
Horus, de valkgod
ene misdadiger tot inkeer kwam en het Paradijs
binnen mocht gaan, nl.. de zomer.
Het is immers heel logisch, de mens heeft voedsel nodig om te
overleven. Dat was vroeger niet zo eenvoudig als tegenwoordig. Het
bestaan van de mens was toen een strijd op leven en dood. Elke dag was
nieuw voedsel nodig, en waar moest men dat vandaan halen? Er waren
nog geen supermarkten en grote voorraadmagazijnen, die vol met
allerlei etenswaren lagen. Men kon dagelijks niet naar een winkel gaan
om etenswaren in te slaan. Tijdens de winter groeide er niets, en ‘s
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nachts was het koud. Duisternis en koude waren dé grote vijanden van
de primitieve mens. De grote vriend was de zon, de weldoener. Zonder
de zon was alle leven ten dode opgeschreven.
Maar ook de zon kon zich in een vijand
veranderen, doordat droogte het gewas liet
verdorren en de zon het aardrijk deed
opensplijten. De zon kon als een vuur zijn,
wat eveneens het leven onmogelijk maakte.
Normaliter echter was de zon er om het
voedsel uit de aarde te laten voortkomen. De
nacht, de winter en langdurige regen waren
voor onze ouden gevreesde tegenstanders. Dat
zij de zon vereerden en aanbaden is in zekere zin onjuist. Men zag in de
zon het symbool van de onzichtbare God. Zij dachten de Godheid zich
in als zijnde mannelijk, met een vrouwelijk aspect. Elke morgen
wanneer zij de zon zagen opkomen en de duisternis overwonnen werd,
was er vreugde. Men zag daarin een nieuwe geboorte. De oude
Egyptenaren zagen er de geboorte in van Horus, het nieuwe kind van
Osiris en Isis. Van de naam Horus komt ons woord horizon, hor-i-zon.
Elke dag heeft 24 uren, in het Engels ‘hours’ genoemd. Hour komt van
Horus. Horus is de nieuwgeboren zon, de Lichtbrenger, zoals ook in
Maleachi 4:2 staat:
Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij
zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Hemellichamen-verering
Wij lezen vervolgens in de profeet Jeremia een aantal malen dat Israël
het Melecheth des hemels diende. Dat is een vreemd woord, waarvan
niet iedereen de betekenis weet. Volgens Strongs concordantie is het
no.04446 m@leketh, dat is koningin. Het is Astarte. Zie:
Jeremia 7:18 De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur
aan, en de vrouwen kneden het deeg, om gebeelde koeken te maken voor
de Melecheth des hemels, en anderen goden drankofferen te offeren, om
Mij verdriet aan te doen.
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Jeremia 44:17 Maar wij zullen ganselijk doen al hetgeen uit onzen mond
is uitgegaan, rokende aan Melecheth des hemels, en haar drankofferen
offerende, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze
koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en in de straten van
Jeruzalem; toen werden wij met brood verzadigd, en waren vrolijk, en
zagen geen kwaad.
Jeremia 44:18 Maar van toen af, dat wij
opgehouden hebben aan Melecheth des
hemels te roken, en haar drankofferen te
offeren, hebben wij van alles gebrek
gehad, en zijn door het zwaard en door
den honger verteerd.
Jeremia 44:19 Ook wanneer wij aan
Melecheth des hemels roken en haar
drankofferen offeren, maken wij haar
gebeelde koeken, om haar af te beelden,
en offeren wij haar drankofferen, zonder
onze mannen?
Astarte
Jeremia 44:25 Zo spreekt de HEERE
der heirscharen, de God Israëls,
zeggende: Aangaande u en uw vrouwen, zij hebben toch met uw mond
gesproken, en gij hebt het met uw handen vervuld, zeggende: Wij zullen
onze geloften, die wij beloofd hebben, ganselijk houden, rokende aan
Melecheth des hemels, en haar drankofferen offerende; nu, zij hebben
uw geloften volkomenlijk bevestigd en uw geloften volkomenlijk
gehouden.

Er is niets nieuws onder de zon. Waren er in de oudheid zeven grote
culten, waarvan de vier voornaamste waren:
De zonnecult, de Maancult, de Saturnuscult en de Sterrencult. De god
van de maancult heette Thoth of Tahuti. Er was ook nog een Vuurcult
(vulcanus), en een Drugscult (Dionysus) en een Venuscult. De vier
eersten verenigden zich tot één wereld-coöperatie, op de plaats waar
momenteel de staat Israël gelegen is. Destijds ressorteerde dat onder de
Kanaänieten. Momenteel zijn de nazaten van de overlevenden van de
oude Kanaänieten weer terug op hun geliefde plek, wat zij het ‘heilige
land’ noemen. Zij varen onder valse vlag, alsof zij Israëlieten, dan wel
Joden zijn, maar liegen het. Het is volgens Openbaring 2:9 en 3:9 een
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synagoge van de satan. De naam Israël zou volgens sommigen uit de
namen van drie grote culten zijn samengesteld. Is- zou van Isis (de
maancult) komen, en Ra van de zonnegod, en El van Saturnus. Dat zou
best kunnen, maar anderzijds heeft de naam Israël een geheel andere
betekenis, nl.. volgens Strongs: God heeft de overhand, en: God
zegeviert. Daar zullen wij het dan maar op houden.
Uit de vier grote culten die de hemellichamen vereerden is het vroege
christendom ontstaan, waarvan Rome een wereldkerk heeft gemaakt.
Het moet worden toegegeven dat wij aan de sterrencult en aan de andere
culten wel veel kennis hebben te danken. Het waren grote onderzoekers,
mathematici en sterrenkundigen die eraan deelnamen. De sterrencult
was overwegend matriarchaal. Haar godin was de Egyptische Nut, Nun
(vis), Maát, Isis, Hathor, Sofia of Maria, ook wel Astarte. Ma wijst naar
moeder, mama, en naar materie. De ouden zochten naar het geheim van
het leven, naar het mysterie van ons ontstaan. De weerslag van hun
zoeken horen wij in de volgende woorden: ritueel komt van rit, dat is
bloedrood, en het Engelse secret (geheim) komt van secretie (dat is de
menstruele bloedafscheiding bij een vrouw). Het Egyptische woord
voor vrouw is ‘mista’, waarvan het woord mysterie (verborgenheid) is
afgeleid. De vrouw herbergde het geheim van de
voortzetting van het leven, en vandaar dat in de
Egyptische samenleving de vrouw een hoge positie
vervulde. De vrouw koos de man. De door een vorstin
gekozen man werd de Farao.
Christendom, Islam en Judaïsme zijn verschillende
vormen met een gemeenschappelijke Egyptische
herkomst. De Egyptenaren ontdekten als eersten het
zonnejaar en verdeelden dat in 12 delen. Egypte werd
in de oudheid gezien als het ‘heilige land’. Daar
beschikte men over de kennis en wijsheid van de goden. Vanuit heel de
wereld kwamen pelgrims en belangstellenden om de tempels van Isis en
Serapis te bezoeken. In de tijd van Theodosius I en keizer Constantijn
werd de bibliotheek te Alexandrië in brand gestoken. Wat was de reden
daartoe? Om alle sporen van de oude Egyptische kennis en wijsheid
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voorgoed uit te wissen, zodat de ware occulte herkomst van de
christelijke kerk verborgen zou blijven. Dat het christendom een occulte
basis heeft en gebaseerd is op de Dierenriem klinkt profaan. Dat het
christendom uiteindelijk van het Druïdisme in Ierland afkomt, klinkt
ongeloofwaardig. Toch is het waar. Sterren en hemellichamen werden
oudtijds gepersonifieerd, alsof het mensen waren die geleefd hadden.
Juist veel van de Bijbel is in mythen en metaforen geschreven, wat men
later op is gaan vatten als historische werkelijkheid. Vandaar dat in de
Bijbel veel datums ontbreken. Het is moeilijk te onderscheiden wat in
de Bijbel historische werkelijkheid is, of wat mythe is.
De Dierenriem verdeelde men in 3 maal 4 delen, dat is 12 totaal. Op
gelijke wijze deelde men de mens in 12 delen. Zo boven, zo beneden, en
alzo was de zodiakale Adam volgens de gnostieke traditie. Men
baseerde hun traditie op het Bijbelse gegeven uit Genesis 1:14, dat de
hemellichamen tot tekenen waren gegeven. De vier evangeliën zijn dan
ook zo goed als zeker geen biografisch verslag, maar een beschrijving
van de oudste geschiedenis van
de Dierenriem. De schrijvers van
de evangeliën hebben er
waars chi j nlij k nooit over
nagedac h t d at de l at er e
kerkvaders van hun schrijven een
biografisch verslag zouden
maken. Er waren oudtijds
verschillende leraars die hun
leerlingen instrueerden in de
gr ot e mys t er i es van het
universum. Het gaat daarbij om
de ontwikkeling van ons
bewustzijn. Wanneer de Dierenriem als uitwendig medium
overeenkomst vertoont met ons inwendige bewustzijn, wat betreft ons
bestaan en kennis van de grote mysteries van Elohim, is het begrijpelijk
dat de oude religies de Dierenriem goed bestudeerden. De uitkomsten
van hun onderzoek hield men meestal angstvallig verborgen voor de
massa’s, die onkundig waren van het feit dat zij in wezen ‘wandelende
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dierenriemen’ waren. De Dierenriem is volgens de oude wijsheid in ons,
als 12 huizen en 7 planeten (Pleiaden). Ons ego-bewustzijn zagen zij
als de inwendige zon, die door een hal van 12 rechters moest lopen. Zij
zagen als doel van hun religie dat de mens moest sterven aan zijn ego,
om op te staan in een nieuw leven als een gezalfde (een christos), als
een verlicht mens. Daartoe moest de mens 3 maal 4 staten doorlopen,
naar de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht.
Marcus is het boek van de planeet Mars, de heerser van het Aries (ram)
teken. Aries is het 1e teken van de Dierenriem. Marcus is dan ook het
oudste Evangelie. Aries wijst naar de
opkomende zon tijdens lente-equinox. Naar
Aries is de maand April genoemd, aprio, dat is
‘ik open’. Het is de opening van het jaar.
Lucas komt van lucius, dat is licht. Het is het
dierenriemteken Leo, het domicilie van de zon.
Het wijst naar de Leeuw uit Juda.
Mattheus komt van Mat-theos. Ma’at is de
Egyptische godin van de gerechtigheid. Ze is
tiamat, maya, Maria. Mattheus werd door de andere apostelen
aanvankelijk niet geaccepteerd omdat hij tollenaar was. Belastinginners
zijn alle eeuwen door al gehaat geweest door de gewone man. Belasting
heeft immers twee kanten, zoals de godin Ma’at twee zijden heeft,
afgebeeld door de godin die met een weegschaal staat. Belasting kan
ongerechtigheid zijn, wanneer men teveel vraagt en met geweld de
belasting afperst. Anderzijds kan belasting gerechtigheid zijn om er een
land of samenleving mee van dienst te zijn.
Johannes komt van Ioannes (de visgod), Janus, Jezus of Januari. Het is
symbool van het watermanteken. Vandaar dat Johannes de Doper erin
verschijnt, dopend in water. De zonnekoning moest door al de tekens
van de Dierenriem reizen, 12 in totaal, naar het getal der 12 apostelen.
Het woord discipel komt van disc, dat is een ronde schijf nl.. de cirkel
van de Dierenriem.

9

Occulte Natuurreligies

no. 454

Oud-Egypte was het Mekka van de religie, waar nagenoeg alle grote en
wijze mannen uit de oudheid hun opleiding hebben gehad. Denk aan
Aristoteles, Plato, Pythagoras, Hippocrates, Plotinus, Herodotus, etc.
Boom der kennis van goed en kwaad
In oud-Egypte zag men de vrouw als de ‘boom des levens’. De vruchten
van die boom zag men in haar eitjes (ovums). Men kende nog niet het
gehele proces van de voortplanting, zoals wij dat nu kennen. Men wist
wel dat de vrouw, na vereniging met de man, nieuw leven kon
schenken. Het leven zelf zagen zij als de ziel, een magische
gift van de godin Nut. De boom des levens in de vrouw en de
godin Nut zag men als een éénheid. Isis is de hoofdgodin in
oud Egypte. Sommigen lezen in Genesis de ‘genen van Isis’.
De Egyptenaren, althans de elite, zagen zich als de nazaten
(genen) van de kosmische moedergodin Isis. Later zijn de mensen Isis
gaan zien als Eva, en nog weer later als Maria. Genesis is wel het boek
van onze wording, van onze genen.
Het vrouwelijke ovum zag men als de vrucht (appel) van de verboden
boom van kennis van goed en kwaad. Let op, zónder het sperma van de
man komt de vrucht (het ovum) in de vrouw niet tot leven. Het sperma
werd oudtijds voorgesteld als een
slang. Inderdaad, microscopisch is het
sperma-zaadje net een slangetje.
Wanneer het sperma het ovum nadert,
cirkelt het er rond omheen. Men
beeldde dit uit d.m.v. een slang rond
een appel, of als een slang die zich
rond een boomstam kronkelt. De slang
was het symbool voor het sperma, de
appel het symbool voor het ovum. Het
bijten in de appel -zoals Eva deed- was voor hen een symbool van het
binnentreden van het sperma in het ovum, en wel in figuurlijke zin. Het
verbod om niet van die vrucht te eten, werd volgens deze visie niet
gegeven door Jahweh, maar door de kerkvaders, die patriarchaal
ingesteld waren. Religie zagen de kerkvaders als middel om het
bewustzijn der mensen van zichzelf af te wenden, om hogerop te
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klimmen, een nieuwe mens te worden.
Vandaar dat men overging tot de
besnijdenis en castratie, de ontmanning.
De phallus stond bij hen als obelisk in een
kwaad daglicht, moest uitsluitend
hemelwaarts gericht zijn, zoals dat in de
sperma zaadje
obelisken te zien is. De besnijdenis als
het wegnemen van de gehele voorhuid stond bij hen als symbool voor
de verwijdering van al het vrouwelijke in de man, zodat men geen
begeerte meer tot de ‘kwade’ vrouw koesterde. Ook vrouwen lieten zich
besnijden, om van hun vrouw-zijn verlost te mogen worden. Men
noemde dit ‘heilige rituelen’, de polarisatie der beide geslachten. De
christelijke religie is er vanaf het begin op gericht geweest om de beide
seksen van elkaar te scheiden. Door de vroege kerkvaders is de vrouw
in alle toonaarden als zijnde puur verdorven afgebeeld. De vorm der
kathedralen, de regalia en andere attributen wijzen allen op surrogaat
sex-symbolen. De torens der kerken zijn phallussen. De christelijke kerk
wilde de erotica (liefde tussen man en vrouw ter voortbrenging van een
nieuwe generatie) omzetten in soterica
(een verlossingsmiddel, met name zelfverlossing). Men stelde het zich voor,
zoals in Genesis 3 staat, dat de kop van
de slang vernietigd moest worden, dat
wil zeggen dat het spermakopje
gebroken moet worden wil het het
ovum binnen kunnen gaan. Op die
Het 13e zaadje dringt het ovum wijze moet er vijandschap gezet
binnen
worden tussen het vrouwenzaadje (het
ovum) en het mannenzaadje (het
sperma), dus de polariteit moest gewijzigd worden. De oorspronkelijke
Adam was androgeen (tweeslachtig), die door splitsing tot mannelijk
(Adam) en vrouwelijk (Eva) werd. Daaruit zou de val des mensen
volgens de kerk zijn voortgekomen. Men wilde herstel, dus terugkeer
tot de oorspronkelijke androgene Adam. De kerkvaders wilden geen
twee seksen, maar één. De kerkvaders wilden patriarchale
alleenheerschappij, en dat kostte hen de prijs van ontvrouwelijking.
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Religie werd op die wijze moord van het
vrouwelijke, dat is zelfmoord, doordat er alsdan
geen voortplanting meer mogelijk is. De
kerkvaders verklaarden elke seksuele actie tot
zonde. Vooral Augustinus, die de ontwerper was
van de leer der erfzonde, maakte er een potje van.
Origenes ontmande zichzelf, zoals zoveel anderen,
o
m
v
a
n
h
e
t
vrouwelijke in de man verlost te worden. Het
celibaat werd daarna ingesteld, mede uit financiële
oogmerken. Verder is door déze kerkvaders het
Nieuwe Testament samengesteld en canoniek
verklaard. Zij zijn de opstellers van de oude
Origenes
geloofsbelijdenissen. Het waren de mannen die
zelfcastratie
met grote visbek-mijters rondliepen. Welnu, wij
zetten voor hen geen hoge hoed op! Wij hebben geen vertrouwen in hun
doen en laten.
De christelijke kerk wordt wel de ‘heilige moederkerk’ genoemd. Wat
een bespotting, daar zij het moederschap juist probeerde uit te roeien.
De vereniging van man en vrouw leidt immers tot de door hen zo fel
begeerde éénwording, tot het androgeen worden, maar dan op
Goddelijke wijze. Wanneer het sperma met het ovum samensmelt tot
een eenheid, is dat androgeen, nieuw leven. Dat
lezen wij in Genesis 2:24, dat die twee tot één
vlees zullen zijn.
De farao in Egypte is veelal te zien afgebeeld met
zijn armen gekruist op zijn borst. De rechterarm
staat symbool voor het mannelijke, de linker voor
het vrouwelijke. Alzo ontstaat een X, de vorm van
een chromosoom, het symbool voor androgeen. De
staf en de vlegel zijn symbolen voor het sperma en
het ovum. Het getal 9 in oud Egypte staat symbool
voor het zich onderwerpen, voor het sperma dat het ovum zal
binnentreden. Het getal 9 heeft de vorm van een slangetje (kikkervisje),
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zoals het spermazaadje. Het moet een 10 worden, een twee-eenheid. Het
getal 9 bestaat uit een cirkel (een nul) en een staartje eronder, (een 1).
De cirkel brengt de lijn voort, maar de lijn kan geen cirkel
voortbrengen. De mens als cel, begint als bolletje, al cirkelend. Venus
wordt de moedergodin van de liefde genoemd, die al roterend een
vijfpunt in de Dierenriem beschrijft. Wij weten dat alle dingen groeien
volgens het penta-schema in allerlei variëteiten. De mens doorloopt de
vier trappen, het minerale, het plantaardige, het dierlijke om tot het
menselijke te geraken. Daarna kan hij een gezalfde (een Karast of
Christos) worden, een verlicht mens.
Zuivere voortplanting
Het gaat bij de voortplanting allereerst om de hygiëne, zuiverheid der
soorten. Dát is de ware betekenis van het woord genesis, de wording.
Geen vermenging, waardoor bastaarden ontstaan, maar zuiverheid. Daar
wijst het pentagram op, naar perfectie, zo hoog mogelijke zuiverheid.
Men plaatst dikwijls de obelisken in een fontein of aan een waterkant.
De fonteinen wijzen naar het levende water. De obelisk is de phallus,
waaruit het levensvocht, het sperma voortkomt. Fonteinen zijn meestal
rond, en de cirkel wijst naar het ovum. Tijdens de rooms katholieke mis
geeft de geestelijke een witte ronde wafel de gelovigen in de mond,
hetwelk wijst naar het ovum. De monstrance is ook rond, die wijst naar
de Sirius-ster.
Jesjoea en de 12 discipelen wijst naar de zon en de 12 dierenriemtekens.

Het ziet op het mysterie van het leven, de voortplanting, mitosis en het
getal 13. Voordat een spermazaadje het ovum binnentreedt, gebeurt er
immers iets wonderlijks. Rond het ovum cirkelen honderden
spermazaadjes, waarvan er exact 12 zich in een geometrische vorm in
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één lijn opstellen tegen de wand van het ovum aan.
Juist dan pas laat het ovum het 13e zaadje naar
binnen! Jezus wordt als 13e zaad van het leven
voorgesteld, wat op veel R.K. schilderingen te zien
is, waar Jesjoea met 12 discipelen is afgebeeld,
waarbij
één
vrouw,
Maria
Magdalena. Dus Jesjoea als 13e zaadje, en Maria
Magdalena als vrouw, het ovum.
De precessie van de equinoxen is het hart van alle Pauselijke
mythologie, symbolisme en religie! Het vormt het Fisherring
geheim van alle magie en van de Hermetische
traditie. De dierenriem heeft 12 tekens. Het duurt 72 jaar om één graad
te verschuiven. Het duurt 2160 jaar voordat de zon langs één
dierenriemteken is gegaan (dat is 30 graden). Het duurt 25.920 jaar
voordat de zon langs alle tekens is gegaan. Dat noemt men wel het
Platonische jaar. Een andere belangrijke beweging van de aardas duurt
3700 jaar, waarbij er 7 stations van de pool der aarde worden
gepasseerd. Hiermee wordt verwezen naar de 7
dagen van de week, naar de 7 kronen van de
Menorah en het heilige getal 7. Ten tijde van
Jesjoea was het het tijdvak Vissen. Vandaar het vissymbool (Ichthus) der christenen, en de paus die een
Vissermanring draagt. Zijn
mijter is een open visbek.
De Tempelieren hebben de ware historie van
het vroege christendom geweten. Vandaar dat
zij werden uitgeroeid en vervolgd door Rome.
Er is heel veel gesjoemeld en verdraaid door
Rome. Mythen werden voor historie gehouden.
In het jaar 180 schreef de kerkvader Irenaeus,
bisschop van Lyon, dat hij op gezag van de
apostelen zelf verklaarde dat Jezus niet aan een Imhotep maakt Xkruis gestorven was, maar oud geworden was. symbool met zijn armen
Hiermee ontkrachtte hij het sterven van Jezus
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op 33-jarige leeftijd. De doctrine van de ‘kruisiging’ was in de eerste
eeuwen onder de christenen een heikele kwestie. Het mysterieuze
nummer 33 heeft men aan Jezus
toegekend, en waarom?
In Syrië
leefden in die tijd twee ‘profetische’
mannen die zich Jezus noemden en
veel ‘wonderen’ verrichtten. Justinus
Martyr, kerkvader uit de 2e eeuw,
schrijft aan de heidenen als aan zonen
van Jupiter, en dat Mercurius de
engelen-boodschapper van God was.
Jezus werd door de kerkvaders
De Ronde tafel van King Arthur gehouden voor de Verlosser der
mensheid. Via het monogram IHS (dat
is Iesus Hominum Salvator) werd Hij de Verlosser der mensen. IHS
komt van het Griekse woord voor Bacchus. Het vroege christendom was
dan ook een Bacchusdienst. Bacchus als god van de wijn. De wijn
vloeide immers binnen de kloosters en internaten rijkelijk. De Holy
Grail van koning Arthur was een Wijnbeker. In de Engelse Order of the
Round Table van King Arthur is de Engelse prins de zon. Zijn 12
knechten zijn de tekens van de Dierenriem, terwijl zijn glinsterend
zwaard (Excalibur) de zonnestralen symboliseren, waarmee hij de
draken der duisternis te lijf gaat. De Ronde Tafel wijst naar het
universum. Naast King
Arthur stond een lege
stoel, de ‘siege perilous’.
Die stoel was bestemd
voor de perfecte mens, de
Vredevorst. Dit wijst
weer terug naar de ImHotep uit Egypte. ImHotep betekent: de één
die komt in vrede. Het
gaat dan ook om die éne,
Het USA-grootzegel, waar het getal 13
het 13e zaadje en het
overheerst.
mysterieuze getal 13. In

15

Occulte Natuurreligies

16

no. 454

het USA-grootzegel, wat op de one dollarnote is afgebeeld, zien wij het
getal 13 vele malen terug. Knap staaltje van Luciferianen. Dat wijst naar
de Nieuwe Wereld Orde en de Imitatie Christus. In de EU-zetel te
Straatsburg staat één stoel leeg, die voor hem bestemd is. Die stoel heeft
nummer 666.
In Jozef werd het getal 13 aan Israël bekend, aan de 12 stammen
toegevoegd, via zijn twee zonen Efraim en Manasse. In Genesis 41:4044 wordt dit astrologische mysterie ontvouwd. Im Hotep wijst naar
Jozef, als Zafnath Paänea, de behouder des levens. Zowel Jozef als
Imhotep leefden beiden 110 jaar. Beiden waren droom-uitleggers.
Beiden waren onderkoning. Imhotep was de zoon van de god Ptah of
Ophiuchus de Slangendrager, het 13e dierenriemteken. De Illuminati
noemen hun Amerika het Nieuwe Atlantis, ook wel hun 13e stam
Manasse. Zie voor de getallen 11, 13 en 33 de website:

www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_...
www.axisoftruth.org/33dayCalendar.html
Jezus laat men op 12 jarige leeftijd zien in gesprek met de geestelijken,
die zich verwonderden over hem. Daarna verdwijnt Jezus uit het
gezichtsveld tot zijn 30e jaar. Op zijn 12e jaar werd hij de stille
doorbreker, om van zijn 13 niets meer van zich te laten horen.
Symboliek

Oude voorbeelden van DNA en
Links de Asklepios, rechts de X-chromosoom
caduceus

De Caduceus
is de staf van
Hermes, is
symbool van
ons DNA.
Rond de staf
zijn twee
slangen
gekronkeld.
D e ze s t a f
moeten wij
n i e t
verwarren
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met de staf van Asklepios, waaromheen één
slang kronkelt. De Caduceus is symbool van de
vier elementen en generatie van het leven. Ergo,
het is een bedekt voortplantingssymbool. Het
wijst op de hoofdgod der vrijmetselaren,
Mercurius. De twee slangen zien op kennis en
wijsheid, witte en zwarte magie.
De staf van de god Thoth was een caduceus als
gezondheidsstaf. De vleugels wijzen naar de
bevrijding van de aardgebondenheid, die nog in
ons DNA zit. Het gaat hen om de verlichting
van het bewustzijn (derde oog), via het DNA.
Het DNA bevat de crystalline frequentie van alle morphogenetische
velden. Deze velden verbinden de levende wezens, met name de
mensen, met elkaar door een constante wisselwerking van kennis. Dat
geschiedt in de ‘taal van het licht’. Wij zien dit tijdens de torenbouw
van Babel, waar de eenheid van mensen het zou leiden tot ongekende
hoogten, waar door samenwerking niets onmogelijk meer zou zijn,
waarvan JHWH zei hen te zullen verstrooien. De Illuminati vormen een
gesloten broederschap van ingewijden. Zij beweren in hun verstand en
in hun hart het christus-bewustzijn
te hebben ontvangen. Lucifer is
deze occultisten hun christus.
Hermes/Mercurius is de god van
de koophandel en niet van de
medicijnen, wel als er aan te
verdienen valt, want hij is ook de
g o d va n d e d i e f s t a l e n
uitvindingen. Thoth is de god van
de maan, hij draagt een
caduceusstaf. Thoth wijst op de 7
universele wetten van waarheid.
Wie deze 7 wetten kent en toepast,
heeft de sleutels om alle deuren
van zijn Tempels te kunnen
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openen. Die sleutel noemt men Kybalion (key = in het engels sleutel).
Het 1e principe is, dat alles kennis is. God is onkenbaar, maar aan Hem
wordt wel alle kennis toegeschreven. Hij dacht de werelden, en zij
waren er terstond.
Het 2e principe is de wet van de correspondentie, de wederkerigheid. Zo
het boven is, is het ook beneden. Zo het binnen in ons is, is het ook
buiten ons.
Het 3e principe is de wet van vibratie. Het toont de verschillen in
trillingen tussen de materie, geest, kennis en ziel. De allerhoogste
vibratie is de pure ziel, dat is God zelf. Elk ding vibreert, van quarks en
elektronen tot atomen en moleculen, etc.
Het 4e principe is de wet van polariteit. Elk ding is tweevoudig, heeft
polen. Elk ding heeft een keerzijde.
Het 5e principe is de wet van
het ritme. Alle dingen rijzen op
en vallen weer. Alles gaat heen
en weer, in en uit. De maat van
het naar links slingeren van een
pendulum is dezelfde als de
maat naar rechts.
Het 6e principe is de wet van
oorzaak en gevolg. Elke
oorzaak heeft een gevolg, en
elk gevolg heeft een oorzaak.
Imhotep als leerling van Thoth De jaarlijkse steniging van Satan in Mekka, dat
paste deze wet als eerste toe, en is de steniging van de Phallus, de Obelisk.
later her-ontdekte Isaac
Newton deze wet.
Het 7e principe is de wet van generatie. Elk ding heeft zijn mannelijke
en vrouwelijke principes. Generatie manifesteert zich op alle niveaus.
Regeringsvolheid
Het getal 12 met daarbij de één opgeteld van de Vorst of Leider, brengt
ons tot de regeringsvolheid, tot het getal 13, de doorbreker, het 13e
spermazaadje. Israëls stammen waren twaalf, waarbij het
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eerstgeboortereacht aan Jozef toekwam, die een dubbel portie kreeg, in
Efraim en Manasse, dus 13 stammen in totaal.
Ezau kwam echter ook tot
12 vorsten, maar zag het
dubbele portie zich
voorbijgaan, daar hij zijn
rechten had verkocht. Ezau
en Kaïn trachten via de
Illuminati en de R.K. kerk
hun positie te handhaven,
om de regeringsvolheid naar
zich toe te halen. Zij hebben
13 zogenaamde koninklijke
bloedlijnen.
De getallen 13 en 33 spelen
een hoofdrol in hun occulte
religie.
De R.K. kerk is patriarchaal
en wil terug naar de
oorspronkelijke androgene
Adam. Dat tonen de
geestelij ken in hun
gewaden. Zij dragen veel
gewaden met een Y erop
Een zeer duidelijk symbool van de
geborduurd. Dat wijst naar
vrijmetselarij en illuminati. Onderaan de 12
het mannelijke Yspermatoïden die zich rangschikken om het
chromosoom.
Het
13e zaadje door te laten tot het ovum, tot de
vrouwelijke
X-chromosoom
passer en winkelhaak, de androgene Adam.
vinden wij terug op
afbeeldingen van de farao’s, met hun gekruiste armen. De Islam is
blijkbaar ook op de hoogte van het kwaad van de scheiding van de
androgene Adam. Zij stenigen elk jaar de satan te Mekka, zie
afbeelding, waar zij de obelisk stenigen..

www.phoenixmasonry.org/.../text.
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Hierbij een sprekend symbool van de oorsprong van het leven, de
caduceus. Bovenin het hoofd, waar de liefde zetelt (hartje) of het 3e
oog. Er onder de ruggengraat of

Het Levensei resulteert volgens
Drunvalo in 13 cirkels
Illuminati en New Age willen naar een

het DNA, met het elektra- 13e maankalender, matriarchaal. Hun
symbool. Onderaan de 13 jaar moet 13 maanden krijgen van 30
spermatoïden, waarvan de 13e dagen, dus 390 dagen totaal.
het ovum binnendringt. Op die
wijze ontstaat volgens hen de verlichte mens, of de Vredevorst.

www.wiolawapress.com/lawof.htm
Zoals wij gezien hebben in deze brochure, hebben de Illuminati en
aanverwanten zeer veel kennis van het oude Egypte, met name van
astrologie. Zij kennen de 7 wetten, de cycli der natuur, de loop der
hemellichamen. Wij dienen er echter voor op te passen dat wij niet hun
verkeerde voorstellingen volgen. Zij misleiden het publiek op grote
schaal. Zij leiden ons om de tuin o.a. met hun Global Warming (Al
Gore). Als priesterstand konden de Illuminati reeds in Egypte de komst
van zonsverduisteringen berekenen. Wanneer de zonsverduistering er
was snelde het gewone volk naar deze priesters toe. Zij maakten het
volk wijs dat de Godheid vertoornd was en er een mensenoffer moest
worden gebracht. De bevolking geloofde erin en men bracht een
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mensenoffer. De zonnegod moest tevreden worden gesteld volgens de
priesters. En jawel, kort nadat het offer was gebracht verscheen de zon
weer. Het volk geloofde in dit soort priesterbedrog. Op die wijze is
religie ontstaan, bij de gratie van de onwetendheid der bevolking,
waarop de geestelijken konden parasiteren. De moderne priesters en
politici weten drommels goed dat het niet de mensen zijn met hun CO2uitstoot die zorgen voor de opwarming van de aarde, maar dat het de
zonnecycli zijn. Intussen houden zij de bevolkingen voor dat wij er zelf
wat aan kunnen doen, waarvoor zij hoge belastingen heffen. Het doel
heiligt in hun ogen de middelen, dat is zelfverrijking. Algemeen hebben
christenen er geen flauw benul van wat zich achter de schermen
allemaal afspeelt. Men realiseert zich niet dat men misleid wordt. Ons
doel is om de tip van de sluier op te lichten, zodat men kan zien wat er
zich in werkelijkheid afspeelt in de politieke en religieuze arena’s.
Tegelijk willen wij wijzen op het herstel van het verstrooide Israël der
12 stammen en de komst van de werkelijke Vredevorst David, of telg
uit David, zoals voorzegd in de profetieën. Hij zal zorgen voor
werkelijke vrede in naam van JHWH.
Jere
mia
23:6
I n
Zijn
dage
n zal
Jud
a
verl
o s t
wor
den,
e n
Isra
e l Uit een boek van Stewart Swerdlow, herkomst der Illuminati
zeke
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r wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: JHWH:
ONZE GERECHTIGHEID.

