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Inleiding

Zolang als wij mensen menen het bij het juiste einde te hebben, en elkaar

willen overtuigen van óns gelijk, kunnen we beter stoppen, want dan

blijven er niets over dan koude harten en harde woorden. De ander gaat

ervan uit dat wij dwalen, en wij weten echter exact hoe de ander denkt en

waar naar toe men ons terug wil hebben, wat in hun ogen de enige juiste

weg zou zijn.  Wij willen hen echter wel vertellen, wanneer men daar echt

belang in stelt, hoe wij door diepgaande studie en strijd tot andere inzichten

zijn gekomen. Dat heeft geen zin zolang als men elkaar verwijten maakt en

oproept om toch vooral terug te keren tot het oude vertrouwde. Iemand die

een waarheid opnieuw ontdekt is in de ogen der mensen meestal een ketter,

totdat de waarheid ook in hen postvat. In het andere geval zullen anderen er

op dit moment helemaal niet blij om zijn dat wij hen willen verlossen uit

hun illusoire gevangenis, waarin zij geacclimatiseerd zijn. Zij voelen zich

daarin veilig en geborgen, en vandaar dat men ons niet als bevrijder, maar

als bedreiger ziet. Pas als men gaat inzien dat men vastgeklonken zit in een

oeroud begrippensysteem van kerkvaders, die op paganistische wijze een

kerkinstituut hebben opgericht en dat kost wat kost in stand willen houden,

zal men uit gaan zien naar bevrijding..

Over God 

De onzienlijke God maakt Zich aan ons bekend, maar hoe geven wij

daaraan gestalte? Wij moeten ervan bewust zijn dat de uiteindelijke bron

van alle zienlijke en onzienlijke dingen voor ons één groot mysterie blijft.

Het is voor ons onkenbaar. Wij mogen van die bron, die wij ‘God’ noemen

geen enkele voorstelling maken, omdat Hij on-voor-stelbaar is en blijft. De

kerkvader Dionysius schrijft: ‘Als wij God waarlijk willen begrijpen,

moeten wij voorbijzien aan alle namen en attributen. Hij is zowel God als

niet-God’. Chrysostomus zei: ‘De menselijke geest kan Hem niet bepalen,

noch kan de sterfelijke tong over Hem spreken; Hij is te verheven en te

groot, dan dat Hij zou kunnen worden begrepen door mensengedachten of

mensentaal’.

Wij kunnen van Hem onmogelijk een afgerond begrip vormen. Wij leven

in een soort begrippen-gevangenis, waaruit we bevrijdt dienen te worden.

Maar wat zien we? De vroege christenen en kerkvaders durfden het aan om

aan dit onkenbare mysterie een geslachtelijkheid toe te kennen, nl.. dat God

een Vader zou zijn, die een Zoon verwekte en daarbij een heilige Geest
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Michael Servet

betrok.  Dat noemde men de ‘heilige drie-eenheid’.  Dat was dan volgens

hen het ‘zijn’ van God!

De bron van alle zijn is éénheid, en uit zich in dualiteit: tweeledig en niet

drieledig, nl.. beweging én rust!

Wij zijn in tijd en ruimte geplaatst en maken een reis naar bewustwording.

Wij komen niet als kant en klare volledig bewuste mensen op de wereld.

Vanwege de duisternis in ons hebben wij via onze begripsvorming een

namaak-realiteit geschapen, die we ‘God’ noemen, wat een mysterie is dat

alleen zichzelf kent. God is de oneindige Liefde die Zichzelf bemint, het

zichzelf zoekende zijn, en Hij heeft lief die Hem liefhebben. 

Wanneer wij proberen het onbegrijpelijke mysterie begrijpelijk te maken,

maken we ons schuldig aan vergrijp en misvatting, zodat we alsdan de

werkelijke wil van God voor dwaling aanzien, om deze vervolgens te

verwerpen.

Wij kunnen hetzelfde wel leren kennen van God, maar zullen dat altijd

verschillend in eigen bewoordingen weergeven. Hierdoor ontstaat een

spraakverwarring, waardoor wij elkaar

verwijten gaan doen, of zelfs dat wij, net als

Calvijn met Servet, elkaar naar de brandstapel

verwijzen. Het kerkelijk systeem heeft de

geestelijke zaken en mythen vleselijk opgevat

en ingewikkeld gemaakt, terwijl JHWH Geest

is en in eenvoud de band met ons herstelt. Op

die wijze is het ook met de mythe van Jezus

gegaan, die men voor historisch is gaan

houden. Het gaat God niet om een Christus

buiten ons, maar dat wij inwendig een

gezalfde van Hem worden, dat is een Christos.

Dan gaan we de éénheid aller dingen zien.

Dan zien we wie God in werkelijkheid is en

wie wij zelf zijn. Dan ontwaken wij uit onze

geestelijke doodsslaap en wordt ons 3e oog verlicht. Het gaat om deze

heerlijke bewustwording, de Morgenster in onze harten opgaat. 

De vroege kerk heeft via ‘kunst en vliegwerk’ een systeem bedacht dat de

mensen op het verkeerde spoor heeft gezet. Daartoe leent échte kunst zich

uitzonderlijk. Het is echter onze taak om het juiste spoor terug te vinden,

wat alleen door diepgaand onderzoek in afhankelijkheid van JHWH zal

lukken. Wanneer de behoefte in ons niet aanwezig is om het juiste spoor en
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 De vlinder (libelle) in

het Barneveldse

wapen

de wáre betekenis van kunst te willen vinden en weten, zullen we in het

duister blijven en staren wij tegen vormen aan die ons misleiden, die niet

ons diepste bewustzijn raken en roeren. Dan blijven we ‘dromen’ en zien

wij de wonderlijkste dingen, die we voor écht houden, terwijl het

droombeelden zijn. 

Het Griekse woord psuchè is het woord dat vertaald is door 'ziel', terwijl

het letterlijk 'vlinder' betekent.  Het gaat hierbij om het

heen en weer vlinderen tussen geest en materie, om een

overgang en overbrugging tot stand te laten komen. 

Ons huis heet: De Pentahof, en  is vanuit de lucht

gezien een vlinder (libelle), het is daarbij de afbeelding

van de overgang van materie naar geest en visa versa.

Het geeft het overgangsgebied weer tussen het

werkelijk zichtbare en het voor ons onzichtbare, tussen

het bewuste en onbewuste.  Wanneer wij gaan slapen

vindt er in ons eveneens een omschakeling plaats, een

splitsing van onze persoonlijkheid, en tevens vindt er

dan een splitsing plaats van het bewuste naar het

onbewuste.  Het onderbewustzijn is het zogenaamde astrale bewustzijn,

wat een sterk uitbeeldend vermogen bezit, zodat wij in onze dromen van

alles en nog wat kunnen zien en te zien krijgen. 

In het bouwplan van ons huis,  'De Pentahof', is niet getracht om de

werkelijkheid uit te beelden, want dan is het geen kunst meer. Kunst moet

juist de illusies in de mensen opwekken. Er is getracht om in De Pentahof

iets kunstzinnigs te leggen dat de zin van iets op verborgen wijze

weergeeft. Dat dit ons is gelukt merkten wij al spoedig tijdens de bouw.

Voorbijgangers en passanten spraken hardop hun mening uit over de aparte

vormen en bouwstijl.  Daaruit kwamen de wijd-uiteenlopendste visies naar

voren. De één vond het een zangschool worden, de ander een synagoge,

weer een ander een moskee. In de volksmond werd het 'het jodenhuis'

genoemd, dit terwijl het niets daarmee te maken heeft.  Men dacht dat het

huis zeshoekige vormen had, terwijl het juist vijfhoekige vormen zijn.  Wat

dat betreft zijn wij erin geslaagd de mensen via kunst op het verkeerde

been te zetten, en dán is kunst geslaagd. Ook de vroege kerk is erin

geslaagd om de mensen op het verkeerde been te zetten en dat reeds

eeuwen gestand te laten houden, hoewel het algemeen christelijk geloof

vandaag de dag tanende is.  
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De graancirkel te Goes

De grootste graancirkel ter wereld was in Nederland te zien, op 7 augustus

2009 te Goes in Zeeland. Het betrof een reuzenafmeting van 530 bij 450

meter. De figuur was een grote vlinder, met

middenin een mannelijke menselijke gestalte (de

Vitruvius-man zoals bij Da Vinci). De

graancirkel was gemaakt door een drietal

personen. Hun doel was om met de Vlinderman

aan te geven dat de wedergeboorte van de mens

eraan zit te komen. De tijd in de cocon is het

proces van transformeren en transmuteren. De

vlinder komt uit de cocon na te zijn gemuteerd en draagt nu een ander

lichaam, om de volle vrijheid in te kunnen vliegen. Het verschijnen van de

kropcirkel van de Vlinderman als symboliek, staat bekend bij de oude

stammen van natuurvolkeren,

en er is zelfs nog een beeld

van te Copan, een Maya plaats

in Honduras. 

De vlinder is het symbool van

het ontwikkelingsproces van

de psyche of ziel in veel

culturen. Het leven van een

vlinder begint met een eitje,

waaruit de rups voortkomt.

Daarna wikkelt de rups zich

na verloop van tijd in een

cocon, om na enige tijd erna

als vlinder te voorschijn te komen. Ook wij mensen beginnen ons leven als

eitje. In de moederschoot lijkt ons embryo veel op een rups. Wij zijn wel

na onze geboorte geen vliegend wezen, maar bezitten wel een psyche die

via geestelijke transformatie hemelhoog kan reiken. De ene vleugel van de

vlinder wijst volgens de oude Maya’s op onze droomwereld

(onderbewustzijn), en de andere op de werkelijke wereld (bewustzijn). De

droomwereld is de wereld van de sterren, die via sterrenpoorten bereikt

kunnen worden. Het zijn twee werelden waarin wij tegelijk kunnen staan. 

Opvallend dat juist in Nederland een dergelijke kropcirkel werd bedacht en

gecreëerd!
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Het christendom meent dat het geloof uitsluitend over Jezus gaat, als Borg

en Middelaar. De werkelijkheid is dat het ware ‘Christos-geloof’ niet over

een menselijke historische persoon gaat buiten ons, maar gaat over ons

vernieuwde innerlijk, het nieuwe hart en verlichte oog, zodat wij een

gezalfde (christos) zijn geworden. Daartoe moet ons ik sterven, wat de

poort opent van ons hart, zodat nieuw licht kan binnenstromen, waardoor

bewustwording van wie wij zijn en wie God is. Dat gaat gepaard met waar

berouw over de begane zonden, waarbij die mens de straf erover aanvaardt

en God billijkt. Dat is het stil-worden, waarbij de ontkieming plaats heeft

van het nieuwe levenszaad. Ontkiemen is

enerzijds een sterven, waaruit nieuw leven

ontspruit.  Veel christenen denken dat ze in

een hemel komen als beloning op hun geloof

en goede werken. Zij stellen dat een mens

van nature ‘onbekwaam is tot enig goed en

geneigd tot alle kwaad’.  Jezus zou gekomen

zijn om in de menselijke natuur een

gerechtigheid aan te brengen waarmee God

tevreden is gesteld, een losprijs, zodat de

mens door Hem ten hemel mag opstijgen. Het Rijk Gods zou in de hemel

gevestigd zijn, als het ‘Koninkrijk der hemelen’.  In Genesis 1-3 staat

echter dat wij goed en naar Gods beeld werden geschapen, en dat alles in

essentie zeer goed was. De mens was als het edelmetaal goud, zeer goed en

glansrijk. Kon de zonde die glans uitdoven en het zeer goede zeer kwaad

doen worden?  Wanneer men goud in de modder legt en daarna wast, blijft

echter het goud onaangetast. Zou de menselijke natuur echter wél aangetast

zijn en totaal verdorven? Waren wij minder dan het aardse goud

geschapen? Was er een afschuwelijk mensenoffer nodig om ons te

vernieuwen? Gaat het in het geloof er alleen maar om dat een mens aan het

einde van zijn levensreis de hemel mag binnengaan door een hemelpoort?

Het gaat er toch om dat we in het hier-en-nu mensen zijn die omgevormd

zijn tot levende stenen, die in de volle liefde van JHWH delen. Dat we

mensen zijn die JHWH beminnen én door Hem bemind worden. Wij

werken toch niet om loon voor een hemels hiernamaals? Wij doen de

dingen toch uit liefde tot God en Zijn schepselen? 
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Jesaja 57:13  Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn,

u redden; doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen

wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven, en

Mijn heiligen berg erfelijk bezitten.

Jesaja 60:21  En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij

zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit

Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.

Jesaja 65:17  Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en

de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet

opkomen.

Jesaja 66:22  Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik

maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook

ulieder zaad en ulieder naam staan.

Jesaja 58:14; 60:7-22; 62:4-12.

Psalmen 69:35  (69-36) Want

God zal Sion verlossen, en de

steden van Juda bouwen; en

aldaar zullen zij wonen, en

haar erfelijk bezitten;

Spreuken 2:21  Want de

vromen zullen de aarde

bewonen, en de oprechten

zullen daarin overblijven;

Psalmen 37:9  Want de

boosdoeners zullen uitgeroeid

worden, maar die JHWH

verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.

Psalmen 37:11  De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk

bezitten, en zich verlustigen over groten vrede.

Psalmen 37:22  Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten;

maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden.

Isis

Naast de God van Israël, naast JHWH, zijn vele goden ontstaan in de

gedachten der volkeren, met name in oud Egypte. Er ontstond een soort

krachtmeting tussen JHWH en de goden, wat uitmondde in de 10 plagen.

De goden (afgoden) blijken niet bestand tegen de suprematie van Israëls

God. Israëls God blijkt alléén de Levende God te zijn. De andere goden
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  De godin Isis

Isis

blijken denkbeeldige goden te zijn, die men zag in de natuurkrachten en

planeten. Zij kunnen niet verlossen. Goliath meende dat hij met zijn kracht

en reuzengestalte Israëls God wel kon uitdagen. David had het door en

onderkende deze krachtmeting, dat Goliath de ‘Levende’ God hoonde. Tot

op vandaag de dag menen veel mensen dat de goden schuilen achter kracht,

techniek en vernuft. De krachtmeting zet

zich voort, en JHWH zal tonen de

Machtige Jakobs te zijn. Wij hebben er

nauwkeurig op te letten.

  

Er zijn waarheden die niet door

begrippen zijn uit te drukken vanwege

hun grootte. Zij kunnen slechts door

symbolen worden weergegeven. Ze zijn

in feite onuitsprekelijk en kunnen slechts

door een symbolisch bewustzijn worden

benaderd. Wanneer het gaat over de ‘wereldziel’, of anders gezegd het

vrouwelijke, verschijnt deze in verschillende gedaanten. Ze vormt soms

voor ons begrip zelfs een tegenstelling, hetgeen blijkt uit de teksten die

gevonden zijn in Nag Hamadi.  De wereldziel als

vrouwelijke macht zegt het volgende over haar wezen: ‘Ik

ben de hoer én tegelijk de heilige. Ik ben de vrouw én de

maagd. Ik ben de moeder én de dochter.  Ik ben de

onvruchtbare én vele zijn mijn kinderen.  Ik ben het die

een mooie bruiloft heeft, én toch ben ik niet gehuwd. Ik

ben de kraamvrouw én zij die niet baart. Ik ben de bruid én

de bruidegom, en het is mijn echtgenoot die mij verwekte.

Ik ben de moeder van mijn vader en de zuster van mijn

man, en hij is mijn nageslacht’.  

Zie zo, zoek dat nu maar eens uit! Hoe kunnen wij een

balans vinden tussen zulke tegengestelde krachten, tussen

het rationele en irrationele? Bestaat er een soort huwelijk tussen dergelijke

tegenstellingen? Ja, dat bestaat en zulks is een totaliteitservaring, die echter

voor ons bewustzijn op een paradox berust. In het paradox willen wij

echter het ongrijpbare te pakken zien te krijgen.  Volgens Jung behoort het

paradox tot het hoogste geestelijke goed van een mens, ‘want alleen het

paradoxale kan de volheid van het leven bij benadering omvatten’, aldus

Jung. De dingen in het leven zijn dus niet zo zwart-wit als ze lijken te zijn.
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Het is voor onze rede moeilijk om met zulke dubbelzinnige zaken om te

gaan, daar er volgens onze rede geen twee dingen tegelijk waar kunnen

zijn. Onze eenzijdigheid verhindert ons veelzijdig te denken, de volheid

van het leven te beleven. Wij willen éénheid zien, om aan alles een plaats

en naam te kunnen geven. Wij zijn aan het systeemdenken verknocht, zodat

we maar met moeite analytisch en veelzijdig kunnen denken.

De grote moedergodin uit Griekenland is Artemis, die haar stempel drukte

op vele beschavingen. Haar tempel stond in Efeze, waarin het jaar 431 het

dogma van kracht werd dat Maria de moeder Gods is.  Het gaat bij Artemis

over de oerbeelden: Moeder - kind - draak. In Egypte is hetzelfde

fenomeen ondergebracht in de mythe van Isis,

O s i r i s  e n  H o r u s .  A r t e m i s ,

Isis, Maria, het is één en dezelfde, nl.. de koningin

des hemels, die met haar zoon op de vlucht is naar

de woestijn, vanwege het grote monster dat hen

achtervolgt (de draak).  Die draak heet Apophis,

die het kind van Isis wil opeten. Wij zien het in

mythen dat elke nieuw geboren held wordt

bedreigd. Neem Apollo die wordt aangevallen

door Python, nadat Leto zwanger was geworden

van Zeus en Apollo had gebaard.  Ook Jezus wordt

door Herodus bedreigd en wijkt uit naar Egypte.

Het gaat hierbij om de Christus-kracht, om bij het

wáre zelf van ons eigen bestaan uit te komen. Daar

komen wij uit wanneer het onbewuste en bewuste van ons een huwelijk

aangaan, waaruit het nieuwe zelf als kind ontspruit. Het wordt in religies

‘wedergeboorte’ genoemd, of regeneratie. In de evangeliën wijst Maria -de

moeder van Jezus- en Maria Magdalena -de vriendin van Jezus- naar twee

aspecten van eenzelfde figuur, nl.  het hogere én het lagere van de wijsheid

(Sophia).  De ene Maria is een maagd, de andere is een hoer. (De vlinder

met haar twee vleugels symboliseert deze twee aspecten).  Ook uit de

stamboom van Jezus blijkt de dualiteit, waarin Thamar als hoer zich door

Juda laat bevruchten. Ook Ruth gaat zonder zich te schamen naast Boaz op

de dorsvloer slapen zonder gehuwd te zijn. Bathseba en David worden er

ook in genoemd.  Rachab zou een hoer zijn geweest, althans een

herbergierster, wat veelal publieke vrouwen waren.  Zo is het in de mythe

van Jezus  Maria Magdalena de geliefde dicipelin, die Sophia (de
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De gesluierde Isis. Opschrift

boven:I, Isis am all that has been,

that is or shall be; no mortal man

hath ever me unveiled. Onderste:

The fruith which I have brougth

fort is the sun!

Wijsheid) in haar verschillende trappen van

ontwaking in de  mens  u i tbee ld .

Het gaat om de bewustwording van de

psyche. Martha en Maria wijzen eveneens op

twee niveaus van het bewustzijn, nl.. het

actieve leven van daden (Martha) én het stille

leven van passief observeren (Maria). 

De mythe van Jezus is een uiterst knap

bedachte inwijdingsallegorie, die voor een

gewone man moeilijk is om te verstaan.

Vandaar dat de vroege kerk het de

eenvoudigste weg vond om de mythe als

historische werkelijkheid op te vatten. Dat

konden de mensen het gemakkelijkst

begrijpen.  Het vereist immers behoorlijk wat

creativiteit en kennis van mythen en hun

betekenis om de Jezus-mythe goed te

verstaan. Het gaat in deze mythe om de inwijdingsweg waardoor men een

gezalfde of christos wordt, een verlicht persoon.  Dat houdt in dat de ‘oude

mens’ sterft, en de ‘nieuwe mens’ opstaat. Het gaat om de transformatie,

om de doop -het ondergaan- , als dood én opstanding. De volwassen

waterdoop is alzo een psychische reinigingsinwijding.  De dood als het

sterven aan het oude ik is de pneumatische inwijding. De opstanding als

ontwaking van de nieuwe mens tot een gezalfde, wijst naar de vuurdoop,

het ontvangen van nieuwe levensenergie door de heilige Geest.  Dan is men

niet langer een gevangene in de kerker van z’n eigen lichamelijkheid,

waarmee men zichzelf van tevoren vereenzelvigde. Dit wordt

gesymboliseerd door de rups die zich in een cocon wikkelt, waarna het

regeneratieproces zich in gang zet, om als vlinder te voorschijn te komen.

Alsnu is men een vrijgelatene.

 

Onze natuurlijke staat wordt vergeleken bij een slapen in een graf, een

geestelijk dood-zijn. Dat is de weg die naar beneden loopt, naar de

onderwereld. Door de oude mens af te leggen in het graf en daaruit op te

staan, realiseren wij onze nieuwe mens, het hogere ontwaakte bewustzijn. 
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 Jakob Boehme

Jakob Boehme zegt het als volgt: ‘De wortel van de zelfhandhavingsdrift,

de eigenwilligheid, moet ontbonden worden voordat de

wortel van de Geest, de goddelijke wil, kan doorbreken.

Zolang de wortel van het aardse, "luciferische"-willen

groeit, in plaats van de wortel van het goddelijke, kan

deze laatste niet werkzaam zijn. Dus moet de wortel van

het aardse willen als het ware uitgetrokken worden. Als

de mens dat doet, dan breekt de wortel van het goddelijke

willen door, nl.. de innerlijke christus’. 

Blaise Pascal zei: ‘De mens is geschapen met een oneindige leegte in zijn

binnenste, die alleen gevuld kan worden met een oneindig groot voorwerp,

nl.. God zelf’. 

Van Internet:  Anne zegt over Isis het volgende:  29 januari 2010 om 19:05

Zie: www.argusoog.org › Levensvisie & Kunsten

 "Mooi artikel Arend, ik sluit me er helemaal bij aan. Er gaan bij mij

hierdoor weer allerlei belletjes rinkelen. Wil ze graag toevoegen en delen.

Set en Osiris waren broers, Osiris was getrouwd met Isis. Osiris was de

God van het dodenrijk en hielp

de mensen naar ‘het westen’ te

reizen, een goede plaats. Seth, de

God van de woestijn, storm en

chaos, was jaloers op Osiris en

dmv een list heeft hij hem

vermoord. Isis kon hem echter

weer tot leven wekken en samen

verwekten ze Horus. Horus heeft

heel lang strijd geleverd met zijn oom Seth. Daarbij verloor hij een Oog.

Dit is het Oog van Horus. Toth vindt dit Oog terug en verandert het in het

teken van algemeen welbevinden. Het Oog van Horus wordt op sarcofagen

afgebeeld omdat het garandeert dat de overledene recht van lijf en leden zal

zijn. Later verslaat Horus Seth en komt als bloed van Osiris op de troon.

Seth wordt nu aanbeden in de Temple of Set, dit is het Modern Satanisme.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Modern_satanisme#Temple_of_Set 
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Isis, elektra en DNA

Hathor, de voedster van Horus betekend ‘huis van Hor(us)’. Ze is de

moedergodin = huis = moederlichaam = vat = alomvattend vat. Ze wordt

ook het oog van RA genoemd of het alziend Oog = de visica piscis..

Hathor wordt ook afgebeeld als koe met een leeuwenkop. Het negatieve

aspect van Hathor is Sekhmet, de godin van vergelding en ziekte.

Het huis van Hathor bestond al voor alle schepping. Ze is de 1e vorm = de

oerslang. Slang = oervorm van moedergodin.

Het Oog van RA omvat 6 aspecten: voelen, proeven, horen, denken, zien

en ruiken.

God RA was moe geworden van het gedoe van de mensen. Er ontstond

gemopper en zelfs godslastering. In een Godenberaad kreeg hij het advies

zijn Oog (Hathor) eropuit te sturen om de boosdoeners te treffen. Immers

niemand kon zijn Oog weerstaan vooral als het de vorm van de godin

Hathor aannam. Dus werd Hathor eropuit gestuurd in de vorm van

Sekhmet, de leeuwengodin van de oorlog en overal waar zij ging volgde er

een vreselijk bloedbad. Spoedig waadde Hathor in mensenbloed. 

Door middel van de Chladni methode blijkt dat de planeet saturnus een

hexagon vormt

De Kaaba is een hexahedron en is het heilige vierkant

in Mekka. De Kaaba stelt Saturnus voor. De Kaaba

heeft een visca piscis, een vulva, in de hoek. Saturnus

heeft een soort alziend oog op de Zuidpool die

uitwaaiert in twee Phi-ratio spiralen. De islamiet

loopt 7 keer om de Kaaba heen dus dan heeft de

Kaaba een ring dat heeft Saturnus ook. Deze ring is

elektriciteit. Om de Kaaba ligt het Phi-lips (=Visica

Piscis) symbool wat voorstelt het vierkant maken van

de cirkel. Phi-lips is de vulva van de Zuidpool van

Saturnus. Zij zijn twee zuilen: EL = Saturnus en RA

is de Zon = aarde en hemel. Er is een boog die de twee pilaren verbind (een

dome). 

Phi-lips is ook de cult van Isis, de vrouw die de fakkel vast houdt, zij maakt

het vierkant rond. Philips is het artificiële licht (de fakkel) het is ook wel

het kruis van de ridder (tempeliers). Lucifers kruis. De ridder wist precies

waarom wat het kruis inhield. Het is het kruis van vuur/rood, tetrahedron,
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lucht/geel, octahedron, aarde/groen, kubus of

hexahedron en water/blauw, Icosahedron.

De ene pilaar is EL (=Saturnus) en de andere

pilaar is RA (=zon). De boog ertussen is ISIS

(=licht=elektriciteit). Alle heilige huizen zijn

twee pilaren met een boog en dat maakt samen

RAEL met ISIS. Dus ISRAEL. Wie is de

kapitein op dit schip? De Currency, de stroom

van Lucifer, onze elektriciteit. Isis voedt de zon.

Hoe? Met de fusie van de twee pilaren. De

waterstofbom is de paddestoel (pijnappelklier)

en dat is Hathor, die de initiator is van je derde

oog. ISIS is General Electric, de truc van

Saturnus.

http://www.geappliances.com/electronics/ 

De boog is een soort contract/deal, voor de Joden

de Ark. Dit contract stelt ons wezen in de stroom

voor, onze stroom in de zee. Het is een vortex. De

Egyptenaren hebben een vortex nagebootst en die noemen ze Mer wat

gewoon de zee is en dat is electrische tijd. Mer is de oorspronkelijke naam

voor pyramide (dat is de Griekse naam). Dus die vortex is Currency en de

zetel van onze elektrische golf zit in onze pijnappelklier. De pijnappel is

ons derde oog, de zetel van de vortex van ons wezen en ziet er precies zo

uit als het oog van Horus. De pyramide met het alziend oog stelt niets

anders voor dan de activatie van ons persoonlijke derde oog. Dit wordt

samengevat in de cult van ISIS. 

EL en RA met een elektrische stroom ertussen is Israel. De elektriciteit kan

dus een vierkant rond maken. Moet er daarom een kernoorlog beginnen in

Israel?"

Zie: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Rosslyn-Chapel-opent-ogen/

Tot zover Anne.

Volgens Anne speelt Osiris de op één na grootste rol in deze wereld.

Daarin kan ze goed gelijk hebben. Zij verwijst daarbij naar de volgende

websites: http://survivormall.com/thelostsymbolfound.aspx

http://www.star-people.nl/index.php?module=printpage&id=4208
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 De godin Nut, sterrenmoeder

Shu, de luchtgod scheidt de godin Nut van de

aardgod Geb. Twee goden steunen Shu, zoals

Mozes werd gesteund door Jozua en Kaleb

In het boek ‘Jezus en de verloren godin’ schrijven Timothy Freke en Peter

Gaudy het volgende over Isis:

‘Ik werd vanuit kracht gezonden. Ik ben de vereerde én de verachte. Ik ben

de hoer én de heilige. Ik ben de moeder én de dochter. Ik ben de Sophia

van de Grieken én de gnosis van de barbaren. Ik ben het wiens beeld groot

is in Egypte, én die geen beeld heeft bij de barbaren’. 

Mythen

De ouden leerden via mythen het

onbegrijpelijke weer te geven, waarvan

men door middel van inwijding meer en

meer kennis verkreeg.  Mythen waren

geen sprookjesverhalen, maar lessen in en

volgens een bepaalde code die men aan in

te wijden personen gaf. Mythen vormen

de symbolische taal voor geestelijke

zaken en vormen een bijna onuitputtelijke

bron van inspiratie.  Mythen doen een beroep op ons hart, op het centrum

van onze werkelijkheidszin. Mythen roepen bij ons diepe gevoelens op. De

mythische figuren gaan innerlijk leven en worden een psychische realiteit.

Op die wijze is de mythe van Jezus ons gegeven. Veel christenen spreken

echter over hun persoonlijke relatie tot Jezus, doordat Jezus voor hen

werkelijk heeft bestaan. Bij anderen bestaat Jezus in hun psyche, en dan

maakt het niet uit of hij ooit

geleefd heeft op aarde, ja dan

nee. Bij kinderen bestaat

sneeuwwitje ook in hun psyche

als realiteit, wat niet betekent dat

sneeuwwitje ooit echt heeft

bestaan.  De wijsheid in de

mythen is daardoor tijdloos. Ze

vertellen ons iets over de goden,

niet als bestaande wezens, maar

als zaken die ons eigen wezen

aangaan.  Om de mythen te

begrijpen dienen wij hun

woordenschat en de betekenis
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daarvan te kennen. Zo gaat het in de mythe over Jezus over het christos-

bewustzijn, het centrum in de cirkel, terwijl de godin, de zuster of minnares

van Jezus de straal is, ook wel Sophia genoemd. Sophia is de wijsheid.

Deze zogenaamd ‘verloren’ godin in de mythe wijst naar onze psyche. Het

gaat hierbij om bewustwording van ons zijn, dus van ons be-wust-zijn. Wij

hebben momenteel nog een waterig bestaan, dat is rimpelig en onstuimig.

Pas wanneer wij stil worden, ons ik prijsgeven, wordt het water als een

spiegel zo vlak, waarin zich het Goddelijke licht weerspiegeld. Dan worden

wij een gezalfde, een christos genoemd.  Dan zien we wie we werkelijk

zijn, wat door de ouden het ‘mystieke huwelijk’ werd genoemd. Dan zien

we ons gereinigd, herboren. 

Isis wereldgericht

De Egyptische godin Nut kreeg een dochter, nl. Isis. Isis werd de moeder

van Ra de zonnegod. Ra of Wa = water, vloed. De geboorte van Isis zou op

29 februari zijn, in een schrikkeljaar. In 2008 was ons laatste schrikkeljaar,

en in 2012 volgt het nieuwe. 

Isis is Maria, en haar brandende of bloedende hart verlangt naar haar

huwelijks ritueel. Mar = zee, en Mer = licht, in het Egyptisch. Nut is de

godin van de lucht, het hemelruim. Zij is een van de oudste Egyptische

godinnen. Zij was de godin van de nacht-periode, van de dood. Zij

beschermde een ieder die hemelwaarts reisde. Haar hoofddeksel

symboliseerde de baarmoeder. De oude Egyptenaren zeiden dat elke vrouw

een nut-rit (nutrition = voedingsbron ) was, een kleine godin. Men beeldde

Nut wel af als een koe. Een heilig

symbool voor Nut was een ladder,

die door Osiris gebruikt werd om

naar de hemel op te klimmen. Nut

zou alle gestorvenen tot zich trekken

naar de sterren. Nut is de

sterrenmoeder, om de mensen aldaar

te voeden met brood en wijn. Nut is

een moeder die streed voor de

emancipatie van de vrouw, zoals de

‘Wondere Woman’(alias Diana).  

Op het hoofd van Isis staat op sommige afbeeldingen een merkwaardig

figuur. Het lijkt op het symbool van een wolkenkrabber, een hoge toren,
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Isis, toren-hoed

Isis en de WTC-torens 9/11, en de zon die er

over op gaat.

een troonzetel.  Dat wijst o.a. naar de WTC-torens, die

ook wel de ‘steenrots van Isis’ werden genoemd. De

troon van Isis staat in het Noorden. Isis is tevens de

godin van de wedergeboorte en reïncarnatie. De

Nijlvloed werd gezien als zijnde de tranen van Isis die

het land weer vruchtbaar maakten. Om te overleven

heeft het mensdom de wedergeboorte (Isis) nodig,

zowel de samenleving als de techniek, om niet ten

onder te gaan aan zichzelf.  Heel ons milieu, de

e n e r g i e p r o b l e m e n ,  d e

geldcrisis, de religieuze crisis, álles moet stoppen en

opnieuw geboren worden, anders loopt het fataal af. Er

moet een algehele Nieuwe Wereld Orde komen. Dat

zien de illuminati heel goed, alleen de wijze waarop

men dat wil realiseren is ondeugdelijk. Er dienen grote offers te worden

gebracht, dat is duidelijk. Alleen hoe doen we dat en op welke wijze.

De illuminati doen dat op hún wijze. Zij stammen af van de mannen van

grote lengte, de reuzen of Nefilim/Anakim. Zij hebben een grote voorliefde

tot de hoogte, om hoge torens te bouwen, hoog, hoger, hoogst. Zij bouwden

oudtijds ziggoerats en hoge piramiden. Momenteel bouwen zij

wolkenkrabbers en super hoge

torens. Hoogte en gewicht spelen

een grote rol in deze.  Een toren is

een ta-wer, tower, of een wot-ra.

Ra = water, een waterbergplaats

zoals de oude watertorens. Water

in een toren kan men distribueren,

en daarmee de bevolking

controleren, eventueel via fluor,

drugs of chemie. Water is

belangrijk in het proces van

regeneratie.  Dat weten de

illuminati en daarom gebruiken

zij het water als werktuig om de

wereldbevolking te decimeren en

om zelf te overleven. Vandaar de

creatie van grote aard- en
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zeebevingen, met tsunami’s, via

HAARP en CERN. 

In het verleden waren het de

farao’s die het water van de Nijl

gebruikten om alle jongetjes van

ons volk Israël te verdrinken.

Momentee l  worden onze

kinderen gefluorideerd via het

drinkwater, en tevens wat er aan

barium via de chemtrails in het

water terecht komt, en ook

chemische medicijnen via

afvalwater, is schrikbarend.  De

nieuwe farao Obama en

koning Billy-William, als zoon

van Diana/Isis behoren dan ook

tot de puppets der illuminati om hun plannen uit te voeren. 

Het oude moet wijken om plaats te maken voor het nieuwe. De oude WTC-

torens moesten verdwijnen d.m.v. explosieven die er in het geheim in

geplaatst waren, en wel aan de voet van het Marriot-hotel (Marriot =

marriage = huwelijk), want op de grond voor dat hotel werden de beide

wtc-torens verenigd tot één puinhoop. De Boaz-noorder toren werd het

eerste geraakt door vlucht 11, en daarna de iets kleinere Jakin-toren, die het

eerste in elkaar zakte. Na 56 minuten zakte ook de Boaz-toren in elkaar.

Dat was de symbolische aankondiging dat de wereldhandel in elkaar zou

zakken (de geldcrisis). Uit de chaos wil men tot perfectie komen, via these,

anti-these naar synthese. 

De illuminati kunnen niet zonder

torens. Op de plaats waar de WTC-

torens stonden is nu de Freedom

Tower in aanbouw. Deze toren is

exact 1776 feet hoog en telt 72

verdiepingen. Let op deze getallen!

Het zijn 6 sets van 12 verdiepingen!.

Het gebouw is zeer massief van

constructie, van staal (iron = orion) en

glas (cristal = christ).  Het gebouw is
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De Hoeksteen, met een mooie

spreuk erop als erebetoon aan de

9/11-01 slachtoffers 

zelf 1500 feet met een top van 276 feet.  De

hoeksteen van het gebouw is 20 ton en de

grondoppervlakte is 16 acres.  De hoeksteen is

van graniet en is 4 bij 9 feet, en is op 4 juli

2002 gelegd. De geboortedatum van de VS is

4 juli 1776.  In deze Freedom Tower is de

‘heilige geometrie’ toegepast. In de top zijn

vier rechthoeken te zien, die een octagon

vormen, een 8-puntige ster. Het is de ster van

Isthar. Deze vorm

komen wij vele malen tegen in tempels,

kerken, katheralen en paleizen. Wil

men via deze Isthar-symboliek grote offers

gaan brengen aan de godin Isthar/Astarte?

Vanaf de top van de Freedom Tower schijnt

een laserstraal ongeveer 1000 feet omhoog.

Beneden zijn de deuren aan de west- en

oostzijde 30 feet breed, behalve die aan de

noordzijde, die 50 feet breed is.  In het

Noorden woont de god van de oorlog. De

zuiderdeur is 70 feet breed. Alle deuren zijn 60

feet hoog.  Het vierkant en de vier deuren

wijzen naar de 4e dimensie, als overgang naar

de 5e dimensie tijdens de 44e president.  In

feite is de Freedom Tower geen toren, maar een

grafsteen, ter ere van de moord der illuminati

op meer dan 3000 personen die zich in en rond de

WTC-torens bevonden.  Zelfs Noord Korea speelt een

rol mee in het grote illuminati-spel, met haar Hotel of

Doom, dat 1083 feet hoog is (=330 meter). Wie meer

wil weten over gebouwen en hun symboliek en

illuminatie achtergronden, leze het boek van Texe

Marrs erover. Wie over de symboliek van de achthoek

meer wil weten, kan op de website van Goro Adachi

daar veel over vinden, en ook op de website:

illuminatimatrix.com

De krachtmetingen der goden gaat onverwijld door. Wie zal de hoogste

toren bouwen voor de luchtgod Shu?, of voor Isis?, of voor Nut?   
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Las Vegas ‘The Crown-tower’, is een

levensgrote phallus.

De haren rijzen de paus ten berge

vanwege de crisis?

In het grondplan van de Freedom Toren is

het vierkant te zien, wat men boven in de

toren tot een 8-hoek laat uitlopen, een

octagram. De 8-hoek is het symbool voor

algehele controle, zoals het altaar van

Astarte 8-hoekig is. Vanaf de basis heeft

men een vierkant genomen (ground zero),

waarop een piramide naar de hoeken van

de top van de toren is getrokken, zodat er

halfweg een octagram ontstaat, wanneer

men de lijnen 45 graden verdraaid.

Ground Zero is het startpunt van de

NWO, om tot algehele controle te komen

van de mensheid. Wij zien in de

gebouwen van de illuminati dat zij hun

doelstellingen via symboliek erin te

kennen geven, hoewel de bevolkingen

algemeen te naïef zijn om dat erin te herkennen. In Las Vegas bouwt men

een zelfde soort toren die in 2012 gereed moet zijn, die als kroon voor de

messias der illuminati moet dienstdoen. Het is een hotel-toren met 142

verdiepingen, met 5000 kamers en 1.888 feet hoog. 3 maal de 8 wijst op

totale controle.  De X-seed-4000-toren die men in de VS wil gaan bouwen

is 4 km hoog.  www.skyscraperdefense.com/future.html

Godsdienst-crisis

Na de geldcrisis zitten we ineens in de godsdienstcrisis (godsdienst-oorlog

of -krachtmeting). De paus, noch de

kardinalen en bisschoppen zeggen dat ze het

niet hebben geweten wat er zich allemaal

afspeelde onder de clerus op sex- en porno-

gebied.  Ze waren kennelijk te druk met

andere zaken, of wat dan ook. Evenwel is de

godsdienstcrisis precies op tijd gekomen,

want daardoor weten wij nu dat God géén

religieuze systemen nodig heeft om Hem te

mogen dienen! Het blijkt dat God geen

enkele kerk of religieuze instelling nodig heeft. Dat is voor veel kerkelijke

mensen wel een pijnlijke boodschap, het zij zo.  Toch wil Rome -en zullen
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 Israëls oude kosmologie komt

overeen met het beeld van de godin

Nut. Wat bij oud Egypte de God Shu

is, is bij Israël JHWH, die de

hemelboog schraagt. In Israël waren

de hemellichamen niet langer goden,

zie Psalm 24.

andere religieuze instellingen- hun systeem van Godsverering overeind

houden, n.l. door geld aan de slachtoffers

te geven. Het geld dat stom is moet recht

maken wat krom is.  Wij zouden dan ook

de slachtoffers adviseren in het geheel

geen geld aan te pakken. Nee, laat het

systeem wat zo pervers is maar in elkaar

zakken! De grote uittocht vindt momenteel

reeds plaats, en zal zich onverminderd

voortzetten, daar de mensen wakker

worden vanwege het feit dat ze met hun

neuzen op de realiteit stuiten.  

Verbeelding is één van de meest

wonderbaarlijke eigenschappen van de

mens, aldus Tjeu van de Berk in ‘Het

Numineuze’, p.183.  In ons schuilen

wonderbare krachten, die aanzetten tot

dromen, fantaseren, mediteren, intuïtie, creativiteit en aanbidding. Door

onze verbeeldingskracht doorbreken wij de vastgeroestheid in ons bestaan.

Religie steunt op onze verbeelding en is géén objectieve werkelijkheid. De

meeste mensen denken echter dat er naast de normale werkelijkheid ook

nog een religieuze werkelijkheid bestaat.  Nee, de werkelijkheid waarin wij

leven is de geheel enige die er is. Er is niet zoiets als een religieuze

werkelijkheid. Wel kunnen wij de werkelijkheid waarin wij leven op een

religieuze wijze beleven. De zogenaamde ‘religieuze werkelijkheid’ is

symbolisch, meer niet. Er zijn dus geen twee werelden of werkelijkheden.

Christenen die menen dat hun religie ook de werkelijkheid is, blijken van

buiten dikwijls wel schoon en fris te zijn. Zij hebben via hun opvoeding

van God en Jezus gehoord, om daarvan vervolgens belijdenis des geloofs te

doen. Jammer genoeg is er veelal van binnen bij de meeste christenen niets

of weinig terug te vinden van het ware geloof. Hun zielen zijn leeg, en er is

in hun harten niets fundamenteels gewijzigd. Zij zullen in moeten zien dat

zij in hun eigen ziel af moeten dalen om daar de vrede met God te sluiten.

Men kan uitwendig alles netjes voor elkaar hebben, mooie kerken en

kleren, trouw de diensten bezoeken en bijdragen geven. Helaas, géén

diepgang. Voor hen bestaan er geen paradoxen meer. Men gelooft wat de
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kerk hen voorschrijft, en daarmee is de kous af. Juist het paradoxale kan

iets omvatten over de volheid van het leven, volgens C. Jung. 

Eindstrijd

De krachtmeting der goden loopt ten einde, waaruit zal blijken dat Israëls

God alleen de Levende God is, zie:
Jozua 3:10  Verder zeide Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God

in het midden van u is, en dat Hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de

Kanaanieten, en de Hethieten, en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en

de Amorieten en de Jebusieten.

Jeremia 10:10  Maar JHWH El is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig

Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn

gramschap niet verdragen.

Daniël 6:26  (6-27) Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij

mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want

Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet

verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.

JHWH zal er voor zorgen dat de hoogmoed der mensen (illuminati)

gebroken wordt en hun torens tot puinhopen worden, zie:
Jesaja 30:25  En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen heuvel beekjes

en watervlieten zijn, in den dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen.

Ezechiël 26:4  Die zullen de muren van Tyrus verderven, en haar torens afbreken;

Jesaja 2:17  En de hoogheid der mensen zal gebogen, en de hoogheid der

mannen zal vernederd worden; en JHWH alléén zal in die dag

verheven zijn.
Spreuken 18:10  De Naam van JHWH is een Sterke Toren; de

rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld

worden.

Exodus 20:3  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Psalm 33:12  Welgelukzalig is het volk, welks God JHWH is;

het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.


