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Inleiding
In het boek van Robert Charroux ‘Vergeten Woorden’ beschrijft hij de
‘kermis van de sex’. Wij zullen nagaan in deze brochure hoe het
mogelijk werd dat er op deze aarde sprake kon komen van een sexkermis. Robert beschrijft hoe in de laatste 50 jaren de seks gegroeid is
als een abces wat op barsten staat. In 1969 was er in Kopenhagen een
sex-beurs met 54 stands, met levende beelden en verkoop van allerlei
seks-hulpmiddelen. De beste klanten waren de Denen zelf, daarna de
Duitsers, de Zweden, de Amerikanen en de Japanners. De Deense
minister van Justitie liet er zich lovend over uit. De wetenschap stond
niet stil en bestudeerde de fysiologische aard van de seksualiteit met
behulp van het elektromagnetische schema genaamd ‘het elektroaurogram’. Dit elektro-aurogram wordt door de bio-stromen van de
hartspier geschapen. Men stelde vast dat de activiteit van levende
weefsels en organismen beïnvloed wordt door wat zich in de directe
omgeving ervan bevindt. Dat kan een houten, ijzeren, glazen voorwerp
zijn, of ook een ander materiaal. Goud, staal en koper werken
verspreidend. Mineralen, hout en plastic werken opladend. Edelstenen
vallen onder de mineralen.
De beharing van een mens functioneert als microfoon en zender, die
signalen met de snelheid van het licht uitzendt voor telecommunicatie.
De oude cultuurvolkeren gebruikten hiertoe veren van vogels, denk aan
de Indianen en hun hoofdtooisels. Zij gebruikten ook vijfpuntige
sterren aan hun halskettingen als condensatoren. Vandaar dat men
juwelen, kettingen, sierraden, etc. droeg die het beste pasten bij hun
elektrisch en psychisch evenwicht. Wanneer momenteel twee personen
tegelijkertijd zich aan een aurogram-test
onderwerpen, zullen de aurogrammen zich òf
samenvoegen, òf zich tegenover elkaar stellen.
Op deze wijze kan men uitzoeken welke vrouw
en man elkaars spiegelbeeld (tweelingziel)
vormen. Dit is wél een menselijke berekening,
en het is de vraag of het naar de wil van God is.
De engelen hadden ooit zulk een apparaat niet
nodig om de mensen te testen. Zij konden de aura’s aflezen en de
mensen instrueren voor het juiste tijdstip om samen te gaan en met wie
ze zouden paren. Adam en Eva zijn te vroeg begonnen, na de verleiding
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door Nachash, die hen van de rechte weg afbracht, en het hun wel even
demonstreerde hoe het moest. Dat was het begin van de seksuele
ontsporing, en er volgden daarna allerlei tijdperken waarin de mensen
hun seksualiteit botvierden en geen rekening hielden met de
natuurwetten inzake paring en procreatie. Vandaar dat er veel
gemengden en bastaarden ontstonden en wezens met allerlei gebreken.
Vóór de zondvloed was de aarde vervuld met wrevel, dat wil zeggen
allerlei ongezonde mensen met een perverse leefwijze. Het water
reinigde de aarde van deze ongerechtigheid.
Na het tijdperk van de overdreven preutsheid en
taboes, volgde het tijdperk van de seksuele vrijheid.
Niets is meer taboe. Wanneer er echter tussen
mannen en vrouwen geen elektromagnetische
seksuele harmonie bestaat, zal het huwelijk
ongelukkig wezen en treedt er verveling op. De
mens heeft van nature behoefte aan liefdeservaringen, wat men vroeger en tegenwoordig wel Aurogram
door partnerruil tracht op te lossen. In Rusland is
partnerruil reeds wetenschappelijk aanvaard!
Bij het aurogram komt ook de geur erbij om de seksuele harmonie te
vervolmaken. Geurende deeltjes hebben ook een elektrische uitstraling,
die zich schijnbaar voegen aan de vorm van het aurogram. Bij dieren
speelt de geur een heel voorname rol in verband met de seksuele
opwinding. In de Bijbel wordt er wel over de liefdesappelen en dudaïm
gesproken. Zie:
Genesis 30:14 En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst, en hij
vond Dudaïm in het veld, en hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen
zeide Rachel tot Lea: Geef mij toch van uws zoons Dudaïm. 15 En zij
zeide tot haar: Is het weinig, dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook
mijns zoons Dudaïm nemen zult? Toen zeide Rachel: Daarom zal hij
dezen nacht voor uws zoons Dudaïm bij u liggen. Als nu Jakob des
avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet, en zeide: Gij zult
tot mij inkomen; want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijns
zoons Dudaïm; en hij lag dien nacht bij haar.
Hooglied 7:13 De dudaïm geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei
edele vruchten, nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U
weggelegd.
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Telegony en impregneren
De erotische staat van mens en dier is duidelijk een elektrische
geladenheid (energie). Met een cardiogram en of andere moderne
meetinstrumenten zijn de elektrische stromen in ons lichaam te meten.
Men kan zich opwinden, geprikkeld raken, etc., wat alles met de
elektrische energie te maken heeft. Een vrouw blijkt méér opgewonden
te geraken en eerder bevrucht te zijn in de ovulatieperiode wanneer zij
overspelig is, dus met een vreemde man gemeenschap heeft en niet met
haar eigen man, aldus biologen. Vandaar dat veel vrouwen een fysieke
voorkeur zouden hebben voor overspelige
liefde, aldus Robert Charroux., bladzij 129 van
genoemd boek. Zij zouden zich ook sterk
aangetrokken voelen tot een verkrachting, die
bijna altijd een zwangerschap ten gevolg heeft,
en waaruit meestal een jongen wordt geboren.
Deze onwettige bastaard kinderen zijn meestal
heel sterk en intelligent, denk aan Jefta en David. In de Middeleeuwen
vermomden edellieden zich dikwijls om hun eigen vrouwen te
verkrachten, ten einde een sterke en intelligente zoon als opvolger te
verkrijgen!
Eigenaardig is het feit dat kinderen uit een huwelijk het stempel dragen
van een man waarmee de vrouw vóór haar huwelijk gemeenschap heeft
gehad. Robert schrijft er het volgende over:
"Het wettig geboren kind kan fysieke en psychische gelijkenis
vertonen met de minnaar (de vreemde man) die zijn moeder heeft
gekend (die haar bekend heeft) voor ze met zijn vader trouwde.
Wanneer de vrouw ook nog eens zwanger is geweest van de
vreemde man, zal diens stempel op heel het nakomelingschap van
de vrouw zich voortzetten, wat men telegony noemt. De vrouw is
alsdan geïmpregneerd door de vreemde man, niet alleen
elektromagnetisch, maar ook biologisch. Het impregneren gaat
wellicht onbewust, mede door het spel der psychische
chromosomen. Hierdoor zouden tevens de pigmentvlekken
ontstaan, als herkenningstekens van overspel".
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Zie onze brochure 124 over Telegony. Zelf vinden wij dat
tweelingzielen zulk een absurde opwinding niet nodig hebben om een
sterk en goed nageslacht te verwekken.
De zuivere Israëliet mocht geen vlek of rimpel
bezitten. De priesters bekeken de jongens die ter
besnijdenis kwamen of zij geen vlek(ken)
vertoonden, vooral op de billen. Vandaar het
spreekwoord: "Maak de billen maar bloot".
Vooral in Japan komen de billenvlekken (spots)
veelvuldig voor.
Uit een Nieuwsbericht:
In Duitsland sprak een rechter onlangs een 21 jarige moslim vrij van
ontvoering en verkrachting van een 11 jarig meisje en legde hem enkel een
lage boete en een taakstraf op, omdat de verkrachting 'onderdeel was van de
islamitische cultuur'. Het meisje moest worden opgenomen in een
psychiatrische inrichting (2) Dit soort 'rechts'spraak komt inmiddels ook
veelvuldig in Nederland voor.

Uit het boek van dr. W.H. Treupken "De Zelfmoord der Mensheid" het
volgende:
"Het gebod tot vermenigvuldiging van nageslacht vereist geen
enkele zelfbeheersing. Men heeft alleen maar zijn geslachtsdrift
op te volgen, waartegen niemand enig bezwaar zal aantekenen.
Wanneer het gebod zou zijn om zich niet te vermenigvuldigen,
zou er geen gebod zijn wat zoveel zou worden overtreden als dit!
Hoe regelen wij dan de geboortecontrole? Kan dat slechts door
middel van het monogame huwelijk?
Nee, er zijn nog
verschillende volksstammen die het huwelijk niet kennen, waar
de vrouwen gemeenschappelijk bezit zijn. Hun kinderen kennen
geen vader en zijn bezit van de stam. De kaffers kennen ook geen
woord voor ‘maagdelijkheid’, daar elk meisje gemeenschappelijk
bezit is zodra zij volwassen is. Bij de Eskimo’s ziet de vrouw zich
volkomen vrij, wanneer haar man afwezig is, om met een andere
man om te gaan. Op Ceylon, Tahiti en Groenland is het normaal
dat een gastvrouw als prostitué zich geeft aan een gast. Door
alle volkeren op aarde is ten allen tijde veelwijverij gehuldigd".
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Joan en Mary Henschel: Het Mysterie der Goddelijke Geboorte 2e deel.
De demonen krijgen toegang tot de mensheid doordat de
huwelijkswetten worden overtreden. Dan breidt de mensheid zich
ongeremd uit en worden er veel dierlijk-demonisch-gerichte mensen
voortgebracht. Het Rijk Gods kan zich pas vestigen als aan deze
overtreding een halt wordt toegeroepen. De hemelse huwelijkswetten
zijn gebaseerd op ware liefde én wederliefde.
Ieder mens streeft van nature naar het geluk, want hij is -zonder het te
weten- de helft van een geheel en zoekt uit dien hoofde naar de
hereniging met zijn tweelingziel. Zie brochures: no.590 & 596.
Pas wanneer de hartstochtdriften overwonnen zijn, zal men via de
intuïtie vanuit het hart geleid worden om de tweelingziel te herkennen.
Waarachtig huwelijksgeluk is slechts mogelijk
waar twee gelijkgestemden met elkaar worden
verbonden.
De wijze waarop nageslacht wordt verwekt is
allesbepalend. Vooral jonge mensen dienen
erop gewezen te worden, dat de wijze van het
huidige seksuele leven in het huwelijk, volgens
de scheppingswetten dient plaats te vinden.
Daar mankeert het vandaag de dag zo goed als
geheel aan. Er dienen welschapen,
welgevormde, edele kinderen te worden Zo kunt u zonaanbiddende
vrouwen tegenwoordig op de
geboren. Alleen dan kunnen hogere en edelere fiets tegenkomen
eigenschappen tot opbloei komen. Er zullen
eerst betere mensen geboren moeten worden, wil de wereld een schoner
en hoger aanzien krijgen.
De geboorte van rechtschapen mensen is van zeer grote waarde voor de
mensheid en de aarde. Zij alleen zullen de mensheid en aarde een
weldaad bewijzen door hun positieve bijdragen. Deze rechtschapenen
zullen het dierlijke gedrag overwinnen. Dierlijke driften bevuilen
innerlijk en uiterlijk de mens, waardoor men slaaf blijft van z’n lusten,
wat lasten geeft aan zichzelf en anderen. Dieren zijn niet in staat om
hun verstand en vrije wil te gebruiken. Zij volgen hun instinct, en
vandaar dat ze niet elke maand bronstig of runnig zijn. In de natuur zijn
dieren dan ook nooit ziek. Alleen vlak voor hun dood zijn ze even ziek
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of aan het einde van hun krachten. Zodra dieren door mensen worden
opgehokt ontstaan ziekten onder hen. De mens is geen veredeld dier.
Wij zijn hoogstaande wezens, met een intelligente geest in ons, die kan
liefhebben en of haten.
Ware liefde is niet vrij. Er zijn verhoudingen, maten en vereisten aan
verbonden. Men dient dan ook kennis hiervan te verkrijgen, om op de
juiste wijze en op het juiste moment je tweelingziel te kunnen vinden
en kiezen. Jonge mensen dienen uiterst voorzichtig te zijn in het kiezen
van een levenspartner. In sommige culturen kozen ouderen een meisje
kozen voor hun zonen, maar die kunnen ook falen. Liefde is geen
experiment, niet iets dat men eventjes kan uittesten zonder gevaar. Men
speelt met vuur als men liefde niet serieus neemt en men er niet
volgens de natuurwetten mee omgaat. Jongens en meisjes zijn hiervan
nauwelijks op de hoogte en rommelen dan ook maar wat aan, wat
dikwijls grote en blijvende schade aanricht. De verwildering op
seksueel gebied breidt zich momenteel razend snel uit. De
vruchtbaarheidscyclus van meisjes en vrouwen wordt op allerlei
mogelijke manieren verstoord en onderdrukt met pillen en vaccins. Er
wordt onbewust met liefde en voortplanting gespeeld, en de
gemeenschap mag daarvan de brokstukken opruimen en de lasten
dragen. De maan oefent op de aarde -en dus ook op de mensen- een
grote invloed uit. Dat is niet alleen te zien in eb en vloed, maar ook in
liefde en geboorten. Om een gezond en edel nageslacht te verkrijgen is
het niet voldoende om alleen met de maan rekening te houden. Oudtijds
dacht men zich de maan in als zijnde mannelijk, later is men de maan
vrouwelijk gaan zien. De maan en haar conjuncties met andere planeten
regelt momenteel nog de ontvangenissen om tot een edel nageslacht te
komen. Vandaag de dag zijn de meeste kinderen ‘toeval-producten’.
Toeval bestaat niet, maar dat noemt men zo.
Volgens dr. Harnisch is de mensheid momenteel in haar gedrag nog
dierlijk. 12% van de bevolking ziet hij als achterlijk en idioot. 43% van
de mensen komt niet verder in hun geestelijke ontwikkeling dan een
kind van 8 jaar. 2% haalt het peil van 12 jarigen, en 1% is echt
zelfstandig en instaat onafhankelijk te denken. Bij de meeste mensen
houdt hun ontwikkeling na hun 12e jaar stil, aldus dr Harnisch. Alleen
de blijvende zoekers naar waarheid zullen vinders worden. Mensen die
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op grond van erfelijke factoren een ziek en gebrekkig nageslacht zullen
voortbrengen, dienen geen nageslacht te verwekken. Slechts zij die
over goede erfelijke factoren beschikken zullen nageslacht mogen
verwekken, ter veredeling van de soorten. Er is een verlicht verstand en
geopend 3e oog nodig om de natuurwetten te leren zien en ernaar te
handelen. Ongeveer 90 - 99% van de huidige huwelijken geschiedt niet
weloverwogen vanuit de vereniging van tweelingzielen, en draagt
deswege de kiem in zich tot mislukken. Dat geeft grote onzekerheid en
fatale gevolgen voor het nageslacht.
Seks-kermis in de Bijbel
Zie brochure 372 ‘Seksslavernij".
In Mattheus 8:8 is sprake van een zondig, boos en overspelig geslacht.
Dat tekent de verworden mens die naar het dierlijke is afgegleden, de
seksuele lusten volgend, met verwerping van het ‘heilige’ karakter van
het huwelijk. Men kent de geslachtsdaad niet meer als een ‘heilige
handeling’, waardoor de mensheid het
goddelijke kan verkrijgen. De mensen
vervielen oudtijds tot de phallus verering
en tempelprostitutie. Als overblijfselen
van de phallus dienst met haar obelisken,
zien wij momenteel de kerktorens.
Torens zijn phallus symbolen, en daar
plaatst men soms nog wel een haan
bovenop, als symbool van satan. Men noemt de kerken nog wel
Godshuizen, maar men pleegt er geestelijk overspel, door de mensen
valse voorlichting te geven in plaats van hen voor te lichten in de
wetten der natuur. Men houdt de mensen onwetend, en dreigt hen met
een brandende hel bij ongehoorzaamheid, en een beloning met de
heerlijke hemel bij trouw aan de god der kerk.
De geslachtswetten leren ons aan welke voorwaarden de
huwelijkskeuze moet voldoen om waarborg te zijn voor geluk en zegen.
Voortplanting vereist deskundigheid om een gezond en sterk geslacht
te krijgen. Helaas, er is geen of zeer weinig goede voorlichting heden
ten dage op dit gebied, en deskundigen zijn er nauwelijks te vinden. We
zien het voor ogen dat de mensen vandaag de dag meer horde-mensen
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zijn, die geen hogere belangstelling hebben dan lekker eten (hun buik),
sport en spel en vermaak. Men leeft van het ene feest naar het andere,
en van de ene vakantie naar de andere, en neemt dan de house-muziek
en tv mee om vooral niets te zullen missen van al dit soort snert. Het is
puur materialisme zónder spiritualiteit.
Het volk is niet alleen schuldig, maar vooral de leidslieden, met name
de geestelijke stand, die van de oorspronkelijke 12 geboden er twee
hebben afgenomen, die juist handelden over het huwelijk en de
voortplanting, zie Henschel p.203 Van Chaos tot Harmonie.
Die twee geboden zijn bewust door de clerus verwijderd, zie Henschel
p.78 De Wedergeboorte der mensheid. De Essenen kenden deze twee
geboden wél. Zij hielden zich eraan.
In de ‘hemelse echt’ was het volgens de Essenen onbestaanbaar dat er
onzuivere kinderen zouden worden geboren. Zij regelden het
geslachtsverkeer naar de natuurwetten en de wetten van de
bovennatuur. Adam en Eva hadden
die ‘huwelijkswet’ overtreden, zie
brochure no.238, waarna het verhaal
over Jezus wijst op het herstel van
deze geschonden wet(ten).
Deze i nt erpretatie van het
Paradijsverhaal zal de mensen aan
het denken moeten zetten om over
het geslachtsleven een beter inzicht
te verkrijgen. De moderne mens kan met zijn seksuele noden niet bij de
kerken aankloppen, daar zij deze noden niet kunnen oplossen,
aangezien zij slechts één antwoord heeft, nl. de zonde, zonder die nader
te verklaren. In het Latijn drukt men het begrip ‘zonde’ uit door het
woordje ‘ne-fas’, dat betekent álles wat tegen het Goddelijk Recht of de
natuurwetten ingaat. Zodra de mens het geslachtsleven doet in strijd
met de natuur, valt dat onder het begrip ‘ne-fas’, dat is zonde, waarvan
het gevolg ziekte, degeneratie en gebrek is. In het boek van professor
Van Oyen ‘Christus en het seksuele leven’ wordt gewezen op de
pastorale praktijk hoezeer tal van levens tot in hun diepste wortels ziek
zijn, doordat één van de belangrijkste levensbronnen vergiftigd is, de
bron van de voortplanting en geslachtelijkheid vanwege angst voor
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zondig bezig te zijn. Deze angst ontspruit uit de ingeboren kennis van
de Levenswet dat de manier waarop men heden seksualiteit beleeft en
pleegt daarmee in strijd is. De mensen dienen seksueel bewust te
worden dat seksualiteit op zich niet zondig is, maar wel zondig is
indien het niet plaatsheeft overeenkomstig de natuurwet. De oude
culturen kenden deze natuurwet(ten) en onderwezen hun kinderen erin,
zodat de huwelijken rein waren en hun kinderen gezond en volwaardig.
Deze natuurwet bepaalt namelijk dat in het huwelijk tweelingzielen met
elkaar verbonden dienen te worden, aangezien alleen door hen de
geslachtsdaad als heilige handeling uitgevoerd kan worden. Als gevolg
hiervan treedt regeneratie op. De mens was oorspronkelijk een
androgeen wezen, dat wil zeggen dubbelslachtig. Dat wordt in de
Bijbel duidelijk omschreven in Genesis 1-3, waar Eva uit de rib van
Adam werd afgesplitst. De Grieken wisten dit ook en spreken in hun
mythen over de tweelingziel die gedeeld werd in man en vrouw, tot de
tijd waarop ze door het huwelijk weer verenigd zouden worden. Als
verenigde tweelingzielen kan
men het huwelijk in haar hoogste
vorm beleven, want dan voldoet
men aan de natuurwet. Die wet
bepaalt dat man en vrouw met
elkaar als tweelingziel
verbonden, zoals magnetische
polen Noord en Zuid, samengaan
om een nieuwe hogere
harmonische levensvorm te
scheppen. Op die wijze worden
de twee helften tot één en vullen
ze elkaar biologisch,
psychologisch en mentaal aan. Bij hun paring zullen op het juiste
kosmische moment de eicel en zaadcel direct samensmelten, zodat er
een welgevormd en gezond kind ter wereld zal komen, dat lichamelijk
en geestelijk volwaardig en harmonisch is. Dit is de enige en ware
‘onbevlekte ontvangenis’ of ‘bevruchting’. Alle andere vormen van
ontvangenissen en bevruchtingen missen deze reinheid. Er dient hierbij
niets aan het toeval te worden overgelaten. Duidelijk moge zijn dat de
beide echtelieden zich dienen te beheersen en hun seksuele lusten
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dienen te beheersen, om op het juiste tijdstip een kind te verwekken.
Daartoe zouden de engelen Adam en Eva voorlichten, maar daarop
hebben zij niet gewacht. Wanneer men echter zijn lusten laat
overheersen, komt het dierlijke in de mens naar boven, om op ieder
willekeurig tijdstip de geslachtsdaad te beoefenen, zonder zich af te
vragen of de man of vrouw met wie men gemeenschap heeft wel de
tweelingziel is van de ander, en of het wel het juiste tijdstip is. Dat
vereist een aparte studie in de scheppingswetten om inzicht daarin te
verkrijgen. De gevolgen van de ondoordachte gemeenschappen en
huwelijken van zielen die geen tweelingzielen zijn, zijn in onze tijd
duidelijk merkbaar. Een gedegenereerd geslacht, vrije seks, lage
moraal, ongezonde mensen, etc. Het kwaad, ook al wordt het onwetend
verricht, straft zichzelf.
Huwelijken worden in veel gevallen te gemakkelijk gesloten, waarna ze
al spoedig weer worden ontbonden, met alle nadelige gevolgen voor
kinderen die er reeds zijn verwekt. Men leeft bij gevoelens, bij
verliefdheid, en niet bij de ware liefde die nodig is voor een duurzaam
en gelukkig huwelijk. Dan pas vullen twee mensen elkaar harmonisch
aan. Men dient de wetten van de natuur en bovennatuur (metafysica) te
kennen, want zónder die kennis is in de ware zin des woords geen
duurzaam huwelijk mogelijk, aldus Henschel. De christelijke kerk mist
de kennis van de natuurwetten en
metafysica, en is daardoor onbekwaam
een huwelijk in te zegenen. In oude
culturen als India, China, Griekenland,
Egypte en Israël kenden de priesters
deze wetten en wisten het volk op een
harmonisch huwelijk voor te bereiden
en daarna in te zegenen. Zij -met name
de oude Israëlieten- kenden de
Goddelijke natuurorde en de vereisten
Lea en Rachel
om mensen (tweelingzielen) samen te
voegen, om de echte zonen en dochters Israëls voort te mogen brengen.
Deze waren zonder gebrek, zonder vlek of rimpel, en uitermate schoon
zoals Sara, Rebekka en Rachel, maar ook de mannen waren schoon,
oprecht, sterk en vernuftig, als Jakob, Jozef en anderen.
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Er waren ook veel wijze mannen, als Ethan, Heman, Daniël en zijn drie
vrienden, etc. En ook wijze koningen, profeten en priesters. Weliswaar
was er ook verval, wat zich kenbaar maakte in degeneratie, waarbij de
zonen van Eli en Samuel, en Israëls afvallige koningen zijn te noemen.
Veel jonge mensen worden vroeg of laat de dupe, volgens Freud, van
hun ondoordachte keuze, van hun onbegrepen erotische neigingen,
zodat zij een onplezierige levensavond verkrijgen. Er is nagenoeg geen
voorbereiding op het huwelijk, maar men stort zich erin, om na verloop
van tijd tot de ontnuchterende ontdekking te komen dat men niet bij
elkaar past. En dan begint de narigheid. Vooral voor hun nageslacht
levert dit een moeilijk te verteren pil. Men kan niet in het wilde weg
trouwen of samenwonen en dan maar kinderen verwekken, om na enige
tijd weer te scheiden. Wij dienen te beseffen dat er tweeërlei manier
van geslachtsdaad mogelijk is, aldus Henschel, namelijk de zinnelijke,
waaruit een lagere mensensoort ontstaat, die de kiem van ziekten en
misdaad in zich draagt (Kaïn), én de wetmatige die erop gericht is dat
slechts onder de meest gunstige omstandigheden een hóger menstype
wordt belichaamd, dat een lust zal zijn voor de ouders, en een sieraad
voor het volk waartoe het behoort.
Wij dienen de diepere betekenis van het zogenaamde ‘geboorteverhaal’
van Jezus in te zien, dat het de voorwaarden bevat waaraan wij dienen
te voldoen om de zonden (onwetendheid) te overwinnen. Dan herrijst in
onze harten de kennis van de Goddelijke vereisten waaraan wij hebben
te voldoen om de vrede met God te herstellen en Zijn Rijk op aarde te
vestigen. Volgens Henschel en anderen mogen wij het geboorteverhaal
van Jezus niet opvatten alsof het een historische beschrijving is die
plaatsvond, maar het dienen te zien als de voorwaarden van de
levenswet waaraan wij hebben te gehoorzamen. De Bijbel is voor alle
tijden en mensen, en dient dan ook niet als geschiedbeschrijving te
worden opgenomen, maar als leervoorbeeld ter navolging, om
aanspraak te mogen maken op een betere wereld. Tot die betere wereld
wordt niemand toegelaten die zichzelf niet heeft verbetert om een beter
nageslacht voort te brengen. Wijzelf dienen aan de herrijzing van het
Godsrijk de hand te slaan, en niet afwachten op een Godswonder.
Henschel beschrijft het als volgt in "Wedergeboorte der mensheid’:
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"Wij moeten breken met de opvatting als zou Jezus begaan zijn
met het droevige lot der mensheid, uit de hemel zijn neergedaald
om ons vrij te kopen door Zijn bloed. Voor denkende mensen heeft
deze voorstelling (van een mensenoffer) iets weerzinwekkends,
want zeer terecht zien zij in de uitleg die de kerk aan de geboorte
van Jezus geeft, iets van willekeur. Immers, eenvoudig door te
geloven wat de kerk leert, zou men zich een plaats in het Paradijs
kunnen verzekeren, terwijl zij, die het kerkverhaal niet wensen te
accepteren omdat er alle logica aan ontbreekt, voor eeuwig
verdoemd heten te zijn. Gelukkig komen steeds meer mensen tot de
innerlijke overtuiging dat de kerkleer niet waar kan zijn, ook al
zullen ze deze overtuiging niet altijd even gemakkelijk onder
woorden kunnen brengen".
Betekenis van de Tabernakel/Tempel
In vroeger tijden kenden de Israëlieten nog wel de betekenis van de
Tabernakel en Tempel met betrekking tot het huwelijk. Die kennis is
verloren geraakt.
In het door mij geschreven boekje: ‘Rondom het huwelijk, liefde en
seksualiteit’ is een heel hoofdstuk gewijd aan de
betekenis van de Tabernakel en de reinheid. Wij zullen
er hier beknopt de korte inhoud van weergeven.
Tabernakel in het Hebreeuws is ‘Ohel Mo-el’, dat is
Tent der Ontmoeting, de toenadering van JHWH met
Zijn volk. Hierin ligt het beeld van de toenadering van
de man tot zijn vrouw. Van de Tabernakel ging de
heiligheid en reinheid uit, als voorbeeld voor het volk
hoe het zich diende te gedragen bij de voortplanting, ten
einde het ‘heilige zaad’ zuiver te houden. Achter het
dikke doek (de voorhang) vond het mysterie plaats van
de toenadering. Daar stond de Ark des Verbonds. Het
seksuele leven is er niet voor om in het openbaar te worden gepleegd,
maar in de binnenkamer van de woningen. Momenteel wordt zelfs de
geslachtsdaad vrij in het openbaar gepleegd door jongeren, zodat
iedereen mee kan ‘genieten’. Enige tijd geleden kon men in een
etalage van een winkel in een grote stad ook deze ‘voorstelling’ achter
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de winkelruit gadeslaan. Dat trok veel bekijks. Waar seksualiteit tot
volksvermaak wordt, is het de ondergang nabij.
Het voorhang in de Tabernakel wijst op de hymen (het maagdenvlies),
dat de toegang tot de baarmoeder (het heilige der heiligen) afgesloten
houdt. Het bed dient heilig en rein te zijn, onbevlekt, zie Hebreeën
13:4. De vrouw laat haar maagdelijkheid los tijdens de eerste
geslachtsdaad met haar eigen man, en treedt een nieuw tijdperk binnen.
Dit verlies geeft haar winst, in de rechte
weg. Wanneer zij haar maagdelijkheid
willekeurig weggeeft, betekent dat verlies.
Maagdelijkheid stond in Israël zeer hoog
aangeschreven. Onder een ‘maagdelijke
geboorte’ werd verstaan dat een vrouw of
meisje voor haar huwelijk géén omgang
had gehad met een andere man, maar dat ze
haar reinheid had bewaard. Door het
verlies van haar maagdelijkheid zou haar
vlees ‘broos’ worden en haar ziel
Het Voorhangsel naar het
Heilige der Heiligen
‘ziekelijk’. Een ‘onbevlekte ontvangenis’
komt tot stand waar men zich rein houdt en
de natuurwetten opvolgt, en tijdens de huwelijksdaad het maagdenvlies
door de tweelingziel-partner wordt doorbroken. Hieruit zullen
rechtschapen kinderen voortgebracht worden. De Griekse dichter
Theognis zei: "Weten zij dan niet dat men goede bokken en paarden
alleen teelt uit dieren van edel ras’. Hoeveel temeer mensen, voor het
‘heilige zaad’! Lees verder Exodus 22:16, Deuteronomium 22 over de
maagdelijkheid, en schending ervan geldt als iets afschuwelijks, zie
Jeremia 23:12. De baarmoeder of matrix is de plaats waar de materie
(de nieuwe vrucht of zygote) begeesterd moet worden, wat voor ons
een mysterie is. Die plaats dient rein en heilig te worden gehouden.
Juist dáár is alle eeuwen door zo ontzettend veel misgegaan, zoals we
o.a. in Ezechiël 22 kunnen lezen.
Rasvermenging en degeneratie
Die nieuwe wereld zal echter niet eerder tot stand komen, of eerst zal
de mens tot de bewustheid moeten komen dat men in strijd heeft

14

Wereldwijde seks-kermis

No.581

geleefd met de Goddelijke wetten, zowel de geschreven als
ongeschreven natuurwetten. De mensen zullen bereid moeten zijn om
de afwijkende leefwijzen, denkpatronen, kwade gevoelens en boze
handelingen op te geven, maatschappelijk, religieus en particulier.
Daarin is één der grootste en belangrijkste zaken waaraan aandacht
dient geschonken te worden de regeneratie en veredeling van het
menselijke ras. Men zal zich bewust moeten zijn van de
onverantwoordelijke tegenwettelijke wijze waarop huwelijken tot stand
komen, om zich vervolgens te willen onderwerpen aan de wetten der
natuur, om een zo zuiver mogelijke soort voort te brengen, zonder vlek
of rimpel. Het ongeordende seksuele leven is de klip waarop het
levensschip strandt, aldus Joan en Mary Henschel in hun boek over de
Wedergeboorte.
Wanneer wij zien hoe dierenfokkers hun rassen
veredelen om een zo goed en mooi mogelijk ras te
kweken, is het wel de vraag of zij met de
natuurwetten rekening houden. De natuur regelt
immers zichzelf, en de beesten hebben normaal
gesproken daarin zelf de wetten in zich. Zij
volgen deze op, alleen door menselijk ingrijpen
doen dieren vreemde dingen
Israël werd apart gezet uit de omringende volkeren om een
voorbeeldnatie te zijn. Zij mochten zich niet vermengen met andere
volkeren, en ook golden er wetten die men stipt diende te houden
inzake het voortbrengen van nageslacht. Er was een strenge controle na
de voorstelling van pasgeborenen in de tempel, of zij vlekken en
rimpels vertoonden, ja dan nee. De vlekken of spots waren tekenen van
vermenging, en welk kind dat vertoonde, mocht niet in de tempel
komen. Ze worden wel mongolenvlek, ooievaarsbeet of aardbeivlek
genoemd. Ze komen veel voor in Oosterse landen.
De mens is in delen volmaakt geschapen, om zich te vervolmaken. Wij
als mensheid dienen van een lager niveau ons te ontwikkelen naar een
hoger niveau van bewustzijn, tot het zogenaamde ‘Christusbewustzijn’. Dan pas zal er op aarde een toestand komen of ontstaan,
die het ‘Koninkrijk der hemelen’ wordt genoemd in de Bijbel. Het is
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een nieuwe Gouden Eeuw, niet slechts wat betreft materiële
zegeningen, maar bovenal en vooreerst geestelijk, te zien o.a. in
hogere cultuurwaarden. De mensen zullen hun dierlijke driften dienen
te overwinnen, om de wetten van de natuur te leren kennen en volgen.
Dan pas leert men de natuurwetten voor een goed harmonisch huwelijk
verstaan, om een sterk en gezond nageslacht voort te brengen.
Zie Henschel "De Wedergeboorte der mensheid" p.216.
’Er is een geheel nieuwe wereld in de maak, een wereld waarin
Geluk, Vrede, Liefde en Welvaart voor allen zal gelden. Maar
niet eerder zal zij werkelijkheid kunnen worden of eerst zal de
mens tot de erkenning moeten komen in strijd met het Goddelijke
te hebben geleefd en bereid moeten zijn zich van de paden der
ongerechtigheid in denken, gevoelen en handelingen af te
wenden, zowel wat het particuliere leven betreft als aangaande
de inrichting van maatschappelijke toestanden en verhoudingen.
Eén van de zaken, waaraan de eerste en grootste aandacht
geschonken dient te worden, zal zijn de regeneratie van het
menselijke ras.
Men zal terug moeten komen van de
onverantwoordelijke wijze waarop huwelijken worden gesloten
en zich hebben te onderwerpen aan de voorschriften die moeder
natuur heeft ingesteld om het verkeer tussen de geslachten te
regelen en de zuiverheid van het ras te waarborgen. ...... Alleen
waar de jeugd leert inzien en begrijpen, dat het ongeordende
seksuele leven de klip is waarop het levensschip strandt, zal hen
er toe brengen zijn huwelijk met andere ogen te leren zien.
Daarna zal zij met open blik en klaar verstand te werk leren
gaan en de totstandkoming ervan niet uitsluitend van de driften
en emoties laten afhangen. Hoofd en hart beide behoren hier een
aandeel in te hebben. Hebben zij geleerd hoe een harmonisch
huwelijk tot stand gebracht dient te worden, dan zullen ze ook zo
verstandig zijn de geboorte van hun kinderen niet langer van het
toeval te laten afhangen......... Waar zijn de jongeren, die hun
leven in dienst wensen te stellen van dit ideaal?’
p. 221:’De wijze waarop de mens thans wordt geboren, is -van
een hoger, geestelijk standpunt beschouwd- als tegennatuurlijk te
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kwalificeren, wijl de geboorten in strijd met de wetten der
bovennatuur verlopen. Het bewijs hiervoor is zonder moeite te
leveren, want er behoeft slechts gewezen te worden op het feit,
dat geen enkel mens nog het kenmerk draagt van zijn goddelijke
Afkomst. In stede hiervan is hij tot een beneden-menselijk of
demonisch stadium vervallen, reden waarom de doorsnee-mens
in vernielen en het botvieren van zijn driften en lusten een
welbehagen heeft. Door deze tegennatuurlijke geboorte kan het
Goddelijke in de mens zich niet kenbaar maken; .... de ziel is
gekerkerd. In zijn huidige status is de mens voor de Wijsheid
afgesloten en zich aan de hartstocht overgevend, brengt hij zijn
nageslacht per toeval ter wereld, alwaar het lijden moet onder
de gevolgen van de erfzonde, resulterend in misgeboorte, ziekte
en wanstaltigheid. Een mensheid, levend in onbewustheid van en
in strijd met de Scheppingswet, brengt kinderen voort van
zodanige inferieure kwaliteit dat daarin de geest of het
goddelijke Beginsel niet tot uitdrukking vermag te komen.
Vandaar dat wij de driften zien domineren over de rede, welker
volledige ontwikkeling eerst de complete mens vormt. Om de
godsdienst te herstellen, moeten er weer mensen geboren worden
in wie het Goddelijke zich onbelemmerd kan openbaren, en om
dit mogelijk te maken moet de geboorte in overeenstemming met
de bovennatuur verlopen’.
Er zou geen losbandige jeugd zijn en geen seksuele vrijheid wanneer
mensen zich hielden aan en bewust waren van de natuurwetten voor de
voortplanting. Dit houdt niet in dat onwetendheid een vrijbrief is en
men zonder gevolgen blijft bij overtreding van de levenswetten. De wet
van oorzaak en gevolg blijft altijd geldig. Een vrije ongedisciplineerde
seksuele omgang van mensen met mensen, of zelfs van mensen met
beesten, geeft onherroepelijk een degeneratie van de soorten. De
natuurwetten wreken zich bij schending, aangezien de natuur in
zichzelf géén mankementen kent, maar harmonisch is en streeft naar
vervolmaking. Waar wij in gebreke blijven, lost de natuur zelf de
problemen op, en dat gaat soms heel hardhandig.
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Jozef als voorbeeld
Zowel in het Oude Testament als in het Boek des Oprechten wordt
Jozef beschreven als een man die zijn seksuele lusten kon beheersen.
Daar mankeerde het vroeger en ook nu nog aan. Zijn broers dachten er
anders over. Juda nam het niet al te nauw en ging met Thamar die zich
als hoer verkleed had in gemeenschap. Ruben beklom het bed van zijn
vader, dat wil zeggen dat hij met Jakobs bijvrouw Bilha gemeenschap
had. Toen de broers naar Egypte afreisden om
koren te kopen, gingen zij drie dagen lang
Jozef zoeken in de hoerenwijken van Egypte.
Ze hebben er overnacht en er mogelijk hun
hart opgehaald. Jozef ondervroeg hen scherp,
zoals blijkt uit het Boek des Oprechten, wat ze
daar zochten. Wanneer wij het verslag lezen
van Jozef en de vrouw van Potifar die hem
gedurig wilde verleiden, is het een stevige
ruggengraat van Jozef die daarvoor niet is
bezweken.
De grote vraag vervolgens is hoe wij een sterke en gezonde mensheid
kunnen verkrijgen, zoals Jozef, zonder gebreken, zonder misdaad en
die in vrede zullen leven? Het juiste en enige goede antwoord is, dat
wij de poort waardoor de mensheid ter wereld komt zuiver en rein
dienen te houden. Die poort is de baarmoeder. Dat wil zeggen dat wij
de seksualiteit heilig dienen te houden, en dat wij het
bevruchtingsproces dienen te volbrengen overeenkomstig de vereisten
van de natuur en de geest. Alleen bij tweelingzielen zullen/kunnen
overeenkomstig de natuurwetten de eicel en zaadcel samensmelten tot
regeneratie. Dan alleen zullen wij voorkomen dat er een krom en
verdraaid geslacht zal ontstaan, dat overspelig en misdadig is. Die
goede en vredige nieuwe wereld wenst een ieder wel om in te leven,
maar men wil er geen offers voor brengen.
Wat kunnen wij er intussen aan doen? Dat is de jeugd en ouderen
bewust maken, om hen het wonder van de bevruchting voor ogen te
schilderen, zodat zij er op verantwoorde wijze mee om leren gaan. De
bevruchting van de eicel van de vrouw door de zaadcel van de man is
het begin van een nieuw leven. Als het begin niet goed is, kan het einde
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nooit goed komen. Wie in het begin een toren bouwt die 1 cm afwijkt,
zal bovenin op z’n minst een meter afwijken, zoals de toren te Pisa.
Wie in het begin van de huwelijksgemeenschap alles aan het toeval
overlaat, zal erna geconfronteerd worden met degeneratie.
In brochure 621 is reeds uitgelegd hoe uit de grote menigte
zaadcellen er zich een aantal rond de eicel nestelen,
waarvan de 11 en 12e de weg banen om de 13e binnen te
laten ter bevruchting. Het moge duidelijk zijn dat de
geslachtscellen niet louter bestaan uit fysieke stoffen, maar
ook geestelijke potenties bevatten. Een cel lijkt rond, maar
is in principe een dodecaëder, een 12-vlak, waarin 12
kosmische bouwstenen in een perfecte ordening aanwezig zijn, die een
mens gaan vormen. Elke cel heeft een kern waarin de levensenergie
zich bevindt, die alle onvernietigbare eigenschappen van het
Goddelijke insluit. Elke cel is weer een kopie van de oorspronkelijke
oercel, een 12-vlak, waarin alle geometrische lichamen zijn opgesloten.
Het Nieuwe hemelse Jeruzalem heeft deze vorm. Ook rond en in de
aarde lopen energielijnen die de vorm van een dodecaëder hebben, een
pentakubus. Elk vlak van deze cel is afgestemd op een bepaalde
frequentie van elektromagnetische stromen, een trillingsgetal, een
vibratie of grondtoon. Die 12 frequenties of grondtonen dienen
onderling met elkaar in harmonie te zijn, om tezamen één grondtoon te
vormen. Begrijpelijk dat tijdens de bevruchting van de eicel na de
geslachtsdaad er een uitwisseling plaatsvindt tussen beide cellen. De
grondtonen van de cellen van de vrouw én van de man dienen
overeenkomst te vertonen om samen te kunnen smelten tot eenwording
voor een nieuw mens. Die grondtonen kunnen alleen overeenkomst
vertonen tussen tweelingzielen die beiden leven in een leven van
zelfverloochening en zelfovergave, dat wil zeggen, dat ze beiden in een
hoog octaaf leven. Er vindt alsdan een goede bevruchting plaats, wat
ook nog weer verbonden is aan de tijdsduur. Het proces van
eenwording of samensmelting mag niet te lang duren. De eicel zal zich
direct dienen te openen bij overeenstemming van de grondtonen, om de
13e zaadcel binnen te laten. Wanneer er geen op elkaar afgestemde
grondtonen zijn in de eicel en zaadcel, dan zal de bevruchting
vertraging oplopen, wat voor de verdere groei nadelig is. Ook het
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polaire evenwicht van de cellen mag niet verstoord worden, wat
eveneens nadelig is voor de latere groei. Wij mensen hebben een
elektromagnetisch bestaan, met polariteit, wat van invloed is op de
bevruchting en totstandkoming van een nieuw mens. Op p.421. in het
boek van Henschel "Van Chaos tot Harmonie" is er meer over te lezen,
wat nu te omvangrijk is om in het kort weer te geven
Jakob Boehme over huwelijksliefde
- Het is de liefde die sterk maakt. De liefde die zich voor het ""gij"" offert.
- Er was geen wrok in hem tegen zijn vrouw, alleen droefheid, omdat het
mogelijk was dat mensen jarenlang in de innigste gemeenschap met elkander
leefden zonder elkander te kennen.
- Wie naar de liefde verlangt, zal haar vinden, want zij heeft vele gedaanten en
toch slechts één wezen.
- Ware liefde maakt uit tweeërlei soort één enkel wezen. Maar er zijn zo
weinig ware liefdesparen op aarde, maar van die weinige gaat een licht uit over
de wereld.
- Dat man en vrouw zich innerlijk met elkander verzoenen, dat is de zin van
het leven.
- Schoonheid, vruchtbaarheid, kracht en wijsheid komen uit beproefde liefde,
die in het andere geslacht het verloren beeld zoekt.
- Het huwelijk zal er zijn, ook wanneer de mensen het als wet ontkennen. De
liefde kan niet bij haar eerste schreden al volmaakt zijn, en de eerste schrede is
de heftige liefde van het bloed. Die ontvlamt door het welbehagen. Maar die
ontvlambaarheid is niet duurzaam, wanneer zij niet tevens ziel en geest doet
ontbranden. Niet alleen de lichamen moeten huwen, maar de gehele mens. Tot
de eerste schrede, tot de vereniging der lichamen, is er slechts lust nodig; tot de
volgende schrede, tot de vereniging van mensen, is het sterke hart nodig. En
het hart wordt sterk door de liefde. De man stelt zijn liefde in de vrouw, en de
vrouw haar liefde in de man. Wanneer echter beide liefdes in één liefde
veranderen, dan is er geen begeerte meer naar vereniging in het ene beeld,
maar bemint het beeld zichzelf.
- Het huwelijk moet het vlees met liefde vervullen, tot het ervan verzadigd is
en de eeuwige en hele mens eruit wordt geborenYY Maar dat is het hoogste
doelYY en maar voor weinigen bereikbaar.
- Ware liefde is daar waar de man het alleen-man-zijn in zich breekt en de
vrouw het alleen-vrouw-zijn in zich breekt, zodat zij beiden tot elkander
kunnen ingaan. Uit zulk een vereniging groeit kracht. Want in zulk een
vereniging smelten niet alleen de lichamen samen, maar ook ziel en geest. Zij
brengen het wezen voort dat de wereld verlicht.

20

Wereldwijde seks-kermis

No.581

- Er waren zoveel mensen door de gemeenschap verbonden zonder de heilige
wet der liefde, dat de wereld er gemeen en laf van werd, als water dat van de
levende bron is afgezonderd. De heiliging van het huwelijk door de liefde
betekent tevens de vernieuwing van het mensengeslacht uit de bron des levens.
- Er wordt veel liefde in de mensen gezaaid. Zij bloeit in hen op met fris groen,
maar zij verwelkt spoedig, want de mensen willen de kracht niet opbrengen
om haar op te kweken tot er een boom uit groeit die vrucht draagt. Daardoor is
de wereld zo arm aan liefdeYY
- Nog andere regels ter bescherming van het huwelijk zijn: geen
bezoedeling door lagere begeerten, hoererij en ontucht, maar harmonie,
geestelijke eensgezindheid, gerichtheid op God, en grote verantwoordelijkheid
voor de vruchten van de huwelijkse omgang, de kinderen. Gedwongen
koppeling en dwang bij de verwekking zijn uit den boze.
- De vrouw is toch voor de man zijn paradijselijke rozentuin, symbool van de
liefde.
- Zo worden het aardse huwelijk en de menselijke
geslachtsdrift tegelijk de plaats van de grootste verleiding
en van de kans op de grootste zaligheid: herstel van de
eenheid onderling en met God, van het goddelijk
bewustzijn en de eeuwige natuur.
- Man en vrouw moeten hun (aparte) man- en vrouw- zijn
afsterven, waarmee zij in dit leven (als met een ketting aan
hun hiel) aan de duivel vastzaten.
- De liefde is sterker dan al het leed van de wereld.
- Schoonheid, vruchtbaarheid, kracht en wijsheid komen uit beproefde liefde,
die in het andere geslacht het verloren beeld zoekt. Hebt ge zulk een liefde BB
waarom treurt ge dan?
- In de wedergeboorte wordt de scheiding van de geslachten opgeheven. Man
en vrouw verlangen niet meer naar elkaar, maar het beeld houdt van zichzelf.
Het in twee helften gebroken kruis BB man en vrouw BB kan weer hersteld
worden: man-één-vrouw in ieder mens.
- Als de ziel haar wil aan God overgeeft, wordt het mannelijke en vrouwelijke
weer in de juiste goddelijke orde gevormd: in ware gelijkheid, het ware
evenwicht.
- Uiteindelijk is de liefde de bron van alle groei.
- Op aarde is niets te vergelijken met de vervulling die een grote liefde in twee
mensen teweeg brengt. Want het is het eeuwige verlangen der natuur het
gescheidene te verenigen en het paradijs te herstellen, omdat in de eeuwigheid
alles één wezen is.
- Liefde maakt ongelijke dingen gelijk.
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- Het ware geloof is een macht Gods, één geest met God. het werkt in God en
met God. Het is vrij en aan geen artikel gebonden, dan aan de ware liefde.
Daaruit put het kracht en levenssterkte, en aan menselijk wanen is niets
gelegen. Tot zover Boehme.

De wereldwijde seks-kermis
Op onderstaande website kunt u de video zien hoe de kinderen via
stripverhalen en tekenfilms gehersenspoeld worden met seks!
http://majortrend.tv/1562/why-walt-disney-is-trying-to-corrupt-ourchildren/
De porno-industrie is overwegend in
joodse handen, en ook Hollywood. De
seksualiteit en het schone van het
menselijke lichaam wordt door hen
verlaagd tot laagdrempelig volksvermaak.
Men kan op Internet de video’s bekijken
waarin David Letterman filmsterren en schamel geklede dames
uitnodigt voor een gesprek, en er sommigen zelfs stript. Het publiek
kijkt spannend toe en applaudisseert bij bepaalde handelingen.
http://www.youtube.com/watch?v=kjM5P_iK0dQ
Niet alleen in ons land en andere landen van de wereld is er op de sekskermis veel te beleven voor wie daar zijn dierlijke lusten wil botvieren.
Ga dan ook eens een kijkje nemen in het ‘beloofde land’ wat door de
zionisten (lees Edomieten) bezet is. Kijk eens wat zich daar aan
onreinheid afspeelt, wat wel verre van een ‘heilig land’ afwijkt. In
brochure no.372 is daar al op ingegaan. De hier bijgevoegde
afbeeldingen laten er al iets van zien.

Drie Russische joden gearresteerd wegens
kinderporno
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De zonde van sodomie wanneer deze in praktijk wordt gebracht
behoort ook tot de sex-kermis. Zie hiervoor 1Koningen 22:46,
Hebreeën 12:16, Openbaringen 22:15., Jezus Sirach 23:16.
Tegen verbastering wordt gewaarschuwd in Jeremia 2:19, 3:8. En in het
boek Wijsheid 4:5 (bastaard takken zijn onbruikbaar), Jezus Sirach
13:16-18, en in de Odes van Salomo 20:6, waar staat: "Jij mag geen
bastaard verwekken door het bloed van je ziel".
Vervolgens is er nog wel een heel dik boek te schrijven over alle
seksuele misstanden uit het verleden en heden. Waar het ons om is
doen, is te voorkomen dat dat boek in de toekomst nóg dikker zal
worden. Wij dienen de oorzaken van de velerlei ontsporingen op het
gebied van de voortplanting op te sporen en aan het licht te brengen. En
daarbij dienen wij tevens de oplossingen de mensen voor te houden, om
hen te helpen een betere wereld en een betere menselijke soort op te
bouwen of voort te brengen. In deze brochure is daartoe een eerste
aanzet gegeven.
Rome en het Celibaat
Over hetgeen zich in de Rooms Katholieke kerk heeft afgespeeld, wat
zich er de laatst jaren heeft voorgedaan op het gebied van de zede en
seksualiteit, hoeven wij niet veel te zeggen. Het is alom bekend, en met
geld en mooie woorden tracht men de diepe wonden te verzachten.
Priesters in de oude religies werden aan strenge eisen onderworpen,
onder andere ascese. Zij moesten zich bewust worden van hun ego,
hun dierlijke instincten, om deze af te leggen en het Goddelijke aan te
doen. Het ging bij
de ascese om
zelfbeheersing te
leren. Dat hield
niet in dat men
zich een leven
lang diende te
onthouden van
seksualiteit, zoals
door de clerus
van de Rooms
Katholiek kerk
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wordt toegepast. Men werd
in de oude religies opgeleid
in het priesterschap voor
het celibaat, wat bestond in
het onderwijs voor de juiste
huwelijksgemeenschap naar
de natuurwetten en wetten
van de bovennatuur. Het
huidige celibaat is een
tegen-natuurlijke dwang en
levenslange kwelling, die
vroeg of laat tot uitbarsting
komt en tot vele misstanden
leidt. De achterliggende
motieven waarom de kerk Spotprent van R.L. Oppenheimer, is voor velen wel
het celibaat invoerde zijn kwetsend, maar zegt toch wel iets over het
christelijke kruisteken, wat niet erg verheffend is.
o.a., dat de geestelijken
geen erfgenamen mogen hebben, want daardoor zou het vermogen en
bezit der kerk aan hen toevallen.
De wellust van de mens laat zich niet ongestraft verdringen, maar zoekt
een uitweg. Dat leidt tot vele psychische conflicten en zedelijke
ontsporingen. Het échte celibaat is dus wezenlijk iets anders dan Rome
ervan heeft gemaakt. Het gaat erom dat de mens zelfbewust wordt, om
hogerop te klimmen en de menselijke soort op een hoger peil te
brengen, om het Rijk Gods op aarde te bouwen. Dat hogere bewustzijn
noemden de ouden het ‘Cristos-bewustzijn’. Deze bewustzijnsgraad
heeft de oude christelijke kerk verbonden aan een mythisch persoon.
Duidelijk is dat deze bewijstzijnsgraad aan de geestelijke en politieke
leiders uit het verleden en heden ontbreekt, gezien de vele misstanden.
Hun verstand alleen laat hen niet toe om uit de chaos tot een nieuwe
gezonde orde te komen. Onder de Essenen was een strenge orde
waarbij de ingewijden het zogeheten priester-huwelijk sloten (celibaat).
Dit huwelijk werd overeenkomstig de Goddelijke Wet der
tweelingzielen gesloten, waarbij men in de ‘heilige echt’ werd
verbonden. De mensen buiten deze Essener-orde leefden in de waan dat
de gehuwden niet gehuwd waren, en dus celibatair leefden. In een
andere orde van de Essenen kon men de hoogste graad van ‘christos’
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behalen, waarbij het hemelse huwelijk werd gesloten. Alsdan was het
onbestaanbaar dat er onzuivere en gebrekkige kinderen uit voort
zouden komen. Het gaat hier dus om een heel andere invulling van het
celibaat dan men in het Vaticaan eraan geeft.
De dagen van Noach van vóór de zondvloed
Het lijkt er sterk op dat er momenteel gebouwd wordt aan een genetisch
paradijs waarin een bétere mensensoort zal wonen dan de onze. De
grote stimulator hiervan is de Franse oud-autocoureur Claude Vorilhon.
De man zegt dat hij op 13-12-1973 een ontmoeting had met Jahweh die
in een UFO zat. Deze gaf hem de naam
Raël. De boodschap van Jahweh was dat
de mens uit DNA bestaat van de Elohim.
Claude’s moeder zou bevrucht zijn door
Jahweh, zodat hij zich ziet als een broer
van Jezus. Claude zou de laatste profeet
zijn van de in totaal 40 profeten. Seks
speelt een zeer belangrijke rol in de leer
van Raël, en ook homoseksualiteit. Het
huwelijk acht hij overbodig. Te Jeruzalem
willen de volgelingen van Rael een
ambassade bouwen van 7 miljoen dollar.
Jeruzalem heeft dit plan afgewezen, en nu
is Amsterdam de volgende optie. De
Raëlianen doen aan klonen als een soort
wetenschapsreligie, die de mensheid via
klonen om wil vormen tot een soort godenras. Raël zegt contact te hebben met de buitenaardsen, en deze zouden
betrokken worden bij de totstandkoming van een superras.
De firma Clonaid is een onderdeel hiervan, die over draagmoeders
beschikt, en moeders die eicellen willen afstaan De projectleider is dr.
Brigitte Boisselier, die met succes een meisje kloonde.
Deze nieuwe seks-cult heeft wereldwijd ongeveer 60.000 aanhangers
over 84 landen verspreid.
http://plancksconstant.org/blog1/2007/02/if_only_muslims_were.html
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Claude heeft
connecties met de
illuminati

Genesis 6:1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te
vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren,
en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
3 Toen zeide JHWH: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens,
dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot
de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden;
deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.
5 En JHWH zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde,
en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos
was.
6 Toen berouwde het JHWH, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en
het smartte Hem aan Zijn hart.
7 En JHWH zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den
aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het
gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.
8 Maar Noach vond genade in de ogen van JHWH.

Het is duidelijk dat wij hier te maken hebben met een Goddelijk
omslagpunt, waar de ‘dagen van Noach van vóór de zondvloed terug
zijn gekeerd. Dezelfde seksuele-kermis, waarbij vermenging van
buitenaardsen met mensen plaatsheeft, is het omslagpunt waarbij het
God berouwt over Zijn schepselen dat Hij ze gemaakt heeft. Daarna zal
de mensheid verdelgt worden. Slechts een overblijfsel zal genade
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vinden in de ogen van JHWH, gelijk Noach. De degeneratie moet een
halt worden toegeroepen. Wij zijn de degeneratie gaan zien als iets dat
nu eenmaal erbij hoort. Wij accepteren het en doen er vervolgens nies
tegen. Het is echter niet gewoon en wij mogen het niet accepteren en
met volle opvang tehuizen zitten. Onze Schepper accepteert ons gedrag
ook niet wanneer dat afwijkt van Zijn natuurwetten. Degeneratie
verkort het leven. Als gevolg van de degeneratie destijds werden de
mensen niet meer stok-oud, boven de 900 jaren, maar kon men ten
hoogste nog 120 jaren oud worden. In de komende nieuwe tijd zullen
de mensen van lieverlee weer ouder worden, net zo oud als de dikke
bomen.
Klonen als techniek
tot eeuwig leven

Claude met zijn draagmoeders

De wetenschap wil tot op zekere hoogte wel weten, dat wil
zeggen kennis opdoen. De religies spreken over het algemeen de
onwetende mensen zalig: ‘Zalig zijn de onwetenden’. De mensen
spannen zich dan ook niet in om aan de weet te komen hoe de
natuurwetten en de wetten van de bovennatuur zijn, om zich daaraan te
houden. De wetenschap gaat dus wel een stuk verder, maar wil niet
weten wat de bovennatuur is en haar wetmatigheden. Men houdt zich
strikt aan de materie en het natuurkundige, om daarmee oa. via klonen
op te klimmen tot een hogere menssoort, tot eeuwig leven. De natuur
leert ons inderdaad dat er opklimming mogelijk is van lager naar
hoger.
Wij zien het plan van JHWH met Zijn volk Israël om het als eersteling
op te laten klimmen van lager naar hoger. Daartoe nam Hij het in een
verbond. Israël moest een voorbeeldnatie worden voor anderen
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volkeren. Israël wordt vergeleken bij een wijnstok, waar het om de
heerlijke vruchten gaat.
Deuteronomium 32:32 Want hun wijnstok is uit den wijnstok van
Sodom, en uit de velden van Gomorra; hun wijndruiven zijn
vergiftige wijndruiven; zij hebben bittere bezien.
Psalmen 80:8
(80-9) Gij hebt een wijnstok uit Egypte
overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en hebt denzelven
geplant;
Psalmen 80:14
(80-15) O God der
heirscharen! keer toch weder; aanschouw
uit den hemel, en zie, en bezoek dezen
wijnstok,
Jeremia 2:21 Ik had u toch geplant, een
edelen wijnstok, een geheel getrouw zaad;
hoe zijt gij Mij dan veranderd in
verbasterde ranken van een vreemden
wijnstok?
Hosea 10:1 Israel is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder
vrucht voor zich; maar naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de
altaren vermenigvuldigd; naar de goedheid zijns lands, hebben zij
de opgerichte beelden goed gemaakt.
De teleurstelling van JHWH is groot, aangezien Hij álles eraan heeft
gedaan om de wijnstok goede vruchten te laten voortbrengen. Evenwel
kwamen er bitteren en vergiftige druiven voort. Het ligt niet aan
JHWH, maar aan ons, aan de verbastering en degeneratie.
Er is waarachtige kennis vanuit ons hartnodig, om weer te leven bij de
intuïtie vanuit ons hart, en niet van ons verstand. Ons verstand zet ons
veelal op een dwaalspoor. Onwetendheid is zoals wij constateerden de
bron van ellende op aarde. De oorzaken moeten worden bestreden, niet
de symptomen. Momenteel lijkt de mensheid geacclimatiseerd en
getraumatiseerd door alle gevolgen van de degeneratie, zoals oorlogen,
ziekten, uitbuitingen, corruptie, schandalen, torenhoge belastingen, etc.
Men denkt algemeen dat zulks er nu eenmaal bij hoort in een aardse
samenleving. De geestelijken bevestigen de gevolgtrekkingen der
mensen, door te stellen dat het aardse leven er weinig of niets toedoet,
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maar dat men zich dient te richten op een toekomend hemelleven. Zij
wijzen de mensen niet op de wetmatigheden van onze Schepper, zodat
wij die hemel op aarde zullen scheppen. Goed en kwaad zullen wij
moeten leren kennen, als goed wat in overeenstemming is met de
natuurwetten, en kwaad wat daarvan afwijkt. Kennelijk zal alleen een
diepe crisis de mensheid doen ontwaken. Daarna zal het verzamelde
Israël der twaalf stammen weer oprechte herders en leraren ontvangen.
Israél zal tot een voorbeeldnatie worden, zie:

En Ik zal ulieden herders geven
naar Mijn hart; die zullen u weiden met
wetenschap en verstand.
Jeremia 3:15

Dán zal het volk en de overgebleven mensheid weer gezond en sterk
worden, zodat werkelijkheid wordt wat in Jesaja 33:24 staat:

En geen inwoner zal zeggen: Ik
ben ziek, want het volk, dat daarin woont, zal
vergeving van ongerechtigheid hebben.
Is dát geen mooi vooruitzicht wat wij hebben?
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Bijlage 1.
Citaat uit:
Het mysterie der Goddelijke geboorte blz. 24-25. J en
M Henschel
Maar niettegenstaande ons volk met den bijbel werd opgevoed, kent zo
goed als niemand meer enige zelf beheersing op seksueel gebied.
Men weet niet eens wat er onder verstaan dient te worden! En toch
vermeldt de bijbel de geschiedenis van Joseph (Gen. 35) die in staat
was zich te beheersen, al de keren dat Potifar’s vrouw hem trachtte te
verleiden.
Maar.... van Joseph staat geschreven, dat de Heer met hem was. Dit
betekent dat hij een zuiver Godsbegrip had en zich niet door
menselijke overwegingen en opvattingen liet leiden, doch door het
geen van God is verordineerd.
Dit houdt in, dat geen mens zich zonder meer aan
geslachtsgemeenschap behoort over te geven dan op gezette tijden en
in een reine huwelijksverhouding.
Joseph wist aan welke wetten het seksuele leven is gebonden en zijn
liefde en eerbied voor het Heilige waren zó groot, dat hij deze wetten
onder geen voorwaarde wenste te schenden.
Hij wist welke gevolgen schending der wet na zich sleept. Weinigen
weten dit thans. Zij zouden het kunnen weten, wanneer ze zich b.v.
gingen verdiepen in de verborgen betekenis van de Simson
geschiedenis uit het boek Richteren.
Hij was, zoals u waarschijnlijk weet, een nazireër Gods, d.i. iemand,
die overeenkomstig de wetten van het geslachtsleven was ontvangen
en geboren. Vandaar dat zijne ouders erop wezen dat hij zich geen
vrouw zoude nemen uit de filistijnen of ‘onbesnedenen van geest,
waaronder worden verstaan, die van deze wetten niet afweten.
Simson sloeg hun wijzen raad in den wind en ging (gelijk de jeugd in
onze dagen) zich aan ongebreideld zingenot te buiten. Wat was er het
gevolg van?
Dat zijn reinheid verdween en als gevolg hiervan het zuivere
Godsbesef in hem uitdoofde; hij werd blind (geestelijk, wel te
verstaan, want het verhaal heeft symbolische betekenis): hij werd de
slaaf zijner hartstochten, een gevangene van zij lusten. Hierom staat er
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dat hij met twee koperen ketenen werd gebonden. Want koper is het
metaal van Venus, de godin der liefde.
Wat was het gevolg van zijn val?
dat zijn vijanden zich vrolijk over hem maakten. Doch geen acht
slaande op eigen uitspattingen en misdragingen, gingen zij mét Simson
onder, toen hij de 2 pilaren omstiet, waarop iedere samenleving
behoort te rusten, nl. zuiver Godsbegrip en een heilig
huwelijksverbond.
De symboliek van dit verhaal geldt ook voor onzen tijd waarin de twee
pilaren (Yakin en Boaz) duidend op het evenwicht dat er van nature
tussen het mannelijk en vrouwelijk behoort te zijn, werden
omgestoten, als gevolg waarvan we thans de complete ineenstorting
van het levenshuis der mensheid beleven.

