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Wat is een mythe?
Mythen zijn geen sprookjes, geen fantasieverhalen, maar geven iets weer in
beelden, dat in onze huidige 3-D werkelijkheid niet weer te geven is. Zo
kan bijvoorbeeld religie, kunst, geschiedenis, etc. nooit in
wetenschappelijke woorden worden weergegeven, maar kan slechts in
mythen worden beschreven. Iets dat ons onbekend is, en waarvan wij een
beschrijving willen geven, kan slechts de werkelijkheid benaderen, maar
nooit geheel weergeven. Toen de profeet Ezechiël een vreemdsoortig
vliegend voorwerp te zien kreeg, gaf hij daar in zijn eigen denkbeelden een
omschrijving van. Dat is leuk om te lezen, zeker voor ons die in de 21e
eeuw leven en op de hoogte zijn van vliegtuigen, helikopters, UFO’s,

In het Tempelcomplex van Hathor te Denderah in Egypte zijn deze zeer oude
afbeeldingen te zien, die lijken op moderne vliegende machines

raketten, ruimtestations, en andere technologische voorwerpen. De profeet
beschreef geheel in zijn taal en denkwereld wat hij zag, en dat is voor ons
een heel simpele kinderlijke voorstelling van de realiteit. Hij zag een
vliegend voorwerp wat nogal lawaai maakte, waar vuur uit kwam en
waarin veel ogen zaten en tandwielen. Momenteel weet een kind van
ongeveer vijf jaar al dat het hierbij gaat om een soort helikopter of ander
vliegend toestel. Uit de uitlaatpijp kwam vuur en rook, en inwendig in de
cockpit zag de profeet allemaal klokjes en controlelampen, wat hij
omschreef als ‘ogen’. Het lawaai wat de motor(en) maakte was heftig,
De omschrijving die de profeet geeft, is echter geen mythe. Een mythe wil
iets omschrijven dat niet te omschrijven is. Wanneer nu een mythe
ontmythologiseerd wordt, dan houdt men verhalen over die men kan gaan
houden voor historische werkelijkheid. En zo is het gegaan in het
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christendom. Wat ooit beschreven is al mythe, is men voor historische
werkelijkheid gaan aanzien. Daardoor verstaat het christendom niet meer
wat er met de Bijbelse verhalen wordt bedoeld.
Wikipedia geeft een omschrijving van de mythe: Uit Wikipedia, de vrije
encyclopedie
In de tijd van Homerus kreeg het woord mythe de betekenis die als
hoofdbetekenis moet worden gezien: heilig, overgeleverd verhaal van een
volk over zijn herkomst en godsdienst.
Het woord mythe wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak ten onrechte
verstaan als fictie, iets dat nooit gebeurd is, een verzonnen verhaal. Een
mythe wordt echter vaak opgevat als een zinrijk, betekenisvol en zelfs rëeel
verhaal, al bevat de vertelling vele elementen die niet rëeel zijn in
letterlijke of historische zin. In dit verband zei Mircea Eliade, een
godsdiensthistoricus, hierover ooit: "Myths tell only of that which really
happened."
In tegenstelling tot wat bij sagen, sprookjes en fabels meestal het geval is,
gaan mythen in hoofdzaak over goden en halfgoden.
Kenmerken van de mythe: Een mythe in historisch-religieuze zin is een
verhaal over daden van goden, halfgoden of goddelijke voorouders.
Dergelijke mythen zijn gesitueerd in een tijd voor de opkomst van het
schrift en beschrijven hoe de wereld geschapen en/of geordend werd, ten
onder ging en hoe de cultuur ontstond of aan zijn einde kwam. Het zijn ook
soms verhalen met een ethisch oogmerk. De mythe geeft in de tijd van
ontstaan zin aan de cultuur en verzorgt gemeenschapsbinding. (Tot zover
Wikipedia)
In brochure 499, zie onze website: www.pentahof.nl
hebben wij reeds eerder over mythen gesproken.
Sommigen mythen kunnen gevaarlijk zijn. Ze dienen dan ook ontkracht te
worden, zoals de mythe dat bloeden altijd behoort bij ontmaagding. Zie op
Internet: Hoort bloeden bij de ontmaagding?
Het is een mythe dat alle vrouwen bloeden als ze voor eerst seks met een
man hebben. Er zijn mensen die denken dat bloeden bij de ontmaagding
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hoort. In culturen waar maagdelijkheid van belang is en men gelooft in
deze mythe, kunnen vrouwen in de problemen komen als ze niet bloeden
tijdens de ontmaagding. Denk aan: verstoting en eerwraak. Hier wil de
"Stichting Mythe Ontkracht" iets aan doen.
De medische feiten:
Ongeveer de helft van de vrouwen bloedt niet tijdens de ontmaagding
(eerste keer seks) het maagdenvlies is meestal geen vlies maar een flexibel
randje (in een heel enkel geval is het wel dicht, maar dan ontstaan er
klachten omdat menstruatiebloed de vagina niet kan verlaten en is een
medische ingreep nodig) het maagdenvlies heeft niets te maken met
maagdelij khei d. Zi e pagi na maagdenvl i es .
http://www.mytheontkracht.nl/
Er zullen heel wat vrouwen zijn die ten onrechte
verstoten werden na beschuldigd te zijn dat hun
maagdenvlies reeds doorbroken zou zijn vóór hun
huwelijk, doordat zij geen bloed konden tonen tijdens
hun eerste seksuele gemeenschap tijdens hun huwelijk.
In de Bijbel lezen wij er het volgende over: Zie
Deuteronomium 22:14-20, waarbij de bijbelschrijver
ervan uit is gegaan dat er áltijd bloed dient te vloeien
bij het doorbreken van het maagdenvlies. Dat blijkt nu dus op een mythe te
berusten, die zeer gevaarlijk is!
Beschrijving over het boek De Bijbel als Mythe:
Zoekend naar het gelijk van de Bijbel vonden archeologen een andere
werkelijkheid. Finkelstein en Silberman vatten in dit boek het meest
recente archeologische onderzoek naar de oorsprong van de Bijbel samen.
Ze laten het verhaal zien dat de stenen hen vertelden. Maar dat is wel een
ander verhaal dan we in het Oude Testament aantreffen.
Hun samenvatting gooit de geschiedenis van Israël overhoop. Ze leggen uit
hoe de nakomelingen van koning David de geschiedenis herschreven uit
politieke en ideologische overwegingen. Die herschreven geschiedenis is
ons als het Oude Testament overgeleverd. Maar de restanten van het

4 Mythe en Werkelijkheid

No. 649

verleden die in de bodem van het land Israël werden aangetroffen vertellen
een ander verhaal.
Reactie door een zekere Theo: ""Eigenlijk ongelooflijk dat al sinds het
begin van het christendom de inhoud van de Bijbel door vrijwel iedere
kerkganger als zoete koek als letterlijke waarheid wordt geslikt. Je zou
denken dat dit tegenwoordig anders is, maar niets is minder waar. De
joodse archeologen Finkelstein en Silverman geven in het begin van dit
boek al aan dat de feiten die in dit boek worden beschreven (tot nu toe)
eigenlijk alleen bij wetenschappers bekend zijn. Heel goed dat nu deze
kennis als populair wetenschappelijk boek verkrijgbaar is. Dit boek heb ik
een aantal jaren geleden al gekocht en ben het nu voor de tweede keer aan
het lezen. Het boek is opvallend goed opgezet en is zeer goed onderbouwd
met duidelijke argumenten. Het doel van de schrijvers is om de inhoud van
de bijbel te vergelijken met de ontelbare archeologische vondsten in het
tegenwoordige Israel. Duidelijk wordt vermeld dat het niet de bedoeling is
om de bijbelteksten in twijfel te brengen, maar al lezende wordt al snel
duidelijk dat het Oude Testament als geschiedenisboek op zijn zachtst
gezegd misleidend is; er is geen enkel archeologisch bewijs van de
aartsvaders, de uittocht uit Egypte (600.000 mensen, uitgezonderd
kinderen!) en de verovering van het beloofde land. Een aanrader voor wie
geinteresseerd in het werkelijke ontstaan van het ontstaan en de
geschiedenis van de Israelieten"".
(Tot zover de beschrijving van Theo)
Gevaren van mythen
Een mythe kan men angstvallig kost-wat-kost in stand houden, aangezien
er grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn, en er veel schade door kan
ontstaan aan huidige systemen die dan om zullen vallen, wanneer de mythe
ontkracht wordt.
De mythe van Global Warming is er daar één van.
Politie en justitie wisten (10-10-2011) dat de actie van Greenpeace aan de
vooravond van een atoomtransport van Borssele naar Frankrijk op geen
enkele wijze risico's opleverde voor het treinverkeer, maar brachten dit niet
naar buiten. Daardoor bleef de indruk ontstaan dat Nederland aan een
kernramp was ontsnapt.
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De cholesterol-mythe wordt eveneens in stand gehouden, ondanks dat deze
ontkracht is.
http://www.verontrustemoeders.nl/Mythe%20over%20cholestorol%20ont
maskerd.pdf
Er wordt ook gesproken over de Holocaust-mythe, en over de vaccinatiemythe, en over de blauwbloed-mythe, en dergelijke meer.
Verschil tussen legenden, mythen, sagen en sprookjes
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De legende
Legende: Sint Joris en de draak.
Mythe: Europa en de stier.
Sage: Het vrouwtje van Stavoren.
Sprookje: Roodkapje.
Onder legende verstaat men kortweg een traditioneel
christelijk (met name katholiek) volksverhaal, waarin
een centrale rol is weggelegd voor een heilige, Jezus
Christus, Maria, of een heilig voorwerp.
In de volksmond wordt het woord legende algemeen
wel gebruikt voor een oud volksverhaal, maar dit is in
feite niet correct.
Hoewel de klassieke (heiligen)legenden samen met de
verering van heiligen naar de achtergrond aan het
verdwijnen zijn, blijft het woord 'legende'
tegenwoordig populair als benaming voor zeer
beroemde personen naar wie veel mensen opkijken. Veelal verschijnen er
na zijn of haar dood een hele reeks biografieën waarin feit en fictie nog
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en blijkt de legende een rolmodel
te zijn voor fans. Die biografieën kunnen worden vergeleken met de
vroegere hagiografieën, ofwel beschrijvingen van heiligenlevens.
De mythe
In verband met volksverhalen wordt in de volksmond regelmatig over
mythen gesproken, maar dit begrip dient dikwijls vermeden te worden, in
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ieder geval voor het Nederlandstalige gebied. Een mythe is een
voorchristelijk volksverhaal waarin (heidense) goden een rol spelen. De
bekendste mythen zijn die van de Grieken en de Romeinen. De Germanen
moeten eveneens een mythologie hebben gekend met goden als Wodan,
Donar en Freya, maar de kennis van die mythologie is gebaseerd op
Scandinavische verhalen en op allerlei twijfelachtige 19e-eeuwse
reconstructies en speculaties. Zo kennen we geen echte Nederlandse
mythen. Daar is helemaal niets van overgeleverd.
Hoewel de verzameling van klassieke mythen zo goed als vastligt, noemt
men tegenwoordig ook moderne verhalen mythen. Op deze manier wordt
het woord 'mythe' dus foutief gebruikt.
De sage
Een sage (van het Duits was gesagt wird) is een traditioneel volksverhaal
dat zich afspeelt op een bekende plaats en op een bekend moment in de
tijd. De sage is doorgaans een kortere vertelling dan een sprookje, en een
sage behandelt een bepaalde vorm van
volksgeloof.
Het sprookje
Een sprookje is een traditioneel volksverhaal
dat speelt op een onbepaalde plaats in een
onbepaalde tijd. Het opent daarom vaak met
de woorden "Er was eens..."
De legende, mythe en sage zijn drie
verhaalgenres die in de volksmond dikwijls
door elkaar worden gebruikt, in foutieve zin.
Dat de sage en de legende gebaseerd zijn op,
of doordrongen zijn van, mythische
elementen, is in veel gevallen pure speculatie, of pas in de 19e eeuw (of
later) door schrijvers bedacht.
Net als in sagen spelen ook in sprookjes bovennatuurlijke wezens zoals
heksen, tovenaars en elfen een zeer belangrijke rol. Legenden, mythen en
sagen zijn dikwijls gebonden aan zowel een bepaalde tijd en plaats als aan
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een bepaalde persoon. Sprookjes zijn vaak ook gebonden aan een of
hooguit enkele personen, maar niet of nauwelijks aan een duidelijk
omschreven tijd of plaats; een sprookje is een traditioneel volksverhaal dat
speelt op een onbepaalde plaats (bijvoorbeeld een fictief koninkrijk) en in
een niet nader omschreven tijdperk.
(Tot zover Wikipedia.)
Mythe en geloof
Niet alleen het christendom, maar alle grote religies zijn vanwege het
mysterieuze karakter van mythen de mist ingegaan. Men wilde in de
religies geesteszaken rationeel benaderen. Men wilde iets zien van de
onzienlijke realiteit. Men maakte voorstellingen van de Godheid, en die
hersenschimmen nam men voor werkelijkheid aan. Men legde deze
zelfbedachte voorstellingen vast in religieuze boeken, en dat moest het dan
zijn. Ook de Grieken schreven hun mythen op over de goden, die op de
berg Olympus zouden wonen, met Zeus als oppergod. Een mythe kan in
verhaalvorm veel beter de kern van de werkelijkheid aangeven dan enig
ander middel. Om iets vast te leggen over geesteszaken kan men de
‘Heilige Geometrie’ gebruiken, dat is de taal van symbolen. We zien dat
dan ook in bouwwerken, kathedralen, logo’s, maar vooral in de natuur zelf.
In de vormen van planten, bomen, vruchten, zaden, maar ook in vormen
van mensen en dieren komt het beeld van de Schepper duidelijk naar voren.
Men kan met dergelijke geo-vormen de goede kant uitgaan, maar ook de
foute, zoals de satanisten en illuminati doen. Beelden, symbolen en vormen
worden in ons bewustzijn én onderbewustzijn opgenomen, en deze
beïnvloeden daarna bewust of onbewust ons denken en gedrag. De
illuminati en vrijmetselaren en andere genootschappen gebruiken figuren
die ontleend zijn aan de natuur, om daarmee de mensen te laten zien dat
hun streven natuurlijk zou zijn gegrond. Zij laten de mensheid in de waan
dat ze vrij zouden zijn, en knechten de mensen intussen via hun systemen
en handelswijze. Hun propaganda werd vertoond in de arena van de
Olympische Spelen in Londen 2012, waar met grote letters stond te lezen:
‘Freedom’. Tijdens prinsjesdag 18 september 2012 werd er vanuit de
menigte mensen een bordje omhoog gestoken, net toen de Gouden Koets
voorbijreed, waarop het volgende stond te lezen: ‘Werken .. Geldslaven’.
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In religies hanteert men dezelfde middelen, door de mensen een hemel
voor te spiegelen, waar het heerlijk toeven is na een aardse woestijnreis.
Men dient wel aan de kerk flink te betalen om uit de brandende hel te
zullen blijven. Daarover straks meer.
Keuzes, beslissingen en dergelijke worden dikwijls na veel verstandelijke
overleggingen gemaakt. Dat is rationeel. Ze blijken dikwijls fataal en
volkomen fout te zijn. Men let daarbij niet in de eerste plaats op de intuïtie
vanuit het hart. Intuïtie vanuit het hart geeft ons de juiste keuze te maken.
Wie dat met zijn verstand volgt, vaart op het juiste kompas. Ons
onderbewustzijn werkt dag en nacht door, en daarin spelen zich processen
af waarop wij geen enkel vat hebben. Men kan in dromen de gekste dingen
door elkaar halen en aan elkaar verbinden. Ook in bewuste toestand
kunnen dingen vanuit het onderbewustzijn ons beïnvloeden. Men kan via
reclameclips een boodschap in ons onderbewustzijn brengen, waardoor wij
tijdens ons bewustzijn
keuzen maken die door ons
onderbewustzijn zij n
beinvloed. Vandaar dat we
ons bewustzijn dienen te
laten leiden door onze
intuïtie, en niet door onze
rede. Marketing werkt op
dezelfde wijze om de
mensen via verstandelijke
redeneringen een keuze te
laten maken, waarvan ze
later dikwijls spijt krijgen.
Die marketing werkt zowel
in maatschappelijke zaken als in religieuze zaken. Men wordt door
sublimaire boodschappen beïnvloed zónder dat men er zelf erg in heeft.
Mathematica en Geometrie daarentegen zijn de enige exacte
wetenschappen. Ze tonen aan wat ze zeggen. Alle andere wetenschappen
zijn niet exact, maar gebaseerd op hypothesen, veronderstellingen,
axioma’s en denkbeelden van mensen.
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Professor dr. A.J.Th. Jonker
in zijn boek: Op weg naar het Vaderhuis, zegt er het volgende over:
"Het intellectualisme maakt ons, ook in godsdienstig opzicht, toch zo arm.
Als het zijn zin kreeg, werd elke aanbidding door redenering, en elke
ontroering door paragraaf zoveel uit een professoraal leerboek vervangen met algemene verdomming als natuurlijk gevolg. Wij laten ons erdoor
verraden en verkopen, zonder het zelf te weten. Onder sommige
omstandigheden scheelt het niet veel of wij, echte verstands-fanatici, geven
onze zaligheid weg voor een ‘bewijs’....... Geestelijke waarheden laten
zich nu eenmaal niet anders weergeven dan in symbolen. Ook de
gedachten, waarmee wij ze pogen te vatten, zijn slechts beelden, denkbeelden. En nu is dit onze fout, niet dat wij deze denkbeelden vormen,
maar dat wij het betrekkelijke van hun waarheidsgehalte uit het oog
verliezen, deze gestalten vereenzelvigen met de werkelijkheid, welke zij in
het gelukkigste geval slechts enigermate doen kennen. Ongetwijfeld kan
men de eeuwige dingen, ten einde ze tastbaar te maken, al te zeer in het
tijdelijke neertrekken, deze realiteiten in de zinnelijke wereld trachten vast
te leggen. Dit verleidt tot grof anthropoformisme. Tot
aanschouwelijkheden, die eer verduisteren dan verhelderen.
Het zich inprenten van leerstellige bepalingen wordt echter door talloos
velen met het zich toeeigenen van hun inhoud vereenzelvigd. En in deze
erfzonde, waaronder vooral het orthodoxe christendom lijdt, werkt tevens,
bewust of onbewust, de slimheid van het eigenbelang. Zodra het onzes
erachtens gelukt is de waarheid in een abstractie vast te leggen, kan ze ons
geen kwaad meer doen! Wie maakt zich bang voor een opgezette leeuw?
Komt het niet mede voor rekening van de begrips-vergoding, waaraan het
Christendom zich met stalen voorhoofd schuldig maakt, dat het
zielsbestaan van menigeen eer doet denken aan een drogistenwinkel dan
aan een rozenhof? Waarachtige religie is veel nauwer verwant aan poëzie
dan aan logica.
Nuchter beschouwd is het toch wel een zonderling verschijnsel, dat het
Christendom zich voortdurend tevreden stelt met oude dogmen, zij het dan
ook in uiterst moderne kledij gestoken, en enigszins pasklaar gemaakt voor
de behoeften van zekeren tijd. Dat het er zich niet dodelijk mee verveelt!
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Zich niet nog dodelijker schaamt voor zijn onmacht om nieuwe dogmen te
scheppen, nieuwe levende denkvormen van het eeuwige nieuwe leven, dat
de levende waarheid leeft! Ook aan persoonlijke vroomheid gelukt het
tegenwoordig niet haar eigen zuiver oorspronkelijke gedachten te denken
en haar eigen zuiver oorspronkelijke taal te spreken. Het scheppend
vermogen ontbreekt. Zij kan het niet recht stellen zonder voortdurend
plagiaat". Tot zover professor Jonker.
Mythologisch gevaar
In de Verenigde Staten spreekt men wel van de ‘Amerikaanse droom’.
Men spreekt er over het land van Single Bell waar alles op atoom gaat, het
land van de onbegrensde mogelijkheden. Velen hebben dan ook hun
toevlucht gezocht in dat land naar geluk en rijkdom.
Het waren de Griekse wijsgeren Socrates, Plato en Aristoteles die de
grondslagen legden voor de Westerse filosofie. Deze filosofie werd in
politiek en godsdienst toegepast, om de mensen blind te houden, in een
trance-toestand gelijk de maanzieken. De naam Jericho staat in het
Hebreeuws voor maan. Jericho werd door Jozua ingenomen, en haar muren
vielen. Zolang een bevolking maanziek is, hebben de leidslieden niets te
vrezen. O wee, wanneer de muren vallen en bevolkingen bewust worden!
De illuminati waren dan ook uiterst bevreesd voor het komende
Galactische kruis op 21-12-2012 waarbij enorme hoeveelheden energie vrij
komen ter ontwaking van de mensheid. De illuminati kunnen geen 7
miljard ontwaakte mensen in hun slavendienst gevangen houden. Vandaar
dat zij de wereld wilden ontvolken en de mensheid willen decimeren voor
die tijd, wat te lezen staat op het monument wat zij in Georgia in de USA
plaatsten. Hun plannen staan er in 8 talen op te lezen. Het monument is
opgericht en ingewijd op 22-03-1980, en wij leven nu 33 jaar later, wat 3
maanden is na 21-12-2012, en 2013 = 20 + 13 = 33. Waar Beatrix na 33
jaar aftreedt.
Zullen de illuminati ons een grote gift geven in
WillemAlexander, waardoor onze ogen worden verblind? Een gift
verblindt de ogen, brengt onder hypnose, waardoor men zich overgeeft aan
de wil van de gever. Zij weten dat de 3-D wereld een rookgordijn is, een
bespiegeling, waarvan zij gebruik konden maken om de mensheid o.a. te
misleiden via hun zelfgemaakte geldsysteem. Dat systeem berust op illusie,
luchtbespiegeling, waarbij mind-control mogelijk is, door ons in trance te
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brengen dat geld gelukkig zou maken. In trance doet de persoon geheel wat
de hypnotiseur hem opdraagt. Bewustwording van de mensen in een
levensgevaarlijke toestand voor de elite. Via brood en spelen houdt men de
mensheid onder hypnose. Geld, muziek, maar ook angst zijn
dwangmiddelen in hun hand. Via HAARP kan men aardbevingen,
tsunami’s, etc. doen ontstaan, waardoor angst en chaos. De mensheid moet
men in een staat van lunacy (lunar = maan) maanziekte zien te houden.
Er zijn echter hoopvolle tekenen waar te nemen. Niet slechts de Arabische
Lente en Occupy, maar ook komt er beweging in het christendom. Oude
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dogma’s en leeropvattingen worden momenteel op de korrel genomen en
op de helling geplaatst. Internet en bewustwording leveren groot gevaar op
voor de religies en hun aloude leeropvattingen, die gebaseerd blijken te zijn
op oude mythen en heidense verering van de planeten, die men voor goden
hield.
De kerkvader Eusebius was een voorstander van volksmisleiding. Eusebius
schreef:
"Het kan gerechtigheid en opportuun zijn om leugens
als medicijn te gebruiken, als baat voor hen die
bedrogen willen worden". (Praeparatio Evangelica, boek 12, hfst.32).
Augustinus wist drommels goed dat ook hij bezig was met volksmisleiding.
Hij beleed tot aan zijn dood dat "het christendom een religie was van
dreigementen en omkoping, onwaardig voor verstandige mensen", zie boek
van Tony Busby ‘Bible fraud’.
De kerkvaders hebben God als een Vader voorgesteld aan de mensen, als
zijnde zeer vertoornd vanwege de zonde der mensen, waarvan Zijn Zoon
Christus de mensen zou dienen te redden. Dit hadden zij niet moeten doen.
Zij hadden juist God Zelf als Verlosser moeten voorstellen die uit de macht
van het kwaad redt. Anselmus zette de kroon op dit kerkelijke verlossingsdenken, nl. door de plaatsvervanging te introduceren. Daarna koos het
christendom voor het denkbeeld van een zoenoffer, als wettelijke
handelswijze tussen God en de mensen. Jezus liet men hierin de plaats
innemen van God-en-mens tegelijk. Het gaat in deze visie om een
gerechtelijke omwisseling, hetwelk een harde en gestrenge zaak is en lijft.
Door de kerkvaders werd verraad gepleegd aan de oorspronkelijke
christenen, door hun mysteries en mythen te verwerpen en de mensen
daarvan onwetend te houden. Gnosis is kennis, weten, inwijding in de
waarheid, en dát wilden de kerkvaders niet.
De eeuwige waarheid over God als Schepper en het volmaakte kan nietin
woorden worden gezegd, noch in woorden worden uitgedrukt. Vandaar de
vorm vam mythen om bij benadering er iets over te kunnen meedelen. God
als het Ontoegankelijke Licht is te verblindend om met onze ogen te
kunnen zien. Dat Licht is van een hogere dimensie. Doordat wij ons denken
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niet stop kunnen zetten, dat wij onze toevlucht nemen tot mythen om
daarin eeuwige waarheden te verpakken en deze over te dragen. Niet
alleen mythen, maar ook kunst tracht het onnoembare een vorm te geven
die voor zichzelf spreekt. Echte kunst wil de mens leiden tot hogere
bewustwording. Echte kunstenaars hebben dan ook te strijden tegen de
autoriteiten die zich stipt aan alle menselijke regelgevingen willen houden.
Daarin ontbreekt echter veelal de geest van Christus. Echte kunst komt
immers vanuit het hart waarin het ego overwonnen is.
Boek van Harm Knoop over Mythen
In de Barneveldse krant 14-09-2012 wordt het boek van Harm Knoop
aangekondigd.
EDE - Godsdienst gaat niet over dingen buiten ons, maar over onze
binnenkant. Vooral in mythen, die met religie
verweven zijn, komen we onszelf op het spoor.
Die onalledaagse boodschap komt van een
onalledaagse theoloog, Harm Knoop. Kort na
zi j n ver t r ek ui t Ede vol t ooide de
NPB-voorganger een boek waaraan hij jaren
werkte. Daarin beschrijft hij hoe hij een ‘Ik ben
het niet’-denker was, maar ontdekte: ik ben het
zelf. Door Bram Wisse.
Enkele citaten:
Religie is myhtologie. Religie zit boordevol
mythen, aldus Knoop.
Anders dan het alledaagse spraakgebruik ons wil
doen geloven, zijn mythen geen flauwekul. Ze
vertellen ons de binnenkant van wie we zijn. Over de ziel, de innerlijke
werkelijkheid die ieder mens in zich draagt. .... Kunst, liefde en religie
spreken de taal van de ziel, de taal van mythen, dromen en sprookjes.
Altijd in beelden. Die dieper reiken dan de taal van feiten en cijfers. Door
religieuze verhalen weer als mythen te lezen, krijgen wij zicht op de
werkelijkheid waar religie over gaat: ons innerlijk, de ziel.
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Wij zijn zelf dat grote mysterie van het leven dat we met ons meedragen,
en door onze eigen mythe op te graven en te gaan verstaan, kunnen we dit
mysterie ontsluiten en vruchtbaar maken voor het grote geheel, en onze
eigen mythe gaan leven.
Mythen kunnen helpen je eigen bronnen te openen. Zo benader je de
dynamische bron van je eigen leven. Die ligt verborgen onder de
oppervlakte van ons bewustzijn, waar ik alleen kan komen ,,als ik
onbevangen en met de moed van mijn jeugd - het kind in mij - vragen stel
die niemand stelt’’. Als ik de moed heb gemaakte fouten te verbeteren en
in mijn eigen afgrond te kijken; onder de oppervlakte van een
ogenschijnlijk geslaagd leven durf te zoeken naar de echte, naar mijn eigen
bron.
In een voorwoord zegt de theoloog Tjeu van den Berk dat Knoop de
hoofdpersoon in zijn eigen boek is en dat diens individuatieproces er de
ruggengraat van vormt. Knoop leverde al schrijvend ,,een gevecht met de
goden’’, met een heersende stroming, ook in de kerken, die het leven onder
controle wil houden door er een objectieve werkelijkheid van te maken.
Mythen kunnen ons uit die vorm van werkelijkheid bevrijden, is de teneur
van Knoops boek. Mythen roepen ons te voorschijn, schrijft hij.
Bijvoorbeeld als we sprookjes lezen. We hoeven die sprookjes niet eens te
begrijpen. Het gaat niet om hun betekenis. ,,Betekenis speelt zich in ons
hoofd af. En we zijn niet wat we denken. We zijn vooral wat we ervaren.’’
Sprookjes roepen als we er ons voor openen herkenning op. Soms van heel
diep weg.
‘Leef je eigen mythe’, over religie, mythen en ons zelf, verschijnt 21
september bij uitgeverij Valkhof Pers in Nijmegen, het telt 210 bladzijden
en kost 18,50 euro
Nuttige boeken om te lezen over mythen:
Van dr. Tjeu van den Berk: Het oude Egypte: Bakermat van het jonge
christendom. Zie onderstaande interessante video:
http://www.zinweb.nl/media/2011/12/09/tjeu-van-den-berk-over-het-oudeegypte-bakermat-van-het-vroege-christendom
Dr. Tom Harpur, De Heidense Christus
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Timothy Freke en Peter Gandy: De Mysterieuze Jezus
Lauri Fransen: Het evangelie van Isis

geslacht is. De Leeuw uit de stam van Juda. De Heere Jezus. Samen
steeds meer heerlijkheid in Hem zien.

Hemel en hel, mythe, sprookje òf werkelijkheid?
In het Reformatorisch Dagblad stond een artikel over de ‘Herkenning in
de hemel" van dhr. S.D. Post, zie onderstaand:
Herkenning in de hemel
>> 17-09-2012 | 14:01 | S.D. Post << 0

Wie ga jij ontmoeten in de hemel om dit samen te doen? Trouwens, kom
je zelf in de hemel? Eén ding is zeker: Als je op weg bent naar de hemel,
heb je er zin in. Dan heb je er zin in om met andere kinderen van God
over Hem te praten. Daarom is het een grote troost om eraan te denken dat
je mensen met wie je met innige, geestelijke banden verbonden was, weer
zult ontmoeten.
De dood lijkt onomkeerbaar. Maar het houdt niet op met de dood. Straks
altijd samen zien op Hem. Wat een vreugde.
Zit je met een vraag over verkering, geloof of een ander onderwerp? Mail
hem naar info@puntuit.nl. We proberen je vraag zo snel mogelijk te
beantwoorden. (Tot zover dhr Post)

Als je in de hemel komt, herken je dan de mensen die je op aarde ook
herkent?
Het antwoord op deze vraag staat niet helemaal precies in de Bijbel. Er
staat bijvoorbeeld niet letterlijk dat je mensen uit je omgeving in de hemel
zult herkennen. Er wordt ook wel
verschillend over gedacht. Toch zijn
er grote theologen uit alle tijden die
ervan overtuigd waren dat je mensen
zult herkennen.
Ik denk bijvoorbeeld aan Augustinus,
Maarten Luther en John Owen. Ze
geloofden vast dat je niet alleen
mensen zult herkennen die je hier op
aarde kent –je ouders, vrienden– maar Deze afbeelding was bij het artikel
ook de andere gelovigen. Ze zeggen geplaatst, wat naar de hemel zou wijzen
bijvoorbeeld: „Kijk maar eens naar de geschiedenis van de verheerlijking
op de berg. Daar herkenden de discipelen ook Elia en Mozes. Er staat ook
in de Bijbel dat je Abraham, Izak en Jakob in de hemel zult ontmoeten.
(Waar staat dat letterlijk? PM) Dan moet je hen toch ook herkennen.”
Waarom is het zo fijn om anderen te ontmoeten in de hemel? Omdat je
daar altijd samen kunt doen waarvan je hier op aarde het meest genoot.
Wat vinden kinderen van God hier op aarde het fijnst? Om samen te
praten over de Heere Jezus. Hoe trouw Hij is. Hoe gewillig Hij boog
onder de toorn van God, toen Hij aan het kruis hing. Hoe Hij steeds
opnieuw weer iets van Zijn liefde laat ervaren. Hoe machtig Hij is. Hoe
Hij het waard is om geëerd te worden. Dan gaan hun harten zingen.
Precies dat gebeurt in de hemel. Altijd maar kijken naar het Lam, Dat

Alvorens een antwoord te geven op de vraag of er herkenning is in de
hemel, en of de hemel en hel fysieke locaties zijn waar het heerlijk dan
wel vreselijk toeven is, zullen wij een toelichting geven over het leven in
de huidige drie-dimensionale wereld. Kijk voor de aardigheid eerst eens
op onderstaande website naar optische illusies.
http://www.goochel-trucs.nl/contents/nl./d5_optische-illusies_01.html
Het ontstaan van de 3-D wereld
Het is raadzaam om vooraf mijn brochure 568 te lezen, over ‘De Leeuw
uit Juda’s stam’. Zie www.pentahof.nl
Ook de boeken van Marcel Messing zijn inzichtgevend over deze materie.
En op de website van Bryan Kemila:
http://illuminatimatrix.wordpress.com/
kunt u er ook veel over nalezen.
De schepping was zeer goed en werd chaotisch. God schiep geen chaos.
De chaos is ontstaan door de ongehoorzaamheid en val der engelen.
Volgens sommige onderzoekers zouden de engelen op 11 september zijn
gevallen. Zij werden uit hun hemelse woonplaats (de oiketerion)
geworpen naar de aarde, waar zij als Nefilim bekend staan. Zij waren
hoge geesten die door de Schepper waren geschapen met een
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voortreffelijke inzichtelijke kennis aangaande de natuurwetten. Zij zouden
kennis hebben gehad over hoe men materie kon manipuleren, simpel door
een illusionaire gedachte-wereld te scheppen via denken. Op die wijze
zouden zij de drie dimensionale werkelijkheid (?) hebben geschapen. Wat
wij dus vandaag zien, en waarin wij
momenteel leven, zou louter
bestaan uit gedachten-realiteit.
Hierdoor vervielen de gevallen
engelen van een staat van leven, in
een staat van verval en dood.
Een gedachte over iets bestaands
zónder dat bestaande te zien, laat
ons voorstellingsvermogen vrij om
ervan te maken wat wij maar
willen. Het beste voorbeeld hiervan
-wat ik dikwijls gebruik ter
illustratie- is dat van een
telefoongesprek. Er belt mij iemand
op, en aan de hand van de stem ga
ik mij van de persoon een
voorstelling maken in mijn gedachtewereld. Degene die mij belt heeft
een nogal vrouwelijke zware stem. Ik stel mij iemand voor die klein, dik
en jong is. Ik maak vervolgens een afspraak met de persoon in kwestie.
Wij ontmoeten elkaar op een afgesproken moment, en dan zie ik voor mij
een héél andere persoon, dan de persoon die ik mij in mijn gedachten had
voorgesteld. De persoon is niet dik, maar eerder slank, niet klein, maar
eerder lang, etc. Een voorstelling die wij maken blijkt nooit te kloppen
met de werkelijkheid!
Wij zien aan wat voor ogen is, maar er is veel meer. De geesteswereld is
een realiteit die wij (nog) niet zien. Enkelingen zien het nu reeds, zoals de
profeet Elisa, zie:
2 Koningen 6:17 En Elisa bad, en zeide: JHWH, open toch zijn ogen, dat
hij zie! En JHWH opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de
berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.
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De gedachten-realiteit waarin de engelen vervielen blijkt illusie te zijn.
Zij vervielen erdoor in de dood. Het getal 9 is symbool van hun val. Het
getal 11 symboliseert hun dood. Elk bedenksel wat een voorstelling is,
helt naar de dood, aangezien het leeg is, een illusie.
Alchemie en mythen
Mythen en metaforen worden door een niet onaanzienlijk deel der christenen
voor historische feiten aangezien. Een mythe biedt echter geen historische
informatie, ook al lijkt dat er wel op. Een mythe vraagt om ervaring en
inwijding, en hoe dat plaats heeft. De
mythe probeert in beeldende
woorden het onnoembare uit te
drukken. Wanneer dergelijke mythen
voor historische waarheden worden
genomen, gaat er wezenlijk iets mis.
Mythen gaan over ons innerlijk, over
ons zélf, ons ik of ego. De beelden
die in mythen worden geschapen
gaan dieper dan de woorden. Religie
is het dienen van God, en gaat niet
over uitwendigheden, maar over
De Alchemist aan het werk
onze innerlijke omvorming. Bij de
alchemie hield men zich bezig met het omzetten van materialen (o.a. lood en
kwik) in goud. Echter, het ging hen in de eerste plaats om de geestelijke
innerlijke omvorming van de mens, de hereniging met God op mystieke
wijze. Dat is zoveel als je eigen mythe leven, dus niet te geloven in de
gedachtenspinsels van anderen, maar zelf de waarheid te zoeken. Dan ga je
niet meer op zij voor de allermoeilijkste vragen, maar wil je weten wat waar
is. Dan heb je de moed om jezelf te zijn, en de waarheid die je gevonden
hebt als een schat te bewaren.
https://www.youtube.com/watch?v=vCeD1M-JH8g
Bovenstaande link wijst naar de Osiris-Isis en Horus mythe.
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Christus
Het vroege christendom kende de innerlijke Christus, de zalving met de
Goddelijke levenskracht en verlichting der ogen. Deze kennis heeft men via
mythen overgebracht op latere generaties, die van de innerlijke Christus
(christos komt van krest, dat is zalven) een uiterlijke Christus maakten.
Rome is hierdoor schatrijk geworden. De voorlaatste paus heeft gezegd dat
de mythe van Jezus veel geld in het laatje heeft gebracht voor Rome. Het
gaat eer heden en ging er oudtijds om hoe een mens een gezalfde van God
wordt/werd. Men wilde dit Goddelijke wonder
van geestelijk herstel (wedergeboorte) aan
latere geslachten meedelen, wat naar hun beste
weten ingekleed werd in mythen. Later zijn
deze mythen door de christelijke kerk aan het
volk voorgesteld als historische verhalen.
Ergo, het christendom blijkt te berusten op een
zogenaamde geschiedenis die nooit in het echt
heeft plaatsgevonden. Het lijkt op het
Sinterklaas-verhaal. Dat vroeger christenen
zich bezig hielden met het maken van mythen
is voor veel christenen van nu moeilijk te aanvaarden, zoals Burton L. Mack
schrijft in zijn boek "Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk?"
Het klinkt voor veel christenen absurd in hun oren dat de verhalen over
Jezus mythisch zouden zijn. Dat komt doordat de verhalen gelokaliseerd zijn
in een historisch tijdperk, en daarbij dat er bestaande plaatsnamen in worden
genoemd. Nazareth wat erin genoemd wordt bestond toen echter nog niet,
dus hier gaat het al fout. De verhalen over Jezus lijken heuse geschiedenis te
zijn, maar zijn het niet. Het maken van mythen was in die tijd een heel
normale en sociale noodzakelijke bezigheid. Men herschreef namelijk
bestaande mythen uit de heidense culturen. Deze mythen waren ook voor het
gewone volk heel leerzaam en begrijpelijk. De kern van het Godswonder
werd
erin samengevat en kon op die wijze gemakkelijk worden
doorgegeven. Deze christelijke mythen hadden wel degelijk een diepere
betekenis en doel. Het collectieve geheugen van een volk houdt een verhaal
van de mythe veel beter vast, dan een formele beschrijving. Mythologie is
het lied van het universum. Oude samenlevingen gingen ervan uit dat het
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wezen van het leven bestond uit doden en eten. Men doodde dieren en at ze
op. Men zaaide zaad dat stierf, waaruit nieuw planten verrezen. De jacht op
dieren werd zelfs tot een offerritueel. Daarna ging men meer over tot
landbouw, waarmee tevens de mythen gewijzigd werden. Nu werd zaad het
symbool van een eindeloze cyclus van leven, dood en opstanding. Uit de
dood kwam het herrijzend leven voort, en uit het offer kwam de zaligheid
voort. Mythen zijn en waren aanwijzingen voor ons diepste geestelijke
bestaan, wat ons tot vrede met God en hemelse blijdschap kan voeren.
Mythen zijn bedoeld om ons bewustzijn op een hoger niveau te brengen.
Mythen zijn metaforen om geestelijke vermogens in mensen aan te spreken,
en hen erdoor te bezielen.
Doordat theologie geen wetenschap kan worden genoemd, aangezien het
niet in staat is te bewijzen wat men zegt te geloven, heeft men oudtijds via
mythen innerlijke geestelijke zaken verpakt. Echte wetenschap gaat het om
bewijs. God kan men niet bewijzen, en ook het innerlijke geestesleven met
God kan men niet bewijzen. Men kan het slechts weergeven in woorden en
letters, die daarin altijd tekort schieten. Vandaar dat de oude religies hun
toevlucht tot mythen hadden genomen. Wanneer men de mythen voor
historische waarheid het volk gaat voorhouden, is dat groot bedrog. Men
eiste dan ook blind geloof vanwege het ontbreken van historische feiten.
Wat er geloofd diende te worden berustte op veronderstellingen. De
geestelijken dreigden de mensen dat zij alleen
gered konden worden van hun zonden, door te
geloven in een historisch God-mens Jezus, die
in hun plaats voor de zonden zou hebben
betaald met zijn bloed aan God.
Er zijn nadien duizenden ware gelovigen
geweest (en nog) die de leugens der christelijke
kerk hebben aangenomen, en dat aan anderen
hebben voorgehouden als de enige weg tot
zaligheid.
Men vraagt zich mogelijk nooit af waarom
Jezus -indien hij ooit werkelijk geleefd heeft als
mens- zelf geen boek, biografie of dogmatiek
heeft geschreven? Indien hij de zoon van God zou zijn, zou hij toch hebben
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kunnen schrijven. het enige schrift wat hij zou hebben gedaan, wat in de
aarde een paar letters schrijven. Waarom zou hij of God het schrijven van
verhalen over hem overgelaten hebben aan mensen die minstens 40-60 ná
hem zouden hebben geleefd, en die geen ooggetuigen hebben kunnen zijn?
Het is alom bekend dat de apostelen niet de schrijvers van de evangeliën zijn
geweest. De schrijvers ervan hadden alles van horenzeggen, wat onbetrouwbaar is.
In Italië, in het stadje Viterbo, wordt er een
opmerkelijke rechtszaak gehouden, namelijk over de
kwestie of de Rooms Katholieke kerk fraude pleegt
door mythen te presenteren als historische feiten.
Luigi Cascioli (76 jaar) beschuldigd Rome van fraude.
Hoe deze rechtszaak zal aflopen is niet voorspelbaar.
Verwacht wordt dat de rechters het Vaticaan zullen
ontzien.
http://www.luigicascioli.eu/traduzioni/en_1.htm
Luigi Cascioli, after having irrefutably demonstrated in his book "The Fable
of Christ that the facts presented as true and historical in the "Holy
Scriptures" are in reality false, first of all those in regard to the figure of
Jesus, called the Christ, which has been based on a certain John of Gamala,
son of Judas the Galilean of the cast of Hasmoneans, acknowledged as
descending directly from the house of David, concludes his studies with a
DENUNCIATION-LAWSUIT against the Catholic
Church, in the person of Don Enrico Righi,
parish-rector of the ex. Diocese of Bagnoregio (VT),
for abuse of the popular credulity (Art. 661 C.P.) and
for impersonation.
The formal complaint was lodged at the Court of
Viterbo on the 11th of september 2002. Thanks to the
intervention of the Court of Perugia regarding the
absurd request of dismissal by Public Prosecutor Dr,
Renzo Petroselli, Don Enrico Righi has been added into
the registry of inquiry ( see lawsuit: account of facts at
the Court of Perugia on 24/03/2004). After the absurd
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request of dismissal received from the Court of Viterbo the lawsuit has been
tranferred to the Court of Strasbourg following the petition presented by
Luigi Cascioli to the European Court of Human Rights.

