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Als allround techneut, uitvinder (2 patenten) en ontwikkelaar van
technische apparaturen, automobielen, automatisering
veevoederinstallaties, verwarmingssystemen, etc.., heb ik daarnaast
theologie gestudeerd en andere wetenschappelijke richtingen, o.a.
gezondheidsleer. De neerslag ervan kunt u zien op www.pentahof.nl
Door mij zijn een tiental dikke boeken geschreven, o.a. één boek over de
Inquisitie, en heb ongeveer 640 lezingen gehouden, die vastgelegd zijn in
brochures, waarvan de meesten op Internet staan.. Verder heb ik boek
met gedichten geschreven, en als bouwmeester en kunstenaar een
landhuis ontworpen en geheel zelfstandig gebouwd op basis van de
‘Heilige Geometrie’ en het Barneveldse gemeentewapen, waarin
regeneratie wordt uitgebeeld. Ik was op 18 jarige leeftijd de jongste
SAAB-dealer ooit, en later Lancia-specialist, en bouwde een eigen
sportauto.

Op mijn voorhoofd zat al enige
jaren een klein hardnekkig bruin
plekje, dat zich schijnbaar wel
even liet verwijderen door middel
van wrattentinctuur. Na enige tijd
kwam het weer terug. Eenzelfde
plekje zat bij een persoon uit onze
familie op de neus. Dat werd in het
Figuur4
Groningse Universiteitsziekenhuis verwijderd door 2 operaties. Daar heeft die persoon een
lelijke neus van overgehouden, veel pijn aan gehad en dus twee operaties
moeten ondergaan vanuit de Veluwe in Groningen. Ik heb een artikel in
het blad Frontier over Zwarte Zalf gelezen, en heb een
voorlichtingsavond van MMS4U van Rieneke van den Berg in het Hotel
van Valk in De Bilt (voorjaar 2012) bijgewoond.
Daarna heb ik het boekje gelezen van de Australische arts Alan Jones,
die de zwarte zalf
aanbeveelt. Ik heb
de zwarte zalf op
het
plekje
gesmeerd en er één
dag op laten zitten
onder een pleister,
e n d a a rn a d e
pleister eraf
gehaald, en bingo!
Hiernaast ziet u het
resultaat, een
krater ter grootte
van een euro.
Figuur5

Na twee-en-halve week viel de
korst eraf en zag het er uit zoals op
de foto van figuur 6 en 7.
De enorme rand rond de krater is
reeds verdwenen en het
genezingsproces was in gang gezet.
In die tijd kwam een oude vriend
van 82 jaar bij mij langs, die
eenzelfde plekje op zijn hoofd had
en eraan geopereerd was voor de
tweede keer.

Figuur6

Zi j n h o o f d w a s
dusdanig opengehaald
en bebloed, wat een
afgrijselijk toonbeeld
was voor omstanders.
De behandeling was
ook dermate slecht
verlopen dat de zoon
van deze oude vriend,
die in een ziekenhuis
in Den Haag werkt,
een aanklacht heeft
ingediend. Nu
moesten er nog 15
bestralingen volgen.
Ik ben blij dat ik niet
Figuur8
de reguliere weg ben
ingeslagen, maar de zwarte zalf heb gebruikt, waarmee veel leed is
voorkomen. Het herstel verloopt voorspoedig, wat u kunt zien op de
fotos van figuur 8 en 9. Deze
fotos zijn ongeveer gemaakt 3 tot
4 weken nadat de korst eraf is
gevallen.

Figuur9
Figuur7

Het is verbazingwekkend hoe TROS-radar en de politie omgesprongen
zijn met Rieneke van den Berg. Er werden beelden getoond van mensen
die de zwarte zalf hadden gebruikt, die er niet zo fris uitzagen. Inderdaad,
maar dat is een eenzijdige voorlichting. Wanneer men de fotos van mijn
voorhoofd in figuur 4 en 5 bekijkt, zijn die ook opzienbarend. Maar volg
dan het genezingsproces op de fotos, en zie hoe op de laatste fotos de
natuur haar wonderbare werk heeft volbracht, zónder dat daar een
operatie-mes, verwoestende chemokuur of vernietigende bestraling aan
te pas is gekomen. Het heeft mij héél veel leed bespaard. Ik geef toe, de
farma-industrie heeft aan mij niets kunnen verdienen, dat zij zo.

Figuur10
Bovenstaande foto van figuur 10 is genomen ongeveer 6 weken nadat de
korst eraf is gevallen, waarop u kunt zien dat het gat zo goed als geheel is
dichtgegroeid. Onvoorstelbaar. Ik kon mijn vingertop geheel in het gat
leggen nadat de korst eraf was gevallen, en daarna kon ik met mijn nagel
op mijn schedel krabben. Op de fotos van figuur 8 en 9 kijkt u in het gat
op mijn schedel. Ik heb al die tijd overdag een pleister op het gat
gedaan, om te voorkomen dat er vuil bij kon komen, en om niet aan
iedereen uit te hoeven leggen hoe er zo’n krater op mijn voorhoofd kon
ontstaan. Tevens ben ik voorzichtig om de wond niet in de volle zon te
laten, en zet momenteel als ik in de volle zon bezig ben een petje op.
‘sAvonds haalde ik de pleister eraf, zodat de avond en nacht de wond
kon luchten.
Momenteel is het gat geheel dicht, wat dus wel een vrij lang
genezingsproces is geweest. Dat mag ook wel, want gezien de afmeting
van het gat, is het zelfherstellend vermogen, om een dergelijk gat binnen
een aantal weken tot stand te laten komen, uniek te noemen.

Opgemerkt zij dat de Zwarte Zalf niet gaat over een product dat reeds
lang op de markt is en toegepast wordt voor dieren.
De voorlichting die Rieneke geeft is duidelijk en helder, maar ze is te
open en eerlijk in sommige gevallen, waardoor ze zich kwetsbaar opstelt
voor de grijpgrage armen van de farmaceuten. Ze had in haar antwoorden
aan de TROS op z’n minst moeten verwijzen naar het boekje van de
Australische arts Jones over de Zwarte Zalf.
Dat Rieneke tijdens het beantwoorden van de vragen aan de journalisten
door de politie
werd gearresteerd
en meegenomen in
een politiewagen
op 29 augustus
2012, wijst op een
complot. Heel
Televisiekijkend
Nederland kon nu
zien dat de
overheid de zaak
serieus nam, en
deze mevrouw die
a l s
e e n
Figuur11 foto is vandaag gemaakt 05-09-2012
kwakzalfster werd

neergezet, in arrest werd genomen!
ingejaagd bij het publiek.

De schrik werd er even goed

Mijn schoonzoon heeft de capsules preventief ingenomen, zonder enige
nadelige bijwerking.
De broer van mijn schoonzoon is verleden jaar op 35 jarigeleeftijd aan
kanker overleden, na een lange slepende weg langs het reguliere pad.

Deze foto is gemaakt in het najaar 2011. Het plekje op mijn hoofd was
uitwendig klein en niet opvallend, zoals op deze foto blijkt. Het zat meer
onderhuids.

Politie arresteert vermoedelijke kwakzalver
Reformatorisch Dagblad 03-09-2012 17:21
ROTTERDAM (ANP) – De politie Zuid-Holland-Zuid heeft een
vermoedelijke kwakzalver gearresteerd. Het gaat om een vrouw van 52
jaar uit Oud-Beijerland die volgens de politie probeerde in Nederland
zwarte zalf en pillen aan de man te brengen met de claim dat het
huidkanker opspoort en geneest. In de praktijk bleek dat het goedje de
huid „ernstig” kan aantasten.
Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam meldde maandag dat de
vrouw niet alleen wordt verdacht van oplichting, maar ook van de
verkoop van mogelijk voor de gezondheid schadelijke producten.
„Daarnaast wordt zij ervan verdacht als behandelaar mensen weg te
houden van de reguliere gezondheidszorg”, zegt een woordvoerster van
het OM.
De verkoopster ontraadde tijdens de bijeenkomsten om de zalf te
gebruiken in combinatie met chemotherapie. De ingrediënten voor de
zalf zou ze als ongedierteverdelger het land hebben binnengesmokkeld.
Op de potjes zette ze schoensmeer, zodat niemand in de gaten zou
krijgen dat het om iets heel anders ging.
Het Trosprogramma Radar legde met de verborgen camera een
voorlichtingsbijeenkomst van de vrouw vast, waar ze haar ‘medicijn’
probeerde te verkopen.
„Door het goedje aan te brengen op de huid ontstaat een zwarte korst.
Als deze korst er af valt, is de kanker genezen. Als er geen korst ontstaat,
zou er geen sprake van kanker zijn geweest. De zalf zou volgens de
verkoopster geen schade aan de huid aanbrengen”, meldt het programma
Radar maandag in de uitzending.
De officier van justitie besloot de vrouw direct na de opnames van het
programma te laten aanhouden, omdat de aanklager vreesde dat de zalf
en pillen anders na de uitzending van Radar zouden zijn verdwenen. De
vrouw is zaterdag na verhoor weer op vrije voeten gesteld, maar blijft
wel verdachte.

U kunt deze inquisitorische handelingen zelf bekijken op onderstaande
video:
http://www.youtube.com/watch?v=rDaHDMbGQ_k
Er volgen nog meerdere getuigenissen van vrienden, kennissen en
relaties. Zelf ben ik 5x geopereerd in Ziekenhuizen. Tweemaal vanwege
een verbrijzelde
voet na een
bedrijfsongeval in
1993.
Aanvankelijk wilde
men mijn voet
amputeren, maar na
mijn aandringen dat
vooral toch niet te
doen, werd ik
midden in de nacht
nog verplaatst van
het Ziekenhuis Ede
n a a r
h e t
Lucasziekenhuis in
Apeldoorn, waar
men een chirurg uit
Helaas heb ik voor de tijd geen foto laten maken van het
plekje, maar op deze uitvergrote afbeelding is het wel
Drachten bereid
zichtbaar, zie pijltje
had gevonden om
mijn voet te komen
opereren. Dat is na 2 operaties goed geslaagd, en ik kan er alles weer mee
zonder nadelige gevolgen. In die tijd heb ik diverse röntgenfoto‘s moeten
laten nemen, wat een behoorlijke dosis straling moet hebben gegeven.
In 2003 ben ik geopereerd vanwege een knoop (koliek) in mijn
ingewanden, waarbij het herstel na de operatie zó snel volgde, dat ik na 3
dagen tot verbazing van de chirurg en het verplegend personeel al naar
huis mocht. De chirurg Van der Waal noemde mij zijn ‘favoriete patiënt’,
en deelde mij mee dat hij zelden zulke mooie en natuurlijke ingewanden

tegen kwam bij patiënten. Hij
vroeg naar mijn leef- en eetwijze.
Toen waren wij nog geen veganist,
zoals momenteel, maar waren wel
op de gezonde tour.
De laatste twee operaties aan mijn
gebroken kaak, na een val op de
straat, waren in 2009/2010.
Van Internet: een nodulair
Ook daarbij zijn verschillende basaalcelcarcinoom met een zwaartje,
röntgenfoto’s gemaakt, waar ik zie www.checkjevlekje.nl
liever niet aan onderworpen had
willen worden vanwege de straling.
Mijn vrouw is geopereerd in 2011 aan haar aorta, waar een prothese in is
geplaatst tijdens een vier uur durende operatie. Na een week bleek er een
technische fout te zijn gemaakt, wat toegegeven werd door de chirurgen,
waarbij ze opnieuw een vier uur durende operatie moest ondergaan.
Al met al weten wij dus heel goed hoe ziekenhuizen er van binnen en
buiten uitzien, en wat er daar al zich afspeelt aan wel en wee. Uit dit
summiere verslag moge het duidelijk zijn dat ik niet de één of andere
fantast ben die zónder enig nadenken op goed vertrouwen de Zwarte Zalf
op mijn voorhoofd heb gesmeerd. Nee, zelf heb ik een jarenlang
onderzoek gedaan naar kanker, en heb daar een dik boek over
geschreven, onder de titel: "De Kanker-bijbel", die op mijn website op
Internet is geplaatst. Zie www.pentahof.nl
Onder de rubriek Boeken, daarna PF vd Meer, en daarna Kankerbijbel.

zwarte zalf ‘s avonds op het plekje op mijn voorhoofd smeerde, begon
het direct te werken. Die nacht sliep ik normaal, waarbij ik een enkele
keer wakker werd van de pijn. Ik voelde dat eraan de plek werd
getrokken met een enorme kracht. ‘s Morgens en later die dag voelde ik
steeds dat er op de bewuste plek hard werd ‘gewerkt’ door de Zwarte
Zalf én door mijn immuunsysteem. Dat is heerlijk om te voelen, ook al
doet dat pijn. Ik las eens van een monnik die zich geselde hoe heerlijk hij
het vond dat hij de striemen op zijn rug voelde, om daarmee het kwaad
uit zijn geest te drijven. Dat zijn psychologische effecten die een
positieve uitwerking hebben op lichaam en geest. Het motto van de
monnik was dan ook: "Pijn is fijn". Als je pijn voelt, dan gebeurt er
tenminste wat. Laat de natuur maar werken!

Figuur15 foto 20-09-2012
Aanhangsel:
Anneke Bleeker, zie haar websites:
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Op deze websites laat Anneke een expert aan het woord, namelijk Josee
Dooren, die zelf haar persoonlijke ervaring met Zwarte Zalf weergeeft,
eveneens met foto’s. Zij vertelt haar verhaal en steekt niets onder stoelen
of banken. het gaat om het artikel: ‘Heksenjacht in een modern jasje’.
De foto’s van het artikel van Josee kunt u vinden op de websites van
Anneke Bleeker. De foto’s geven ongeveer eenzelfde beeld te zien als de
foto’s die van mij werden genomen. Ik heb daarbij niet gesproken over
de pijn die gepaard ging met het genezingsproces, aangezien ik een hoge
pijngrens opgebouwd heb in mijn leven, zeker na 5 operaties. Het was
best te doen, en ik heb geen enkele pijnstiller ingenomen. Toen ik de

De ervaringen van Josee van Dooren met Zwarte Zalf (Black Salve)
Mijn ervaringen met Black Salve bij huidkanker: het werkt echt!
‘De natuur heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben’
Hiervan ben ik overtuigd en dat is ook één van de redenen dat ik
Biophotonen Therapeut geworden ben. Het draait om balans, in je lijf
zitten, voelen wat er gebeurt en verantwoording nemen voor wie je bent
en hoe je bent en hoe je leeft.
Bij gezondheidsproblemen niet meteen grijpen naar medicijnen, maar de
oorzaak vinden en daar wat aan doen, op een zo natuurlijk mogelijke
wijze.
In juni 2011 werd bij mij basaal cel carcinoom gediagnosticeerd na een
biopt uit een verdachte plek op mijn buik. Mijn huisarts schreef chemo
crème voor, ‘de beste optie voor jou, want ik weet dat je tegen
bestralingen bent en opereren op die plek is erg lastig’. Volgens hem is
chemo crème totaal ongevaarlijk maar wel zeer effectief bij deze vorm
van huidkanker, het gaat alleen maar de huid in dus geen belasting voor
het lichaam en geen gevolgen op de langere termijn, dus waar maak ik
me druk over, zo zegt hij.
De bijsluiter waarschuwde voor geaborteerde foetussen en gevaarlijke
borstvoeding, dus hoezo?

Daarnaast had ik op mijn rug een moedervlek die opeens dikker was
geworden en vreemd aanvoelde en nog een voor mij dubieuze plek. De
huisarts keek er even naar en vond deze plekken volkomen normaal. Hij
wilde ze er wel even afschrapen als ik er last van had. Nee, dank je!
Mijn speurtocht naar natuurlijke alternatieven bracht mij bij black salve.
Ik heb veel informatie op internet opgezocht, studiemateriaal gelezen,
overleg gehad met collega therapeuten en dvd’s bekeken.
Black salve is een kruidenmengsel dat al in een ver verleden door de
Inca’s werd gebruikt bij allerlei ontstekingen, wratten e.d.; helemaal puur
natuur. De zalf creëert op de plek des onheils een lichte verbranding
terwijl foute cellen stuk worden gemaakt. Hierdoor wordt het
immuunsysteem (witte bloedcellen) lokaal extra geactiveerd. Gezonde
cellen reageren er niet op! Op deze wijze ontstaat een zweer – bestaande
uit afgestorven tumorcellen en witte bloedlichaampjes – die het lichaam
er zelf uitwerkt. De tumor valt er uiteindelijk als een klompje uit.
Ik heb de proef op de som genomen en keurig de gebruiksaanwijzing
opgevolgd. Eerst een willekeurige plek op mijn bovenbeen en buik
ermee ingesmeerd en 24 uur laten zitten.
Resultaat: alleen een beetje een rode huid, een licht verbrand gevoel.
Trekt snel weer weg.
01 juli 2011: Start behandeling huidkanker op mijn buik. Dit was de
originele plek, wel al langere tijd behandeld met biophotonen therapie,
maar niet weg te krijgen: nu zo klein als een dubbeltje.
02 juli 2011: Na 24 uur afgedekt met black salve zijn er diverse witte en
zwarte puntjes te zien.
Het doet wel erg zeer, een stekende brandende pijn die al een paar
minuten na het opbrengen begint. Ik voel dus duidelijk dat de black salve
zijn werk doet!
08 juli 2011: het proces werkt nog steeds door, er vormen zich ook
zweertjes verderop in de huid, waar ik geen zalf op had gedaan. De pijn
is en blijft heftig! Blijven smeren met bijv. Calendula om de huid soepel
te houden en te genezen.
14 juli 2011: Pijn mindert, nu alleen nog maar korstjes necrotisch (dood)
weefsel

20 juli 2011: de korstjes vallen er als klompjes uit
Helaas heb ik deze plek op mijn buik vaker moeten behandelen.
Oorzaak: volgens mijn eigen theorie als biophotonen therapeut en een
arts die integrale geneeskunde uitoefent door het nemen van een biopt
waarbij cellen naar binnen worden geduwd en vooral omdat we de
oorzaak nog niet hadden aangepakt; is het alleen basaal cel carcinoom of
komt het ergens anders vandaan? Wat is de werkelijke oorzaak? Waarom
juist op deze plek?
De plek op mijn onderrug die ik niet vertrouwde heb ik ook behandeld.
Helaas heb ik geen startfoto hiervan, het zag eruit als een heel donkere
dikke moedervlek/sproet, beetje rood, zo groot als een doperwtje.
08 juli 2011: 3 dagen na de 24 uur met black salve. De pijn is heftig,
stekend en brandend, scherp.
Nu weet ik zeker dat mijn gevoel juist was; dit weefsel is niet gezond!
14 juli 2011
16 juli 2011: het necrotisch weefsel valt er als een klompje uit. Ik zie
toch nog vreemd weefsel en besluit meteen nog een keer black salve te
smeren
19 juli 2011: je ziet duidelijk allemaal satellietjes, wat goed dat de zalf
die allemaal pakt! Wel veel pijn
21 juli: de ontstekingen kruipen naar elkaar toe en vormen één geheel
26 en 27 juli: precies als de boekjes en dvd, er vormt zich een echte
klomp dood tumor weefsel
28 juli 2011: hij valt er bijna uit!
29 juli 2011: Wauw! De tumor is eruit gevallen! Zo groot en zo dik als
een euromuntstuk. Een mooi schoon gat blijft over. Het voelt als net hard
geworden kauwgom, stug en hard.
Na twee dagen was het gat al helemaal dicht.
27 augustus 2011: bijna een maand later, zie je dit er nog van
Dus: zonder chemische rotzooi kun je heel selectief, kankercellen zelf
behandelen en je lichaam het werk laten doen. Dan heb je geen last van
de bijwerkingen van chemozalven op de korte, maar vooral ook op de
langere termijn, want welke schade richt dat aan in het lichaam? Alles

wat je op je huid smeert, wordt opgenomen en gaat het hele lichaam
door. En de lever moet het allemaal verwerken en afbreken.
Snijden brengt ook risico’s met zich mee; kun je alles wel weghalen?
Wat gebeurt er tijdens zo’n ingreep, waar gaan al die tumorcellen heen?
Bestralen is zeer ongezond, er worden vele goede cellen kapot gestraald
en de straling gaat via bloed- en lymfbanen door het hele lichaam. De
cijfers liegen er niet om: op de plek van bestraling ontstaat vaak later
weer tumorweefsel.
Tot slot mijn advies: luister naar je lichaam, koester het, voel het.
Huidkanker staat praktisch nooit op zichzelf. Waar komt het vandaan?
Welke organen zijn uit balans? Wat kun je nog meer doen?
Let op: er zijn vele aanbieders van black salve in binnen- en buitenland.
Er zijn grote verschillen in samenstelling, kwaliteit en prijs. Informeer
jezelf!
Succes & gezondheid gewenst,
Josee van Dooren
Kijk ook op: www.zwartezalf.com

Uit mijn nog niet uitgegeven boek een kort citaat over de handels wijze
der Inquisitie, geschreven in de jaren 90 van de vorige eeuw, het
volgende:
De weegproef
Te Polsbroek en Oudewater stonden wagen, waar men o.a. heksen kon laten
wegen. Dit was een vrij humane manier die men toepaste, alleen was het
merkwaardige dat ook hier de uitslag dikwijls in het nadeel van de verdachte
viel. Dat kwam doordat men op oneerlijke wijze met de waag omging. In het
buitenland schoof men soms een pennetje voor de wijzer, zodat de wijzer niet
kon uitslaan en men de heks kon aanklagen als zijnde "gewichtloos." De
rechters wisten dat dit geschiedde, maar vanwege de publieke opinie deden zij
hieraan niets. Zij werkten mee aan dit gerechtelijke bedrog. Dit was een
sinister spel van verlakkerij, dat eindigde in moord!

Sommige wagen waren vernuftig geconstrueerd om de heksen maar
gewichtloos te doen zijn, zoals die in de stad "Huize Middelburg". In de
armen van de waag, die hol waren gemaakt, deed men kwik. Op die wijze
bedroog men zichzelf en kon men heksen "gewichtloos" doen zijn.
In Oudewater woog men echter eerlijk, zoals dat heet. Men werkte daar niet
met pennetjes om de wijzer te blokkeren. En, in Oudewater is dan ook nooit
een heks gewichtloos bevonden! Vreemd, zouden wij zeggen!
Men woog eerlijk, en hieruit kwam aan het licht dat het gewichtloos zijn van
heksen een fabel was.
Deze waarheid vanuit Nederland bevrijdde het Westen van de heksenwaan,
door gewoon eerlijk te wegen!
Uit alle delen van Europa werden de heksen aangevoerd om in Oudewater
gewogen te worden. Zelfs de eigen rechters ter plaatse van de heks, zonden
hun slachtoffers naar Nederland, want daar werd eerlijk gewogen!
Eerlijk duurt het langst!
Oudewater is er nog, en de waag is nog te zien. Dat monument is een
toonbeeld hoe de geest der waarheid de geest der dwaling heeft overwonnen!
Zo te zien is de waag te Oudewater nog een groter en tijdlozer monument dan
de Synode van Dordt 1618/1619, waarover straks meer in dit boek.
Het was een zeer spannend moment wanneer de heks werd gewogen. De
weging te Oudewater was immers betrouwbaar. De Burgemeester en
schepenen waren aanwezig. De stadssecretaris wachtte met spanning op het
moment waarop het juiste gewicht werd vastgesteld, om daarna met sierlijke
letters het gewicht in het certificaat neer te schrijven. Soms werd op
luidruchtige wijze uiting gegeven aan de vreugde, nadat was vastgesteld dat
de heks ten onrechte verdacht was. Zwaaiend met het verkregen certificaat
vertrok men naar de plaats van herkomst.

Is dit soms het weegcertificaat van de alchemist (kwakzalver) van de zwarte
zalf?
Zo ja, dan snel even doorgeven aan Trosradar!

Waan en werkelijkheid
Wanneer de mens zich bezint op een bepaalde denkinhoud, grijpt hij zich vast
aan overeenkomstige ervaringen. Zulke ervaringen kunnen aanleiding zijn
voor misvatting in het denken, waardoor het gehele denkproces zich foutief
verder gaat ontwikkelen. Men blijft dan dat foutieve sjabloon volgen.
Zelfs kritische denkers kunnen soms van een bepaalde gedachtegang niet
loskomen. Elk gespannen denken gaat met een zekere bewustzijnsvernauwing
(sensorische deprivatie) gepaard.
De ontwikkeling van waarheidsgetrouw denken duurt meestal lang. Wel
kunnen intelligente personen zich gemakkelijker ontworstelen aan algemeen
heersende misvattingen.
Mensen kunnen in een waanwereld leven, een leugenwereld, en spreken
nagenoeg niets anders dan leugens. Zie Ez.13, de leugenprofeten.
Het zijn vooral de politici, advocaten, geestelijken, medici, kooplieden en
anderen die de "kunst" verstaan om de leugen en de waarheid dermate met
elkaar te verbinden, dat het lijkt als of zij uitsluitend waarheid spreken.
Alle politieke systemen weten gebruik te maken van de goedgelovigheid der
mensen. In onze wereld vol tegenstellingen, hebben waarheid en leugen vrij
spel. Leugens worden uitgedacht ten bate voor zelfbehoud, zelfbescherming
en zelfverrijking.
Zoeken naar waarheid is altijd een moeilijke, soms gevaarlijke bezigheid.
Wij mensen laten ons gemakkelijk misleiden. Daarvan maken anderen gretig
gebruik om er hun voordeel mee te halen.
Wij mensen nemen het algemeen niet zo nauw met de waarheid en zijn tot
alles in staat, als het maar voordeel afwerpt, vooral eigen voordeel.
Onwaarheden worden gemakkelijk als waarheid geaccepteerd, en in veel
gevallen zijn de leugens zo knap dat de mensen zelf hun eigen leugens gaan
geloven.
De mens wil altijd gelijk hebben, ook al moet dat gelijk via leugens worden
verkregen. Sommige zaken die zelfs met geweld niet kunnen worden bereikt,
worden via een kleine leugen wel bereikt.
In de huidige wereld-aion is de waarheid uiterst kwetsbaar, daar elk mens
meent dat hij zijn eigen leefwereld moet afschermen met leugens. Dat begint
reeds bij jonge kinderen. Zij komen er al jong achter dat liegen vele

voordelen afwerpt. Als zij voorgeven honger te hebben, krijgen ze een
snoepje.
Smoesjes, leugens en halve leugens, de leraren en leraressen van de lagere en
hogere scholen kunnen er boeken vol over schrijven.
Onze menselijke waarheid is dus erg betrekkelijk. Alleen de Goddelijke
waarheid is absoluut.
De vraag is verder of waarheid alleen bestaan kan uit woorden en wetten?
Nee, de waarheid is een leefwijze, het in de waarheid wandelen en staan. Het
is een toestand waarin men leeft.
De leugen heeft iets duisters, maar de waarheid geeft licht. En toch wandelen
wij mensen zo gaarne in het duister, want dat camoufleert ons gedrag.
Wij vergeten dat de waarheid is, en nooit wordt.
De waarheid maakt vrij, vrij van de leugens. Waarheid berust op feiten,
eerlijkheid, wetmatigheden, en stemt overeen met de werkelijkheid.
Wij mensen leven in een denkwereld waarin veel vervalsingen opdoemen.
Liegen schijnt tot de noodwendigheden te behoren. Men kan er niet buiten,
hoe graag men ook anders zou willen, is de geldende gedachte.

Tot zover het citaat.
Ik beloof u dit manuscript binnenkort opnieuw te herlezen en te
actualiseren, en daarna op mijn website te plaatsen.
Er blijkt nog maar heel weinig ten goede te zijn veranderd in onze tijd,
gezien de laatste ontwikkelingen rond Rieneke van den Berg en de
Zwarte Zalf.

