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Voorwoord

Afrika is zo'n beetje doodgenegeerd. Het Westen houdt zich hysterisch doof, al een hele lange tijd. 
Dit komt omdat ze de opgeslagen kennis van Afrika niet willen kennen. Het zou de val van het 
Westerse droom-imperium betekenen. Maar Afrika zal de val van de huidige wereld betekenen, van
het huidige systeem. De mens kan niet sollen met de natuur. De mens denkt dat hij het kan, en lacht 
erom. 'Kijk wat een macht ik heb over de natuur. Kijk wat ik allemaal met de natuur kan doen.' 
Maar de mens onderschat de strategie van de natuur. Telkens weer. De natuur neemt de tijd. Bij de 
tijd dat de mens dat door gaat krijgen is het al te laat. De mens is een parasiet, en de natuur heeft de 
mens al geheel ingesloten. De diepere mens zal teruggaan tot Afrika. Wat betekent dit ? 

Daarover gaat dit onderwijs-boek. Het is de basis voor het komende onderwijs.

Hoofdstuk 1. De Diepte van het Heelal 

Demonologie is ingewikkelder dan wiskunde. Het kan niet op z'n Jan Boeren fluitjes gedaan 
worden. Ook is het niet iets religieus, maar iets technologisch. Religie is slechts een bepaalde taal, 
een metaforiek, een metafysische taal, een code taal, en dat moet ook wel, want de aarde is een 
mentaal mijnenveld. Het is allemaal in de context van de natuur. 

Moeder aarde is verwond, en vele andere moeder planeten. De natuurvrouw (die overigens staat 
voor progressiviteit en innovatie) mag niet gesexualiseerd worden, maar mag hersteld worden door 
de verdieping. De oppervlakkige mens sexualiseerd de natuurvrouw, wat als een verkrachting is, en 
juist de wond van de natuurvrouw.

In de diepte van het heelal liggen een heleboel natuurplaneten die helemaal vertrold zijn. Trollen 
zijn een soort van vierde graads parasieten die parasiteren op de natuur en op de natuurvrouw. Ik 
zag de matrix van deze trolplaneten. Ze waren bijna helemaal stukgekauwd, maar hadden nog 
steeds groot potentiaal. 

Ik kwam in contact met een buitenaardse die voor de natuur werkte, en die zei dat de aarde nog niet 
ontwaakt was. Er moet nog veel meer gebeuren. Hij zei dat er een grote strijd was tussen de trollen 
en de natuur, en liet mij dus de matrix zien van de trolplaneten die dus eigenlijk natuurplaneten 
waren, maar ingenomen door deze parasieten. Het medicijn is een diepe steek die langdurig steekt, 
als een langdurig kruis, omdat de mens in slaap is gevallen. Het is een stekende thee, geen zoete 
thee. Als kind had ik een herhalende droom, vooral als ik koorts had, dat ik bij mijn oudtante die in 
hetzelfde dorp woonde in de keuken was, en ik kreeg een kopje thee en toen zakte ik gewoon door 
de vloer door een diepe tunnel de onderwereld in tussen de schedels en de botten, in een natuurdal. 
Telkens als ik die droom kreeg en ik kreeg die thee dan wist ik wat er zou gaan gebeuren. Ik was 
daar altijd erg bang voor als kind, maar later kwam ik erachter dat dit het shamaanse pad was. 



De buitenaardse liet mij dus de map zien van de trollen planeten, en diep in die planeten waren nog 
de natuurknopen, die allemaal aan elkaar verbonden waren. Het was een soort puzzel. Het was een 
sap wat werd onderdrukt, en de trolse parasieten willen niet dat de mens dit sap krijgt. Het was een 
natuursap. Juist omdat ze zoveel gestolen hebben heeft alles wat zij ons dwingend opleggen nog 
diep binnenin dat natuursap in zich. Vandaar dat een mens heel veel pellen moet, van laag tot laag, 
om in het diepste door te dringen, om de oorspronkelijke boodschap te zien die tot ons was 
uitgezonden. De trolse parasieten hebben het onderschept en verdraaid, maar diep binnenin ligt het 
nog steeds voor de mens om te ontdekken. 

De mens leeft in tunnelvisie, niet in staat te voelen wat een ander voelt. Daarom is de mens trol 
geworden, betweterig, ongeinteresseerd, onverschillig, en weet eigenlijk niet wat er een straat 
verderop gebeurd. Alles cirkelt om de mens zelf. Zij die ontwakende zijn zijn nog niet volledig 
ontwaakt, en roepen : 'waarom, waarom ?' in hun worstelingen. Er is zoveel wat ze niet begrijpen, 
en de trolse machines gaan maar door en door. Hier wordt er een arm of poot uitgerukt, en daar 
wordt er weer een hoofd afgekapt. De mens zit in een systeem wat niet meegeeft, en soms kan de 
mens zich alleen maar stil houden, want hoe meer de mens zich tegen het systeem verzet hoe erger 
het wordt. De apparaten in de mens geinstalleerd zijn implodes, d.w.z. zodra ze het proberen eruit te
krijgen, dan valt het hen aan, en schakelt hen uit. Daarom moet er strategie gebruikt worden. De 
mens moet geen blinde vuistvechter worden. Daarom zijn we stil op het juiste moment en dragen 
we ons kruis. Het kan heel frustrerend zijn, totdat men van binnen kookt van woede. 'Kijk wat er 
met onze planeet gebeurt, met ons en met onze kinderen ?' De mens voelt zich dan vaak machteloos
en hopeloos, en ook zo vaak geisoleerd, vooral als je ontwakende bent. We kijken dan tegen een 
grote schil aan want de volledige ontwaking is nog niet geweest, en kan ook niet geforceerd 
worden, vanwege gevaarlijke beveiligingssystemen. Maar daarom zijn de buitenaardsen hier, van de
hogere natuur, van het hogere zelf, om de mens op het gevaarlijke pad van ontwaking te leiden. 

Ik zag miljoenen en miljoenen trolplaneten in de diepte van het heelal. Ze waren aan elkaar 
verbonden, en ik zag de mensen om me heen erin, als matrixen. Het is een schakelsysteem. Het zijn 
lopende puzzels, en de één vormt de sleutel van de ander. Zij verbergen de sprookjes van 
ontwaking. 

Het systeem hapert. Soms heb je hulp nodig, en krijg je die niet, valt alles stil. Soms loop je met je 
hoofd tegen muren op. De mens is verdwaald in de trollen-matrix, maar weet niet wat het is. Het is 
allemaal code. Er zijn hiaten juist om de diepere natuur erachter te ontdekken. Het steekt diep, en 
dan bevriest alles, omdat het diepere roept. Het is allemaal heel erg dubbel, maar richting die 
ontwaking moeten we gaan. Wat is er precies gaande achter de grote buitenaardse schermen ? Er 
moet meer zijn. Dit kan niet allemaal toeval zijn of noodlot. 

Juist de natuur-buitenaardse sprak ook door die matrix heen, alles vervormende, omdat het heel diep
van binnen daarin ligt opgeborgen. Het is allemaal kneedbaar, klei in de handen van de 
pottenbakker. Niets is zwart-wit. Er liggen veel meer lagen achter, en er werkt veel meer doorheen 
dan we denken. 

De natuur is bevroren en de mens mag wachten op de ontdooiing. Al het lijden is gecodeerde 
kennis. Het kost misschien moeite om het langdurige kruis te aanvaarden, maar het is de enige weg, 
want zij die hun kruis niet dragen en geen hart hebben voor moeder aarde en de andere moeder 
planeten worden door de trolse parasieten meegenomen en worden zelf een trolse parasiet. Dat is 
wat de blijdschap en de gelukzaligheid van de onwetendheid doet. Trollen gebruiken dit aas om te 
vissen op mensen. Zij zijn vissers van mensen. De mens verruilt zijn empathie voor oppervlakkig 
geluk en blijdschap, om de stem van moeder aarde en de andere moeder planeten te doven. 



Hoofdstuk 2. De Strijd tussen de Trollen en de Bomen 

De natuur-buitenaardse bezocht mij en ging ergens zitten. Hij leek op een oom waar ik vroeger vaak
logeerde als kind. Ineens veranderde hij in een buitenaardse waterval, en hij sprak voortdurend : 
'Ontwaak', met een paar seconden er tussenin. 

Ik kon zien hoe de trolse parasieten de natuurplaneten innamen en vertrolden, en dit werd op aarde 
geprojecteerd als de kolonisatie van de indianen in Amerika.

In de strijd tegen de trollen worden wij geholpen door de bomen en de natuurwachters.

Nunspeet heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in ons netwerk, behorende bij ons netwerk in 
verschillende periodes, en nu is het geschiedkundig belangrijk. Ons netwerk stond op sommige 
punten onder zware druk, ook vanwege werk van criminelen die het op ons gemunt hadden. Wij 
hebben voordat deze aanvallen kwamen daar profetische informatie gehad, bijvoorbeeld vlak voor 
een ontvoering om een voorbeeld te noemen. Daarna kwamen er andere soorten aanvallen. Eén van 
de grootste criminele aanvallen op ons netwerk kwam vanuit Ermelo met een poging tot moord op 
één van onze medewerkers door bezetenen. We leven in een gevaarlijke wereld en met betrekking 
tot het verkondigen van de gnosis is het dubbel zo gevaarlijk, en vandaar dat heiliging en 
demonologie in de heilige gebondenheid de enige weg er doorheen was. Wij hebben op 
verschillende punten de dood recht in de ogen gekeken. Het patriarchische kwaad wil niks weten 
van de moeder bijbel en de moeder gnosis, en heeft alles eraan gedaan om het uit te moorden vanaf 
het prille begin, zoals we dit proces ook kunnen lezen in Openbaring :

Openbaring 12

1En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan 
onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2en zij was zwanger en 
schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3En er werd een ander teken in de hemel 
gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven 
kronen. 4En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.
En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te 
verslinden. 5En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een 
ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 6En de vrouw 
vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd 
zestig dagen onderhouden zou worden.

13En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het 
mannelijke kind gebaard had. 14En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend 
gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het 
gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. 15En de slang wierp uit haar bek water 
achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. 16En de aarde kwam 
de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek 
had geworpen. 17En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de 
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;
18en hij bleef staan op het zand der zee. 

Gelukkig wordt er ook overwinning beloofd. Het gehele boek Openbaring, wat overigens uit veel 
oudere gnostische geschriften komt, gaat over overwinning. Al ver voor het jaar 1000 was Nunspeet
onderdeel van de parochie of kerkgemeente Ermelo. Ermelo was een schoutambt. Van 1812 tot 



1818 was Nunspeet even onafhankelijk, maar werd toen weer deel van Ermelo. Pas in 1972 werd 
Nunspeet totaal onafhankelijk. Vandaar dat 1972 profetisch gezien een belangrijk jaar is voor ons 
netwerk, een jaar van overwinning over Ermelo. Deze scheiding kwam na een lange tijd van zware 
druk in het Ermelose gebied. Nunspeet is een enkdorp, ontstaan tussen bos en water, op de Veluwe, 
en betekent zoiets als nieuwe ontginning, wat betekent dat de woeste grond klaar is gemaakt voor 
de bouw en de landbouw. Ermelo heette oorspronkelijk Irminlo, verwijzende naar Irminsul, de 
wereldboom van de Germanen, die Yggdrasil werd genoemd door de Noordelijke Germanen. Aan 
deze boom moest Odin zichzelf offeren om met de werelden van de boom in contact te komen. 
Vandaar dat Irminlo ook voor het Germaanse kruis staat. Zo zou de boom of het kruis tot het paard 
van Odin zijn, wat ook de betekenis is van de naam Yggdrasil. Hij had dit dus nodig om het 
shamanisme te kunnen beoefenen. Jung verklaart dit als draagkracht en drijfkracht, de natuurlijke 
driften.

In Nunspeet is er de bosweg die naar het bos leidt, de Eperweg, die ook afsplitst in de F.A. 
Molijnlaan, één van de stichters van het huidige Nunspeet die het industrialiseerde en electriciteit 
bracht in 1907. De F.A. Molijnlaan heette eerst de Groote Weg, en staat in bossig gebied waar veel 
villa's staan. F.A. Molijn zorgde in Nunspeet voor een villa wijk, en zijn laan splitst zich af in 
verschillende andere villa lanen, zoals het Groene Laantje en de Belvedere Laan. Ook splitst het 
zich af in de lange Oosterlaan die naar het bos toeleidt, die zich halverwege afsplitst in de 
Oenenburgerweg, die leidt naar de wijk de Oenenburg, waar ook dingen gebeurd zijn die het 
daglicht niet konden verdragen, een zeer duistere wijk, leidende tot de boeren weilanden.

Hoofdstuk 3. De Groene Lijn 

De Irminsul, of al-zuil, wereldboom, de Yggdrasil, was ook op aarde een heiligdom wat door Karel 
de Grote in 772 verwoest werd. Het Germaanse Irminlo werd tot het kerkelijke Ermelo. De trollen 
waren gekomen. De germanen werden verdreven en verchristelijkt. Daarna werden de germanen 
onderworpen aan het medische systeem. De natuur werd ingeperkt. De overwinning over Irminlo 
maakte het tot de troon van de bible belt, een trollentroon. Maar de natuur zal terugslaan. Niemand 
zal met succes de natuur inperken. De bomen laten de groene lijn zien waardoor het zo duister is dat
niemand meer kan werken, en waarin de bomen alleen nog maar de geschiedenis en de 
herinneringen verwerken en inventariseren. Wij staan aan de rand van het tijdperk van de bomen. 
De bomen hebben iets veel zwaarders voorbereid dan de atoombom, namelijk 'de groene lijn'. 
Wanneer iemand over deze lijn gaat gaat zo iemand terug de geschiedenis in. Er kan dan niets meer 
toegevoegd worden. Alles is bevroren in het Ragnarok. Zo leeft zo'n mens alleen nog maar van 
binnen, op zoek naar de werelden die zijn overgebleven. De toekomst is in het verleden. Wij 
houden vast aan 1972 als de bevrijding van Nunspeet. Het Berkenlaantje, de Eperweg, het 
Groenelaantje en de Belvederelaan vormen het groene hart van Nunspeet, de groene bloedlijn. als 
een weg terug tot de wildernis. Het is dus een stuk preterisme dat de toekomst allang geweest is. 
Bomen werken met herinneringen. Ze zijn de natuur-fotografen. Ze leggen alles vast. Daar kan geen
atoombom of wat dan ook tegenop.



Omdat Ermelo de trollentroon van de bible belt is in de onderdrukking van het oorspronkelijke 
Germaanse Nederland heeft iedereen hiermee te maken, en staat Nunspeet dus symbolisch voor de 
bevrijding in 1972. Wel zijn er altijd nog veel Ermelose bezetters in Nunspeet geweest, Ermelose 
kolonisten, maar wij richten ons op het Nieuwe Nunspeet, gebouwd op 1972, waarover de Tweede 
Bijbel veel spreekt.

Dit is een oorlog in de geestelijke wereld. De vijand lijdt aan zwaar geheugenverlies en 
verstrooidheid. Voor shamanen is het zaak de Germaanse dodenlegers in de onderwereld op te 
wekken om weer te strijden voor de natuur en voor de vrijheid van de mensen.

De natuur is symbolisch voor een soort arrestatie systeem, zoals de boom is ingeworteld in de aarde.
Vandaar dat de trol de boom vreest en wil omkappen. Trollen zijn altijd weer bezig de natuur te 
verwoesten en in te perken. Dan wordt er weer een hoop asfalt overheen gegoten, en dan maar 
autootje gaan spelen en veel toeteren. De trol vreest de natuur, en wil de natuur aan zich 
onderwerpen, exploiteren. De trol haat moeder aarde. De trollenwereld is een mannenwereld. Op de
trollentroon zit een trollenwezen genaamd Kromje. Kromje heeft meerdere koppen, als een monster.
Kromje kan zowel voor man als vrouw spelen. Zo heeft Kromje Nederland ingenomen. Het zijn 
Ermelose bezetters. 1972 is het jaar van de afscheiding van Ermelo, waarop ook de bevrijding voor 
heel Nederland is gebouwd, in het nieuwe, grote Nunspeet. Vandaar dat Nunspeet ook dikwijls 
terugkomt in de Tweede Bijbel als een belangrijke sleutel. 

Hoofdstuk 4. Terug naar de Zuiderzee 

Bomen zijn erg belangrijk in het shamanisme, omdat er zo contact met de onderwereld wordt 
gemaakt, als een soort van dodentelefoon. Nunspeet werd bevrijd van nazi Duitsland op 19 april 
1945, maar Nunspeet was nog niet bevrijd van de Ermelose bezetting, die veel subtieler was en veel
dieper. Deze bevrijding gebeurde pas in 1972. 

De boomrijke en villarijke F.A. Molijnlaan genoemd naar een van de stichters van het huidige 
Nunspeet loopt helemaal door tot de Elspeterweg die richting Elspeet gaat, en wat tegelijkertijd een 
andere weg is tot het bos. Aan die weg stond de generaal Winkelman kazerne. Henri Winkelman 
was toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen even de hoogste regeringsmacht, omdat 
dit aan hem was overgedragen toen koningin Wilhelmina en de regering naar Londen vluchtten. 
Maar ook hij kon de Duitsers niet stoppen. Bij het ondertekenen van de overgave zwoer hij dat de 
oorlog door zou gaan, en uiteindelijk kwam hij ook in gevangenschap (1940-1945). Even kort was 
hij dus koning-generaal van Nederland, en in die zin strategisch. Nu, lang na zijn dood in 1952, is 
hij overtuigd van de noodzaak van de demonologie en de Tweede Bijbel, omdat het 'in Nederland 
een zootje is, een ongedisciplineerd zootje.' Hij strijdt mee in de dodenlegers tegen het grote 
Ermelose kwaad, het trollenkwaad. Elspeet betekent de oude ontginning, en verbonden aan de els, 
de bomen. Vandaar dat Elspeet ook een bosdorp is, en deel is van Nunspeet. Ik ben met deze dorpen
en ook met de Winkelman kazerne, het Nunspeetse gebied, opgegroeid, en Winkelman liet mij 
weten dat hij mij sinds mijn geboorte heeft getraind in de demonologie. Toen ik plaatjes zag van 



hem herkende ik dezelfde gezichtstrekken als van mijn vroegere karate vechtschool leraar, en 
dezelfde gezichtstrekken van mijn grootvader die nu ook in het dodenleger is.

De groene regen van de boom leidt tot de groene zee van de boom. De boom is het centrum van de 
Ragnarok. De Ragnarok leidt tot de Yggdrasil. De groene zee was de natuurzee de Zuiderzee, wat 
toen later het natuurmeer het veluwemeer werd. Nunspeet ontstond op de rand tussen zee en bos, als
voortkomende vanuit de groene zee. 

Hoofdstuk 5. Filippi 1 

1Paulus en Timoteüs, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te 
Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen; 

Er wordt hier iets geopenbaard, wat symbolisch een stuk naaktheid is wat de godin laat zien. Filippi 
is in de worteltekst de vrouw rijdende op het beest, oftewel haar ware natuur laat zien.

2genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 

In het Aramees is dit verbonden aan het adopteren van een zoon. Ook houdt het correctie in, tucht 
en opvoeding.

3Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 

In het Aramees wordt het woordje 'amen' gebruikt, wat volharding betekent.

4immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, 

Paulus moet hongeren voor Filippi, voor de vrouw op het beest, de godin, in het Aramees.

5wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 

De vrouwen op de beesten zijn in het Germaans de valkyries en de walkuren die de strijders die 
hard aan zichzelf gestorven zijn opnemen tot het Valhalla. Filippi, wat overigens al uit veel oudere 
gnostische geschriften komt en dus niet noodzakelijk christelijk is, werd in Germanië 
getranslitereerd tot Felua, en later de Veluwe.

6Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

De Veluwe is op zand gelegen bosgebied en natuur, zoals ook de vrouw op het beest op zand stond, 
en Johannes over het zand tot haar naderde. 'Zal dit ten einde toe voortzetten' betekent in het 
Aramees ook 'zal alles op zijn plaats zetten.' Het zand betekent de nuancering waardoor dit zal 
geschieden, het detail, de diepte, de samenhang.



7Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij 
allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, 
deelgenoten zijt van de mij verleende genade. 

Genade is in het originele Aramees de tucht-uitoefende opvoeding, verbonden aan het adopteren 
van een zoon. De genade is dus niet iets goedkoops of vrijblijvend, maar loon naar werken en de 
discipline van een studie. Het is de vrucht van de volharding in toewijding.

8God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. 

Met de ontferming : vanuit de baarmoeder, in het Aramees.

Hoofdstuk 6. De diepte van het Sekhmet-Hathor mysterie 

Mozes werd door een Aramese hyt, hiti, oftewel vroedvrouw, tot een Egyptische wedergeboorte 
geleid, symbolisch gezien, als we het hebben over de Egyptische prinses die hem opnam vanuit het 
water, wat terugwijst naar de amazone Hiti mythologie. De Hiti amazones leven aan de rivier van 
de verdrinking. In de Egyptologie is dat de Nijl. De Egyptische prinses die symbolisch als een Hiti 
functioneerde, als een vroedvrouw, is verbonden aan de Egyptische godin Hathor, de godin van de 
geboorte. Mozes werd in principe dus gewoon door Hathor opgenomen. Zij nam hem uit het water 
als de verdronken Osiris die was wedergeboren. In de Egyptologie werd Osiris namelijk gelokt tot 
een kist, en toen hij erin was werd de kist verzegeld en in de Nijl geworpen. 

Genesis 6 is een interessante dualiteit. In Genesis 6 worden de nefilim genoemd, reuzen, mannen 
van naam. In het Aramees zijn de nefilim de ganbara, de Aramese vorm van de IYSH, oftewel een 
vechtslaaf. Ganbara betekent ook Orion in het Aramees, dus het gaat hier om Orionse, mannelijke 
slaven. In het Hebreeuws zijn de dochters der mensen de dochters van Adam, de dochters van het 
rode volk, als een beeld van bloed, in de diepte van de grondtekst. Zo hadden de dochters van Adam
dus vechtslaven, en brachten zo nog meer vechtslaven voort. Dit wekte de woede op van de valse 
god. In Genesis 6 in de diepte van het Hebreeuws gaat het om de mannen van naam, van SHEM, 
wat in de diepte piercingen betekent, merktekens. Het zijn de door de Amazones gepiercete, 
gebrandmerkte mannen van Orion, wat al een heel ander beeld geeft. GIBBOWR betekent dat zij 
jagers waren, dus ook jachtslaven. 

1Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden,
2zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit 
vrouwen, wie zij maar verkozen. 3En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, 
nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4De reuzen, 
ganbara, Orion, waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters 
der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen 
van naam. 

Toen kwam de zondvloed, en we zien hier een herhaling van Exodus, want Mozes is in die zin 
Orion die tot de dochters van Adam ging, het rode volk. Hij werd uit de zondvloed gehaald, zoals 
Noach, door de Egyptische prinses, de Hiti, Hathor, om zo ingewijd te worden in de Egyptologie. In



het Aramees zijn deze dochters nuances, samenhang, bra, brat, waar ook weer de germaanse Bertha 
Grootvoet uit voortkomt, oftewel de grote diepte, een naam voor de onderwereld, de hel en de 
aanvoerster van de wilde jacht tijdens het joel-feest, de Germaanse voorloper van het kerstfeest, 
waarin het kwaad werd verdreven. BRT (barit) is in het Egyptisch een kooi, en een verbond, een 
contract (barta), van het wortelwoord 'ber', put, uitgang, naar buiten. In het Germaans is Bertha 
verbonden aan het verborgene. Grote Bertha of Bertha Grootvoet ging op haar wagen door de lucht 
tijdens het joelfeest en bezocht dan de huizen van de kinderen om een zilveren munt in hun schoen 
te doen als ze goed waren geweest. Haar volgelingen waren de Berserkers, die bedekt waren met de 
moeder aarde, of zich hadden geverfd met zwarte verf. Zij waren degenen die aan zichzelf waren 
gestorven in de aarde, zoals de einherjars die door de Germaanse oorlogsgodinnen genaamd de 
Walkuren opgenomen waren. De walkuren namen de geselecteerde strijders die hard aan zichzelf 
gestorven waren mee om hen voor te bereiden op de eindstrijd, de Ragnarok. Het duidt dus op het 
moment waarop de walkuren een einherjar verkiezen, oftewel het moment waarop ze aankomen in 
dit geheime ondergrondse gebied doordat ze aan zichzelf zijn afgestorven. Het is het moment dat ze
de zilveren munt in hun schoen vinden. Dit is dus de daadwerkelijke opname van Mozes door 
Hathor, oftewel door de walkuren. Hierom krijgt hij de wet in zich geprint. Dit is dus tegelijkertijd 
de opname van Noach. Zij worden uit het water genomen, als door zielenvissers. Zo wordt hun 
aarde, hun bestaan, geschapen, als in een cyclus. Ook de schepping van Adam is als het uit het 
water nemen. 

Zij worden dus gestoken door vissperen door de Hiti. Sekhmet is het steken, als Zukki-ma'at, de wet
van Zukki. Zukki is de stam die het volk van Ishmael door de woestijn leidde tot het land Nod, wat 
beschreven wordt in de Bilha. In het boek Zukki :3b-5 staat :

3b. Vaak werden hen van het volk van Ismael 'verkocht' door de Hiti stam aan de Zukki stam. 

4. Dit is niet letterlijk een 'slavenhandel', maar symbolisch. De 'handel' is een beeld van purificatie, 
een tocht, een rechts-systeem, de grens, een plaats in de onderwereld.

5. 'Slavernij' is een metafoor van heiligheid en bescherming. Alleen door opvoedkundige restrictie 
kon het volk van Ismael tot Nod komen. Nod is een gebied in het land Kanaan, het beloofde land.

Dit gaat over het punt dat het volk wordt overgedragen aan de wildernis om de wet ingeprint te 
krijgen na uit het water te zijn gehaald, oftewel de exodus opname, wat parallel loopt aan de 
opname van Mozes. De slavernij is geestelijk als de heilige gebondenheid, de heilige slavernij tot 
God. De zonen Gods kwamen tot de aarde en werden opgenomen door de brt-dochters van Adam, 
zoals Jezus, de zoon van God, kwam tot de aarde, tot het kruis, om zo opgenomen te worden tot de 
hemel, zoals de Germanen tot Bertha werden opgenomen door haar walkuren. Dit is de diepte van 
het Sekhmet-Hathor mysterie. Hathor geeft geboorte aan de mens, en neemt wraak op de mens door
Sekhmet, als het samenspel tussen de Hiti stam en de Zukki stam.

NEPH is in de Egyptische mythologie ook genaamd NU of NUN, als de afgrond, de oerleegte. In 
het Sranan Tongo is dit NEN, naam, wat in het Hebreeuws piercing en merkteken betekent. Het 
SEK-MET principe vindt hierin plaats van verlamming en gepiercet worden, verbonden aan de wet,
aan de MATI. Dit is hetzelfde als het Issaschar-principe van het zevende zegel. In de NEPH, de 
afgrond van de onderwereld, wordt dit principe vereeuwigd, OWLAM in het Hebreeuws, LM in het
Aramees, als ILIM. Dit is de diepere betekenis van de NEPH-ILIM aan de andere kant van de 
paradox, als de eeuwige verlamming-piercing. Zo worden we voor eeuwig gebonden aan de MATI, 
de wet. NEPH (NEB) gaat dus over in THET, THOTH, bloedvergiet en van daaruit hardheid wat de
Arawakse betekenis is van THOTH, als TATAN. Zo zien we hier dus de weg en het proces tussen 
zacht en hard.Wij moeten hard worden door de diepere zachtheid. Het Sekhmet-Hathor principe is 
dus een vissersprincipe. De vis is de ziel die de eeuwige verlamming is ingegaan.



zachtheid-verlamming-piercing-wet-hardheid
 
Dit is dus waar NEPH-TYS voor staat, NEB-THET, de godin van de dood, de slavernij, de 
geboorte, het klagen (klaagliederen) en de nacht. Juist in de nacht manifesteert zij zich door dit 
proces.
 
Ook is op sommige Egyptische arken de zwarte hond ANUBIS te zien, als een wachter.

Hoe kan de nephilim overwonnen worden ?
 
Door tot de diepere betekenis van de nephilim te komen, de goede betekenis. In de diepte is de 
NEPH-ILIM een Urim en Thummim :
 
NEPH : verlamming-piercing
 
ILIM : eeuwigheid

Wij kunnen dus niet zomaar tot de eeuwigheid komen, maar alleen door NEPHTET, NEPHTYS, de
wachter van de ark, die ze bewaakt met haar zuster ISIS, oftewel SIRI, zaad, de MAYIM. Ook dit 
zaad is weer een beeld van bloedvergiet. In die zin zijn TOTH en ISIS nauw aan elkaar verbonden.
 
NEPHTYS, NEBTET, NEPH-TET, is ook de wachter over één van de zonen van Horus, namelijk 
over HAPI, die de longen representeert. De nieuwe longen zullen werken door bloedgas. De lucht 
zal worden tot bloed.

KANAAN betekent de doorstekingen, de piercings. Ook AMOWC, Amos, had deze betekenis, en 
het merkteken van het beest, 666, oftewel SEKH-MET, het inprinten van de wet, als een belangrijke
URIM en THUMMIM. 

In het Hebreeuws is RA'AH zien, visioenen hebben, waar het hele evangelie in de grondtekst om 
draait. Eén van de meest bekende goden uit Egypte was altijd Ra, de zonnegod en schepper. Ook hij
is een oorlogsgod. Hij duikt veel op in de Egyptische geschriften. In het Sranan Tongo is dit RAI, 
advies, raad, strategie. In het Karaibs is RA het fundament, de vloer, en de borstvlakte. RA'A, of 
RAPA is herhaling, weer, terug, als dynamieken die telkens weer terugkomen, als in een cyclus. 
Hierom is RA een belangrijke cycli-realiteit waardoor alles weer terugkeert in vernieuwde vorm. 

Ra gaat in zijn ark voortdurend door de cyclus van de onderwereld. Jibril, Gabriel, komt van het 
Hebreeuwse Gabar, wat de heilige gebondenheid door overweldiging en onderwerping betekent. De
KEBA is de Aramese ark, wat in het Arabisch de KABA is als een ark-gebied, het heiligste gebied. 
In de Egyptologie is dit verbonden aan Geb, de god van de aarde. Hij is de groene 
vruchtbaarheidsgod, als een equivalent van het groene paard van overwinning, het vierde paard, wat
dan overgaat en nauwverbonden is aan het witte paard van de dubbele moederschoot die geboorte 
voortbrengt. Wij moeten dus terugkeren tot het mysterie van de ark en van Jibril, Gabriel, de 
metaforen van de heilige gebondenheid. 

Wij komen tot de vliegende slang in de Amduat, het boek van de onderwereld, het boek van de 
verborgen grot, waar op de poel des vuurs de grot van de vliegende slang zich bevindt, de grot van 
Sokar. Hier vooraf gaande is een lange weg door de woestijn van Sokar. Sokar is hij-die-op-het-
zand-staat, wat ook een beeld is van de vliegende slang in de apocalypse. Sokar is deze slang samen
met Osiris en Ra, als Sokar-Osiris-Ra. De woestijn die hier dus aan vooraf gaat in het vierde uur is 
de Restau, de Rosetau, het land van Sokar. Dit wordt ook wel de slangen woestijn genoemd. Alles 



is in golf bewegingen, golf-patronen, alles gaat tegen elkaar in, als het land van de paradoxen. Alles
is een tegenstander van alles. Zo moeten wij dan naderen tot de grot van hij-die-op-het-zand-staat, 
van Sokar, de vliegende slang. Zand is in het Aramees kostbare stenen, als de geheimenissen van de
gnosis. Het lijden is alles wat we niet begrijpen, maar de gnosis brengt daar verandering in. Zo 
komen wij tot de grote opstanding in de wildernis. Zand is een beeld van nuance en samenhang, als 
een beeld van de Hiti stam die aan de rivier leeft.

Hoofdstuk 7. Onder de Wraak van de Valkyries 

Vroeger kwam alles voort uit de leegte, en ging ook altijd naar de leegte terug.
Ook het verhaal van Jozef is een dualiteit.
Hij werd in de put geworpen om aan zichzelf af te sterven, en werd zo in 'slavernij' verkocht, als een
beeld van de opname door de walkuren en valkyries, de Germaanse strijdgodinnen van de 
uitverkiezing van de gevallenen. Ook gebeurde dit met het volk Israel wat door het water aan 
zichzelf af moest sterven in de exodus, om zo opgenomen te worden door de wildernis waar ze 
verhongerd werden, wat ook de sociale afsterving betekent. De sociale verhongering is nodig 
hiervoor. Zowel Jozef als later het volk Israel werden gesteld onder de strafroede om af te rekenen 
met overmoed en overbezit. Ook de redding van Noach uit het water is een beeld van de opname 
door de valkyrie strijdgodinnen, en de hemelvaart van Jezus nadat hij aan zichzelf hard was 
afgestorven aan het kruis. Zoals Adam in een diepe slaap moest, in de heilige verlamming, opdat de 
natuurvrouw kon komen, als beeld van de komst van de valkyries, zo moest het volk Israel in de 
wildernis tot de heilige verlamming komen, want zoals Psalm 127 zegt : 

1Als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de Here de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.
2Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat,
laat opblijft, brood der smarten eet.
Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.

In die zin is Eva dus een beeld van de opname door de valkyries. De boom van kennis is een beeld 
van de volharding in de kennis, en zo werd Adam tot een verworpene, een verdoemde, een 
geisoleerde, als een beeld van de sociale verhongering, wat dus voor zijn eigen bescherming was. 
Dit gebeurde dus ook met Jozef die uiteindelijk in de gevangenis terechtkwam, afgezonderd van het
sociale, maar dit zijn slechts metaforen. De heilige verlamming kan alleen plaatsvinden in de 
afzondering, in de slaap. Zie je de boom ? De boom zegt : 'Je moet volharden.' Je moet als Adam tot
de boom gaan. Opgenomen worden door de valkyries, door de hogere principes, is alles wat telt. 
Het valse paradijs van onwetendheid moet achtergelaten worden, want het is slechts een tikkende 
tijdbom. Adam moest in slaap vallen en tot de boom gaan, om zo de natuurvrouw te ontmoeten. 
Adam moest afsterven aan zijn trots. Daarom moest hij het pad van spot gaan, zoals Jezus het 
spotkleed moest ontvangen. De Israelieten in de wildernis werden voorbereid om in ballingschap te 
gaan. Ze zouden vreemdelingen worden in een vreemd land. De valkyrie is niet klaar totdat de keten



vastklikt en de traan valt, en dat is nog maar het begin. Dan begint het pas. De mens moet komen tot
de heilige traan van de verhongering en de verlamdheid, want als de Heere het huis niet bouwt, dan 
zwoegen de bouwlieden tevergeefs. De traan is levengevend. De mens moet tot het water komen, 
tot de boom geplant aan waterstromen. De traan is het hart en het leven van de mens, waarvan de 
mens in zijn trots is afgeweken. De valkyrie neemt geen trotsen aan. In de stad is er een karikatuur 
van de valkyrie ontstaan als schaduw, waarin de stad de hoogmoedige stropdas ophemelt. Het stropt
niet, maar het geeft een brede glimlach. Het is een markt. Het is een hele wrange allegorie over dat 
de mens de heilige verstikking moet binnengaan. Deze esoterie is materialistisch gemaakt en 
verdraaid, als heiligschennis. Ze rijden rond in dure auto's om te laten zien : 'Kijk hoe wij moeder 
natuur verdrukken en mollen, hoe wij niet naar haar luisteren.' Daar zijn ze trots op, om hun 
misbruik van de natuur. De dure auto is een status symbool, en de gevallen vrouw valt daar voor, de
golddigger, als een goddeloze en godslasterlijke mispresentatie van de valkyries die de mannen met 
het grote geld opnemen. 'Kijk hoe wij moeder natuur belachelijk maken.' En zo wordt de man 
verleid. De man denkt door veel geld te verdienen vrouwen te kunnen opkopen, maar het zijn niet 
de valkyries. Neen. De man komt zo onder de wraak van de valkyries.

De man wordt vetgemest tot een valse boeddha, wordt tot de dikke mannelijke goden geleid, als een
varken op weg naar de slacht. Dat komt omdat de man communiceerbaar is, altijd een GSM op zak 
heeft. De man wordt opgevoed en vetgemest door de GSM. Het is sociale vetmesting, waardoor de 
man wordt losgesneden van moeder natuur. Het wordt niet meer verwerkt, dus het hoopt op, het 
maakt vet. Zo wordt de man een slaaf van de vetgieters. De bijbel, alhoewel corrupt, komt uit 
oudere gnostische geschriften voort, o.a. de Egyptische. Daarin werden antistoffen gegeven voor 
wat zou komen. Adam moest tot de boom gaan, tot de volharding, niet tot de dure auto's, de ego-
strelende 'popdassen' en golddiggers. Adam moest tot Eva gaan, het geheim van de valkyries. Dit 
zijn de medi wars die nodig zijn uit de medische dictatuur te komen. 

Worstel als Jakob met de 'valkyries' van de stad. Er zitten vele valse valkyries tussen. Volharding is 
het sleutelwoord. De valse valkyrie houdt het ego van de man in leven en geeft hem een stropdas 
om de hemelse principes te bespotten. Zij geeft de man een gouden kruis. De man wordt overladen 
met cadeau's en de valse valkyrie aanbidt hem. Stadse valkyties zijn trolse bedriegers. Ze hebben de
troon voor de man al klaar staan. Hij hoeft er niet veel voor te doen. Hij kan het zo opkopen, door 
zijn ziel te verkopen. Het is een slagerij. De trollen lachen. Het is een gesticht, een knor gesticht. 

Hoofdstuk 8. De Strijd tegen de geest van Roemzucht 

Vele duizenden jaren geleden was Egypte een machtig wereldrijk. Vandaar dat onderzoekers en 
geleerden nog steeds hun hoofd buigen over het Egypte mysterie en werd het Egyptische apparaat 
gebruikt voor de architectuur van het nieuwe Amerika. Zonder deze verborgen en grotendeels 
verloren gegane geschiedenis kan het Exodus mysterie niet begrepen worden. We hebben het over 
een veel diepere geschiedenis, waar de Bilha ook op duidt, en de oudere gnostische geschriften en 
geschiedenissen noemen Ismael als het volk wat in Egyptische ballingschap leefde. Er was een 
oorlog tussen Egypte en Ismael waarin Ismael over een rivier vluchtte, de wildernis in. In de 
wildernis verhongerden zij, en zij gingen in Egyptische ballingschap toen hun schuilplaats werd 
gevonden. Toen vond de grote versmelting plaats tussen Egypte en Arabische volkeren en werd 



Egypte steeds kleiner, net zoals er versmelting plaatsvond tussen de oorspronkelijke Amerikanen, 
de Europese Amerikanen en Afrikaanse Amerikanen die er in ballingschap waren gekomen in de 
vorige eeuwen. Als we dit toepassen op het huidige Exodus verhaal dan zien we in de Mozes 
spiegel dat het volk uiteindelijk weer in Egyptische ballingschap ging. Ook globaal gezien is dit zo, 
want het nieuwe Amerikaanse wereldrijk is gebouwd op Egyptische fundamenten, en is in die zin 
zeer dualistisch. Amerika werd het nieuwe Egypte. Nog steeds zien we Ismael protesteren, en nog 
steeds zien we Amerika nieuwe gebieden innemen. In Egypte ligt dus een dieper mysterie 
verborgen, en zoals we al bespraken leidt de Exodus tot de Inodus. Vandaar dat het van belang is de
diepte te bespreken. 

De westerse valse boeddha's, de dikke mannelijke goden, leiden de mens tot overbezit en overmoed,
wat juist veroorzaakt wordt door een enorme smetvrees, want zo is alle balans weg en komt er 
chaos. De heilige verhongering is het enige pad om aan deze lachende, trolse vetgieters te 
ontkomen, deze lachende golddigger boeddha's van het westen die dol zijn op religieuze glimmende
items. Het zijn de macho boeddha's die hun valse slaafse valkyries inkopen bij de supermarkt, of ze 
gratis krijgen bij drie pakken suiker. Het zijn suiker-boeddha's.

Het NT nam de wereld 'by storm', maar het was allemaal verdraaide Egyptische geloofsleer. Osiris 
werd door Seth in een kist, kooi, opgesloten, als beeld van de verborgenheid, en toen in het water 
gegooid, waarna Osiris tot de onderwereld ging. Dat is ook wat de mens moet doen in de strijd 
tegen de stadse suiker-boeddha's van smetvrees. De mens moet tot de kooi komen die de 
onderwereld ingaat, tot het verborgene, los komen van eerzucht, pronkzucht en roemzucht. Het is de
geest van roemzucht die de mens telkens weer oproept om publiek te werven : meer likes, meer 
volgelingen, meer publiek, hogere kijkcijfers, meer views en ga zo maar door. Het is een nummer 
syndroom, een nummer-verslaving, allemaal opgezet door de suiker-boeddha's van het westen. Als 
je te lage cijfers hebt dan hoor je er niet meer bij. De mens moet afkicken van deze illusies, deze 
drugs. De mens moet loskomen van de ketenen van de geest van roemzucht. Deze geest is een zeer 
controle zuchtige geest die alles voor de mens wil dicteren. Het is beveelzucht die ermee 
samenwerkt. Maar zo verliest de mens zijn eigen ziel. Zo wordt de mens gewoon een speelbal van 
de suikerboeddha's. 

Meer, meer, meer, de trolse mens wil alleen maar meer, en krijgt tegelijkertijd meer smetvrees en 
wordt steeds exclusiever. Maar de valkyries komen tot hen die de minste willen zijn, minder, 
minder en minder, want zo wordt het contact met de samenhang hersteld. De mens moet uit zijn 
tunnel-visie komen. Osiris moest afsterven aan zijn roem en moest verhongeren wat dit goedje 
aanging, om zo de weg van het kruis te gaan tot het verborgene. Anders zouden deze poorten 
gesloten blijven. Dit komt ook weer terug in Filippenzen 2 :

3zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan 
zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4maar ieder lette ook op dat van anderen. 
5Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6die, in de gestalte Gods zijnde, 
het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte 
van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8En in zijn uiterlijk 
als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de 
dood des kruises.

Zo komen wij in aanmerking voor de opname door de valkyries, zoals Osiris werd opgenomen door
Isis en Nephthys, en zoals Jezus na zijn kruisdood werd opgenomen in de hemelvaart. Dit gebeurt 
door de heilige gebondenheid die ontstaat wanneer iemand zichzelf totaal verliest in de 
verhongering, de verlamming en de verborgenheid, waarvan de Egyptische ballingschap een beeld 
is. Wanneer de mens wil vermeerderen en ontsnappen, dan worden de lasten verdubbeld. 



De mens ging in NT ballingschap, wat dus een Egyptische ballingschap was, zoals ook de 
Amerikaanse wereldorde. Nu moet de mens dit raadsel leren begrijpen. De mens moet afsterven aan
de lagere ballingschap en ontwaken tot de hogere ballingschap. Gebondenheid, een mens kan niet 
zonder, het is de eeuwige verbondenheid. 

Hoofdstuk 9. Van Scheiding tot Onderscheiding - De Egyptische Wortels van de Ark 

Scheiding bestaat niet. Het is een allegorie van onderscheiding. Als metafoor heeft het dus 
bestaansrecht, net zoals oorlog als metafoor bestaansrecht heeft, als actieve scheiding. In de 
Egyptologie werd Geb van zijn vrouw, Nut, afgescheiden, als de scheiding tussen hemel en aarde. 
Hij werd van zijn gezin gescheiden en moest terug de aarde in. In de bijbel komt dit terug als Jozef 
die van zijn gezin werd afgescheiden en in een put werd geworpen om later in Egyptische slavernij 
en gevangenschap te gaan als een balling. De transliteratie ging van Seb, Sev, zoals Geb ook 
genoemd werd, tot Yah-Sev. Yah werd er aan toegevoegd, omdat Geb oorspronkelijk een god was. 
Het Mozes verhaal en het Jozef verhaal horen dus bij elkaar en tonen een diepere geschiedenis. 
Eigenlijk eindigde het Mozes verhaal in het Jozef verhaal. Het volk ging zoals Jozef in Egyptische 
ballingschap. Maar de huidige mensheid begreep dit niet, omdat er een veel diepere geschiedenis 
achterlag. 

Omdat de mens nog niet kan onderscheiden staan de monsters van scheiding en oorlog voor hem. 
Wij moeten allemaal als Geb de aarde in, om zo tot onderscheiding te komen. Wij moeten allemaal 
het pad van Jozef gaan, en dat is ook wat Jezus vraagt : alles achter ons te laten. Dit is abstract, niet 
noodzakelijk concreet. Het heeft diepte nodig, nuance, en men mag zich daar nooit zomaar letterlijk
inwerpen. De mens is een strategisch wezen. Het zijn metaforische teksten. Het zijn allemaal 
onderdelen van de exodus. De mens gaat zoals Jozef de putten van de wildernis in, om in 
ballingschap te komen tot de hogere principes, als een vreemdeling in een vreemd land. De 
scheiding is een onderdeel van de schepping, dus de mens mag daarin rusten, om van scheiding tot 
onderscheiding te komen. Het is een onderdeel van de opname door de valkyries zoals ook in het 
NT wordt beschreven :

Mattheus 24

40Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 
41twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één 
achtergelaten worden. 

Deze opname zal zijn als de visvangst, want de vis is een beeld van de heilige verlamming. De vis 
heeft geen armen en benen. Dus een heleboel christenen met hun brullende vlees, roemzuchtig, 
overmoedig, vol van bezitsdrang, zullen geen deel hebben aan deze opname. De valkyries zijn zeer 
selectief in hun uitverkiezing.



De oorlog is niet plat. Verre van dat. Je verslaat de vijand niet zomaar door de vijand te 'doden' of te
vernietigen. Neen. Denk aan David die Saul op een hele andere manier versloeg, namelijk door een 
stukje van zijn kleed af te snijden. Dat wil zeggen dat we het bruikbare stukje van de vijand moeten 
afnemen terwijl hij slaapt. Doe er je voordeel mee. Niets is zwart-wit. Elke vijand draagt een stukje 
gnosis wat we over het hoofd hebben gezien. 

De ark is de Qebu in het Aramees, van het Egyptische Geb, als de kist, kooi en vader van Osiris die 
hierin door Seth werd gestopt en toen in het water werd gegooid. Vandaar dat er altijd zoveel 
mysterie is geweest omtrend de ark. Osiris moest ook het pad van Geb gaan, tot de ark komen, diep 
in de aarde, in de onderwereld, in de verborgenheid. De vader is een deel in de man zelf als de 
climax van gevoeligheid waarin de zintuigen openspringen. Het is het punt waarop de man tot de 
eeuwige traan komt, en daardoor wordt opgenomen door de valkyries. De 'vader' is de zaadlozing 
van de man, als de climax van de demonologie. Het is slechts een archetype als onderdeel van de 
man, in dit geval Osiris, Aser, zelf. Een man heeft dus nooit daadwerkelijk een vader, maar dit is 
slechts iets metaforisch voor het lijden waar hij doorheen moet om zijn karakter te vormen. De man 
is ZELF de vader, wat een bepaalde bewustzijnsvorm is in de esoterie. Door de studie hiervan 
kunnen ook weer de valse vaderbeelden afsterven. De man, Osiris, Aser, moet tot zijn innerlijke 
vader, Geb, komen, tot de ark, Qebu, oftewel de kist of kooi van Osiris waarin hij kan afsterven aan 
de roemzucht. Deze kooi staat in de diepte van de duisternis, in de oorspronkelijke Egyptische 
tabernakel, maar draagt een diepe amazone werkelijkheid in zich. Zoals Geb is Osiris totaal van zijn
vrouw en gezin losgesneden op dit punt, maar wordt zo in zijn sterven uiteindelijk door haar (Isis) 
en haar zus (Nephthys) opgenomen. Zoals Jozef (Seb, Geb) tot het Egyptische koningschap komt, 
zo is dit in het Grieks vertaald 'het komen tot de voet', oftewel het komen tot de diepte. Ook Osiris 
werd zo koning in de onderwereld, oftewel kwam tot de diepte. 

Hoofdstuk 10. Het Osirische Familie Mysterie 

Isis en Nephthys staan nog steeds op de ark, alleen worden zij in de bijbel cherubs genoemd. Zij 
zijn de vrouw en de schoonzus van Osiris in zijn vadervorm, Geb, de ark zelf, de Qebu in het 
Aramees. De ark was dus geroofd uit de Egyptologie en nog steeds staat de dubbele godin erop. Dat
konden ze niet wegwissen. Ook zeggen de christenen nog altijd : Amen, wat de naam is van de 
verborgen godin. De christenen wilden in de Egyptologie plunderen, maar zij kwamen niet ver. Nog
steeds is de ark het meest heilige object in het christendom. Het is de manifestatie van de vader god,
maar in de Egyptologie was dit Geb, de vader van Osiris, oftewel het Osirische vader-deel, die was 
afgesneden van de hemelgodin Nut, zijn vrouw. Hemel en aarde werden gescheiden. Wij leven nu 
nog steeds in het tijdperk dat Geb is afgescheiden van de moeder godin, maar de mens begreep dit 
raadsel niet, en maakte het corrupt in het christendom. Nog steeds is de ark het centrum van 
mysterie. 

Wie is de vader ?
De eeuwige traan,
Het punt waarop de man breekt,
Het punt waarop de man vader wordt,
Dat is hij zelf.



Wie is de vader ?
Nee : Wat is de vader ?
Het is het moment van opname door de valkyries,
Het is de heilige ark,
Onbegrepen.

Het is het punt waarop de man verdiept,
Het is het punt waarop de man aan zichzelf sterft,
Verdrinkende in zijn eigen tranen.

Zoek de vader niet buiten jezelf,
Maar als je eigen identiteit en bewustzijn,
Geschonken door de moeder. 

De moeder is de traan van diepte,
De vader is de eeuwige traan, de baarmoeder in de moeder, een deel van haar,
De kooi, waardoor zij schept,
En zij neemt op door haar traan van diepte, haar hart.

De vader is dus geen persoon,
maar een orgaan van de moeder. 

Wat is de moeder ?
Het is de vermindering, de verhongering,
Zij geeft nooit teveel,
Zij leidt de mens tot de duisternis.

De scheiding tussen Geb en Nut is een natuurverschijnsel, vanwege het feit dat Nut altijd 
vermindert. In de amazone theologie wordt zij ook wel Tula genoemd, de grote YOU ARE, Jij 
Bent, en dat is ook de reden waarom ze telkens vermindert, omdat de mens het zelf moet worden en
zijn, en bovenal moet de mens het begrijpen.

Isis en Nephthys staan op zowel de Egyptische als de judeo-christelijke ark. Zonder hen zou de ark 
slechts een kist zijn. Zij hadden de kist of kooi van Osiris gevonden. Het hart kwam boven de 
baarmoeder om waarlijk diep leven te geven. Alleen in de diepte heeft de eeuwigheid waarde. Zij 
stonden op de ark, de kooi van de verdronken Osiris, en Osiris, Aser, lag aan de voeten van de 
godin, aan Haar diepte, die hem tot leven riep, die hem deed ontwaken. Hij kwam uit zijn diepe 
Adam slaap en zag de natuurvrouw, het archetype van de vermindering en de verhongering. Hier 
was hij zelf doorheen gegaan, als Ra in de nacht. Alles moest hij achterlaten. Het traumatische 
hiervan is groot. Niemand zal dat ontkennen. Osiris was verscheurd, zijn hart volledig verwoest. De
kist van Osiris was in de Nijl geworpen, en spoelde in de mythe ergens aan waar een boom er 
omheen groeide, aan de kust van Byblos in het huidige Libanon. Er groeide zo een vreemde vrucht 
in de boom als de heilige traan, die later geheel door het christendom werd gedemoniseerd, maar 
voor de gnostici was het een dualiteit. We hebben het over de boom van kennis. Christenen staan er 
omheen en roepen : 'Nee, nee.' Terwijl gnostici soms ja roepen en soms nee. Uiteindelijk nam Isis 
de ark mee in haar boot, en bewaakte de ark met haar zus, Nephthys. Nephthys is de godin van de 
duisternis en de gevangenschap, de godin van het huis, waardoor zij het medicijn kon zijn. Vandaar 
dat in het Hebreeuws de ziel 'nephys' werd genoemd, wat al begon toen Adam geschapen werd. Hij 
kwam tot leven door nephys, vanuit de aarde. Nephthys waakte over hem. Zo kwam hij tot de 
omsloten hof van Eden, als een beeld van de godin van omsluiting, wat haar naam betekent. Dit is 
een duister medicijn, onbegrepen. Als je gaat, ga je altijd alleen, en Adam moest tot de heilige slaap



gaan, de heilige verlamming, opdat hij de natuurvrouw zou ontmoeten, oftewel de heilige 
verhongering, de verminderende en vereeuwigende kennis, het ware medicijn van de ziel, de 
nephys, geborgen in Nephthys. Voor Adam was er geen weg terug. Hij moest de mythe van Osiris 
uitspelen, omdat het hier om een natuurfenomeen ging. Het hele OT draait om de kist, de kooi, van 
Osiris, die omsloten werd door een boom, en waarin Osiris opgroeide. Hij was de jongen die 
groeide in de boom. 

Vermindering brengt vereeuwiging voort, zoals de moeder de vader voortbrengt als haar orgaan, 
haar baarmoeder, maar zijzelf is het hart die diepte brengt. Het materialisme, de leer van de 
vermeerdering, leidt tot de dood. Dit zijn twee krachten die tegen elkaar strijden. Seth wilde zijn 
broer, Osiris, daar tegen beschermen. Seth was de schaduw van Osiris, zijn tegenpool. Het verhaal 
op zich is ook een dualiteit. Seth wijdde zijn broer, Osiris, in in de verborgenheid, in de wildernis. 
Zo troonde Osiris in de onderwereld, wat niet letterlijk was, maar een beeld van dat Osiris tot de 
diepte van de geheimen van de onderwereld kwam en daardoor verlicht of verduisterd raakte. Hij 
kwam tot het andere, hogere bewustzijn. Ook het archetype van de moeder is dus een zeker 
bewustzijn in de mens zelf. Het zijn geen personen, maar dynamieken van kennis, die zich in ieder 
mens bevinden. 

De zoon is het misverstand, het onbegrip. De dochter is de herhaling.

Hoofdstuk 11. De zoon onbegrip, de dochter herhaling 

Job, oftewel Ejove in het Hebreeuws, is een allegorie van Jehovah op aarde, die ook de hoofdgod 
van de Romeinen werd als Jove, Jupiter. Ejove werd beschreven als volmaakt, zonder zonde, als 
een soort van Oud-Testamentische Jezus. Het was een andere vorm van Jehovah die tot de aarde 
kwam om aan de mens gelijk te worden, en we kennen allemaal het chronische, langdurige kruis 
van Ejove, die een zware lijdensweg van beproevingen moest doorstaan, en wat zijn Egyptische 
wortels heeft in Afu, een vorm van Ra in de onderwereld die telkens weer een tocht maakte door de 
verschrikkingen ervan. Gelukkig bleef het daar niet bij. Het was voor de verdieping van de gnosis, 
opdat hij inzicht zou krijgen in de diepere betekenissen ervan. Hij moest komen tot het diepe 
bewustzijn van de eeuwige traan.

Met deze Egyptologie is het hele verhaal van Ejove, Job, gedecoreerd. Job moest loskomen van de 
oppervlakkige bedriegelijkheden van zijn geest, en moest komen tot de diepe bitterheden van de 
ziel, de nephys, oftewel hij moest komen tot de geheimen van de godin van de nacht, Nephthys. 
Nephys is Hebreeuws voor ziel. Adam die uit de duistere aarde kwam, uit Nephthys, werd een 
levende nephys, een levende ziel. Hij bleef haar met zich meedragen. Het Egyptisch is een 
moedertaal van het Hebreeuws. Zo moest ook Ejove, Job, tot haar terugkeren, want hij was uit haar 
voortgekomen. 

'De zoon is het onbegrip, de dochter de herhaling,' wat betekent dat ? De zoon is een archetype van 



elk mens, en in het begin is er altijd onbegrip, en het archetype van de dochter zal dit blijven 
herhalen, totdat de mens beseft dat hij terugmoet naar de bron, de moeder. Een mens kan het niet 
alleen, heeft zijn andere delen nodig, en hij moet de taal leren kennen van de archetypische familie.

Osiris en Isis gaven geboorte aan Horus. De zoon is het onbegrip, en dit onbegrip ging heersen, ook 
door zijn christelijke opvolger Jezus Christus. Het onbegrip werd tot een afgod. Het heeft tot veel 
oorlogen geleid. Het onbegrip sloeg er op los met de botte bijl. Osiris moest gewroken worden. 
Horus sloeg er op los als een soort superman, zoals Thor dat deed in de Germaanse mythologie. 
Maar de zoon is onbegrip, een blinde vuistvechter. De dochter is herhaling.

Als kind betekenden mijn tantes veel voor mij, want zij brachten nieuwe dimensies aan naast mijn 
ouders. De tantes zijn de zussen van de ouders, belangrijke archetypes in het familie model. Zo was 
Nephthys de tante van Horus, als een bijmoeder, om hem bij te sturen. Zij kende de geheimen van 
de duisternis, het medicijn van de duisternis. Zij was de vrouw van Seth, zijn oom. 

De zus, of de tante, is de twijfel. Zonder de twijfel kan de mens niet leven, want dan is de mens te 
zeker van zijn zaak, en stort alles in. In de twijfel kunnen dingen groeien en ware vastheid vinden, 
want de twijfel is open, heeft ruimte. Vriendinnen van de moeder zijn ook een soort zussen en 
tantes, die net iets verder wegstaan, als een echo ervan. Van al deze dingen is Nephthys een 
archetype.

Trek dingen meer in twijfel. Deze wereld is vastgeklonterd door betweterigheid, overmoedige 
pseudo-kennis. Dat is de boodschap van Nephthys, de zus van de moeder, als de bijmoeder, ook als 
een orgaan van de moeder. Zij is het kritische denken als ons dingen worden opgelegd. In de stad 
leeft men in valse zekerheden, en daarom moet de mens terugkeren tot de heilige onzekerheid, weer
de golven in, want Nephthys is ook de godin van het water en de zee. Zij komt alleen de twijfelaars 
en de onzekeren tegemoet. Die worden door haar opgenomen, niet de betweterigen. Als wij tot de 
ark komen, tot de kist, de kooi, van Osiris, dan zien we dus deze twee Egyptische godinnen erop 
staan : Isis, de moeder, als de heilige vermindering, om ons tegen het materialisme te beschermen 
en allerlei hebzucht, en tegenover haar staat haar zus, Nephthys, als de heilige twijfel, om ons te 
beschermen tegen overmoedige, vaak roemzuchtige of machtslustige betweterigheid. In die zin 
hebben wij de kooi dus nodig opdat wij niet over gevaarlijke grenzen heengaan. 

Als we in de kooi zitten dan denken we misschien : 'Kijk eens naar al die blije mensen buiten. Zij 
kunnen alles doen, en zij kunnen lekker feesten, terwijl ik hier zit,' maar we zijn onder de 
bescherming van de gnosis moeder en haar zus. In de Egyptologie stond de kooi van Osiris centraal,
wat we in het christendom kunnen terugvinden als de gevangenschap van Paulus, en in het 
Judaïsme was dat de ballingschap van Jozef. Vrijheid is een illusie. Er moet altijd een bepaalde 
gebondenheid zijn om de hogere wetten van het leven uitdrukking te geven die er zijn voor ons 
welzijn en onze bescherming. Ja, de pin gaat diep, het kruis is wreed en bruut, maar er is eeuwig 
leven op de bodem van de put. Nephthys roept, en wil ons bezielen (nephys, ziel, Hebr.) met haar 
leven. Maar wie luistert ? Als we om ons heen kijken, zien we bijna niemand echt luisteren, want : 
'de zoon is onbegrip en de dochter herhaling.' Dat is een groot raadsel ons gegeven.

De mensheid aanbidt de zoon, het onbegrip, maar dient terug te keren tot de bron, de moeder, de 
vermindering, en haar zus, twijfel. 



Hoofdstuk 12. Van Christendom tot Filosofie 

Job, Ejove, moest komen tot de bitterheid, mer, van de ziel, nephys, oftewel mer nephys. Meri is in 
het Egyptisch een andere naam van Isis. Job moest dus komen tot Isis en Nephthys, de twee 
wachters van de ark. Adam werd tot een levende ziel, een nephys chayah in het Hebreeuws. In het 
Grieks is Gaia van chayah afgeleid, als de moeder aarde en personificatie van de aarde, de moeder 
van het leven, wat ook de betekenis is van Eva, Havah, wat ook chayah heeft als wortel. Nephthys 
is de metaforische dood in de Egyptologie. Eva was de andere helft van Adam. Nephys chayah is de
wisselwerking tussen dood en leven, tussen Nephthys en Isis, om diepte aan te brengen. Adam 
kwam tot deze dualiteit en werd zelf deze dualiteit. 

Nepthys is ook een dualiteit op zich, tussen aarde en zee.

Ik had een droom waarin ik in de nieuwe woning was van een vriend van vroeger die mij geholpen 
had om weg te komen uit mijn zwaar orthodoxe achtergrond. Zijn vrouw was er ook. Ik logeerde 
daar en ze klaagden erover dat ik teveel electriciteit of een brandstof had verbruikt. Ik werd 
opgezadeld met een klein kind of baby die nauwelijks kon lopen, en ze hadden het over de Japanse 
bezetting. De gnosis zei toen dat dit over een hele verre geschiedenis gaat, nog wel vóór het 
Egyptische wereldrijk, dat er toen ooit een Japans wereldrijk was. Ik was helemaal warm over mijn 
lichaam, en toen ik wakker werd was mijn lichaam heet. Japan heet in Japan 'Nihon'. Ik zag direct 
de parallel met het Egyptische 'Nun', de oerdiepte. Nephthys is daar ook een vorm van. Nephthys is 
verbonden aan het Japan mysterie. In de droom begon alles stil te staan toen het over de Japanse 
bezetting ging. Daar was de baby ook weer aan verbonden. 

Als Nun, de Egyptische zondvloed en oer afgrond wordt besproken in de Egyptologie, dan gaat het 
in diepte om de tijd van de Japanse wereldbezetting. De geschiedenis reikt maar tot een bepaald 
punt, en daarvoor is er niets meer, maar de mythes gaan dus wel symbolisch of cryptisch over die 
tijdperken onbekend voor het menselijk oog. Zo gaat ook het verhaal van Noach en de zondvloed 
allegorisch over dit tijdperk. Van 1895 tot 1945 zagen we van dit wereldrijk een klein stukje terug, 
toen Japan grote delen van Azië bezet hield.

In de jaren 1900 kwam ook het communisme opzetten, wat uiteindelijk heel extreem werd en 
materialistisch. Het ijzeren gordijn werd opgesteld. Het fundament van het communisme lag al bij 
Karl Marx in de jaren 1800, maar die had weer zijn wortels in de filosofische verlichting en het 
Duitse Idealisme, het werk van Immanuel Kant en Hegel. Het is als het tweede bijbelse sprookje 
van de toverbeker en het toverbordje waarin de dertig prinsen van het land en tien lakeien in 
wachters voor de heks werden betoverd. Alle prachtige Duitse filosofie werd versteend, 
vermaterialiseerd en verletterlijkt, van haar rijke sappen afgesneden, en zo ontstond het ijzeren 
gordijn. 

Immanuel Kant predikte de zogenaamde deontologie, de plichtenleer of plicht-ethiek. Deon is 
Grieks voor plicht. De deontologie werkt vanuit vastgelegde hogere wetten waaraan alles getoetst 
moet worden, en is dus tegengesteld aan het vooroordeel en het pragmatisme wat alles beoordeelt 
op het gevoel : als het werkt is het goed, als het niet werkt is het slecht. De deontologie stelt dat het 
niet om de gevolgen gaat, of iets goede of slechte gevolgen heeft, zoals bij het consequentalisme 
waarin alles wordt beoordeeld aan de hand van het resultaat. Neen. De deontologie gaat om de 
oorzaak, de plicht, wat dan ook het gevolg daarvan is. Het gaat daarbij ook om de motieven, en niet 



de actie op zich. Vaak houdt het juist in dat als het goede gedaan wordt er een groter kruis is. Er 
wordt niet naar de korte termijn gekeken, maar naar de lange termijn. Deontologie gaat om het offer
voor het hoogste goed, ongeacht de tegenstand die komt. Het goede zaad zal uiteindelijk 
overwinnen, alhoewel het op korte termijn in de aarde moet sterven. Dit zijn natuurwetten. 
Deontologie gaat om het leven vanuit een hogere wet en ethiek, met een profetisch overzicht en 
uitzicht, wat dus tegengesteld is aan het materialisme wat directe resultaten wil zien, oftewel het 
hedonisme, de genotszucht. De deontologie is de gnosiszucht, oftewel de wijsbegeerte. Dit is dus de
goede kernen van het gnostische christendom doorvertaald in de (Duitse) idealistische filosofie. 
Deontologie is dus zonder compromissen, geen water bij de wijn doen, de prijs willen betalen.

Hoofdstuk 13. Het Duitse Idealisme wat in de jaren 1700 en 1800 de poort van het christelijke 
dogmatische totalitarisme sloot 

Om ons heen zien we telkens schaduwen die voortijdig naar dingen grijpen. Dit zijn emanaties van 
veel hogere dingen die een beloning zijn van de eeuwige twijfel. Het kost de mens iets om te 
twijfelen, want de vijand zegt : 'Twijfel niet, maar vertrouw,' en de vijand wil de mens 
zelfverzekerd maken, eigengerechtig. Het is een pad wat naar de dood leidt. De mens moet aan 
zichzelf sterven. Nephthys biedt de mens de eeuwige twijfel aan waarin het antwoord is te vinden, 
in de kern. Zalig zijn de twijfelaars, de onderzoekers, de geduldigen, want de waarheid komt hen 
tegemoet. De vereeuwiging is haar man, Seth, de oom van Horus, als een deel van haarzelf. 
Vereeuwiging betekent volkomen. Onze twijfel moet volkomen worden, rijp, en dan zal het vanzelf 
vruchten voortbrengen omdat we geduld hebben geoefend. Het luisteren moet volkomen worden, en
zal de vrucht voortbrengen van het antwoord. Als we het luisteren te vroeg staken, dan komt er een 
vals antwoord. Elke dag weer wordt de mens misleidt. 

Hoe kom je aan een bewijs ? Dan moet je eerst loskomen van alle vooroordelen. De eeuwige twijfel
en de eeuwige vermindering zijn dus absoluut noodzakelijk in het filosofische model van de 
deontologie, de plichtsleer. Deze dynamieken zullen dus andere krachten daar tegenin gaan 
oproepen, want vermindering heeft zijn eigen weelde, en twijfel heeft zijn eigen gnosis. 

Kant (1724-1804) was de Mozes van de filosofische verlichting wat het tijdperk van het Duitse 
Idealisme aankondigde. Hij stelde zijn wet van filosofie op, en baande de weg voor de David van 
het Duitse idealisme, Hegel (1770-1831), die een diep filosofisch dualisme bracht op de filosofische
wet te nuanceren. In het dualisme wordt er onderscheiden tussen goed en kwaad, maar ook is het 
kwaad zelf een dualisme, want er is goed kwaad en slecht kwaad. Omdat je hier al heel snel mee de 
mist in kan gaan vanwege betweterigheid, overmoed en zelfverzekerdheid, als een symptoom van 
luiheid, hebzucht en machtszucht, moest Hegel eerst alles omgooien en in twijfel trekken. We zien 
hier dus de godin Nephthys verschijnen, de eeuwige twijfel, samen met haar man, Seth, als een 
orgaan van haar, wat ook doorschemert in haar zoon, Anubis, om de ark te bewaken. Bij Hegel heb 
je nooit zekerheid. Dat ontstaat alleen als oogst van de eeuwige twijfel. Daarom worden Kant's 
'Kritiek van de Zuivere Rede' (1781) en Hegel's 'Fenomenologie van de Geest' (1807) beschouwd 
als het OT van het Duitse Idealisme.



De wet van de filosofie is alleen te vinden in de ark, in de kist, kooi van Osiris. Alles om ons heen 
bestaat uit projecties. Wij zijn zelf ook opgebouwd uit projecties, en daarom moeten we naar de 
bron gaan. Die liggen ook om om ons heen. 

Als we het over het NT van het Duitse Idealisme hebben, dan komen we al snel uit bij Friedrich 
Nietzsche. Hij predikte het Perspectivisme wat stelde dat dingen op heel veel verschillende 
manieren gezegd en bekeken kunnen worden, maar dat het niet noodzakelijk zo is dat alle 
zegswijzen dezelfde waarde hebben. De mens moet dus de heilige hierarchie van principes 
ontdekken, hun volgorde en chronologie. Dit zeggende opent het de deur voor oneindige 
mogelijkheden, omdat geen idee zomaar bestempeld kan worden als de exclusieve waarheid. 
Nietzsche stelde ook dat hoe meer woorden er werden gebruikt, hoe meer er ook weer verborgen 
werd door de woorden. Hij ontmaskerde de valse betekenissen en waarden van het judeo-
christelijke wereldrijk, en moest tot de conclusie komen van het nihilisme, maar dan als een 
noodzakelijke tussenstaat, niet als einddoel. 

Het heilige nihilisme is gebouwd op het heilige pessimisme, wat daaraan vooraf gaat, om al het 
valse, gevaarlijke blinde optimisme te reduceren. Het heilige pessimisme is dus een profetisch 
alarm om te laten zien waar bepaalde dingen op uitlopen. Het mag dan de spelbreker zijn als iemand
roept : 'We zitten in het verkeerde schip !', maar het redt wel vele levens. 'Oh, hadden we maar naar 
hem of haar geluisterd,' is dan wat er vaak achteraf gezegd wordt. Als er valse waarden zijn, moet 
alles eerst ontwaardigd worden. 

Hoofdstuk 14. De Nietzschische Filosofie - De Filter van de Hemel 

Nietzsche beschouwde het ideaal van de ware 'kracht', een woord wat de mensheid vaak gebruikt, 
als de hoogste geestelijke kracht van het nihilisme, wat in zijn ogen deels vernietigend was (want er 
is zoveel wat 'vernietigd' moet worden), en deels ironisch. Het heilige nihilisme is in zijn ogen een 
tussenstaat. 

Hij viel het geloof aan, want geloof was in zijn ogen slechts het veronderstellen dat iets de waarheid
is. Het wordt met de paplepel ingegoten, zoals kinderen vaak gewoon het geloof van hun ouders 
erven, of later ermee gebrainwasht worden door de media, de regering en het educatieve systeem. 
Zo bouwt de dwaas zijn huis op zand, en niet op de hogere filosofie. Tot de filosofische verlichting 
in de jaren 1700-1800 werd de mens bedolven onder de grenzeloze terreur van het orthodoxe 
christendom. In de jaren 1600 stelde Spinoza al dat God alleen filosofisch bestaat, als de Rede. Dit 
werd ook al gesteld in de oorspronkelijke Aramese bijbel, wat later door het Westen werd verdraaid
en verletterlijkt, en dat ging allemaal door selectieve vertaling waarin de context werd weggekapt. 
Het werd een aandeelhouders-club van een bedrijf, niet van de waarheid. Daarom is de definitie van
kwaad voor de Duitse idealist 'onlogica', maar wat logica dan is kan alleen door de hogere filosofie 
beschreven worden. Daar waar dingen oppervlakkig, materialistisch, letterlijk en eenzijdig worden 
verliest de mens. Er mag dus niet zomaar exclusief 'moreel' naar dingen gekeken worden, maar 



filosofisch, en omdat je met filosofie al snel de mist in kan gaan door het te simpel te maken is 
nihilisme een belangrijk fundament, maar dan als tussenstaat. Nihilistische filosofie is dus totaal 
niet nihilistisch, maar ironisch, verdiepend, om tot hogere waarheden te komen. Het is een vorm 
van alertheid. Het nihilisme is het schild en pantser van de filosofie. 

De mens moet afrekenen met al het valse, overmoedige zelfvertrouwen en vertrouwen in de dingen 
om hem heen. Het leidt tot de dood. De mens moet de diepte van de filosofie in, de Heilige Rede, 
om zo de ware 'God' te ontmoeten. God is niet gebonden aan de bekrompen, geërfde 
verstandsnormen van de mens. De mens denkt niet op het niveau van God, en kan het daar ook niet 
mee vergelijken. Het verstand van de mens is nog steeds in evolutie. Zij die in de heilige 
gebondenheid leven leven niet meer door het verstand van de mens, en vertrouwen er ook niet meer 
in. 

Nietzsche maakte onderscheid tussen het actieve nihilisme wat het nuanceren en kanaliseren is van 
geestelijke kracht door kennis, en het passieve nihilisme wat niet meer aanvalt, niet meer strijdt, 
zoals bepaalde vastgegroeide stromingen binnen het boeddhisme. Nietzsche streed in die zin met 
het boeddhisme. Geestelijke waarden en doelen vervlakken wanneer het passieve nihilisme zijn 
intrede doet, en dit komt ook veel voor in het christendom, en gaat zichzelf dan vervolgens 
maskeren in allerlei vertakkingen van het front. Nietzsche stelt dat 2000 jaar christendom daarvoor 
de prijs nog zal betalen, vanwege de overwaardering van de mens zelf in dit systeem. Hij stelt dat 
alles nu vals is tot in de wortels : alles is slechts woorden, woorden en woorden, pure verwarring en 
overgeforceerd. Hij noemt het Engelse, westerse christendom de lichamelijke gymnastiek van 
absolute horror. Hij noemt het de materialisatie van kleinering en haast, wat de 'beschaving' wordt 
genoemd. Zijn pessimisme is gericht als een uiting van de nutteloosheid van de moderne wereld, en 
niet het bestaan en de wereld op zich. Zijn nihilisme is dus actief en selectief, als een oorlogs-
strategie. Het is een levend nihilisme, een eeuwig nihilisme, als een tussenlaag van bescherming, als
de filter van de hemel.

Dit is dus een heel groot verschil. Nietzsche stelt dat er extreem en onfilosofisch nihilisme is wat zo
ver gaat door te stellen dat alles nutteloos is, en dan wegzinkt in totale verwoesting en wanhoop, 
geheel gekeerd tegen de subtiele gevoeligheden en nuances van de filosoof, en is volgens Nietzsche 
een doodlopende weg. Nietzsche is een creatieve nihilist, geen doodlopende.

In de middeleeuwen ontstond de scholastiek, de filosofische theologie van de logica, die dialectisch 
was : stelling, anti-stelling, samenstelling, oftewel door dualisme en perspectivisme komen tot de 
hogere waarheid. Waarden moesten volgens Nietzsche eerst geisoleerd worden en niet zomaar op 
hoge paarden gezet worden om te regeren. In hun isolatie, in hun lage profiel, moesten zij 
idealistisch gemaakt worden. Ze moesten beschermd worden, en niet zomaar aangevallen. De 
waarden kunnen zo hun richting vinden en zich vereeuwigen. Dat is de scholastiek van de waarden. 
Nietzsche stelt dat als er geen laag profiel wordt gehouden en men stelt haastig allerlei instituties 
op, dan is dat de weg tot veel mislukkingen en misvormingen, want het instituut remt de leeftijd, de 
ziekte en de criminaliteit niet. Hij stelde dat de huidige beschaving met al zijn overmoedige 
instituties het probleem is en een natuurlijke vijand. Daarom was hij nihilist, gericht tegen het 
instituut. Naar het potentieel van de filosofie was hij niet nihilistisch, maar progressief en 
idealistisch. De mensheid doet teveel, rent rond als een hysterische Martha, zonder fundament. 
Daarom spoort Nietzsche aan tot vertraging : Kom tot je zinnen. In dat opzicht is hij als een 
westerse filosofische boeddha, want hij zegt dat niets doen beter is dan iets doen, en dat heeft in de 
Nietzschische filosofie natuurlijk een veel diepere betekenis, want hij is allesbehalve passief. Hij 
bedoelt dat er teveel gevaren in de lucht hangen om zomaar in het eerste het beste schuitje te 
springen wat langs komt. De mens moet weer waakzamer worden, en dan is het heilige nihilisme als
het ideaal van de hoogste geestelijke kracht de noodzakelijke afremmer. Zo niet, dan zal de 
samenleving het ravijn instorten. De mensheid is gebonden in allerlei krankzinnige 



onmiddelijkheid, waar Nietzsche tegen strijdt. De wil van de mens is zwak. De mens heeft de 
gnosis nodig, de hogere filosofie. Een mens is het meest nuttig en bruikbaar voor zichzelf wanneer 
hij zijn eigen acties zoveel mogelijk inperkt. Minimalisme dus, alleen doen wat nodig is. Hij wijst 
hierbij op het archetype van de asceet en de hermiet, van de fakir, de persoonlijke, besloten, 
heimelijke filosoof. Hij stelt dat de mens geen ziekte erft, maar een gebrek aan weerstand tegen de 
sociale ziekte. Hij zag zichzelf als de goddelijke boodschapper om het medicijn te brengen, de 
antistof. Hij wilde het volk weer weerbaar maken, maar dan in filosofische zin. Hij moest het 
daarbij opnemen tegen de goden die over de samenleving heersten.

Nietzsche stelt dat de waarde van de krankzinnigheid van de beschaving ligt in het feit dat het het 
bepaalde normale verschijnselen vermeerdert die moeilijk te onderscheiden zijn onder normale 
condities, dus eigenlijk maskert de krankzinnigheid zichzelf zo, door 'normaal' over te komen. De 
eveneens 'normalen' kunnen dit vervolgens niet ontmaskeren. Het is de subtiele terreur van het 
normale. De mens weet vandaag de dag niet meer wat normaal is.

Volgens Nietsche moest de mens eerst weer terugkeren naar binnen door het heilige nihilisme, om 
zo het gezicht van de hogere filosofie, de hogere rede te zien. Door onnihilistisch, oftewel hyper 
optimistisch de samenleving te gaan helpen, zonder plan of strategie zou de strop zijn. Er moest een
hogere educatie komen, niet door allerlei instituten, maar door de persoonlijke, heimelijke, besloten 
filosofen. Dit zou een geestelijke oorlog zijn. Hij stelde dat de beschaving in valse vrede leefde. Het
leven was voortgekomen vanuit oorlog, en de samenleving zou een middel tot oorlog zijn.

Hij stelde dat wat geen heilig nihilisme had, en dus vol was met oververtrouwen, was het ware 
zwakke en uitgeputte, en dat moest weg. Het had geen nuance. In zijn ogen was het fysiologische 
onbegrip wat dit niet kon onderscheiden de wortel van al het kwaad. Het menselijk ras was corrupt 
vanwege dit. Ze herkenden uitputting en zwakte niet als zodanig. Ze draaiden alles om, 
beoordeelden het materialistisch in hun krankzinnigheid, niet analytisch-filosofisch. De ware 
zwakken waren in zijn ogen degenen die alle waardensystemen en wetten hadden opgezet in hun 
overmoed en machtslust om zo hun instituties op te richten. Het waren poppenkramen. 

Hoofdstuk 15. Het symptoom van de zelfvernietiging 

Nietzsche noemde als symptoom van de zelfvernietiging van hen die zichzelf niet wilden redden 
door de hogere filosofie : de romantiek die smult van literatuur maar geen aandacht besteed aan de 
diepere filosofie ervan. Alle veelgebruikte show-woorden van de romantiek zijn volgens hem 
slechts vlaggen, en geen realiteit. Het zijn aandachtstrekkers, zonder diepe inhoud. Er liggen 
volgens Nietzsche heel wat romantische gevaren in het pessimisme, namelijk dat van het 
zelfmedelijden, wat op den duur zelfs religieus kan worden. Tot de romantiek behoorde volgens 
Nietzsche ook het protestantisme, wat door hem 'de homeopathie van het christendom' werd 
genoemd. De romantiek van de jaren 1800 waarin hij leefde (1844-1900) vond hij losbollig, niet 
timide genoeg, en het ontbrak aan eerbied. Als filosoof stond Nietzsche tegenover de vijanden van 
de romantische en het sentimentele idealisme. Hij prees Hegel voor zijn succes in het gevecht tegen 
deze twee machten van hun tijd, terwijl ze geloofden dat superieure rede altijd aan de overwinnende
kant stond, wat een fatalistisch geloof was. 



Nietzsche probeert alles een beetje te sussen, dat het beter was kunst in kunst te zoeken dan zomaar 
allerlei instituties op te zetten om kunst te gebruiken voor reformatie binnen de politiek en de 
samenleving. Hij waarschuwde tegen de centraliserende ijdelheid die alle aandacht en interesse 
persoonlijk naar zichzelf haalde in plaats van dat het om de kunst zelf ging. Hij waarschuwde ook 
tegen het ondergeschikt zijn aan de propaganda van sociale ideeën. Hij stelde dat het geloof in het 
zelf de zwaarste keten was, en als de bijbel ook nog eens had gezegd dat de mens onschuldig zou 
zijn, dan waren de mensen goden. 

Hoofdstuk 16. De Ontsluiering van Nephthys - Verloren Gegane Tijdperken en de Psycho-
Filosofische Egypto-Judeo-voorchristelijke Nephthys 

Dat wat de mens nu aan geschiedenis heeft opgeslagen is nog geen 1 procent van wat er ligt, en zo 
is het ook met de Egyptologie. Nun en Nephthys, de personificaties van de E-gyp-tische (geb, qebu,
ark, oftewel de arkologie) oerafgrond en oerzee, kwamen oorspronkelijk via Japan (Nihon, nhn) tot 
Egypte in de verloren gegane geschiedenis. Eerst was er een Japans wereldrijk, vele duizenden jaren
geleden, en daarna een Egyptisch wereldrijk, en zo kwam dus Nephthys, Zij die doet afdalen, de 
godin van de oerduisternis, tot Egypte. Ook Yehovah betekent de afdalende in het Hebreeuws, 
waardoor er een Egyptische verbinding met Nephthys ligt, en de levende ziel die Adam ontving 
vanuit de diepte van de aarde bij de schepping werd in het Hebreeuws genaamd de nephys, en dit 
begrip kwam telkens weer terug in het OT. Job moest door de nephys tot ontwaking komen, tot een 
hoger bewustzijn. Dit was oorspronkelijk Egyptische filosofie, maar later werd het steeds meer 
corrupt gemaakt. Waarom zitten we dan tot onze nek in het Amerikaanse judeo-christelijke 
wereldrijk, en worden de Egyptische fundamenten veelal verscholen gehouden ? Omdat Israel eens 
een groot wereldrijk was vóór de huidige en bekende geschiedenis. Vandaar dat alles in deze wereld
om Israel draait, vanwege de ongrijpbare geheimen die daar liggen. Zelfs de islam is op het 
Israelitische fundament gebouwd. Ook met Israel is het zo dat de mens er nog geen 1% 
geschiedenis en bijbehorende mythologie en legendes aan heeft overgehouden, maar in die 1% ligt 
de rest wel gecodeerd, en dat kan alleen ontcijferd worden in de grotere context van de Egyptologie.
Na Egypte kwam Israel.

Nephthys, de Egyptische godin van de metaforische en filosofische dood, kwam ook terug in de 
Judaïstische bijbel als 'nephys', wat 'dood' en 'ziel' betekende. 

Leviticus 22

4Geen van Aärons nakomelingen, die melaats is of een vloeiing heeft, zal eten van de heilige gaven,
totdat hij gereinigd is; evenmin hij die iets aanraakt, dat onrein (tame) geworden is door een dode 
(nephys), of iemand die een zaaduitstorting heeft,

Zulke dualistische teksten komen wel meer voor in het OT, waar tame en nephys in één adem 
worden genoemd. Onreinheid, tame, is in het Hebreeuws ook verbonden aan de voorhuid. Vandaar 



dat de Israelieten de besnijdenis als traditie in ere houden. Laten we naar de Egyptische context 
kijken :

Tame, tam, betekent in het Egyptisch 'voorhuid' als een voorhangsel, als een sluitsel, de obscuriteit, 
het verborgene. Het zijn ook grafklederen. De Egyptenaren hadden een veel groter respect voor de 
dood dan de Israelieten. Tm betekent namelijk compleetheid, het geheel. Nephthys was daarom een 
poort tot de samenhang. 

Psalm 17

7Maak uw gunstbewijzen wonderbaar,
Verlosser van hen
die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
8Bewaar mij als de appel van het oog,
berg mij, in de schaduw van uw vleugelen,
9voor de goddelozen die mij overweldigen,
voor mijn vijanden van nephys die mij omsingelen.

Het zijn dodelijke vijanden of vijanden van de dood, van nephys, vijanden van Nephthys, oftewel 
vijanden die strijden tegen de verborgenheid, terwijl Nephthys verborgenheid is waarin de mens aan
zichzelf kan afsterven. 

In het Aramees is de ziel en de dood ook nephys, nps. Het kan ook het doden als een werkwoord 
betekenen, en begrafenis monument.

Genesis 1

2De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de oerdiepte, en de Geest Gods zweefde over 
de wateren. 

In het originele Aramees, een moedertaal van het Hebreeuws, is dat wat het westen vaak in 'geest' 
vertaald R'W, wat duisternis betekent, en wat ook de Egyptische schepper is (ook wel Ra of Re 
genoemd). In het Hebreeuws is dit ruw-ach, als de schaduw of duisternis van rw. De oerdiepte is in 
het Aramees de thwm, thm, ook afgeleid van het Egyptische 'tam', de compleetheid, het verborgene.

Ook in de christelijke traditie die oorspronkelijk Aramees was werd de godin van de duisternis, nps,
nephys, vereerd, maar dit was puur metaforisch, oftewel psycho-filosofisch, want de nephys 
betekende ook 'het zelf', en die was alleen ironisch gezien in de dood van het zelf te vinden. Het was
het dualisme tussen leven en sterven, tussen water en aarde, wat ook weer symbolen van de 
dualistische Egyptische Nephthys waren. 

3 Johannes 1

2Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw nps, nephys, (zelf, ziel, 
leven, dood) wel gaat.

In het Aramees is het 'wel gaan' het komen en voortstromen van profetie. Het gaat er hier dus om je 
af te stemmen op de 'godin' oftewel je hogere levengevende zelf, door het sterven aan jezelf, 
waardoor profetie geoogst wordt, oftewel de hogere kennis. Gezondheid is in het Aramees de 
compleetheid, wat in het Egyptisch het verborgene is, waar Nephthys leeft. 

I Petrus 2 



11Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke 
begeerten, die strijd voeren tegen uw nephys, ziel. 

Hier zien we weer de vijanden die strijden tegen het Nephthys principe. Zij willen niet sterven aan 
zichzelf. Petrus roept op om aan de kant van Nephthys te staan door jezelf af te scheiden van 
genotzoekers.

Hebreeen 10

Aramees:
39Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met volharding tot 
nephys die bezit neemt, wat ons laat terugkeren tot onszelf, onze ziel in bezit nemende.

Er wordt hier gezegd dat het Nephthys is die redt, niet zomaar als een godin of afgod, maar als een 
psycho-filosofisch principe waarin het zelf waarlijk ontstaat door aan het zelf af te sterven, oftewel 
de ontwaking tot de samenhang van alles in het verborgene. 

Het westen heeft dit heel slap vertaald in : 'Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten 
verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.' Maar dit was de versluiering van Nepthys, 
waardoor Zij haarzelf beschermde, als een oorlogs-strategie. 
Aramees :
38en mijn rechtvaardige zal uit volharding leven;
maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn nephys (Nephthys) in hem geen welbehagen, dan zal 
nephys hem niet uitverkiezen (vgl. de uitverkiezing en opname door de valkyries in de germaanse 
religie).

De westerse vertalingen zeggen vaak onterecht : de rechtvaardige zal uit geloof leven. Geloof is 
nalatigheid. De mens moet minder vertrouwen en meer volharden. Zo keert de mens terug tot 
Nephthys. Geloof is een vijand van Nephthys.

Marcus 14

Aramees :
34Mijn nephys is zeer ruw en kortaf, tot stervens toe. 

35En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, 
die ure aan Hem zou voorbijgaan.

Dit gaat over Jezus in de hof van Getsemane. Nephthys was al bezig hem te laten afdalen tot de 
onderwereld, opdat hij aan zichzelf en het leven om hem heen zou afsterven. Het is hetzelfde wat 
Nephthys met R'w, Ra, Re, deed in de Egyptologie.

In Marcus 12 en ook op andere plaatsen in de originele Aramese bijbel kan de mens alleen door de 
volkomenheid van nephys (Nephthys) God liefhebben, oftewel met de gehele ziel, wat betekent 
door de volkomen dood aan het zelf in de isolatie, want God is gewoon de personificatie van de 
psycho-filosofische samenhang die hierdoor geopenbaard wordt. 

Marcus 8

36Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en nephys (Nephthys) zou verliezen ? 



Matteus 12

18Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn nephys (Nephthys) een 
welbehagen heeft;
Ik zal mijn R'w (Ra, Re) op Hem leggen.

Dit is de uitverkiezing door Nephthys, of door de amazone strijdgodinnen in de Germaanse religie, 
als een beeld van het hogere zelf wat ontwaakt als het lagere zelf is afgedaan als een sluier. 

Hoofdstuk 17. Isis en Nephthys in het Nieuwe Testament 

In de pyramide teksten (PT) van het oude rijk, in uiting 4 staat :

Recitatie door Nut (de hemel gepersonificeerd als een vrouw) : Oh, koning, Ik heb aan jou gegeven 
je zuster Isis om je vast te houden en om je je hart te geven voor je lichaam.

En in uiting 5 staat :
Recitatie door Nut (de hemel gepersonificeerd als een vrouw) : Oh, koning, Ik heb aan jou gegeven 
je zuster Nephthys om je vast te houden en om je je hart te geven voor je lichaam.

Het hart is 'ab' in het Egyptisch (jb) en betekent het begin, de voet (de letter b). In uiting 628 van de 
PT in paragraaf 1786 zegt Nephthys deze woorden zelf tot Osiris, dat ze gekomen is om hem zijn 
hart te geven. 

Het christendom was oorspronkelijk een filosofisch stelsel, niet wat ze er nu van gemaakt hebben. 
Hoe kunnen we uit de ijzeren greep van het huidige, corrupte christendom ontsnappen ? Er is geen 
directe weg uit. We moeten er dieper in om naar de oorspronkelijke Egyptische filosofie terug te 
keren. M.a.w. het moet ontcijferd worden. Het kan niet zomaar weggegooid worden, want het is een
stalker.

Isis en Nephthys in het Nieuwe Testament :

Matteus 22
:37 IESOUS (Isis) zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw NEPHYS (ziel, dood aan het zelf, Nephthys) en met geheel uw verstand. 38Dit is het 
grote en eerste gebod. 

1 Tessalonicenzen 5
23En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, NEPHYS (ziel, Nephthys) 



en lichaam moge bij de komst van onze Here IESOUS (Isis) Christus blijken in allen dele 
onberispelijk bewaard te zijn.

Het Egyptisch is de moedertaal van zowel het Grieks als het Aramees. In het Aramees werd het 
Egyptische hart, ab, jb, tot lb. 

Het westerse christendom is dus een versluiering van Isis en Nephthys, als een oorlogsstrategie. Zo 
beveiligden ze zichzelf. In het oorspronkelijke Aramees-Griekse NT zijn ze weer terug te vinden, 
want de taal van het Jezus-personage was Aramees. In het Aramees heeft Jezus vrouwelijke 
kwaliteiten, zoals het hebben van een baarmoeder, wat ook weer de Isis wortels laat zien van 
'Iesous'. In die zin kunnen we verklaren waarom de orthodoxe kerk vasthoudt aan de goddelijkheid 
van Jezus, want in diepte gaat het dan om Isis. Jehovah, de afdaler, wijst op Nephthys, de godin die 
laat afdalen, die in het NT Jezus liet afdalen in de hof van Getsemane, waar het woord 'nephys' 
wordt gebruikt met dezelfde betekenis : 'Mijn 'nephys' leidt mij tot de dood.' (Marcus 14:34)

Matteus 22
:37 IESOUS (Isis) zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben, AGAPAO (Geb), met 
geheel uw hart en met geheel uw NEPHYS (ziel, dood aan het zelf, Nephthys) en met geheel uw 
verstand. 38Dit is het grote en eerste gebod. 

Liefhebben, agapao.
De liefde is verbonden aan de baarmoeder in het OT. Agapao, gp, leidt helemaal terug naar de 
Egyptische baarmoeder, de aarde, Geb. De aarde is de baarmoeder van de hemel, Nut. Vandaar dat 
Nut en Geb bij elkaar horen. Maar zij moesten eerst van elkaar gescheiden worden opdat er 
onderscheidingsvermogen zou zijn.

1 Johannes 5
3Want dit is de AGAPE, liefde, oftewel het oorspronkelijke Egyptische GEB, Gods, dat wij zijn 
geboden bewaren.

Geb, of in het Aramees de Qebu, is de ark waarin de tafelen van de wet liggen. Vandaar dat we 
alleen in Geb, in agape, de baarmoeder, de geboden kunnen bewaren. Dit is de kooi, kist, van Osiris
die in de Nijl werd geworpen tot de heilige verdrinking waarin de mens aan het lagere ego afsterft, 
net zoals Mozes in een biezen mandje in de Nijl werd gelegd om zo te komen tot de Egyptische 
filosofie.

1 Johannes 4
8Wie niet agapao, liefheeft, GEB niet heeft, kent God niet, heeft geen gnosis, want God is agape, 
GEB, liefde, de baarmoeder.

7Geliefden, laten wij elkander liefhebben, agapao, GEB, want de liefde, agape, GEB, is uit God; en 
een ieder, die liefheeft, agapao, GEB, is uit God geboren en kent God.

Hier wordt het ook duidelijk dat GEB de baarmoeder van God is, van de hemel (NUT), en tot 
kennis leidt. Het gaat er niet om wat op een stukje papier staat geschreven duizenden jaren geleden, 
maar omdat stijfkoppige christenen nog steeds denken dat de westerse bijbel het Woord van God is 
is deze exegese belangrijk om te laten zien waarvandaan het gestolen is. Het is de ontmaskering van
de dief die de psycho-filosofische schatten geroofd en omgesmolten heeft. Het zijn valsemunters. 
Het westerse christendom is een cultus van grafrovers. 

1 Johannes 3
16Hieraan hebben wij de liefde, agape, geb, leren kennen, dat Hij zijn leven, nephys, voor ons heeft



ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

In het Egyptisch is de liefde ab, abeb en geb, wat in het Aramees werd tot hwb, en in het Grieks tot 
agape. Iesous, oftewel Isis, gaf Nephthys aan ons, de dood aan het zelf. Zo hebben wij geb leren 
kennen. Dit zijn allemaal psycho-filosofische archetypes die samenwerken in het zelf. De mens 
moet oppassen voor gevaarlijke misleidende camouflages die er zijn om de mens te testen. Daarom 
moet de mens de diepte van de exegese in, de etymologische schrift-uitleg, de krokodil, de sebek in 
het Egyptisch, een vorm van geb, seb. Dit is het verborgen manna wat in de ark werd bewaard.

Openbaring 2

17Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en 
op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Het is het verborgen manna, de verborgen exegese, niet datgene wat publiek in de kerken verkocht 
en gepredikt wordt. Gij zult de meerderheid niet in het kwaad, de onwetendheid, volgen. Het kost 
wat om tot Nephthys, het verborgene, te komen. Het is een strijd. De mens moet overwinnen, 
oftewel onderscheiden en ontcijferen. Het is niet het voor de hand liggende. Wie een oor heeft, die 
hore.

Het verborgen manna, mnn, mn, van het Egyptische 'amen', het verborgene, kan zoals in het 
Egyptisch gebruikelijk is ook andersom gelezen worden, als nm, nema of name. De nema is het op 
en neer gaan van het water van Osiris, als aser-nema, of suri-nema. Nema is ook de roep van de 
overwinning (nema, nhm). In de Afrikaanse mythologie is Nema, of Nyami, Name, een riviergodin 
die water in bloed verandert, wat ook een teken is van het sterven van het ego. Dit is dus in diepte 
waar Suri-Name voor staat, wat ook weer terugkomt in het boek Openbaring en het wonder te Kana.
Veel van de Afrikaanse 'goden', psycho-filosofische principes, zijn overgewaaid naar Suriname. Dit 
kan allemaal plaatsvinden binnen het perspectivisme (Nietzsche). 

1 Johannes 3
11Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden 
liefhebben, agapao, Geb.

Geb is dus hetgene wat tussen de mensen in moet zijn, naar elkaar toe, als een baarmoeder. Het mag
niet ontbreken. Als het ontbreekt, dan gebeuren er de grootste ongelukken. Het is een schande dat 
deze oorspronkelijke egypto-judeo principes werden ondergesneeuwd door het huidige westerse 
christendom. Geb is ook ab in het Egyptisch, het hart, het begin, oftewel de etymologie, die 
vandaag de dag nog nauwelijks geleerd wordt. 

1Ziet, welk een liefde, agape, geb, ons de Vader heeft gegeven, dat wij zonen Gods genoemd 
worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Door agape, geb, door de baarmoeder, de ark die de geboden en de etymologische exegese bewaard,
worden wij tot zonen van God. 

2Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij 
weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, 
gelijk Hij is. 

Wat betekent dat dat we als god zullen zijn ? Het is gewoon de psycho-filosofische ontwaking van 
het zelf. Deze teksten waren nooit letterlijk. Ze zijn letterlijk gemaakt door machtszuchtige 



kerkleiders van de kermis van het lagere ego. Het hogere zelf is dat van de context. 

Hebreeen 10
24En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot agape, geb, en goede werken.

Hoofdstuk 18. Sokar 

Psalm 141
3 Here, stel een wacht voor mijn mond,
waak over de deuren van mijn lippen;
4neig mijn hart niet tot iets kwaads
om in goddeloosheid boze daden te volvoeren.

David vroeg om een wachter voor zijn mond. Dit gebed werd duidelijk verhoord in de vorm van 
zijn zoon, Salomo die verschillende filosofische arsenalen opende om de mond te bewaken en te 
zuiveren. In de Egyptologie moest Osiris in de onderwereld tot Zokar gaan, de wachter van de 
mond, en zelfs tot deze wachter worden, die leefde in de diepte van de wildernis, in een grot boven 
de poel des vuurs. Alleen zo kon Horus, zijn zoon, hem opnemen (PT uiting 364, paragraaf 620 ; 
uiting 532, paragraaf 1256-1257). De zoon is een onderdeel van de man zelf. In het NT kwam de 
wachter van de mond als Paulus. Ook in het Aramees heeft skr deze betekenis van de mond sluiten. 
Ook betekent het afgezonderde, hermiet, wat Zokar ook was. Die wachter van de mond staat niet 
zomaar op zichzelf, anders zou het corrupt kunnen worden. Zokar was het perspectivisme, de 
context, wat Osiris bereikte door aan zichzelf af te sterven. Alleen dit kon zijn mond bewaken. 
Kortzichtigheid kan de mond niet bewaken. 

PT, uiting 535, paragraaf 1289 : Als hij leeft onder de levenden, dan zal Sokar onder de levenden 
leven. 

Dit gaat over het hogere collectief, oftewel de context. Osiris kon alleen ontwaken, onderscheiden, 
in zijn Sokar gedaante, waardoor hij door Horus, zijn zoon, opgenomen kon worden in de boot van 
Sokar. Dit is dus ook de sleutel op de zogenaamde opstanding en opname van Jezus in het NT te 
begrijpen. Vandaar dat Jezus niks is zonder Paulus. Paulus stond voor de wachter voor de mond, de 
Sokar (PT, uiting 645, 647). 

In spreuk 474 van de coffin texts (CT) van het midden rijk wordt duidelijk dat Sokar een visser met 
een net is, wat ook een beeld is voor de context. De vissen zijn een beeld van de eenzijdigheden. Op
het Sokar festival moeten de valse goden verslagen worden, en moet de aan zichzelf gestorvene 
komen tot zijn hogere zelf (CT, spreuk 245, 275, 419). Jezus als de visserman, de visser van zielen, 
is een beeld van Sokar. Ook Jezus ging de wildernis in om zich af te zonderen, net als Sokar. 



Als we tot de ark naderen, dan naderen we niet tot een object, want dat is slechts een metafoor. We 
naderen tot de context en het perspectivisme.

Hoofdstuk 19. Het Mandela Effect, de Meersporige Geschiedenis en het Prehistorische Egypte 

De ironische schepping 

Ons archief over prehistorische geschiedenis (huidig, atlantis, pre-atlantis) ligt boordevol 
informatie, en er komt telkens meer bij, en het moet eruit, het moet stromen. Dit is in het verleden 
slechts deels gebeurd. Veel bleef achter in het archief, maar nu met wat nieuwe informatie kan er 
weer wat uitgestort worden om door te stromen.

Geschiedenis is niet éénsporig zoals materialisten denken. Vele mensen breken hun hoofd over het 
nadenken over hun verleden wat iemand gezegd of gedaan zou hebben buiten hen om, maar de 
geschiedenis bestaat in vele sporen. Het zijn energie-stromen. Dit komt omdat de mens zit 
opgesloten in zichzelf, als in een virtual reality kamer met een masker op met een vizier. Het is een 
gesimuleerde werkelijkheid. Van elke persoon zijn er dus meerdere exemplaren, en dan hebben we 
ook nog eens te maken met 'projected identities', de P.I.'s die mensen in hun hoofden over anderen 
maken. Zo ontstaan er hele andere werkelijkheden, en zo schept de mens dus ook. De mens is zo 
een poppenmaker. Hij verzint van alles over andere mensen in zijn hoofd, en dat is voor hem de 
realiteit, en zo ontstaat zijn poppenwereld. Het zijn allemaal energie banen. Alles is voortdurend 
veranderende en stromende energie, wat zichzelf ook telkens weer opsplitst, zodat er dicht tegen 
elkaar aanliggende parallelle realiteiten ontstaan, maar dat wil niet zeggen dat de mens er dan maar 
op los mag aanrotzooien. Neen. Er zijn wetten voor. 

Het is niet zo dat je kan zeggen : 'Oh, alles is toch meersporig, dus ik kan er gewoon op los liegen 
en op los roddelen, want alles heeft zijn eigen waarheid.' Neen. Er zijn namelijk kern-schakels waar 
de mens niet vanaf mag wijken. Je mag een persoon nooit vals beoordelen en een pop van hem 
maken. Als je van een persoon je eigen schepping gaat maken in je hoofd, dan wil dat niet zeggen 
dat die schepping waarheidsgetrouw is en goed. De leugen regeert, en de leugen heeft al menig 
mens de vernietiging in geholpen. Wel is het zo dat ieder mens een schaduw-zelf heeft wat als een 
tikkende tijdbom hem probeert naar de afgrond te helpen. Het is dus een puzzel die binnen een 
bepaalde tijd opgelost moet worden. De mens zit opgesloten in een gevaarlijk ei, een metalen ei. 
Als de mens het ei niet op de juiste tijd uitkomt, dan zal het ei de mens verslinden. Wel is het zo dat
door de wet van emanatie, oftewel die alle hoge vormen tot lagere vormen projecteerd, deze 
schepping heeft gemaakt, en wat ook de enige weg is om de hogere schepping te doen laten 
doorkomen. De schepping is dus 'ironisch'. 

Het perspectivisme stelt : Ja, dingen kunnen op verschillende manieren beleeft worden en uitgelegd,
van verschillende perspectieven bekeken worden, maar er blijft een bepaalde hierarchie in, m.a.w. 
we kunnen er niet op aan rotzooien. Het is aan strenge, ijzeren wetten onderworpen. 



Ons archief ligt vol van techno-robotisch gechanneld materiaal, m.a.w. channelings die aan strenge 
veiligheidsvoorschriften voldoen, demonologisch verantwoord. De materialistische wetenschap 
maakt gebruik van beperkte materiele werktuigen om de geschiedenis die weg is te beoordelen, 
maar ze zien een heleboel dingen over het hoofd, hebben geen nuance. Er staan teveel invloeden 
bloot op de geschiedenis die ervoor zorgden dat het onmogelijk was door zuiver materiele middelen
een beeld te schetsen van hoe het is gegaan. Dit komt ook omdat we in de matrix leven, en de 
geschiedenis is dus sowieso niet éénsporig. Vandaar dat de geschiedenis alleen maar benaderd kan 
worden door de robo-demonologisch-metafysische wetenschap. 'Oh, ik heb even niets te doen, dus 
ik ga maar even channelen,' heeft daar niets mee te maken. Channeling komt alleen wanneer het 
absolute noodzaak is, en dat valt dan ook met geen mogelijkheid te stoppen. Hierin is het belangrijk
niet nazi-religieus te worden, maar perspectivistisch, in de zin dat dingen op verschillende manieren
uitgelegd kunnen worden, vanuit verschillende perspectieven, op verschillende sporen, maar dat 
hier wel weer een bepaalde hierarchie in kan zijn, of volgorde, chronologie. Perspectivisme heeft 
wel een duidelijke demonologie, oftewel beveiligingsleer. 

Toen het Zwaard van Tazamiel in ons netwerk uitkwam werd hierover gezegd :

---------begin ingekorte brief/ gesprek (vele jaren geleden)

'Hier gaat het over de aardgeschiedenis ingedeeld in 3 delen : Het Dorga-Tijdperk, oftewel 
Indiaanse Tijdperk, daarna het Atlantische Tijdperk, waarin 'God' (goden, principes) sprak(en) door 
het boek de Troiade, voorloper van de Bijbel (een oudere broer om het zomaar eens te zeggen), en 
daarna deze schepping. In de Ascension-Wereld noemen ze dat eerste tijdperk Lemuria. Ik weet niet
of je daar weleens van gehoord hebt, of van 'Mu'. Sommigen zeggen dat dat rijk tegelijkertijd met 
Atlantis bestond, en anderen zeggen (net als ik) ervóór ... De naam Lemuria heeft bij mij op de een 
of andere manier nooit geklikt. Ik heb het idee dat ze iets willen laten infiltreren in de geschiedenis, 
of dat demonen het hebben verdraaid. Ik heb er nooit een goed gevoel bij gehad. Altijd zoiets van : 
dat klopt niet helemaal. Ze worden bedrogen met die naam. Er is altijd tegen mij gezegd : blijf er 
vanaf, want het klopt niet. Aliens van Lyra (Vega-districten) hebben het zaakje op aarde opgezet, 
temidden tussen die toestanden van Dark-Pleiadians, Orions en Reticuli's, Nor(d)ics enzo, en later 
mixten ze met de Neptunians voor Atlantis. Ik heb het idee dat de term Lemuria een slavencode is. 
Ik geloof niet dat het ooit heeft bestaan, maar dat het een nieuwe truc van de duvel is. Ja, het was 
indiaans in den beginne, maar NIET Lemuria. Er zijn genoeg Lemuria-fanaten op het web, en ik 
denk dat ze misleid zijn. Het is een halve waarheid. Maar goed, ik hoop ooit eens klaar te komen 
met mijn Dorga-werk, voortbouwend op dat spul en de inspiratie van dat hele Loek Kooiman-
gebeuren. Zoiets als : het verbreken van de Lemuria-code. Ik heb gevoel dat het hier een stuk inleg-
kunde is.

Ik heb hier sinds jongs af aan dromen over gehad, zeg maar gerust verschrikkelijke doods-
nachtmerries. Vooral als ik ziek was kwamen ze telkens weer terug, altijd dezelfde dromen, en dat 
ging over doodgaan en in de onderwereld terechtkomen etcetera, maar toen snapte ik er nog geen 
barst van, en dat was heel eng, want ik zweefde gewoon tussen de aarde en andere dimensies, en 
kon rechtstreeks in de geschiedenis kijken. Jaren later heeft die energie zich ontwikkeld als in een 
soort vertaling, kreeg ik aanvullingen e.d., noem maar op. Het enge in die ascensie-groepen vond ik 
altijd dat ze het vrijwel NOOIT over toetsen hadden of exorcisme, typisch dat New Age channelen, 
wat gewoon echt levensgevaarlijk is. Het had vaak gewoon geen mechanisme, maar waren gewoon 
van die opblaasboten waar je de oceaan nooit mee over zou kunnen komen. Maar goed, ik moet nog
steeds afkoelen van die lui ...

Wat ik ervaar in die laag van het Indianisme : rust, rust, en nog eens rust, eindelijk thuis na een 
lange reis. Ik heb op dit level gewoon een enorm gevoel van volkomenheid en diepe verzadiging, 



omdat mijn verschrikkelijke nachtmerries die als raadsels tot mij kwamen toen ik nog heel jong was
(lagere school en daarvoor) nu eindelijk op zijn plaats komen en stapje voor stapje uitgelegd 
worden, duidelijk worden. Ik werd van die nachtmerries altijd gillend wakker, ... maar goed, 
eindelijk zijn ze tot rust gekomen ... Alles stapje voor stapje ... Wel weet ik dat alles zich zal moeten
doorvertalen, integreren, etcetera ... We zijn er nog niet. Maar het zijn in ieder geval bakens 
waarlangs we kunnen gaan vibreren, waarlangs en waartussen. Het zijn belangrijke fundamenten 
voor de rest van de eeuwigheid. 

-------------------------------einde bericht

De brief ging dus over het doorbreken in de Dorga zone (Wat de New Age Lemuria noemt).

Het Zwaard van Tazamiel zegt hierover in vers 48 :

48. (..) De vierde Eeuwige Engelen-Bediening is de Tazami'else. Zij leiden u tot de 
geschiedenissen, zoals de engelen-geschiedenissen en de andere geschiedenissen zoals de 
voorbijbelse geschiedenissen. Er zijn meerdere scheppingen geweest voor deze, en meerdere 
eindtijden. Toen sprak God (goden, principes, red.) door een boek genaamd de Troiade. De Troiade 
is dus eigenlijk de voorloper van de Bijbel. Dit was in het Atlantis-Tijdperk. Vaak ging de aarde 
door vuur, ijs of water ten onder. Ook daarvoor, in het Dorga-Tijdperk, oftewel het Indiaanse 
Tijdperk, waarin God door de Dorga sprak, door sommigen het oudste boek van de aarde genoemd. 
(..) In Goddelijke termen wordt er weleens symbolisch over deze drie boeken gesproken als de Vis, 
de Vrouw en het Woord. Veel van zowel de Dorga als de Troiade is verloren gegaan. De 
Tazami'else Eeuwige Engelen-Bediening leidt terug naar de voorgeschiedenis van God. Het zijn de 
gastheren en gastvrouwen van Gods geheimen en verborgenheden. 

Tot zover het fragment uit het Zwaard van Tazamiel. 

Prehistorische geschiedenis :

circa 18.000 BCE :

100-jarig Japans wereldrijk
300-jarig Egyptisch wereldrijk
500-jarig Israelitisch wereldrijk 

Bespreking 300-jarig Egyptisch wereldrijk :

jaksels : prehistorische roofvogels, veel groter en dikker dan arenden. (zwart of lichtere kleuren)
- woestijnvogels

religie gebaseerd op de jaksel en vrees en eerbied voor de dood :

jaksel-goden :

Horg - god van de lucht
Terag - god van de oorlog
Posseia - godin van de zee
Navel/ Naphel - godin van de duisternis, dood
Isab - godin van de zee, dood, verdrinking, hakte het geslachtsdeel af van Horg, en schiep Org 
vanuit het bloed. Er is dus geen mannelijk zaad aan te pas gekomen.
Org - zoon van Isab. bijmoeder : Navel.
Mut - godin
Spania - godin van de kennis, wijsheid

huis van de jaksels, scheppersgoden :



Omer - god van de schepping en de wet
Om - god van de schepping en de bouw
Leven in een schijnoorlog met elkaar. Het principe van de schijnoorlog wordt beschreven in de 
tweede bijbel : 'Ook voerden zij oorlog tegen anderen van die duistere stammen, maar deze 
oorlogen waren slechts schijn. Door schijnoorlogen werden er contacten gelegd en door 
schijnoorlogen werden deze contacten verder uitgebouwd, tot in de diepste vriendschappen. Door 
schijnoorlogen beschermde men elkaar.'

godendynastieen :
1. Om
2. Omer
3. Org

vgl. huidige egyptologie : 1. ra, 2. osiris, 3. horus en christendom : 1. jehovah, 2. jezus

Atlantis II tijdperk :
(Barabbas tijdperk)

circa 200.000 BCE - 100.000 BCE

Atlantische oervormen :

800-jarig Japans wereldrijk
12.000 jarig Egyptisch wereldrijk
700-jarig Israelitisch wereldrijk

Atlantisch Egypte : 

religie gebaseerd op de haré's, zeevogels, grote atlantische, prehistorische roofvogels, veel groter 
dan arenden, en ook groter dan jaksels.

goden : Igmus en Ogmus, die met elkaar in schijnoorlog leven (vgl. de schijnoorlog tussen Osiris en
Seth, en de schijnoorlog tussen Judas en Jezus in het gnostische evangelie van Judas.)

Atlantis I tijdperk :
(Simsonitisch tijdperk)

circa 250.000 BCE - 200.000 BCE

Er wordt in het archief telkens v/o of vo/ gebruikt, wat kan betekenen : van de oervorm van deze 
volkeren. Allereerst betekent het : 'voorouders'. 

Atlantische oervormen :

wereldrijk 1. Skullias - v/o vikingen
wereldrijk 2. Skelettias - v/o germanen
wereldrijk 3. Repremanten - v/o Afrika
wereldrijk 4. Yaslavia - v/o Joden
wereldrijk 5. Yantia - v/o Arabieren
wereldrijk 6. Tartessianen - v/o Romeinen



wereldrijk 7. Tartarianen - v/o Grieken

Pre-atlantisch tijdperk II
(Dorga tijdperk, indianische tijdperk)

circa 800.000 BCE - 250.000 BCE

Pre-atlantische (indiaanse) oervormen :

Dit zijn dus indiaanse volkeren :

wereldrijk 1. Idus vo/ Afrika
wereldrijk 2. Yuvos vo/ Arabieren
wereldrijk 3. Yabamun vo/ Joden
wereldrijk 4. Refrentias vo/ Vikingen
wereldrijk 5. Cherips vo/ Germanen
wereldrijk 6. Ekkretenen vo/ Grieken
wereldrijk 7. Ekressenen vo/ Romeinen
wereldrijk 8. Platun vo/ Duitsers (main city : Polam)

Pre-atlantisch tijdperk I
(Amazone tijdperk, matriarchische tijdperk, miljoen jaarse tijdperk)

circa 1.800.000 BCE - 800.000 BCE

Hoofdstuk 20. De Psycho-filosofische Hosea : 'Gij had iets vergeten. Gij had iets over het hoofd 
gezien.' 

Een groot deel van het boek Hosea gaat over zijn strijd met Efraïm, een beeld van het Noordelijke 
rijk van Israël, zoals de profeet Jesaja dat ook aangeeft in zijn boek (7:17). Het Noorden is in het 
Hebreeuws altijd een beeld geweest van het verborgene. Hosea moest met Efraïm, het verborgene, 
strijden, om tot het verborgene te gaan, om te komen tot de verborgen manna, de diepere psycho-
filosofische structuren achter het masker van religie.

Wat van Efraïm werd gezegd in het OT werd van Laodicea gezegd in het NT :

Hosea 12
9Maar Efraïm zegt: Waarlijk, ik ben rijk geworden, ik heb mij rijkdom verworven; in al mijn 
vermogen vindt men bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn.



Openbaring 3
14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en 
waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat 
gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

Hosea zag de naaktheid van Efraïm als een ontmaskering en een diepere betekenis. Zo kwam hij tot 
het verborgene :

Hosea 5

2De afvalligen hebben een diepe valkuil gemaakt; terwijl Ik door hen allen ben terzijde geschoven. 
3Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen.

In het Hoseaanse leven worden we soms in moeilijke relaties gezet, en in dit geval voor Hosea was 
dat Gomer als een beeld van Efraïm, het Noordelijke rijk, het verborgene. Het is de pijn die ontstaat
als een mens zich moet afzonderen, de pijn van de onthechting. Maar Gomer betekent ook 
compleetheid in het Hebreeuws. Het is juist zo dat de compleetheid in de onthechting te vinden is, 
want het verborgene is juist een beeld van de brug tot de andere wereld. Het Noorden is ook het 
sieraad in het Hebreeuws. Ook Petrus heeft het hier over wanneer hij zegt : 'uw sieraad is in het 
verborgene van het hart.' (1 Petrus 3) Het boek van Hosea is dus dualistisch. Gomer is ook een 
beeld van de Israelitische Godin, en die is niet makkelijk, want het is een school van de psycho-
filosofie. Wanneer Gomer op de loop gaat en wij moeten zeggen : 'Mijn God, mijn God, waarom 
hebt gij mij verlaten ?' dan zegt Gomer : 'Maar gij had iets vergeten. Gij had iets over het hoofd 
gezien.' Gomer is namelijk een beeld, een archetype van de compleetheid, oftewel de context. 
Hosea moest daartoe ontwaken. Gomer's vader was Diblayim, wat betekent : 'de cirkel rondmaken.' 
Hosea's vader was Beeriy, wat 'het opgraven van een bron' betekent. Het gaat om de diepere 
betekenis. Daarom heette de eerste zoon van Hosea en Gomer : 'Yizrael', wat betekent : 'het gebied 
uitbreiden.' Er moet dus meer bijkomen. Toen kreeg hij een dochter genaamd Loruhamah, wat 
betekent : 'geen zachte liefde'. Wij krijgen hier op aarde geen zachte liefde van God, want wij 
moeten ontwaken. Hier op aarde krijgen we 'tough love.' M.a.w. ons wordt goed de waarheid 
gezegd. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De altijd maar zachte liefde die niet 
waarschuwt en niet wakker schudt, die niet wakker roept en die altijd maar overmatig aardig doet 
zonder de mens iets daadwerkelijk nuttigs te leren is geen ware liefde, maar pure haat. Het zijn 
giftige slaapliedjes. De duivel handelt zo vaak met zijn gevangenen, opdat ze niet ontwaken. Hij 
heeft het alarm gedoofd. Daarna kreeg Hosea weer een zoon : Lo-ammi, wat betekent : niet mijn 
mensen. God was namelijk weer op pad, had weer de negenennegentig schapen in de veilige 
schuilplaats achtergelaten om het ene verloren schaap te vinden. Dit komen we ook symbolisch 
tegen in de islam, waar God de mens zegt dat de mens niet haar kind is.

Hosea 1

9Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. 

Waarom is dit ? Ook omdat de mens zelf een eigen verantwoordelijkheid heeft en niet alles maar op
iemand anders moet schuiven. De mens moet zelf volwassen worden en tot zijn hogere zelf komen 
om daaraan zich te hervormen, om zo eraan gelijk te worden. 'God' is vaak een excuus voor de luie 
die niet wil dat zijn ego sterft. Daarom is religie ook zo gevaarlijk, en moet men tot de 
onderliggende psycho-filosofie komen. Daarom zal 'God' de mens moeten verlaten. De mens heeft 
namelijk teveel valse godsbeelden, afgodsbeelden. 



Als men dan tot de diepere psycho-filosofie is ontwaakt, dan mag vers 10 in vervulling komen :"

10Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te 
tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd 
worden kinderen van de levende God. 

Het is dus een dualiteit, en wanneer de mens deze dualiteit begrijpt, dan mag vers 11 in vervulling 
komen :

11Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over 
zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van Yizrael zijn, wat uw gebied zal 
uitbreiden. 

Hoofdstuk 21. De Ironische Hoseaanse Filosofie 

Hosea is een Israelitisch boek, niet christelijk. Ook het Nieuwe Testament was oorspronkelijk niet 
christelijk, maar Israelitisch. Het westen heeft alles corrupt gemaakt, zoals ze ook Hosea slechts 
eenzijdig hebben neergezet. 

Hosea 1
2De Here zeide tot Hosea: Ga heen, accepteer een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige 
geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Here af.

Ontucht kan ook ironisch en figuurlijk bedoeld worden voor iemand die veel anderwereldse 
contacten heeft. Het Hebreeuws beperkt zich niet tot één zienswijze. De naam van Hosea betekent 
al 'hij die op het strijdveld wordt opgenomen', met yasha als wortelwoord. Hosea is meer het 
zelfstandig naamwoord, het principe, terwijl yasha meer het werkwoord is. Hosea moest dus aan 
zichzelf afsterven, en de anderwereldse vrouw moest hem opnemen, Gomer, wat compleetheid 
betekent in het Hebreeuws. Gomer moest hem dus inwijden, als een strijdgodin of strijdgodinnen.

Dat wordt ook duidelijk in vers 1 :
1Het woord des Heren, dat tot Hosea, de zoon van Beëri, kwam.

Woord is dabar, wat ook opname en hemelvaart betekent, al dan niet door een valstrik, zoals een 
net. In het Aramees is het ook een wapen of jachtgerei. God was dus al naar Hosea op jacht. Later 
wordt Gomer Efraïm genoemd, het Noordelijke rijk, wat het verborgene betekent. Hosea moest 
opgenomen worden tot het verborgene. In de worteltekst werd Hosea dus yasha genoemd.

Wat is dat, het sterven aan het zelf ? Niets sterft zomaar. Het is maar een metafoor voor 
verandering. Het komt er op neer het ego zo te draaien totdat het bruikbaar is, opgelost, ontraadseld,
begrepen. Het kwaad is de verdraaiing. Het goede is de terugdraaiing. Het sterven aan het zelf is een
metafoor voor progressiviteit, waardoor je ironisch genoeg jezelf vindt als hemelburger, een 
ingewijde in de Hoseaanse psycho-filosofie.



Hoofdstuk 22. De Crypto-Filosofie als Pad door het Puzzel Labyrint 

De mens maakt zich vaak druk over een heleboel dingen in het leven, en dat mag en moet soms 
ook, maar de mens zit vast in een bepaalde energie-baan die dingen heeft opgesteld zoals het is, 
terwijl ernaast een heleboel andere energie-banen liggen. De mens zit vast in een bepaalde matrix. 
Deze matrix is vastgelegd door taal. Vandaar dat het belangrijk is die matrix te breken door de 
cryptografie, maar dan niet de losbollige, overmoedige cryptografie, maar de filosofische 
cryptografie die aan natuurlijke wetten onderhevig is, veiligheidswetten. Het bestaan is nu eenmaal 
geen luilekkerland waar je alles wat los en vastzit zomaar kunt grijpen. Er zijn gevaren.

Het mooie van de filosofische cryptografie is dat alle culturen, religies en ideologieën erin 
betrokken zijn, maar dan op een hele andere manier.

Het leven is grotendeels gebaseerd op de getallen één tot en met tien, en het kan heel saai en 
uitzichtloos zijn als je die getallen zomaar letterlijk neemt. Vandaar dat numerologie een onderdeel 
is van de cryptografie. Hoe kun je er cryptografisch mee omgaan ? Om een voorbeeld te noemen :

één - omgedraaid is het 'nee', als het stoplicht, het heilige nihilisme etc.
twee - een anagram van weet en wet.
drie, three in het Engels, een anagram van earth.
vier, four - anagram van rough, ruw
vijf - cinq in het Frans, snk, anagram van kans
zes - anagram van zee, zse
zeven - ander woord voor filteren
acht - anagram van gat, opening
negen - anagram van geen, leegte
tien, ten in het Engels, omgedraaide van net, netwerk, verbinding, communicatie

Vannacht had ik een droom dat ik in de supermarkt in ons natuurdorp (bosdorp) was, en ik kwam 
daar in een hoek een familielid tegen die ik eigenlijk niet wilde zien. Ik draaide me om, maar toen 
draaide ik me weer naar die persoon toe, zo van : 'wat heb je te zeggen ?' met zo'n houding, en ik 
gedroeg me verder koeltjes. Er stonden wat stoeltjes in die hoek waarop we zouden zitten, maar ik 
keek weer naar die persoon, iets beter, en iets dichterbij, en het bleek helemaal niet dat familielid te 
zijn, maar een ander familielid. Ik zei : 'sorry dat ik me zo koud gedroeg, ik dacht dat je iemand 
anders was.' Hij keek me aan, ging zitten en deed zijn handen voor zijn gezicht. Hij was depressief. 
Hij zei toen dat hij beide familie leden niet was, maar een buitenaardse uit een cryptische realiteit, 
een andere energie-baan, en dat de depressie ook weer cryptisch was. Hij had een hele lange reis 
gemaakt. Hij was een crypto-filosoof, en hij kwam van de planeet Nun-teeps, wat op aarde was 
geprojecteerd als Nun-speet. Nun betekent nieuw, en teeps is speet achterstevoren. Teeps is de 
uitspraak van het Engelse 'tapes', dus 'nieuwe tapes', als 'nieuwe informatie'. De somberheid die 
over hem was was meer een soort van soberheid en beveiliging, vanwege dat de aardse parasieten 
altijd zo overblij zijn vanwege wetteloosheid, en dan gaat alles mis, maar hij zei dat het iets 
cryptisch was. De persoon van mijn familie waarop hij leek, de tweede, werkte vroeger bij de post.



In ieder geval zijn anagrammen woorden die omgehutseld zijn en hier en daar wat veranderd. In 
zo'n puzzel matrix of puzzel labyrint leven wij dus. De somberheid die over hem was was meer een 
soort van concentratie. Hij was een linguistieke technicus. Hij vertelde mij dat hij uit de toekomst 
kwam, maar dat dat gewoon een andere energie-baan was. Hiertoe kan overgegaan worden door 
cryptische sleutels. Verleden, heden en toekomst zijn gewoon staten van bewustzijn, en hebben hun 
eigen cryptiek.

Hij zei dat de mensheid in deze realiteit, deze energie-baan, in een ei zitten, en ze kunnen alleen 
eruit door de crypto-filosofie. Hij pleitte voor een zekere cryptische vrijmoedigheid, maar zei er ook
bij dat het iets van de natuur was, en dat het natuurlijk behoorde te gaan. Hij liet mij wat cryptische 
sleutels zien, ingewikkelde technische instrumenten, zijn gereedschap, als baco sleutels, maar de 
sleutels leken op een soort water in vaste vorm, maar het was geen ijs, maar energie. Ze hadden een 
bepaalde lichtgraad, maar het was geen licht. Het was een soort witte substantie, als waterig zout, 
maar het was niet zout. We gingen naar een dichtbijzijnde stad tot een overdekt winkelcentrum, en 
daar in een hoek waar ik weleens kwam, daar was vroeger altijd een cd-shop, maar er was nu een 
alpha cursus. Toen gingen we naar het bos, en het was allemaal virtual reality.

Ik werd wakker en ik dacht : Een paar dagen geleden was ik in de supermarkt en er hing een 
plakkaat van de alpha cursus op het prikbord. Ik bleef er toen naar staren. Er stond een vrouw op. Ik
dacht toen : 'Wat bezielt deze mensen ?' wetende dat ik hier zelf ook ooit eens diep inzat, niet in de 
alpha cursus, maar in soortgelijke dingen. Het was toen eigenlijk alles wat er was, en dat ik het 
gewoon cryptisch gebruikte. Het gaat om het hart, de motieven, niet om de religie, de taal, die het 
tot uiting brengt. Er zijn vele talen op aarde, en die mogen diepere betekenis krijgen, tot hun 
cryptische waarden komen, zodat er bruggen gaan komen tussen de energie-banen en ze zo elkaar 
kunnen aanvullen. 

Hoofdstuk 23. De Dam Steden 

De buitenaardse crypto-filosoof was genaamd : Sanctiel.
Uit mijn gesprekken met hem kwam dit voort :

Neder-land - omgedraaid : Reden-land, het land van de filosofie.
Holland - het land van het gat, van de acht (anagram), het land van de opening. Nederland wordt 
ook weleens de poortstad van Europa genoemd. Van 1977-1982 was van Agt president van 
Nederland. 

Er zijn verschillende 'dam' steden in Nederland, als een anagram van 'adem', wat ook weer een 
opening is, van de luchtpijp, waarvan de bekendsten zijn :



Amsterdam - amster komt van amstel, wat waterachtig gebied betekent. Amsterdam is dan waterige 
adem.

Rotterdam - als de 'rote', rode in het Duits, adem. Rote betekende hart in het middel-engels, en in 
het huidige engels is het de herhaling, de mechaniek van het leren, het robotisme, van het Latijnse 
'rota', wiel. Rot(t)erdam is dan de adem (pomp) van het hart, van het rode, van de kern, de natuur.

Rotterdam en Amsterdam zijn twee pijpen. Den Haag is dan een anagram voor 'Ga dan'. Telkens als
ik vast kwam te zitten in die pijpen, dan moest de crypto-filosoof mij losschokken met een bepaald 
schokapparaat. Dat deed verder geen pijn. Ik heb veel met Amsterdam en Rotterdam te maken 
gehad in mijn verleden. 

Hoofdstuk 24. Het Pad tot Gomer 

Aan het einde van het boek Hosea, in hoofdstuk 14 staat :

10Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des Heren 
zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er. 

Het boek Hosea is een dualistisch boek, kan op meerdere manieren vertaald worden. In hoofdstuk 3 
moet Hosea weer tot een Gomer gaan, haar 'kopen'.

2Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 

'Kopen' is in het Hebreeuws het opgraven van een bron, als een beeld van het gaan tot de moeder 
aarde, zoals Gomer ook compleetheid betekent, als een godin. In het Hebreeuws bestond die 
betaling eruit dat hij wit moest worden, wat de wortel is van keceph, zilver, en wat staat voor de 
vreze des heeren en het gekastijd zijn. Homer, chomer, is het zwellen (als beeld van de intimiteit) en
wenen, als beeld van de verbrokenheid. Gerst is saarah, trillen. Het gaan tot de moeder aarde in vers
1 is ook een beeld van de dood aan het zelf in het Hebreeuws. 

Als moeder aarde is Gomer dat wat in Egypte Nephthys wordt genoemd, de ziel, de dood, en wat 
overigens in de bijbel voorkomt als nephys met dezelfde betekenis. De ziel is in de Egyptologie ook
de B, de voet, de diepte, wat een andere naam is van Nephthys. Het betekent ook het begin. Zij staat
op de ark, op de Qebu (Aramees), oftewel Geb (Egyptisch). G is in het Egyptisch het smalle pad, 
het pad van de verdronkene, zoals ook Osiris in de kist, de ark, verdronken was in de Nijl. Geb, of 
G-B, is dan het smalle pad, het pad van de verdronkene, G, tot Nephthys, B, of het pad tot Gomer.

G-b betekent dus het gaan tot Nephthys die op de ark staat. Om tot haar te komen moet je dus eerst 
zelf de ark in, de kist, kooi van Osiris.

In de piramide teksten van het oude rijk staat in uiting 259, paragraaf 312-313 dat Osiris alleen 



maar de Geb binnen kan gaan als hij zichzelf verliest en slaapt, en zo mag hij de aarde binnengaan, 
wanneer zijn touwen afdalen.

Hoofdstuk 25. Het medicijn van de shamasofie 

De geschiedenis is een organisme. Het verandert voortdurend. Ik heb daar in mijn leven vele 
voorbeelden van. Het is geen vaste realiteit. Het is energie die aan invloeden bloot staat. Alles vloeit
voortdurend, ook de energie buiten het individu. De geschiedenis schakelt voortdurend tussen 
parallelle realiteiten, ook dat wat buiten het individu plaatsvindt. Dit is een proces van natuurlijke 
selectie, een code. 

Ook gaat het leven in de geschiedenis gewoon door. Het zijn andere energie banen en er kunnen en 
moeten nog steeds dingen veranderen. Er is als shamaan nog veel werk daar te doen, binnen de 
veilige ramen van de filosofie, als shamasofie. We kunnen het verleden niet aan zijn lot overlaten. 
Vannacht werd ik in een droom opgenomen door een reusachtige witte papegaai, en ik kreeg een 
map te zien van een tijdperk waarin Europa een groot wereldrijk was, ook in Azië en Amerika. Er 
was veel wildernis, en de samenleving was slechts een druppel in de wildernis, dus als er steden en 
dorpen waren dan was het grotendeels natuur. Ik kreeg een huisje daar. Er was een stadje dichtbij en
een gebied van campings.

Er was een man genaamd 'de straatvechter'. Hij had een hoed op en reed op een fiets. Hij stond 
erom bekend dat hij kinderen ontvoerde. Hij gebruikte hier een bepaalde vechtsport voor, en 
daarom werden kinderen ook in deze vechtsport onderwezen opdat ze weerbaar waren tegen hem. 
Er ging van alles mis in deze samenlevingen. Er waren bepaalde kristallen tussen de huizen 
waardoor alle stralen werden omgebogen, er allerlei projecties ontstonden. Er waren veel 
misverstanden. De samenleving was ingedeeld in heksenblokken. Door alle misverstanden ging de 
straling aankoeken en samenklonteren en werd het tot iets wat ze 'heksenbrood' noemde. Het was 
een soort prehistorische kanker. Er was geen duidelijke lijn tussen het geestelijke en het materiële. 
Alles liep door elkaar heen, de verschillende energie banen, dus het was van een multi dimensionale
oorsprong. Het heksenbrood groeide in de hoofden van de mensen waardoor hun zicht veranderde, 
hun inschattingsvermogen. Het was een soort gif. Ik kreeg dus een huis daar in die wijk, en ik werd 
ook blootgesteld aan die zware straling door de heksenkristallen, want die zat tussen mijn huis en 
dat van de buren in. Ik had even het gevoel dat ik gek werd, want ik begon dubbel te zien, en ik 
werd me ervan bewust hoe moeilijk het moest zijn voor deze mensen, want alles werd voortdurend 
gesplitst zodat ze hun orientatie vermogen verloren. Ik had heel veel technologie meegenomen die 
ik in het huis moest installeren en oploaden, en ik moest daarvoor ook vaak naar de buren om 
bepaalde technologie daarvoor te gebruiken. De buurjongen kwam ook zo nu en dan bij mij om de 
nieuwe technologie te gebruiken. Hij voelde zich daar ongemakkelijk over, maar ik zei dat hij altijd 
welkom was. Hij begon zijn problemen uit te leggen en even werd alles beinvloed door de 
heksenkristallen en kwam het in heel veel vormen door, maar ik kon er met de nieuwe technologie 
doorkomen om die kristallen te smelten, want het was een soort schild tussen mij en hem wat alle 
informatie vervormde, zodat communicatie heel moeilijk was. Maar daarna begon het zuiverder 



door te komen, en kon ik contact maken en de jongen gerust stellen. 

Ik zag dat er zelfs in de huidige tijd nog niet met de heksenkristallen en het heksenbrood was 
afgerekend, maar de mensen hebben er nu het materialisme overheen gebouwd, en zien dit allemaal 
niet. Het is een geestelijke heksenkanker. Wanneer we om ons heenkijken en eerlijk zijn kunnen we
het wel zien, want de wereld wordt geregeerd door het vooroordeel, de leugen en het misverstand, 
omdat de mens het heksenkristal gelooft. Het heksenbrood is nog steeds een ziekte deze tijd. De 
shamasofie is het enige medicijn. 

Hoofdstuk 26. De Natuur Filosofie 

De oorsprong van de aarde is multi-dimensionaal. Daarna ging alles zich meer en meer verdichten. 
Hoe dieper je dus teruggaat in de geschiedenis, hoe multi-dimensionaler het wordt. 

Om het metalen ei van het orthodoxe christendom te verbreken, en juist ook onder de druk van dit 
metalen ei, ontstond in de jaren 1700 en 1800 het Duitse idealisme, een filosofische ontwaking, als 
een filosofisch evangelie voor de grote exodus uit het orthodoxe christendom wat gewoon puur 
terrorisme was op allerlei fronten. We zien hiervoor vier nieuwe filosofische evangelisten 
verschijnen, de Matteus, Markus, Lukas en Johannes van het Duitse Idealisme : Immanuel Kant, 
Hegel, Nietzsche en Charles Darwin. Alhoewel Darwin geen Duitser was kwam hij wel voort vanuit
de reformatie van de Duitse filosofie ter bevrijding van de schorpioenen-tentakels van het 
christendom. Hierop gestoeld kwam het communisme voort in de jaren 1900, om het mentale 
kapitalisme een halt toe te roepen, maar dit werd al gauw extreem. Ook was het hele nazi gebeuren 
in de jaren 1900, met als hoogtepunt de tweede wereldoorlog, een verdraaiing van het Duitse 
idealisme. De natuurlijke selectie, de uitverkiezing van de natuur, wat inhield dat degene die zich 
het best aanpaste, zich het best kon camoufleren en wist wanneer zich terug te trekken, de beste 
overlevingskans had, 'the survival of the fittest' werd door de nazi's gemaakt tot het recht van de 
sterksten. Zij hadden Darwin dus niet eens gelezen, maar renden gewoon weg met een woordje en 
maakten er iets anders van. Het extreme communisme en de nazi's als het extreme kapitalisme 
waren gevolgen van het metalen ei wat als farao zijn gevangenen niet wilde laten gaan. Het metalen
ei van het christendom is hardnekkig en stijfkoppig. Het buigt niet mee. Het past zich niet aan, dus 
volgens de wetten van Darwin heeft het op lange duur ook geen overlevingskansen. Het milde 
communisme van Marx en Lenin liep al snel uit op het extreme communisme van Stalin en Mao, 
wat uiteindelijk geboorte gaf aan de Noord-Koreaanse dictatuur van de mond. Hier werd de mens 
tot een totale robot gemaakt die alleen maar kon zeggen wat er gezegd moest worden. Het kon 
ontstaan door een rij heksenkristallen waardoor het Duitse idealisme verdraaid werd. Die rij werd al
opgesteld in de overgang tussen de jaren 1800 en 1900 en was in principe gewoon opgezet door het 
extreme christendom wat zijn gevangenen niet wilde laten gaan, als de farao. Het volgde het volk na
tot diep in de woestijn. Het was hekserij, en weer werd het heksenbrood, oftewel de heksenkanker, 
in de mens gezaaid. Het extreme christendom heeft vele maskers en is in oorsprong niet eens 
christelijk. Het is gewoon een bepaalde code die ze gebruiken om het volk in slaap te sussen. Alles 



moet extreem. Er is geen nuance. De wachters van het Duitse idealisme werden betoverd. Ze 
werden tot steen. Het heksenbrood kan zowel hard zijn, als kristallisatie of zacht, als roomsoezen, 
allemaal om de mens af te leiden opdat ze de heks dienen. Het heksenbrood maakt de mens tot een 
stoorzender. 

De mens is nu in hele verdraaide verkiezingssystemen terecht gekomen, allemaal door hekserij. 
Alles is omgedraaid, omgekeerde wereld. Het christendom is extreem geworden Egyptologie wat 
zich heeft lopen vervormen door heksenkristallen. We moeten er creatief mee omgaan en ons 
aanpassen om te kunnen overleven, niet het kind met het badwater weggooien. Het is niet zwart-wit.
Oorspronkelijk waren het filosofische principes. Later werden ze meer en meer verletterlijkt, en in 
het corruptie proces werd alles star. De mens lijdt aan het heksenbrood syndroom als een 
hersenkanker. Het woekert maar voort. Het is hyper-besmettelijk. Het stookt in de mens, zodat er 
niemand ontsnapt, en de heksen hun macht kunnen bewaren. Het Duitse idealisme is dualisme, 
perspectivisme, meervoudigheid, veelzijdigheid, terwijl het extreme communisme en kapitalisme 
(nazi) eenzijdig zijn. Dit zijn slechts de schaduwen van de Duitse filosofie, de emanaties, de golven 
die alle hoge vormen tot lage vormen maken, alles verdraaien. In deze woeste zee bevinden wij ons,
maar we mogen terugzwemmen tot de berg, tot het eiland, van de Duitse filosofie, die terugleid naar
Egypte en zo terugleid tot de natuur-filosofie. 

Hoofdstuk 27. De Val van Duitsland 

De Duitsers gingen met Darwin en Nietzsche op de loop om het te materialiseren en te verdraaien. 
Ze hadden deze twee fundamenten uit het Duitse Idealisme geroofd, uit de jaren 1800. Darwin 
predikte een uitverkiezing door de natuur in tegenstelling tot de orthodox-christelijke uitverkiezing. 
Darwin's uitverkiezing was gebaseerd op aanpassing, ook als een soort filosofische en natuurlijke 
uitleg van het dragen en accepteren van 'het kruis en de kooi'. Darwin's natuurlijke uitverkiezing 
(natuurlijke selectie) had helemaal niets te maken met het recht van de sterksten (nazi's) of met het 
recht van de gelovigen (christendom), maar met ingewikkelde code-systemen waarvoor hij telkens 
weer voorbeelden aanhaalde van de natuur. De natuurlijke selectie is heel traag en neemt ruim de 
tijd, en vaak op een heel klein aantal per landstreek, dus het is niet iets voor de massa's. De 
natuurlijke selectie ontstaat door het vermogen tot nuttig zijn, variatie, aanpassingsvermogen en 
progressiviteit, en ook het specialisme. Hieraan tegengesteld is de kunstmatige selectie, zoals dit 
vaak plaatsvindt in de natuurloze stad, wat een zwakke plek is, en daarom ten onder zal gaan. 

Nietzsche profeteerde de val van Duitsland al in de jaren 1800. 

In zijn boek 'Het Geval Wagner' (Der Fall Wagner) schrijft hij dat hij een toeval was onder de 
Duitsers en dat de Duitsers geen vingers hebben voor hem, maar klauwen. In het boek 
'Gotzendammerung' (het Duitse Ragnarok) schrijft hij in het hoofdstuk 'Was den Deutschen 
abgeht' : 'De Duitsers, denken zij tegenwoordig nog wel ? Eens noemde men hen een volk van 



denkers. Ik spreek over de Duitse geest, dat het oppervlakkiger wordt, grover. Het is een alarm dat 
de Duitse ernst, passie en diepte in geestelijke dingen afneemt, door de wetenschappelijke industrie.
Het ontgeestelijkt alles. Hoe tevreden, voldaan en lauw ze zijn geworden op de universiteiten. De 
ingedutte geleerden zijn slavendrijvers geworden. Duitsland wordt meer en meer als het platteland 
van Europa beschouwd. Daarom moeten de afgoden vallen. Wat de 'hogere scholen' in Duitsland 
echt bereiken is een brute training om grote aantallen jonge mannen met zo weinig mogelijk verlies 
van tijd voor te bereiden om gebruikt en misbruikt te worden in hun dienst tot de regering. 'Hoger 
onderwijs' en grote aantallen - dat is al een tegenstelling in zichzelf. Elk hoger onderwijs behoort 
namelijk tot de uitzonderingen. De middelbare scholen in Duitsland zijn allemaal overbevolkt en 
overwerkt en dit zorgt voor de val van Duitsland. Duitsland heeft geen vingers voor nuance.'

Daarna stelt hij dat het voor de hand ligt dat de Duitse cultuur ten onder zal gaan, omdat niemand 
meer kan uitgeven dan hij heeft. 'Leren denken - men heeft er geen begrip meer van. Op scholen 
wordt het niet meer onderwezen. Sla maar eens wat Duitse boeken open, en je zult er geen zweem 
van herinnering tegenkomen aan een techniek of leerplan, een wil tot meesterschap die nodig is om 
te denken.' Hij stelt ook dat als er wordt gezegd : 'Duitsland boven alles,' 'Deutschland Deutschland 
uber alles,' dan is dat het einde van de Duitse filosofie. Het boek verscheen in 1889. Hoe waar 
bleken deze woorden te zijn. Nazi Duitsland deed alles wat Nietzsche verboden had, maar wat hij al
had geprofeteerd. Ook werden zijn woorden uit de context gehaald. De mens ging van Nietzsche tot
Nazi. Na Nietzsche en Darwin begon de mens weer helemaal het spoor bijster te raken. In de eerste 
wereld oorlog kwam het nationalisme al vurig opzetten. 

'Kom terug, ga terug naar de basis !' riep Nietzsche, 'en leer weer denken, en wees niet verslaafd aan
grote aantallen ! Laat je niet bedotten door de grote machines !' Maar de mens luisterde niet. 

Hoofdstuk 28. Het Nederlandse Idealisme, 1970 - 

In het boek 'Zo spreekt Zarathoestra' van Nietzsche predikt Zarathoestra dat de oude goden waren 
gestorven, en dat ooit de godslastering tegen hen de ergste zonde was. Ook de godslasteraars zijn 
inmiddels gestorven, en nu was de ergste zonde de zonde tegen de aarde (moeder aarde). Hij sprak 
dat de mensen meer 'aap' waren geworden dan de apen zelf. Hij vergeleek de mens met een 
vervuilde rivier, maar de diepere mens was als een zee. Daar moest de rivier contact mee maken. 
Hij spreekt over het belang van 'te willen weten', want zo kan de diepere mens overleven. Deze 
begeerte naar kennis is als een pijl. Het is gevaarlijk teveel kunsten te kennen ten koste van kennis. 
Hierin is het belangrijk kritisch te zijn over elk gemaakt (af)godsbeeld. Dan moet Zarathoestra na 
zijn toespraken tot de conclusie komen dat de mensen hem niet begrijpen. Hij is niet de mond voor 
deze oren. Hij vraagt zichzelf af of er niet eerst een oorlog tegen deze oren moet komen.

Hij komt tot de conclusie dat de grond, de aarde, nog steeds vruchtbaar is, dat het nu nog de tijd is 
om te zaaien, want straks kan het niet meer. Hij komt ook tot de conclusie dat er op een dag geen 
pijlen meer geschoten kunnen worden. Men wordt niet meer arm of rijk, want dat is te beladen. Men



regeert niet meer en men gehoorzaamt niet meer, want beiden zijn te beladen. Hij komt tot de 
conclusie dat hij te lang in de bergen heeft geleefd, teveel geluisterd naar de beken en de bomen, en 
de mensen waren als kuddes van bokken, en begrepen hem niet. Ze denken dat hij een spotter is, dat
hij koud is. Ze haatten hem, en verachtten hem. Ze noemden hem een gevaar. Hij wilde geen 
schaapherder zijn, en ook geen grafgraver. Hij zou niet meer tot de mensen spreken en ook niet 
meer tot de doden, maar hij zou gaan tot de scheppers en de eenlingen, om ze het pad tot de diepere 
mens te laten zien. 

Als profeet van God moest Zarathoestra toen tot de conclusie komen dat de God die hij had 
geschapen slechts mensenwerk was en waanzin, zoals alle goden. Die God was een mens, en slechts
een armzalig fragment van mens en ego. Hij moest toen de aarde in om zijn diepere mens te vinden.
Hij moest daar de betekenis van de aarde leren, door al het hemelse achter te laten. Het mens zijn is 
iets wat overwonnen moet worden. Het mens zijn is jaloezie en het zal zijn als een giftige 
schorpioen die zijn angel uiteindelijk in zichzelf steekt. Zo alleen kan de diepe mens overleven. 
Daarom houdt Zarathoestra alleen van datgene wat een mens heeft geschreven met zijn bloed.

We moeten terug naar het Duitse idealisme in 1700 en 1800, voordat het kapitalisme weer de kop 
opstak als een andere 'silly rabbit trick' van het orthodoxe christendom, als het nazi rijk en het rijk 
van het extreme communisme, oftewel twee vormen van materialisme. Het idealisme stelt dat alles 
om ons heen slechts een droomwereld is, en dat we naar de diepere mens moeten. De mens moet het
ei uit. Zo mogen we vandaaruit komen tot het Nederlandse idealisme, oftewel het tweede bijbelse 
idealisme wat vanaf 1970 begon op te zetten. Zo mag de link tussen Duitsland en Nederland 
herstellen. Nederland is de poortstad voor het herstel van Europa, de ontwaking van Europa. Dit is 
niet het goedkope en massale van de christelijke uitverkiezing waar je voor twee kwartjes de hemel 
binnen kon gaan. Neen. Het is de natuurlijke, darwinistische uitverkiezing, een Nietzscheaans 
visioen, wat per gebied maar tot de enkeling komt, en wat zich eindeloos varieert en maskert als een
kameleon. Het is een anonieme beweging. Het is een uitverkiezing die de aarde ingaat, en het is een
zeer trage ontwaking. Het hogere onderwijs is alleen voor de uitzonderingen, niet voor de dode 
massa's. Het is de eenling die zal overwinnen. Het is de eenling die ontwaakt.

Hoofdstuk 29. De Diepere Mens 

Zarathoestra zei (in Nietzsche's boek 'Zo Spreekt Zarathoestra' (1883–1891) :
'Deze boom staat alleen hier op de heuvels. Het is gegroeid boven mens en beest. En als het wilde 
spreken dan zou niemand het begrijpen, zo hoog is het gegroeid.'

'Vlucht, mijn vriend, tot je eenlingheid. Ik zie je verdoofd door het lawaai van de grote mannen en 
overal gestoken met de steken van de kleinen. Waar de eenlingheid stopt begint de markt.'

Zarathoestra stelt dat de vriend van de eenling altijd de derde is, die ervoor zorgt dat de eenling niet 
te diep gaat met de tweede. Hij stelt dat je voor een vriend nooit goed genoeg zal kunnen zijn, want 



je bent voor de vriend een pijl en een verlangen naar de diepere mens. Het mens zijn is iets wat 
overwonnen moet worden. Het is niet goed alles van de vriend te willen zien. Het is beter te 
dromen, stelt Zarathoestra, want de vriend is het onperfecte. De mens heeft niet het vermogen tot 
vriendschap. De ergste vijand van de mens is zichzelf, en daarom moet het mens zijn overwonnen 
worden, opdat de diepere mens zal overleven.

De oogst is de eenling, en daartoe komen de valkyries. De massa's negeren ze. 

In het tijdperk van Haggai was er grote honger op allerlei gebied :

1
6Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd 
werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat 
gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel.

Alles glipte door de vingers van de mens heen. De mens kon zich nergens aan vasthouden. Er zaten 
gaten in zijn schip, ook op sociaal gebied, en zo werd de mens tot een eenling. Zo werd de mens de 
natuur in gedreven. Haggai gaat over de wederopbouw van het huis des Heeren, maar in de 
Hebreeuwse grondtekst is de bayith het binnenste, dieper in de aarde (onderwereld) gaan.

Wat we in Haggai zien, de tocht tot de onderwereld, tot de diepere mens, de eenling, heeft diepe 
wortels in de duat(y)-sa, of de kennis van de onderwereld, van Thoth, in het Egyptisch. 

Sa betekent kennen in het Egyptisch. Sa is een dode soldaat, die aan zichzelf is gestorven. Het sa-
proces wordt in verschillende woorden besproken, want het is ook de kooi en het zwak zijn, wat 
ook weer een Paulinisch fundament is. Sa is ook de afzondering en het nomadische leven, het 
wegvallen, het niet lukken van iets (sai). Het is ook de naam van de dode Osiris (sah). Het was ook 
de plaats waar Osiris woonde, gevormd door Geb (qebu, ark, kooi van Osiris). Sa werd zo tot een 
medicijn (saa), en tot wachters van het Woord (saiu). Duaty (Thoth) is het Woord, de Wet. Duaty-
sa, DTS, is de Egyptische wortel van het Duitse, dts. Het Duitse idealisme was de vonk in Duitsland
die de Egyptische filosofie droeg. Het Duitse idealisme werd onderdrukt door het Duitse rijk, de 
Duitse eenheid, als de eierdop. Hiervan was het Habsburgse rijk van Oostenrijk-Hongarije ook een 
bondgenoot waar deze Duitse eenheid doorheen werkte. En zij wilden hun gebied vergroten, maar 
door de eerste wereldoorlog werd het Duitse rijk ingeperkt, en de dubbelmonarchie van Oostenrijk-
Hongarije hield op te bestaan. Er werd afgeweken van het Duitse idealistische Darwinist-
Nietzscheist fundament, en in het Oosten kwam het Marxist-Leninist fundament oprijzen. Duitsland
was nog steeds kwaad over het verliezen van de eerste wereldoorlog, en bereidde zich voor op een 
tweede wereldoorlog. Ze gingen met de dode massa's mee, en vandaag de dag is het westen 
gebaseerd op een Hitlerist-Stalinist fundament. 



Hoofdstuk 30. De Joegoslavische Oorlog 

Massa-vorming is een bepaalde vorm van materialisme. De natuur werkt niet met massa's, maar met
diversiteit. De natuur is obscuur en anoniem, en selecteert de enkeling. De christelijke en 
islamitische religies doen aan massa-vorming. Daar meten ze hun waarheidsgehalte aan af. Het zijn 
zieltjeswinners, vissers van mensen, hoe meer hoe beter. Het Darwinist-Nietzscheist fundament 
gegeven in de jaren 1800 in het Duitse idealisme gaat daar tegenin.

De natuur geeft abstracte signalen met omwegen, door de enkeling. Vergeet de massa's. Zij zijn het 
afleidende pakpapier. Zij die de massa's volgen en vertrouwen zijn al dood. De massa is een leugen.

Met de eerste wereldoorlog vielen verschillende rijken uiteen, zoals Oostenrijk-Hongarije, het 
Duitse rijk en tsarisch Rusland. Het communisme kwam opzetten en er ontstond een nieuw rijk : 
Joegoslavië. Na de tweede wereldoorlog, toen Stalin de nazi's versloeg, werd ook Joegoslavië 
communistisch. Ook in het Oosten verspreidde het communisme zich op het Marxist-Leninist 
fundament, maar veelal was het Stalinistisch. Het communisme was veelal extreem, orthodox en 
materialistisch, als een nieuwe religie. Ook zij waren bezig met massa-vorming, zieltjes-winnerij. 
Het was de eeuw van 1900, waarin het Darwinist-Nietzscheist fundament werd ondergesneeuwd. 
Met de val van het communisme in de 80-er en 90-er jaren scheurde in 1989 het ijzeren gordijn 
open voor een grote exodus, maar dit had grote gevolgen. Met de val van het communisme in 
Joegoslavië ontstond zo ook de Joegoslavische oorlog. Het was een etnische, maar ook religieuze 
oorlog tussen het orthodoxe christendom, het katholicisme en de moslims. 

De eerste wereldoorlog begon omtrend Joegoslavisch gebied en gaf ook geboorte aan Joegoslavië. 
Het is belangrijk naar de mythische waarde te kijken van de eerste wereldoorlog, wat erachter 
schuilt. De Joegoslavische oorlog was een voortzetting van de eerste wereldoorlog, wat weer om 
Joegoslavisch gebied ging. En wat ging er mythisch aan het ontstaan van de huidige wereld vooraf ?
Dan moeten we dus het zegel van de eerste wereldoorlog verbreken, en dan komen we uit op de 
oorlogen tussen de amazones (geëmancipeerde natuurvrouwen) en de moddermannen, ook wel 
'hongermannen' genoemd, oftewel de natuurmannen. Voordat de huidige wereld ontstond was er 
een krachtmeting tussen de geslachten, tussen man en vrouw. De man wilde zo graag heersen dat de
amazones, de oervrouwen, hen in die waan lieten. Zo werd er een illusie gecreëerd in het hoofd van 
de man, als een drug, en zo ontstond de huidige wereld waarin de man zichzelf heerser waant. De 
natuurvrouw trok zich terug in de natuur en de diepere wereld, de aarde, en liet de man zijn steden 
van illusie bouwen. Er was namelijk een diepere realiteit, waarin alleen de enkeling kon komen, en 
man en vrouw zijn slechts delen van de enkeling zelf. Het zijn bewustzijns-staten. De man is de 
slapende en de vrouw is de droom, en die wekken dan allerlei ingewikkelde schaduw en 
spiegelrealiteiten op.

Man en vrouw zijn dus geen op zichzelf staande personen, maar principes. Om principes goed te 
laten werken moeten ze in juiste samenhang met andere principes komen. Het Darwinist-
Nietzscheist model is dat van natuurlijke selectie, het enkelings-principe dus, en ook van 
perspectivisme en de dialectiek, die gepredikt werd in het Duitse idealisme als een filosofische 
stroming. Door de jaren 1900 liep dit uit via een groot dieptepunt in 1970, de opkomst van het 
Nederlandse idealisme, wat uiteindelijk de fundamenten legde van het robotisme en het alarmisme.



Hoofdstuk 31. Perfecte Liefde - Het Wonder van het Kruis 

De liefde maakt hem die liefheeft de minste, om anderen te dienen. De liefde maakt hem zoals alle 
anderen, zoals Paulus schreef in 1 Korintiers 9 : 22 - Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om 
de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.

Zijn wij al alles voor anderen geweest ? Zijn wij al moslim geweest om de moslims te helpen, en 
zijn wij al naar een gevangenis geweest om de gevangenen te helpen ? Zijn wij al in een inrichting 
geweest om hen in een inrichting te helpen ? Zijn wij al als hen geweest ? Want de liefde wordt 
alles, en verricht plaatsvervangend lijden. Hebben wij hen al bezocht om hun lijden te verlichten en 
over te nemen ? Zijn wij al in de ziekenhuizen geweest, in de asielzoekers centrums, en zijn wij al 
als de daklozen geweest ? Zo niet, dan hebben we de liefde nog niet begrepen, en hebben wij het 
evangelie niet.

23 Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 

Daarom zijn er ook maar bar weinig christenen van het evangelie. De meeste christenen willen zich 
niet vies maken, en bespotten de armen en hen die psychische problemen hebben. Daar doen ze 
rustig nog een schepje boven op, of ze maken de ergst mogelijke leugens op om anderen te 
stigmatiseren en karakter moord te plegen, en dat bazuinen ze dan overal rond. Maar de liefde is 
niet opgeblazen. Zijn wij al in honger en naaktheid geweest om de hongerigen en naakten te 
helpen ?

Mattheus 25: 42 - Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden 
en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet 
gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.

Velen zullen dit te horen krijgen. Dit vers staat al op hun voorhoofd geprint. Ze zullen dan vragen :

44 Wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de 
gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik
zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet 
gedaan. 

De liefde is niet zelfzuchtig en opportunistisch. De liefde is niet materialistisch, maar gaat de 
diepste weg. De liefde helpt iemand anders altijd van onderen, nooit van boven. De Liefde zegt : 'Ik 
heb het al voor je gedragen.' Dat is het pad van het kruis. De liefde zegt : 'Ik ben dood gegaan, maar 
toch leef ik. Dat is het wonder van het kruis.'

Wat we iemand anders aandoen en onthouden, dat doen we onszelf aan en de Liefde. 

De meeste christenen zitten vol leedvermaak en kijken neer op mensen die minder rijk zijn en het 
minder goed hebben. Ze kijken neer op de depressieven en hen die in angst zijn. Daarom gaat het er
niet om een christen te zijn, maar een soldaat van de Liefde te zijn. De liefde wordt alles, als een 
kameleon, om anderen te helpen, en zo help je ook weer jezelf. Dit is een gouden sleutel. Neen. We 
hoeven niet als een Martha rond te rennen, want we kunnen de wereld niet in ons eentje redden. We
moeten aan de voeten van de Liefde zitten, zoals Maria, om naar de Liefde te luisteren. Zo help je 



anderen, en kun je in stilte één met hen zijn, met hen medeleven en hun lijden dragen. Zo mag je 
een levenstaak ontvangen, een bepaald pad wat je mag gaan, de diepte in. Mensen zijn soms zo 
kwaad op mij geworden dat ik deze boodschap durfde te brengen. Velen willen het niet horen. Ze 
willen doorslapen, aan de drugs blijven. Maar de Liefde gaat altijd de diepste weg, als een ware 
soldaat. Niet als een blinde vuistvechter. Neen. De Liefde werkt met strategische wijsheid. 

Ik wens jullie allen deze liefde toe, want het is de enige Liefde die zal overwinnen. Deze liefde is 
sterker dan de dood. Ik ben dood geweest en weer levend geworden. Het Wonder van het Kruis. 

Mensen, ook veel christenen, zitten vol met vooroordelen. Ze willen geen moslim zijn, want die 
bespotten ze. Ze willen geen hindoe zijn, want die bespotten ze ook. Ze willen niet door de knieen. 
Ze willen geen andere taal spreken, want ze zijn bang vies te worden. Zo zijn ze ongehoorzaam aan 
het evangelie die hen oproept alles te zijn voor allen.

Paulus zei in 1 Korintiers 9 : 20 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te 
winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet – hoewel persoonlijk niet onder de wet – om 
hen, die onder de wet staan, te winnen; 21hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet 
– hoewel niet zonder de wet – om hen, die zonder wet zijn, te winnen. 

Zijn wij al communist geworden voor de communisten, en zijn wij al christenen geworden voor de 
christenen ? Zo niet, dan kennen we de Liefde niet. De Liefde is niet opgeblazen en elitair. De 
Liefde spreekt in vele talen. Leer die talen spreken. Draag hun lijden met hen, en kom hen tegemoet
in hun kooien. De Liefde werkt door alles heen. Dat is het Wonder van het Kruis. Elkanders lasten 
dragen wij. Onze Liefde gaat vooral uit naar degenen die het het moeilijkst hebben en het het meest 
nodig hebben. Verspil je liefde niet aan ijdele dingen. De Liefde laat niet met zich spotten. Wij 
mogen de liefde niet misbruiken. Wij hoeven niet afhankelijk te worden aan anderen. Wie Liefde 
geeft krijgt het vanzelf terug, als zaaien en oogsten. Het gaat er niet om Liefde te krijgen maar 
Liefde te zijn. Maar ga er dus wel wijs mee om. Bega het pad van de Liefde, kom tot de school van 
de Liefde. Wees een soldaat van de Liefde, geen spijbelaar. Het is oorlog. Het gaat om de oorlogs-
liefde, geen vakantie-liefde.

Liefde is een wapen. Ga er nauwkeurig mee om. Laat jezelf onderrichten en blijf luisteren. Loop het
niet vooruit, en blijf ook niet achterhangen. Leer het ritme van de Liefde en de koers. Het is je 
kompas. De ware Liefde is af te sterven aan je ego. Dat is de ware hulp die je een ander kunt 
bieden.

1 Korinthe 13

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Liefde is dus groter dan geloof. Het maakt niet uit wat je gelooft of welke religie je bent, want je 
moet alles zijn in de liefde : een Egyptenaar voor de Egyptenaren, een Surinamer voor de 
Surinamers, een Belg voor de Belgen en een Australiër voor de Australiërs. Het gaat er niet om een 
gelovenaar te zijn, maar een liefdenaar. Eerlijkheidshalve moet ik nu voor de bijbel opkomen 
omtrend het woordje geloof, want in het oorspronkelijke Aramees betekent het gewoon volharding 
en trouw. We moeten trouw zijn aan de liefde en erin volharden. Dat is het ware geloven, maar nog 
meer moeten we de Liefde zijn, en dan gaat het om de volmaakte, perfecte liefde. De 
oorspronkelijke christenen waren filosofen, liefhebbers van de kennis betekent dit woord letterlijk. 
Ook de grondleggers van de Evangelische beweging in de jaren 1700 en 1800, de Wesleyanen, 
waren filosofen, natuur-filosofen. Daarna is de Evangelische beweging afgeweken, want het liet de 
liefde tot de kennis los en stelde geloof boven liefde. Ze werden niet meer alles voor allen. Ze 
hadden het kruis verworpen en zo ook het wonder van het kruis. 



De Liefde is de ware drug. De Liefde is potentieel gevaarlijk, dus mag niet direct tot de mens 
komen. Het gaat om de liefde tot de kennis, waardoor alles gericht kan worden en afgestemd. De 
Liefde is een temmer. Dat is ook wat Filippi betekent, een belangrijk bijbelboek. Het betekent het 
liefhebben van paarden, wat een beeld is van het temmen. Het zijn de liefdes-temmers. Het 
Wesleyanisme leerde het perfectionisme, de leer dat een mens niet mag zondigen, en dat de Liefde 
perfect is en moet zijn. Voor een lager doel zijn we niet geroepen. De zonde verwoest alles, maar de
Liefde beschermt en leidt tot het eeuwige leven. De Liefde is eeuwig. 

De Liefde is dus niet Nazi horizontaal, maar is perfect vertikaal, en wordt alles voor allen. De 
Liefde prikt door alles heen, door alle maskers die mensen gemaakt hebben, en breekt door alle 
muren heen die mensen hebben gemaakt. De hemel is geen plaats, maar het bewustzijn van de 
Liefde. Ik wens jullie allemaal deze Liefde toe. Keer terug tot de ware Liefde, want de mens heeft 
een verschrikking gemaakt. We leven in een wereld waar geloof belangrijker is dan liefde. En het 
heeft alles kapot gemaakt. Het geloof van de mensen is een karikatuur van de liefde. De Liefde laat 
de mens minder worden opdat de Liefde meer kan zijn. De mensen willen altijd groter zijn dan de 
liefde. De Liefde is de ontwaking. Ik wens jullie veel ontwaking toe. Pas op met de drugs van 
geloof die scheiding brengt. Neem de drugs van Liefde. Dan kun je je waarlijk afscheiden van de 
zonde die tot verderf leidt. De zonde is vergif. Alleen de perfecte Liefde kan het genezen. Dit is een 
oorlog. En dat is ook wat het evangelie in het oorspronkelijke Grieks betekent. Het is een 
geestelijke oorlog die alleen door de perfecte Liefde gewonnen kan worden. De ware Liefde is te 
sterven aan je ego, oftewel zicht te krijgen op het verschil tussen de lagere mens en de hogere mens.
De mensen hebben alles omgedraaid. De hogere mens is de diepere mens, de mens die zijn leven 
gegeven heeft. 

Hoofdstuk 32. Van Calvijn tot Wesley 

Filippenzen 3: 12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik 
jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht 

Hier geeft Paulus aan dat het doel perfectie is, oftewel het perfectionisme wat ook door John 
Wesley werd gepredikt in het Wesleyanisme van de jaren 1700, het fundament van de Evangelische
beweging waar ze later van afweken. Paulus zegt hier heel duidelijk dat hij nog niet perfect is, dus 
het is onzin om te zeggen dat de bijbel onfeilbaar is als zelfs de bijbel zelf al aangeeft dat het niet 
onfeilbaar is. De bijbel is trouwens pas veel later na deze brief in elkaar gefrutseld door kerkleiders 
en hun notarissen, en ze maakten er een staats-apparaat van, grotendeels voor een markt en voor 
machtsuitoefening, om de mensen onder controle te houden. De bijbel is naar eigen zeggen dus niet 
volmaakt, en dus ook niet zo heilig. Maar er liggen wel belangrijke filosofische principes in 
verborgen. Wesley gaf al aan in zijn preken over het perfectionisme dat mensen opschrikken als ze 
het woord 'perfectie' horen. Ze kunnen daar niet mee omgaan, ze kunnen het niet aanhoren, want het
betekent dan natuurlijk dat ze hun zondige en losbandige levensstijl moeten opgeven. 

Wij groeiden op met een enorme angst voor de bijbel. Dat is het Woord van God werd er gezegd. 



Het had een enorm gewicht, terwijl het maar door mensen was geschreven, en het was ook nog eens
vertaald, en in werkelijkheid betekende het iets heel anders, want voor de vertaling waren ze heel 
selectief geweest. Dat werd ons niet verteld. We vreesden dus eigenlijk gewoon de Nederlandse 
vertaling. Elk woord, elke zin had een ontzettend zwaar gewicht op onze gewetens zo fragiel als een
eierdopje als kind. Toen ik naar het college ging in Harderwijk kwam ik daar een Surinaamse 
jongen tegen die dan wel toegaf dat de bijbel belangrijk was, maar nog belangrijker was de auteur 
ervan te kennen, en volgens hem was dat God. Ik wist niet eens dat het mogelijk was om 
persoonlijk contact te hebben met God, maar hij zei dat het mogelijk was. Hij gaf mij wat boekjes 
die erover gingen, en ik werd lid van een tijdschrift erover. Het ging ook over engelen. Het 
onderwerp interesseerde me zo, omdat ik uit een hele zware kerk kwam waar God heel ver weg was
en onpersoonlijk, dus ik zag wat licht aan het einde van de tunnel. Het werd een obsessie en mijn 
huiswerk ging er onder lijden, maar dat vond ik niet erg. Ik wilde hier mee verder. Ik kwam uit een 
zware gereformeerde gemeente genaamd de Nederlands Gereformeerde kerk, en die jongen en zijn 
boekjes en tijdschriften waren Evangelisch. Het was allemaal veel toegankelijker en lichter, en ik 
wilde graag ontsnappen uit de klemmen van mijn opvoeding, wat allemaal om bangmakerij draaide 
en mind control. We mochten zelf niet denken. Er werd voor ons gedacht en beslist. Als je daar 
vanaf week dan was je eigenwijs of geestelijk ziek in hun ogen, en dan kon je niets anders dan spot 
verwachten en onderdrukking, en dat roddelden ze ook allemaal door, en dan probeerden ze de hele 
omgeving tegen je op te zetten. De mening van de mensen, hun eigen mensen, daar ging het om, en 
voor hen was er niks anders. Ze keken niet verder dan hun neus lang was. Voor hen bestond alleen 
de Veluwe. Ze dachten dat de hele wereld de Veluwe was, en dat zij het bij het rechte eind hadden. 
Het waren de smerige, giftige klauwen van de duivel die mij niet wilde laten gaan.

In de originele bijbel, in de grondtekst, is God 'sophia', wijsheid en 'gnosis', kennis. Dit zijn 
vrouwelijke woorden, als godinnen, die beiden voor kennis worden gebruikt. Als kind had ik soms 
dromen waarin hemelse, moederlijke vrouwen mij riepen. Achteraf gezien is dit niet zo vreemd, 
want ik zat opgesloten in een vadercultus. Over een moeder werd niet gesproken, want dat was 
meer katholiek. In het tijdschrift van de Surinaamse jongen stond een advertentie voor een 
Evangelische bijbelschool. Ik aarzelde geen moment en vroeg een prospectus aan. Het was in 
Doorn, in de provincie Utrecht, in centraal Nederland, prachtig natuurgebied. Er zou onderwijs 
gegeven worden over de engelen. Dat wilde ik graag leren. Het was voor mij ook een grote 
ontsnapping uit de dorre, droge kerk waarin ik opgroeide waarin God onbereikbaar was, maar door 
over engelen te leren zou het iets meer dichtbij kunnen komen, en ik wilde de bijbel ook beter 
begrijpen, want het was allemaal zo obscuur. Ik droomde en dagdroomde er vaak over, op zoek naar
betekenis. Ik wilde een doel in mijn leven hebben. Ik vond de bijbel wel een mooi boek. Het sprak 
tot mijn verbeelding, maar het was ook eng. Ik zat helemaal vast in het Stockholm syndroom, maar 
zag dus een uitweg in die Evangelische bijbelschool. Ik wilde verdieping. Toen ik de prospectus las 
en de plaatjes bekeek, de school staande in prachtig, rustig natuurgebied, kwam er een hemels 
gevoel over me heen. Ik begon er al helemaal over te fantaseren hoe het daar zou zijn. Even mijn 
HAVO-diplomaatje halen, en dan er naartoe. Ik stapte daarom over van VWO naar HAVO. 



Hoofdstuk 33. Van Bijbelvrees tot Heilige Vrees 

De charismatische beweging, ik heb het altijd iets schitterend gevonden, want het doorbrak de muur
tussen hemel en aarde. Maar laat het duidelijk wezen dat er grote charismatische verdeelheid is. Er 
is een charismatische oorlog, waar wij al in de 90-er jaren over schreven en daarom ook 
waarschuwden. Al heel snel kwam er in ons netwerk, in 1993, het boekje 'Profetie - Speelgoed of 
Dynamiet' daarover uit. In de charismatische beweging werden veel spelletjes gespeeld, voor geld, 
macht en roem, en ik wilde daar niet aan meedoen en trok mij eerst van alles terug. Ik werd 
daarvoor zwaar beloond, want ik werd daardoor in de hemel opgenomen. Toen ik daar kwam was 
één van de eerste dingen die ik hoorde dat ik al mijn evangelische theologieën moest afleggen. Ik 
kreeg er een zwaard voor in de plaats, het zwaard van onderscheiding, en mijn ogen werden 
geopend. Ik keek terug naar de aarde en zag dat het een piraten aarde was. Alles was al ingenomen 
door geesten van misleiding. Veel mensen willen dat niet horen, en willen doorgaan met hun markt.
Ze willen iedereen voor hun karretje spannen. Maar de waarheid is diep binnenin. Angst was de 
enige manier om er door te komen, angst om te zondigen, angst om misleid te worden, angst om de 
hemel te verraden. Angst is voorzichtigheid, het alarm. Dit was ingebouwd in het zwaard. Het was 
een prachtig zwaard. Het is de heilige vrees, ook wel de Vreze des Heeren genoemd. Het houdt ons 
veilig en op het juiste pad, en is het begin van wijsheid en kennis. Mensen willen vaak de heilige 
vrees niet. Ze willen dat liever overslaan, recht op het doel afgaan, maar zo grijpen ze mis, zo 
grijpen ze de afgoden. Ze zijn roekeloos. Ze willen de snelle paarden, de snelle auto's. Ook zijn veel
mensen bang voor de heilige vrees. Ze willen liever vrolijk zijn, lekker alcohol drinken om al je 
zorgen en grenzen te verliezen. Maar was dat er niet om je te beveiligen ? Veilig verkeer Nederland,
hallo ? Waar bent u ?

Eens kocht ik een veilig verkeer CD voor mijn kinderen, wat ze zowel leuk vonden als leerzaam. 
Wat ik me nog ervan kan herinneren was het liedje : 'Wees voorzichtig in 't verkeer. De verkeers-
brigadier zegt het keer op keer', en als je dan niet zou luisteren dan zou je een rare snijboon zijn 
volgens het liedje. Zo waar, zowel in het aardse verkeer als in het geestelijke verkeer. De heilige 
vrees is leerzaam en leuk, want het leidde mij tot de hemel. Het is leerzaam en daarom is het leuk. 
Het was ook een kunstvorm. Creativiteit is de beste leermeester. De mens mag spoorzoeken naar 
het geluk in het kruis. Niet dat we gelukszoekers of goudzoekers zijn, maar de verborgen kennis is 
het geluk. Dat is waar de filosofie over gaat, de wijsbegeerte. Je begeert niet het materialisme, maar 
de dingen die boven zijn. Dat is het ware plezier maken, en dat is waar de charismatische beweging 
over gaat, de muren tussen hemel en aarde doorbreken. Het doel van het leven vinden, dat is geluk. 
Dat is het ware geld. Het is geestelijk geld. Hier mogen we in zwemmen als Dagobert Duck. Kennis
is geld. Het mag op ons regenen. Hemelse regen. Prachtig vond ik dat altijd, de symboliek van 
Dagobert Duck. Het is heel dualistisch.

Maar de lagere mens op aarde houdt van het aardse geld wat hem verdicht. En de lagere mens, het 
ego, haat de angst in alle vormen. Het wordt als een spelbreker gezien, niet als onderwijzer. De 
mens heeft geen tijd om ernaar te luisteren. Alhoewel ik een aardse vrouw had was de Heiligte 
Vreze mijn ware vrouw. De mens MOET een relatie aangaan met de heilige vreze, anders zal de 
mens uit de bocht vliegen. De mens MOET afremmen. In de geschiedenis, voordat de 
charismatische beweging in de jaren 1900 kwam opzetten, was er namelijk EERST in de jaren 
1700-1800 het Wesleyanisme van de Heilige Vreze. Mensen kwamen in een bepaalde stroom van 
voorzichtigheid terecht uit angst om te zondigen en een vat te zijn voor demonen, en begonnen te 
trillen en te beven. Natuurlijk was dit tweeledig, want laten we eerlijk wezen : het christendom heeft
mensen door de tijden heen altijd bang gemaakt voor de eeuwige hel. Er IS een consequentie 
verbonden aan de zonde, maar de eeuwige hel is slechts symboliek. Als je mensen gaat bedreigen 
met eeuwige marteling als ze niet doen wat je zegt, dan is dat crimineel. Grotendeels is het 



christendom dus piraats en een criminele cultus. Vandaar dat ik hierover weer begin, zoals ik dat 
altijd heb gedaan. Er is een exodus, een uittocht, mogelijk als we naar de wortels ervan gaan, als we
gaan naar de diepere filosofie ervan, in dit geval tot de filosofische charismatische beweging. Er 
zijn twee sporen in de charismatische beweging : een goed spoor en een slecht spoor, en daar 
tussenin groot grijs gebied. Velen gooien er met de pet naar als ze dit horen, want ze willen maar al 
te graag met pensioen gaan. Ze willen het leger niet in. Daartoe kwam de Toronto beweging in 
1994. Mijn vrouw toendertijd zei al direct dat het onzuivere koffie was, en we hadden er sindsdien 
veel tegen gewaarschuwd, want het was een pensioenfonds gebracht door demonen tot de kerk, en 
velen vielen erin. Vlak voor de 1994 uitstorting, in begin 1993, had ik al een zware confrontatie met
dit ding. Ik ontmaskerde het in een tijd van vasten en afzondering, in een lange strijd. Ik versloeg 
het door de heilige vreze, die als een bal om me heen was, van hoge stroom, en toen ging dat ding 
ergens anders naartoe en kwam in de vorm van de Toronto beweging omhoog om te kotsen over de 
hele wereld. Wat een ellende was dat, zeg. Eén grote chaos, een charismatische chaos. En ik wist 
wat het was, maar velen wilden niet luisteren. En we verloren verschillende vrienden hieraan.

Hoofdstuk 34. Dure Kleren ? Scheur je Kleren 

Grote auto's ? Dure kleding ? Er is een verschil tussen de geestelijke charismatische beweging en de
materialistische charismatische beweging, die ook wel het welvaarts-evangelie wordt genoemd, het 
prosperity gospel. We leven in de matrix, een wereld die gesimuleerd is, om ons van het diepere af 
te houden, dus de materialistische charismatische beweging is PER DEFINITIE al bedriegelijk. En 
auto's brengen moeder aarde om zeep, dus waarom grote, dure auto's willen ? Het is allemaal voor 
het oog. De materialistische charismatische beweging, oftewel het voorspoeds-evangelie is anti-
natuur. Dure kleding ? Stropdasje om ? Om gezien te worden ? En hoe ? SCHEUR LIEVER JE 
KLEREN en keer terug tot de natuur. Wat minder mag wel, want we moeten één zijn met de armen.
Kleed je eenvoudig, opdat je zinnen niet van het diepere pad worden afgeleid, en dan kun je 
profetisch gezien naar de juiste kleding worden geleid, zodat je kleding niet een dwangbuis is of een
slavenjuk van de duivel, zoals vaak in de hedendaagse mode. Trek de wapenrusting van de duivel 
niet aan, want die zal zich tegen je keren en je opvreten. Je kan je ook leuk kleden op een andere 
manier, op een meer creatieve manier. Breek de code van de matrix. De kerken zijn vaak mode 
shows waarin de mensen laten zien hoe conform ze nog zijn aan de afgoden van de stad. Het is een 
belachelijke bedoening. Waar gaat het ze nu om ?

Ik vluchtte van de Calvinistische Veluwe tot het Wesleyanistische Centraal Nederland in en om 
Utrecht, waar de Evangelische bijbelscholen waren. In Doorn was de Evangelische Bijbelschool, 
waar ik naartoe ging, en in Amersfoort was de EH, de Evangelische Hogeschool, in Soest In de 
Ruimte, en de centrale pinkster bijbelschool zat in Lunteren, waar ik voor het tweede jaar naartoe 
ging. Ik was namelijk meer en meer geinteresseerd in het charismatische, en daar was op de EBS 
niet echt ruimte voor. Ik wilde het dus hogerop zoeken, maar daar begon het pas. Allemaal 
tegengestelde meningen en theologieën, en ik kwam in een charismatische oorlog terecht waarvan 
ik me uiteindelijk terugtrok, en wel moest, want ik kwam onder de heilige vreze en raakte 
depressief. Dat was mijn redding. De stof op de CPB was ook zo ontzettend droog, en ik studeerde 
meer in de bibliotheek, waar alle charismatische en demonologische boeken waren dan in de klas 
zelf.



Geestelijkheid kan in principe ook nog heel vaag zijn, maar het gaat om het filosofische, 
methodische charismatische, want er is een diepere mens met een diepere structuur. Dit is heilige 
filosofie, hemelse filosofie waartoe je mag ontwaken om te zien dat alles metaforisch is. Het is een 
bepaalde taal, en we mogen tot een steeds diepere betekenis komen. Dan pas wordt pas echt de 
muur tussen hemel en aarde afgebroken. Nadat ik van de bijbelscholen afgekomen was heb ik er 
veel dromen over gehad, twee prachtige scholen met een prachtig natuurgebied ertussen, en daar 
ging alles gebeuren. Het waren twee fundamenten van mijn leven, en het zou zich alleen maar gaan 
verdiepen, alles, wat ik er geleerd heb, de mensen die ik er ben tegengekomen, de gebeurtenissen, 
enzovoorts, enzovoorts. Het zijn twee filosofische centra in mijn leven. We maken niets voor niets 
mee. Alles is een code van iets veel groters. Zo is dat ook in jouw leven. Dat is de semiotische 
filosofie, van de uitleg van tekensystemen waarin we opgroeien. Dat is de cryptosofie die ervoor 
zorgt dat we dingen niet teveel dramatiseren. Alles heeft creatieve potentie. Dit ontstaat in de 
shamasofie, de filosofie van het shamanisme, van het verdiepen, het contact maken, het natuurlijke 
charismatische. Het oorspronkelijke charismatische is dus iets indiaans, van de natuurmens. 

In de kerk draait alles vaak in cirkeltjes. Er wordt niet afgeweken van het boekje, maar wij zijn 
geroepen om het boekje te doorbreken en om het boekje te verdiepen, in verband te brengen met 
andere boekjes en de verborgen hemelse boekjes. Wat een grote taak ligt er voor ons weggelegd. Er 
is nog veel werk te doen. Iedereen is hiervoor geroepen, maar slechts weinigen geven er gehoor aan.
Dat is de natuurlijke selectie. Het gaat om de eenlingen, en die moeten juist hierdoor getest worden, 
anders heeft het geen fundament en glijden ze gewoon met de dode massa mee. Zodra iedereen 
zomaar met je meeglijd, en iedereen spreekt wel van je, dan weet je dat er iets goed fout zit. Gij zult
de meerderheid in het kwade niet volgen. We worden zo getest opdat we geen water bij de wijn 
doen. Een oud gezegde zegt : 'Hij die een stuiver zal stelen zal een daalder stelen,' wat John Wesley 
ook aanhaalde in zijn preek 'Over de Opvoeding van Kinderen'. D.w.z. als ze een klein beetje de 
grens verleggen zullen ze die grens steeds verder verleggen. Vandaar dat alleen de radicalen, de 
perfectionisten, zullen overleven in de golven van verleiding en misleiding die door de duivel over 
de wereld worden uitgegoten. Een klein beetje zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.

De kern van deze preek is : 'Zonder God kan de mens niets goeds denken en niets goeds doen. God, 
als wijze moeder, breekt de wil van een kind de eerste keer wanneer het opkomt. Hen wordt 
ingetogenheid geleerd en een diepe overtuiging. Rijkdom brengt geen geluk. Ze worden gehard in 
het liefhebben en dienen van de kennis. Hen zal geen pijn bespaard worden om hen dat te leren. 
Hen moet geleerd worden de leugen en de ijdelheid te haten en te verachten.'

Zo blijft het kind veilig. Daarom is het leven zo moeilijk. Zo kunnen we dat verklaren. De kennis 
door tucht verkregen is de ware rijkdom. Zonder tucht gaat het niet diep genoeg. 



Hoofdstuk 35. In de Naam van Afrika - de Steen van de Filosofen 

De Waarheid is al om ons heen, maar we moeten er slechts toe ontwaken. De Waarheid is al 
gecodeerd in onze geschiedenis en ons verleden, maar we moeten er toe ontwaken. ALLES is al 
gebeurd. Wat we zien zijn slechts reflecties daarvan. De geschiedenis is een steen die we mogen 
draaien voor de juiste reflecties. We moeten het raadsel van deze steen oplossen, van deze 
spiegelsteen, de steen van de filosofen. DAT is de opdracht van de mens. Ga niet dom lopen doen, 
sleur de mens niet mee in zonde en allerlei onzinnigheid. ONDERWIJS ze. Wees een goed 
voorbeeld. Verdoe je tijd niet met ijdelheden. Het verziekte verstand van de mens wat altijd maar 
roddelt en excuses verzint zal BREKEN, en alleen de waarheid zal overblijven. Dit zal alleen 
gebeuren als de mens ontwaakt, maar nu slaapt de mens. Als de mens ontwaakt zegt de mens : 'Oh 
ja.' 

In een droom danste ik met een verongelukte gospel zanger die begin tachtiger jaren met een 
vliegtuig neerstortte. Hij zong 'Afrika, Afrika, Afrika', en we waren ook in Afrika. De Egypto-Judeo
fundamenten liggen veel dieper in de wildernisen van Afrika. Als de mens ontwaakt tot Afrika komt
de mens eerst in de Egyptische labyrinten, voor zwerftochten door de hieroglyphische tunnels van 
de piramides, maar dan moet de mens dieper Afrika in om het te ontraadselen. Hier wordt alles aan 
afgemeten, en dat is het ware evangelie, dat van de armenhulp. Ik meet alles af aan Afrika. Afrika 
heeft altijd het zwaarst op me gedrukt, en bij iedere gedachte die ik heb, elk woord wat ik spreek en 
elke stap die ik zet, meet ik het af aan Afrika, aan de armenhulp, levende vanuit moeder Afrika. 
Anders ben je levende al dood. Het Westen wordt door vreemde parasieten in bedwang gehouden 
die de mensen met vreemde afleidingen programmeren en het is om ziek van te worden, maar dit 
komt door een gebrek aan Afrika-bewustzijn. Ik heb dit al heel lang met lede ogen moeten 
aankijken. De mens wordt geleefd. Het is allemaal ijdelheid. 

In het Eeuwig Evangelie werd er al gesproken over een groter Afrikaans evangelie :

Savaninen 14, de Rode Steen
10. En er was een plaats genaamd het tweede Golgotha in Afrika, en de Heere maakte deze plaats 
groot. 11. En vanuit alle hoeken van de aarde werd deze plaats bezocht, maar de apostelen spraken :
'Het heil is niet te vinden in een plaats of een persoon, maar in het hart dat zich verborgen houdt.' 
12. En de gemeente werd een volk van eenlingen, en zij die de krachten van het ijs niet konden 
aanvaarden vielen weg van de Heere. 13. En in die dagen hielden familiaire en sociale geesten velen
tegen om behouden te worden.  

Savaninen 7
8. Dit zijn de woorden van de tweede Mattheus voor de laatste dagen. De Heere heeft u een tweede 
Christus gegeven. 9. En zijn tweede engelen kwamen tot Hem om hem op aarde te dienen. Hij stierf
aan het kruis van honger in de streken van Afrika, bespot en alleengelaten door de gemeente. 

Savaninen 4
13. En de Heere leed in het hongerend Afrika, maar zijn gemeente heeft hem niet gewild. 14. 
Daarom zal de Heere de eerste gemeente wegvagen en de tweede gemeente behouden. 15. En de 
Heere zal zijn eerste christus wegnemen om zijn tweede christus te zenden met een nieuwe wet. 

Sorsol 3, de Steen der Indianen
10. Heere, ik draag het Kruis van Hongerend Afrika, als een verborgen boodschap van u. Heere, ik 
draag het Kruis der Indianen in mijn hart, en neem het aan, om tot u te komen. Ik draag hun kruis en



neem het aan, om tot u te komen, die lijdt in het binnenste der aarde. 

De Openbaring van de Rode Steen 9, de Rode Steen
11. Zijn tweede ziel zal ons leiden door zijn tweede woord. Oh tweede christus die stierf aan het 
tweede kruis, de honger in afrika, de gemeente heeft het niet verstaan, maar vanuit het verborgene 
zal een tweede gemeente voor hem zorgen, hem balsemen met de zuiverste honing, bij zijn 
geliefden zal hij zijn. laat de leeuw nu spreken, en de cobra. 

Tot zover het EE.

Dan zijn er een heleboel christenen die zeggen : 'Ja, maar Jezus dit en Jezus dat, en in de naam van 
Jezus dit, en in de naam van Jezus dat.' Neen. De mens moet stoppen met spelletjes spelen. Het 
Jezus principe wijst terug op Afrika, en het lijden van Afrika is veel groter dan een driedaags kruis 
en een driedaags gevecht in de onderwereld, want dat was slechts symboliek. Het westen heeft alles 
verletterlijkt en verdicht, opdat Afrika vergeten zou worden. Dus nee, niet in de naam van Jezus, 
maar in de naam van Afrika. Het Jezus verhaal was een gelijkenis, zoals het al werd aangegeven, 
maar de kerk wilde het niet zien en bleef er als een blinde, dolle zot omheen dansen. In de naam van
Afrika : WORD WAKKER. Jezus had Afrika als schuilplaats tegen Herodus anders zou hij als kind
al zijn omgebracht, en Israel werd in het OT door Afrika van de hongersnood gered, maar nu heeft 
de kerk grotendeels Afrika vergeten. Rijk willen worden, duur willen doen, materialistisch leven is 
spotten met Afrika, en dan spot je met God zelf. Als je een vriend wil zijn van de stadse spelletjes 
ben je metterdaad een vijand van Afrika en dus van God. Gebruik je het kruis om Afrika te negeren 
of om op Afrika te WIJZEN. Groot verschil. Afrika is de sleutel. Het is de grootste wond van de 
aarde. Wie het negeert pleegt in principe gewoon zelfmoord en is hartstikke gek. De evangelische 
beweging staat helemaal stijf van de armenhaat door al hun vuile dogma's die Afrika er buiten 
houden. Het is hysterisch. Aan Afrika wordt alles afgemeten. Afrika is de ware weegschaal en veer 
van Ma'at waar de harten en de zielen tegen gewogen worden. Er is geen oordeel tegen hen die de 
armen daadwerkelijk liefhebben, die tot de Afrika verlichting zijn gekomen in de eindtijd. De 
Liefde wast en bedekt alle zonden. Jezus wees op Afrika. Jezus was Afrika.

Mattheus 25
35Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij 
te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36naakt en gij hebt 
Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij 
gekomen. 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij 
U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 
38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U 
gekleed? 39Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40En de
Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn
minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 

Telkens maar Jezus zeggen als je tot God wil komen zal je niet helpen. God prikt recht door je hart 
heen. Zeg eens een keertje Afrika, in de naam van Afrika, dan kom je werkelijk tot God. Afrika is 
de weg tot de hemel. Dan heb je de steen der filosofen gevonden. 



Hoofdstuk 36. Het Betelgeusische Afrika 

'Afrika' betekent de aarde ingaan, de onderwereld, het anonimisme, wat zal leiden tot de 
ondergrondse zee, een beeld van de dualiteit, van het perspectivisme. Het vorige onderwijs reikte 
een sleutel aan tot een diepere kernlaag in Betelgeuse, namelijk van het Betelgeusische Afrika. Het 
is van belang het element aarde te balanceren met het element zee, zoals het ook van belang is om 
het Egyptische Afrika te balanceren met het niet-Egyptische Afrika, want Egypte is slechts een 
verre uithoek van Afrika. Egypte is als de brug tussen Israel en Afrika, waardoor de mens het 
Egypto-Judeo fundament mag verdiepen. De grootste ongelukken komen er als deze balanzen er 
niet zijn, en vandaag de dag mag de mens weer tot deze balanzen ontwaken. Zoals in het boek 
Openbaring staat opgetekend komt de ontwakende mens tot de zee van de Urim (Aramees) om het 
lied van Mozes te zingen. Er zal dus een nieuwe exodus plaatsvinden. De mens moet zowel in als 
uit Egypte gaan om tot de diepere Afrikaanse fundamenten te komen, in het Betelgeusische Afrika 
in Orion. In dit gebied is Maraka een zeegodin, wat op aarde werd geprojecteerd als Marokko in 
Noord-West Afrika, in de uithoek. Zij bracht Hastar, een andere godin, het Woord, wat op aarde 
werd geprojecteerd als Hathor in Egypte, de opvoedende godin. De mens wordt zo opgevoed door 
het Woord uit de zee. Trali is de zoon van Hastar die zij opvoed, zoals Hathor Horus opvoedde in 
Egypte. Het mandaat van deze Betelgeusische-Afrikaanse religie (filosofie) is 'dieper in de aarde tot
de zee komen'. In het boek Openbaring heeft de mens zowel een strijd tegen het beest van de zee als
het beest van de aarde. 

Dit heeft heel veel met mijn eigen cryptosofische leven te maken, want alles is een cryptische 
boodschap. In 1980 gingen we met de familie, en het gezin van de jongste zus van mijn vader, op 
vakantie naar Hellendoorn. In die tijd werd ook op de televisie de serie the Lost Islands, de verloren
eilanden, uitgezonden, van een groep kinderen uit allerlei landen die op een schip genaamd 'the 
United World' varen, maar door een storm terechtkomen op een onbekend eiland waar een hele 
vreemde religie heerst. We moesten en zouden het zien, wilden geen aflevering missen, en dat kon 
op de camping gelukkig. Een vriendinnetje daar kwam uit Amsterdam en zong een liedje van de 
wegenwacht, wat in die tijd veel op de radio was. Op een spelletjesdag werd een winnaar bekend 
gemaakt. Het was mijn nichtje, en ze liep al naar voren om haar prijs in ontvangst te nemen, maar 
ineens kwam er ook een ander meisje op af. Die bleek dezelfde naam te hebben, en voor haar was 
de prijs bestemd en niet voor mijn nichtje. Toen we weer weggingen baalde ik, want ik miste het 
vriendinnetje uit Amsterdam. Met de familie van mijn moeders kant gingen we weleens naar een 
pretpark in Hellendoorn. Mijn favorieten waren de spookgrot en de achtbaan. Hoe los je zoiets 
cryptosofisch op ? Het laat zich niet forceren, maar begin negentiger jaren ging ik naar de 
Evangelische bijbelschool in Doorn, en voor het tweede jaar stapte ik over naar de Pinkster 
bijbelschool in Lunteren, aan de rand van Gelderland, tegen de grens van de provincie Utrecht. Het 
lag dus tamelijk dichtbij elkaar in het centrum van Nederland. Prachtig natuurgebied, maar in die 
overgang had ik een zware ervaring, en ik raakte depressief, en het was als de hel toen ik naar de 
Pinkster Bijbelschool ging, terwijl ik ook zo nu en dan de hemel kon aanraken. Het was heel 
dubbel, maar dit was dus Hel en Doorn, de twee bijbelscholen, gecodeerd in de Hellendoorn 
vakantie. Op de Pinksterbijbelschool, Hel, de moeder van de onderwereld, ontmoette ik mijn 
Amsterdams-Surinaamse toekomstige vrouw, zoals ik destijds in 1980 op de Hellendoornse 
camping een Amsterdams vriendinnetje had. Die zong dus het liedje over de wegenwacht, die dus 
helpt bij pech onderweg en iemand op sleeptouw neemt, als een poort of brug. We trouwden toen in
Amsterdam en gingen daar wonen, en ik werkte daar in een Afrikaanse gemeente met een 
Afrikaans-Ghanese vriend van de Evangelische bijbelschool (Doorn), de broer van een vermoorde 
Ghanese president. Amsterdam sloeg dus een brug tussen beide scholen, tussen Hel en Doorn. Op 
de Evangelische bijbelschool in Doorn had ik ook voor twee maanden een Afrikaanse vriendin van 



de Kaap Verdische eilanden, maar dat liep al gauw totaal niet meer, en ik klapte helemaal dicht. Ik 
was blij toen het voorbij was, maar het was denk ik ook gewoon een groot cultuur-verschil. Het was
dus heel internationaal, want het was Nederland, Afrika en Suriname, en zo was dat ook op het 
schip uit die serie uit 1980 over die vreemde religie waarin ze terecht kwamen als gevangenen. Hel 
en Doorn is ook verbonden aan het sprookje Doornroosje, want de slapende Doornroosje werd als 
eenling bewaakt door doornenstruiken die om het kasteel groeiden, en ze werd vastgehouden door 
de heks, Hel. Zoals ik al zei is dit iets dualistisch. Ik kon ook de hemel zo nu en dan aanraken, en ik 
werd ook opgenomen in de hemel uiteindelijk. Daarna bleef ik vele dromen krijgen over Afrika en 
Suriname.

En het voorval met mijn nichtje ? Dat zie ik als twee realiteiten die contact met elkaar maakten, een 
parallelle wereld die kruiste met deze wereld. Het was een dimensionale poort. Mijn nichtje werd 
vervangen. Het was een soort wisselkind moment. En dit is een belangrijk iets voor het herstel van 
de wereld. Dat is ook wat een achtbaan doet, alles even omgooien. Het heeft metaforische waarde. 

Hoofdstuk 37. Het Soevereine Oordeel 

Als demonoloog ligt er ook een shamanistische taak, als diepte-demonoloog. In de onderwereld 
moest ik predikanten van de Gereformeerde Gemeente vrijzetten, waaronder ook een predikant uit 
mijn geboorteplaats. Een aantal maanden geleden kwam hij tot mij. Hij was al jong overleden aan 
een ziekte. Hij was inmiddels ook bezig geweest in de Egyptische wortels van het christendom wat 
veel 'boorwerk' en 'entwerk' is, telkens dieper en dieper. Ik kwam hem tegen in een grote woestijn 
en hij gaf mij prachtige esoterische bruine lederen riemen, osirische. Ik had daar een aantekening 
van gemaakt en dat schrijf ik nu even over. Het was een korte aantekening. Vandaag verscheen hij 
weer aan mij. Ik heb twee boeken van hem hier liggen, en hij wilde dat ik wat uit zijn dagboek las, 
en leidde mij tot 19 juli, waar ik begon te lezen. Het ging over het vraagtekens zetten bij de 
rechtvaardigheid van God toen God de farao strafte omdat hij het volk Israel niet vrijliet. Het hart 
van de farao werd verhard, en zo gebeurde dat ook met het volk tijdens het leven van Noach. Het 
volk dreef de spot met de boodschap van Noach, met het schip wat hij bouwde. 'Laat ons eten en 
drinken, want morgen sterven wij.' En toen moesten de oordelen van God komen, ook al zijn die 
voor een mens niet altijd te volgen, maar dat is de heilige soevereiniteit, die zich niet aan 
mensenregels houdt, maar overal doorheen breekt. De mening van de mens, die trouwens altijd 
weer verschilt, is onze maatstaf niet. Wij mogen daarom rusten in het oordeel, rusten in de tucht, 
want het is goed. De zonde moet gestrafd worden. De mens kan dat niet goedpraten. Voor 
verschillende evangelische gemeentes die in liefde, vergeving en genade geloven is dat soms 
moeilijk te aanvaarden. Sommigen beweren dat we nu in het genade tijdperk leven, terwijl het OT 
het tijdperk was van het oordeel. Osiris stond ook voor het oordeel in de onderwereld, wat als een 
filter werkte. Het gaat om het diepere Egyptische oordeel, opdat de mens niet verzwaard wordt met 
de zonde. Er moet een duidelijke scheiding zijn. De riemen duiden op een zekere discipline en op 
de heilige gebondenheid en verbondenheid met de hogere kennis. Natuurlijk wordt de mens dan 
soms aangevallen, maar dan mag de mens rusten in God's soevereiniteit. God weet wat het beste is 
voor de mens, en de tucht is waarlijk een beveiligings-systeem en zo ook het oordeel. Daarom 
moest God Egypte wel slaan en daarom moest God de zondvloed wel brengen, anders zou alles 



verloren zijn. Wij mogen deze lijnen ook in ons eigen leven ontdekken.

Het gevaar werd mij vroeger al getoond met die specifieke Evangelische gemeentes die liefde, 
vergeving en aanvaarding predikten. Het zijn de New Age muizen. Demonologisch gezien dus niet 
verantwoord. Wij moeten ons vast blijven houden aan het oordeel, en dat begint bij onszelf. Wij 
mogen niet indutten, niet met pensioen gaan en zomaar alles om onsheen aanvaarden, want de 
vijand loert op de mens en infiltreert waar hij kan. 'Wij moeten rein blijven, niet schijnheilig. Er 
staat teveel op het spel,' sprak de Gereformeerde Gemeente predikant. 'Het oordeel begint in het 
hart, in God's huis. Het oordeel is onlosmakelijk verbonden aan de heilige gebondenheid.'

Het is soms moeilijk voor een mens God's wegen van tucht en oordeel in ons leven te begrijpen. 
Maar de mens moet de ingewikkelde wetten van ascese en beveiliging leren begrijpen. Er is geen 
andere weg dan het smalle pad en de nauwe, enge poort. Alleen dat kronkelige bergpad leidt tot 
leven, en alle andere wegen leiden tot de dood. De vijand biedt veel wegen aan met veel make up, 
als maskers, om de mens weg te leiden van het smalle pad. De vijand vreest het smalle pad. De 
mens moet worstelen, de mens moet strijden om in te gaan. Velen zijn geroepen, maar weinigen 
zullen ingaan, en dat is ook juist een test om te zien of we de massa's volgen of de waarheid. En 
volgen we personen of volgen we principes ? Principes kunnen zich overigens wel weer 
personificeren maar daar mag geen misbruik van gemaakt worden. Daarom gebruiken we voor het 
gemak nog steeds soms het woord 'God', omdat dat in deze taal de gepersonificeerde kennis is. Het 
is dus zeer zeker niet letterlijk, maar archetypisch, symbolisch, oftewel filosofisch. Een mens komt 
op dit pad en zal dan duizenden aanbiedingen krijgen van de clowns van luilekkerland om hem te 
testen. De massa's zullen hem proberen te verleiden, en dan is de vraag : Wil de mens het gemak of 
de waarheid. De mens houdt van gemak als gebak, maar het sust de mens in slaap. Daarom komt 
het aan op het hart. Doe je water bij de wijn, of ben je op zoek naar het pure ? Vele evangelischen 
worden hier nerveus van. Sommigen noemen het : 'op eieren lopen.' Ze willen graag vrij zijn, doen 
wat ze willen, maar wie volgen ze dan eigenlijk ? Niet eens Jezus meer, want Jezus zei : 'Niet mijn 
wil, maar uw wil geschiede.' En Jezus sprak alleen maar als God eerst sprak. Jezus predikte dus 
geen vrije spraak, maar het hemelse robotisme, oftewel het perfectionisme, wat de oorspronkelijke 
wortel was van de evangelische beweging, namelijk het Wesleyanisme. 

'Ja, maar je moet als een kind zijn,' zeggen sommige evangelischen dan. 'Al dat kennis gedoe leidt 
tot opgeblazenheid.' Zij willen het rebelse, vrije kind, wat zich aan niets of niemand stoort, maar het
ware 'kind zijn' betekent verbondenheid aan de moeder, het leeg worden van je eigen verlangens en 
de moedermelk drinken en vanuit de bron nieuwe inspiratie opdoen, en de bron voedt op en 
onderwijst tot hemelse volwassenheid. Het kind is juist het beeld van het heilige robotisme in de zin
dat het verbonden is en blijft aan de ware wijnstok. De vijand probeert dus heel sluw een heel 
andere betekenis te geven aan het kind, om zo het New Age kind te laten komen, zodat de mens 
wordt afgesneden. De vijand heeft een spijbelkind neergezet als rolmodel voor de van het 
Wesleyanisme afgeweken evangelische beweging. Waar komt het op neer ? Deze 'kinderen' slaan 
elkaar de hersens in, omdat ze hun ego niet hebben afgelegd. Het zijn betweterige, narcistische, 
verwende kinderen die altijd hun zin moeten hebben, anders slaan ze er op los. Het zijn 
terroristische kinderen, want ze beloven eeuwige marteling aan hen die hun dwaze denkbeelden niet
volgen. Ze lopen rond met zwaar militair geschut. En daarom moet het oordeel komen, en daarom 
moet de filosofische oorlog gestreden worden. 



Hoofdstuk 38. Het Snelheidsgeweld op de Evangelische Snelwegen 

Een profetisch mens gaat soms door dorre periodes, wat nodig is om van alle valse zintuigen en 
valse zintuigelijke informatie wat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt los te komen. Het 
profetische leven moet verder ook aan allerlei voorwaardes voldoen, net zoals een televisie of radio 
alleen kan werken als alle techniek compleet is en er geen onderdelen missen. Het is de kritiek die 
ik heb op de latere Evangelische beweging die van de methodiek van de filosofie is afgeweken, van 
Wesley (jaren 1700) en Nietzsche (jaren 1800). Zo ontstond er een opwekkingsbeweging die wel 
heel opgewekt was. Het heilige pessimisme en nihilisme (Nietzsche) en het heilige perfectionisme, 
het completisme (Wesley) werd overboord gegooid, en de mens werd tot snelheidsduivel. Vaak 
wilde de mens niets of niet veel meer van het profetische afweten, want men had immers de bijbel 
en dat was voldoende. Toch waren er dan ook enkelingen die met profetie aan de gang gingen, maar
ook dat moest snel snel, want de methodiek was verloren gegaan en moest verloren gaan, want het 
was voor hen een sta in de weg. Het profeteren werd tot snelkook-cursus en de grootst mogelijke 
ongelukken kwamen ervan, want het deed de mens volkomen uit de bocht slaan. Zo werd profetie 
tot een formule één spelletje, de profetische mens als autocoureur. Hierdoor, door snelheidsgeweld, 
klapten de hogere zintuigen nog meer dicht. De mens werd zo tot een rover van profetische items, 
en die werden dus helemaal uit de context gerukt en verdraaid, als een piratenbuit, omgesmolten 
goud. Het werd een tirannie. 

De sleutel tot het profetische leven is juist het afremmen, het aandacht geven aan de tussenstappen, 
steeds meer, totdat de mens tot de natuur is teruggekeerd, tot de natuurlijke processen. Als de mens 
alles in de versnelling gooit omdat de mens de eerste wil zijn, of gewoon niet kan wachten, dan is 
het profetische doel verloren. Het is juist een discipline van geduld, een school van vertraging en 
herhaling. De mens wil snelle feestjes, dikke spierbundels om gezien te worden en ontzag op te 
wekken. Een Nederlands schrijver schreef hierover dat dit min of meer een martiale 
onverschilligheid is die onvolwassenen afkijken van reclamefilmpjes van sterke drank, wat eerder 
medelijden opwekt dan ontzag. Gelukkig prikken er vele mensen doorheen, maar nog steeds is de 
Evangelische beweging die blijdschap als graadmeter ziet van het contact met God als een 
koersloos schip losgeslagen van de profetische kade. Zij die er doorheen prikken zien onzekere 
mensen die 'er bij willen horen', 'die iets willen voorstellen', en daarvoor over lijken gaan, en zo een 
karikatuur van zichzelf maken. Daarom zegt de Evangelische beweging ook vaak dat de wet er niet 
meer is, want nu leeft de mens vanuit genade. De wet heeft afgedaan. Natuurlijk heeft de lagere wet
afgedaan, maar dat wil niet zeggen dat er geen hogere wet is, en die hogere wet is beslist niet 
genade, want zo wordt er nog niks opgelost, en kan iedereen maar aan blijven rotzooien. Hup, nog 
een drankje er tegenaan. De evangelische mens overdrijft teveel, ziet niet meer dat het meerdere 
hem opgeblazen heeft gemaakt tot het punt dat hij is ontploft. Juist het mindere is meer, en dat hele 
traject staat zelfs in de bijbel beschreven. Ze zijn niet eens bijbels, kennen hun bijbel ook niet, want 
alles is toch genade. De lat wordt niet hooggelegd. Wesley en Nietzsche zijn overboord gegooid, 
want zij waren spelbrekers. Nu eten ze alles uit blik. Ze zijn zichzelf tot wet geworden, de 
wetteloosheid, en daarom heb je ook vaak het idee dat je niet tot ze kan doordringen, want het zijn 
snelheidsduivels. Ze luisteren niet. Ze hebben een grote helm op, maar waar zal die helm hen tegen 
beschermen ? Niets kan hen meer beschermen met zo'n vaart. De ontploffing is allang geweest en 
ze liggen al in het ziekenhuis. Het is allemaal nog slechts illusie. 

Vannacht had ik een droom over die Evangelische Tarzan. De spieren rolden over zijn lichaam, en 
hij hield van hard geluid, om alle profetische stemmen te doven, ook om alle woestijnen te doven. 
Hij wilde alles snel snel. Hij waande zich de koning van de natuur, van het oerwoud. Hij had zich 
dit helemaal ingebeeld, had alles om zich heen opgekocht, maar het kwam nogal dom over. Je kon 
hem niet bereiken, er was geen klik. Hij zocht naar zijn ingeblikt voedsel, naar zijn koelkast, want 



hij kon eigenlijk niet in de natuur leven. Hij kon niet overleven, dus alles was maar tijdelijk. Hij zat 
achter het stuur van zijn grote truck, zijn lichaam, maar het was allemaal kunstmatige natuur, en de 
ware natuur liet hem vastlopen, omdat hij de tussenstappen niet had. Hij sloeg grote stappen over. 
Dit is de lagere natuur, het ego. Die kijkt totaal langs je heen, luistert totaal langs je heen, totaal 
afgeleid. Na Wesley, Nietzsche en Darwin kwam Tarzan. Prachtige boeken, maar het liet de lagere 
mens zien, het ego wat nog wilde heersen. Langzaam zou het ego door de natuur worden ingesloten.
Daarna kwamen de Gor boeken, als het instituut van het ego. Het individuele ego van Tarzan werd 
zo tot een collectief ego. Het is heel dualistisch. Ik heb altijd een haat-liefde verhouding met die 
boeken gehad, zoals ook met de bijbel. Toen kwam de Tweede Bijbel, en dat moest wel, want de 
mens was verbrand. De Tweede Bijbel stapte op de rem, bracht het ijs. De mens moest niet sneller 
horizontaal, maar afremmen om vertikaal de diepte in te gaan volgens de natuurprocessen. De mens
moest wachten op de natuurverschijnselen, en niet bij gebrek aan beter dan maar zelf gaan 
aanrotzooien. Er is betere methodiek. In het afremmen wordt het zichtbaar. De mens mag stoppen te
overdrijven, stoppen alles rooskleuriger voor te stellen dan het is, om zo weer zicht te krijgen. Wie 
ben je ? Wie ben je daadwerkelijk ? Iemand heeft je getekend en je bent in één of andere tekenfilm 
van de stad, maar dat is niet wie je bent. Je zit opgesloten. Wat is dan de weg eruit ? Afremmen. 
Loskomen van alle valse technologie die de mens altijd maar weer in de versnelling gooit. De mens 
is gemaakt tot snelle auto, tot een voertuig, tot een lastdier. Dat is het nut van de mens voor de 
dokters van de dood. Nee, je kunt niet met ze onderhandelen. Je kunt jezelf er niet uitpraten. Je 
moet afremmen, tot de tussenstappen gaan. En heb je een tussenstap gevonden, wat is dan de 
tussenstap tot die tussenstap ? Enzovoorts. Dat is het proces van de diepste tussenstappen, de ultra-
tussenstappen. Je komt zo in een hele andere energie van diepte-profetie. Je bent geen profetie-
junkie meer. Integendeel. Je weet dat je die energie weer verliest als je jezelf in de versnelling gooit.

De mens moet de natuurdrugs van het geduld leren kennen, van de tussenstappen. De Evangelische 
beweging liet het los en verloor alle verfijning aan lompheid, zoals in de droom over de 
Evangelische Tarzan. Alles ging langs hem heen. Hij leefde in een roes, als een snelbrandende 
sigaret op weg naar zijn einde. In de goot zou hij eindigen. Oh ja, alles moet maar groots, snel en 
duur, maar het is een karikatuur. Het is de lagere mens waar Nietzsche tegen predikte, en wat de 
nazi's later verschrikkelijk uit het verband rukten, en zo ook de Evangelische beweging. De 
waarheid is, en ik heb het met eigen ogen gezien, dat de Evangelische beweging depressieve 
mensen en mensen met angststoornissen of mensen die afhankelijk zijn van hulp en opvang als 
'lagere mensen' zien die minder bruikbaar zijn voor God. Armoede wordt als zonde gezien, dieren 
zijn ook lagere schepselen. Je moet eens weten hoeveel er gebarbecued wordt in Evangelische 
gemeentes. Dat is toch wel het hoogtepunt van het jaar. En waarom ? Omdat ze de demonologie 
niet kennen en daarvoor de installaties niet hebben, dus vallen ze hun medeschepselen aan. Daar 
strompelt de Evangelische Tarzan naar de volgende Evangelische barbecue avond, vlees uit blik, 
omdat hij te lui is om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke demonen om die te bestrijden. De 
Evangelische Tarzan is helemaal geen natuurmens, maar een karikatuurmens. Daar strompelt hij als
een zombie naar de volgende Evangelische bingo avond om zijn geluk te beproeven. De 
Evangelische Tarzan is geen profetisch mens, maar een gokker. Zo wint hij zijn tweedehands, 
derdehands, vierdehands profetische items, of niet, en dan klaagt hij de hele weg terug. Klagen als 
Jom als zijn kerstmis-kous niet meer vol zit zoals verleden jaar, of als hij er stront in vindt. De 
Evangelische Tarzan is een geluksboeddha, een geluksgod, waar Nietzsche al tegen streed in de 
jaren 1800, en Wesley in de jaren 1700. Zoals de Gor boeken al stellen : 'de dikke goden worden in 
de stad aanbeden.' Er is een wereld van verschil tussen de Gor steden, waar vaak de dikke goden 
heersen, en de wildernis, waar vaak de vrouwen heersen, de panters, maar dat 'heersen' van de 
vrouwen betekent juist afzonderen, dieper de natuur in, opdat je niet meer in slavernij wordt 
genomen door de dikke afgoden. Het daadwerkelijke 'heersen' gaat over emancipatie, zelfdiscipline.

John Wesley vocht met de Calvinistische afgod, en begon zichzelf steeds meer te zien als een 
heiden, omdat hem een groter mysterie werd geopenbaard, namelijk dat van een inclusieve God die 



niet keek naar iemand's religie, maar naar iemand's hart en daden. Teveel religie maakt de mens 
krankzinnig, zei John Wesley. Hij zag dit steeds meer, en werd steeds zieker van het orthodoxe 
christelijke geloof. Hij haatte het. Vandaar dat dit een nodige reformatie was na Luther. 

Hoofdstuk 39. Geloven is bullshit 

Om het even heel plat te zeggen : Geloven is bullshit. Het gaat om persoonlijke ervaring, maar 
omdat er zovelen beweren persoonlijke ervaring te hebben gehad en elkaar ALLEMAAL 
tegenspreken moeten we tot de conclusie komen dat de heilige gebondenheid de enige weg is, 
TENZIJ we spelletjes willen blijven spelen. De mens wordt voortdurend geprogrammeerd, 
gemanipuleerd en bedonderd. Daarom moet de mens de diepste dood aan zichzelf sterven en dan 
door de natuur opstaan. Dat is het ware Jezus principe en dat is het robotisme, oftewel het 
Wesleyaanse perfectionisme, waardoor je niet meer kan zondigen, wat ook weer terugkomt in de 
Johannes brieven. Het leidt helemaal terug tot Jeremia. Het leidt terug tot de wildernis. 

Hoofdstuk 40. De Siberische Reformatie 

Het christendom is één en al zelfverafgoding en daarom kom je met atheisme tegen dat soort valse 
afgoden vaak veel verder. In de zelfverloochening moet je verlangen naar de eeuwige dood, anders 
kun je het ego niet breken, en dat komt juist terug in het atheisme. Deze eeuwige dood is niet te 
vinden in vuur, maar in ijs. Het christendom is een vurige klaagziekte, maar het zal geheel vergaan 
wanneer het blootgesteld wordt aan de ijsmonsters van een diepere prehistorie. Egypte is hierin een 
tussenstation. De ijsmonsters van de eeuwige dood moeten ermee afrekenen, en dit is iets 
filosofisch en niet eens zozeer geestelijk. In Rusland vinden wij deze echo terug van de filosofie 
van het oerijs. Dit is het ijs wat nog kan redden, en alles wat gered zal worden is maar een vonk. De
natuur is van een hogere complexiteit en de mens zal geheel erin vergaan. Alleen het andere zal 
overblijven. De vermoeidheid zal de mens opslokken wanneer de mens ontdekt dat alles ijdelheid 
is. Alleen het andere zal overblijven. Het zelf zal vergaan. Dit is de prehistorische anderheids-
filosofie, de ware zelfverloochening, door de eeuwige dood. Dit is verletterlijkt in het Russische 
orthodoxe atheisme, maar was dus oorspronkelijk een levende filosofische esoterie. Daarom is er 
zo'n grote strijd om Rusland, Rossiya in het Russisch, of rosh, het begin, in het Hebreeuws, en in 
het eerste zinnetje van de bijbel. Het gaat om de prehistorie. Dit is een machtig raadsel. Het is 
atoom-energie. En we zijn al in deze kernreactor. Het heeft allemaal te maken met het tweede 
poortboek van de Tweede Bijbel, de evolutie van de hemel, wat ook een heel Darwinistisch begrip 



is. Egypte is de brandstof, de buffer, de tussenlaag, die nodig is om in de prehistorische kernreactor 
van de filosofie te komen. Rusland is slechts een code. Het gaat niet om Rusland. Er verschuilt zich 
dus iets in Rusland, zoals iets zich verschuilt in de Noorweegse zee. Het gaat om Ragnarok. De 
valkyries werken niet buiten Ragnarok om. Ze zullen geen religieuze fanaten opnemen die niet de 
eeuwige dood aan het zelf zijn gestorven. De eeuwige dood is het frontportaal van de heilige 
gebondenheid. Dat was het eerste wat ze me vroegen toen ik in de hemel kwam. Ik moest alle 
evangelische theologieën en afgoden afleggen. Ze vroegen dus allereerst atheïsme tegen de goden 
van de kerk. Dit esoterische atheisme was de ijskoude sleutel. De kernreactor is in het diepste van 
het ijs, bedolven onder ijs. Ze zijn daar helemaal ziek en kotsmisselijk van alle afgodendiensten, al 
het religieuze ge-etter, want dat is het, of dat nu direct is of subtiel. Het geheim van de beer. De beer
is zo orthodox als de ziekte. Allemaal verletterlijkt, maar draagt een groot geheim. Daarom zijn er 
ook hemelse beren, en die zullen losgelaten worden, en ze zullen afrekenen met onfilosofische 
religie, en terugleiden tot de oorspronkelijke hemelse filosofie die door de tijden en eeuwen heen is 
bedekt, ondergesneeuwd met gif. 

De eeuwige dood sterven, dat is de ware opname. Zo kan het vlees niet meer opstaan. Rusland heeft
die taak. De beer moest komen. Daarvan was de eerste wereldoorlog een schaduw. De beer kwam 
opzetten. Het tsarische Rusland ging ten onder en het communistische Rusland kwam opzetten, als 
een code, een mythe. Het zelf ging eraan, en het andere moest komen. Het grote Duitse rijk viel uit 
elkaar en ook het grote Oostenrijk-Hongarije rijk. Joegoslavië ontstond vanuit de eerste 
wereldoorlog, als een beeld van de opkomst van de moddermannen, de hongermannen, als een 
beeld van de individuele vermindering, opdat er gelijkheid kon komen, collectieve gelijkheid. Het 
individu moest inleveren. De dikke kapitalistische vreetslang, de volgevreten bullebakken, moesten 
opgaan in de massa's. Hun schepen moesten zinken. De beer van de eeuwige dood moest komen. 
Dit was allemaal code en mythe. Het wees allemaal terug op een verloren gegane prehistorie. Een 
verscheurend beest was gekomen, en dit was nog maar het begin. De stalinistische apocalypse zou 
komen. Materialisten zouden er mee weglopen, kapers zouden deze sieraden kapen, maar 
uiteindelijk zou het geheim in handen komen van de filosofen. Stalin was een clown verstrikt tussen
de waterplanten, tussen de diepzeeplanten, om schepen te laten zinken en hen mee te sleuren in het 
verderf van de eeuwige dood. Stalin was daarvan een poëtische personificatie. Maar meer en meer 
verletterlijkte hij alles tot een nieuwe extremistische orthodoxie. Het was een Siberische reformatie 
die een kwartslag moet draaien, net zoals het calvinisme. Je kunt er niet met, en je kunt er niet 
zonder. Stalin is weer zo'n bevroren klok die twee keer per dag de juiste tijd aanwijst.

Het dodental door Stalin liep tegen het dubbele van Hitler, als een beeld van de eeuwige dood. Zij 
werden door de Russische farao in de Siberische rivieren geworpen, waar ze wegzonken in een 
eeuwige dood van ijs. Daarmee wierp Stalin ook zichzelf in deze Russische Nijl. Het was één van 
de grootste tragedies in de vorige eeuw. Wat was de prijs van deze exodus ? Nog steeds buigen 
geleerden hun hoofd erover. Het valt niet weg te wissen uit de geschiedenis, maar het kan wel een 
kwartslag gedraaid worden en een geestelijke betekenis krijgen. De hele mensheid stierf in de 
Russische Nijl, in de Nijl van het grote Ragnarok, sommigen ten dood, en anderen ten leven. In de 
eeuwige dood zal niets meer achtergehouden kunnen worden. Het scheidt het merg van het been. 
Het was een robotisch monster, een valkyrische opname, maar welke valkyrie ? Er is een strijd 
tussen de materialistische valkyries en de filosofische valkyries. Zij strijden om de zielen die 
gestorven zijn in het Stalinistische instituut, in de Stalinistische inquisitie. 

We zien Stalin met zijn stalen hand, die zijn merkteken uitdeelt. Een ieder die het niet aanneemt 
sterft een vervroegde eeuwige dood. Komt ons dat niet bekend voor ? Ook Mao nam dit werk over 
en toen kwam Noord-Korea opzetten. Allemaal poppenkast, maar in diepte was het de 
introspectische beer die iets van het prehistorische innerlijk verborg, van de psycho-analytische 
filosofie. Het monster vernietigde alles in het rookgordijn van de moderne medische industrie. Er 
was namelijk een ontbrekende schakel. Om dit te herstellen zou er een kernfusie moeten 



plaatsvinden tussen Egypte en een diepere onbekende prehistorie die daarachter lag, een prehistorie 
die ze al tijden met veel succes hebben lopen verdoezelen. Het terughalen van deze prehistorie is 
niet het werk van materialistische archeologen, maar van demonologische shamanen, van robo-
filosofische channelers. Alleen als het ijs van Egypte dik genoeg is kunnen pioniers hier overheen 
gaan om tot de diepere kern te komen. Zonder het Rusland enigma zal het ijs te dun zijn en zullen er
teveel wakken zijn, zodat de overkant nooit gehaald kan worden. 

Hoofdstuk 41. Het Andere Andere 

Er zijn verschillende scenario's die we telkens weer om ons heenzien in het leven :

'Oh help, mijn man is er met een andere vrouw vandoor gegaan.'

'Oh help, mijn kind is er vandoor gegaan, en dat terwijl mijn man en ik zo goed voor hem waren.'

'Oh help, iemand anders heeft die erfenis gekregen en niet ik.'

'Oh help, iemand anders heeft nu datgene waar ik zo hard voor gewerkt heb.'

Enzovoorts. Ziet u, het is de anderheids-filosofie. Het zelf zal vergaan, en het andere zal blijven. 
Het is een symptoom van de eeuwige dood. U moet er doorheen prikken. Je kan je hele leven er wel
over blijven miauwen en van achter de geraniums kijken hoe anderen wat van hun leven maken, 
maar beter is terug te keren tot de verloren gegane anderheids-filosofie. Neem van mij aan dat het 
was om uw leven te redden dat u dingen verloor. Het hield u namelijk tegen. Zo niet, dan zou het 
nooit van u weg zijn genomen. De natuur is niet sadistisch. Het redt uw leven, maar de vraag is of u 
er voor open staat. De natuur is bang dat u vetgemest wordt met allerlei hebbedingetjes en dan uw 
ziel verliest. Vandaar dat er stormen in het leven zijn. Het is echt niet om u te pesten, alhoewel het 
zo lijkt. Het is te vurig in het hoofd van christenen en westerse materialisten die zo hebben leren 
denken, dat alles tegen hen is, en alles is om hen te pesten, dat ze buitenbeentjes zijn enzovoorts. 
Integendeel. Het laat zien dat u een kind van de natuur bent, en de natuur tuchtigt haar kinderen, 
beschermt haar kinderen tegen de rotzooi die een kind tegenwoordig aangepraat krijgt. Neem geen 
snoep aan van vreemden, maar oh, het is al gebeurd. Kinderen zijn te naïef en nemen alles aan. Dus 
nu is er een hoop deprogrammatie aan de gang. 't Is maar dat u het weet. De natuur is geen 
roekeloze pestkop. Alles heeft nut, en alles heeft zin. De mens, het zelf, moet de eeuwige dood in. 
Een tijdelijke dood zou het klusje niet klaren. De mens moet diep het ijs in opdat alle valse 
zintuigen van vuur afknappen. Zo diep totdat het knapt. Houdt je daarvoor op, dan gaat het niet 
lukken, en dan wordt je een uilenkop, een eigenwijsje. 

Het diepere filosofische atheisme belooft geen opstanding voor het vlees. De dood is eeuwig. 
Alleen het andere zal leven. Het zelf, het ego, zal vergaan. Het andere is dus geen persoon, anders 
zou het zelf voortleven. Het is een model, een filosofisch model, een principe. De eeuwige dood is 
de eeuwige sabbath, als de dochter (bath, Hebreeuws) van Sab, Seb, wat een andere Egyptische 



naam is van Geb. Nepthys, de godin van de eeuwige dood, was de dochter van Geb. In het 
oorspronkelijke Aramese NT, oftewel de grondtekst, kon de mens niet zonder nephys (ziel, dood) 
tot God komen. IJzer, oftewel IJs-r, is het ijs van R'w, Ra, wat in het Aramese NT de Heilige Geest 
is. Jezus moest vertrekken, opdat de Heilige Geest, Ra, kon komen, de psalmen in de amazone 
oertaal. Het zelf moest namelijk vergaan, en het andere moest komen. Het is de anderheids-
filosofie. Wij moeten weggaan en iets anders geven. Het gaat niet om het zelf, om 
zelfverheerlijking. Dat is allemaal eerzucht, en zo groeit de mens vast. Het pad van de hemelvaart, 
daar gaat het om. 

Er moest een Russische, atheistische sabbath komen, waardoor het eeuwige ijs kon ontstaan. De 
eeuwige dood was slechts metaforisch voor nuance, want NU zou er plaats zijn voor het andere, de 
tussenstap. De woestijn is dus eigenlijk - schrik niet - een beeld van het eeuwige ijs. Het zand is 
namelijk het nuanceren, als een andere vorm van de eeuwige dood. Zand en ijs zijn twee uitingen 
van de eeuwige dood. IJs wordt tot ijzer en zand. IJs wordt tot staal. Het is het eeuwige ijs van Ra, 
het andere. Alleen in de eeuwige dood kan de mens tot het eeuwige ijs komen, en de eeuwige dood 
kan alleen plaatsvinden in het atheisme waarin alle afgoden van het zelf sterven. Dit is de ware 
geboorteplaats van de filosofie. 

De beer sloeg toe in de eerste wereldoorlog, en sloeg toen nog een keer in de tweede wereldoorlog, 
en toen kwam Stalin, wiens iconografie werd overgenomen door het medische wereldrijk wat alles 
in bezit nam, als de derde wereldoorlog, die nog steeds gaande is, na het heengaan van Stalin. De 
eeuwige dood kwam dus in drie orthodoxe stappen, om de aandacht te richten op het andere, de 
tussenstap. Ook de derde wereldoorlog moet een kwartslag draaien, want we komen er niet zomaar 
vanaf. Het moet gedecodeerd worden. Ze hebben wat gestolen, houden iets achter, een prehistorisch
item, en dat moet herontdekt worden, niet door materialistische archeologen maar door de 
filosofische archeologen. Deze items liggen gecodeerd in Rusland en Egypte. 

Het Nepthys mysterie loopt via Rusland helemaal door tot Noord-Korea, want de eeuwige dood 
staat uiteindelijk voor het robotisme. Nazi Duitsland was daar ook een hele wrange voorstelling 
van, want uiteindelijk bijt het zich in de eigen staart, en dit is al in de geschiedenis. Alles ligt al 
gecodeerd in de geschiedenis. Stalin beet zichzelf toen hij Hitler beet. Dit waren allemaal robotische
mechanismes, allemaal Noord-Koreaanse juche-hocus pocus. Daarom moet de mens tot de 
anderheids-filosofie komen. 

In de anderheids-filosofie is er een beeld of mythe van de vrouwen die in de zee staan met hun 
spiegels, als een beeld dat zij 'het andere' zijn. Zij zijn ijdel, en strijden zo tegen het zelf. Het 
medische wereldrijk stal deze spiegels, en waanden zichzelf 'het andere', en streden zo in deze valse
ijdelheid tegen de patienten, die zij als 'het zelf' bestempelden, wat moest vergaan. Dit is een hele 
smerige politiek dus, verdraaide filosofie. Zij kunnen zo de eeuwige dood niet sterven, denken ze, 
maar ze sterven het des te meer. Met hun strakke, starre, orthodoxe gezichten denken zij dat ze 'het 
andere' zijn, dat ze niet zullen sterven, en ze zijn vies van 'het zelf', hun patienten. Zij hebben hun 
'untermensch' geschapen. Zo denken ze met hun chagrijnige, chauvinistische rotkoppen het eeuwige
leven te hebben verkregen. Deze lui zijn totaal, maar dan ook totaal gestoord, maar het laat zich niet
wegwissen dus het moet een kwartslag gedraaid worden. Het is de derde wereldoorlog, de 
verschrikkelijkste oorlog van hen allemaal. De beer vliegt hier zijn slachtoffer naar de keel, bijt 
zichzelf vast en laat niet meer los. De eeuwige dood kan niet buiten dit taaie mysterie. 

Een eigenschap van het andere in de anderheids-filosofie is dat het andere het andere imiteert, opdat
het zelf sterft.

Onder Egypte ligt de Rusland link die leidt tot de diepere verloren gegane prehistorie. Rusland is de
tunnel, de put, hier naartoe. In de anderheids-filosofie is de woestijn ook het beeld van het hogere 



collectief waardoor het individu sterft. Ook het communisme is daar een beeld van. Alles is van het 
hogere collectief, een staats-apparaat. Het individu bestaat niet meer. Het gaat dus om de zogeheten 
massa-robot. Dit komt ook weer terug in het EE als het heilige meeste wat de dieptes der aarde 
bewaakt. Door het hogere meeste sterft het individu, want die moet daar helemaal in opgaan. In de 
anderheids-filosofie is er het beeld of de mythe van de roodbruinhuidige vrouwen die in de zee 
staan met rode spiegels. De rode spiegel is het beeld van het hogere collectief van het andere. Deze 
vrouwen zijn ijdel opdat het individu zal sterven en het hogere collectief zal overblijven. Het 
individu heeft geen bestaansrecht. Alleen de massa-robot zal overleven.

De Rusland link of tunnel is een put, een afgrond, van massa-robotiek in de baarmoeder van de 
aarde. Hierin sterft de mens, het zelf, het individu, de eeuwige dood, waar het eeuwige ijs ontstaat, 
de woestijn, de hogere massa, het heilige meeste, het ware communisme. Het bezit is niet van het 
zelf, maar van de hogere commune. Het individu wat daar geen gevoeligheid voor heeft wordt 
afgesneden, en het andere wordt erin opgenomen. Dit is de ware opname der valkyries. 

Farao Akhenaten verkoos de rode schijf, de rode spiegel, boven alle goden. Alle goden moesten 
'sterven' door deze rode spiegel, door de aten, want er was teveel corruptie in het priesterschap. De 
'ten (aten) is ook de schorpioen-moeder als een beeld van de baarmoeder waarin alle parasieten die 
het kind bedreigen lek worden gestoken, het Egyptische beeld van de hel. De parasieten worden zo 
van het kind losgeknipt, weggeprikt, door de nauwkeurige tentakels van de schorpioen, om het kind 
te snoeien opdat het vrucht draagt. Dit moet wel een dodelijk accuraat robotisme zijn anders gaat er 
van alles mis, en zou de schorpioen haarzelf ombrengen. Aten betekent in het Egyptisch 'spiegel', en
het wederstaan van autoriteit, en wegduwen, opstand. Zij zou geen individu scheppen, want dat zou 
niet overleven, maar zij zou de qab, qeb, de massa, scheppen (Geb), opdat het individu, de parasiet, 
zou sterven. Geb is de kist, kooi van Osiris, de ark, waarin hij verdronk in de Nijl. Qab, qeb, is het 
vermenigvuldigings-principe, het vruchtbaarheids-principe, het diepste binnenste, dus niet 
materialistisch. Zo kwam het hogere collectief voort. Het individu had geen bestaansrecht. Het 
atheisme leidt tot het hogere communisme, opdat er geen individuele goden meer zijn. Er zou een 
hogere massa komen. Door deze spiegel begon het zelf en het individu te sterven. Het hogere 
meeste zou komen. Dit was de eindbestemming van de eeuwige dood, die vanuit Egypte de link 
moest maken naar de verloren gegane diepere prehistorie. En wees eens eerlijk : de massa's vallen 
niet weg te wissen. Altijd maar weer wordt het individu overrompeld door de massa's. Daarom is 
alleen de hogere massa, het hogere meeste, de oplossing. Hierdoor zal de materie sterven, totaal 
platgewalsd worden. Het individu zal buigen tot de hogere massa, en geheel daarin vergaan. Dat is 
het geheim van de massa-robot. 

Het probleem is het individu, altijd maar weer. En de massa's ? Tja, die zijn ook ten dode 
opgeschreven als het hogere collectief verschijnt, het hogere meeste. Dit is niet materialistisch, 
maar filosofisch. Het is zelfs niet zozeer geestelijk. De woestijn is het eeuwige ijs. Daar kan geen 
massa tegenop. Het individu schept altijd weer zijn eigen massa's. Dictators scheppen altijd weer 
hun eigen democratieën, maar het kan niet op tegen de woestijn. Daarom is er een hoger atheisme 
tegen al deze dingen. Het moet de eeuwige dood in, dan is de brug lang genoeg. Zo wordt er contact
gemaakt. Als eerst al het individuele is afgebroken. Het individu is de grootste vijand. Het zelf is 
het stijfkoppigste apparaat wat er bestaat. Het zelf waant in al zijn grootspraak zichzelf de massa. 
Daarom moet de hogere massa-robot komen. Dat is een plan. Dat is een geheimenis. Dat is een 
filosofie. Niet materieel, en niet eens zozeer geestelijk. Veel geestelijkheid is gewoon het gewaan 
van het individu, het zelf, wat zichzelf nog niet door de eeuwige dood heeft verloren in de hogere 
massa's van de natuur. 

Geb is massa in het Egyptisch, de hogere massa, waarvan Nepthys de dochter is, nog steeds staande 
op de ark met haar zuster Isis. Nepthys is de eeuwige dood die door de hogere massa werd 
gezonden, door Geb, de ark. Zo wordt de mens in de ark getrokken door de eeuwige dood, als de 



valkyrische opname. Weg is dan het individu, en weg is dan het zelf. Dat is wat de eeuwige dood, 
de eeuwige sab-bath, de dochter (bath) van Geb (seb, sab) is. Door haar, door haar baarmoeder, de 
schorpioen, ontstaat de massa-robot. De heilige gebondenheid, de atenu, wordt geleid door het 
hogere collectief. Het is het meeste van de hogere natuur, die alleen in het minste ontstaat. 'Wees de
minste', wat ook tot het Jezus-principe behoort. Ga jezelf niet als een dolle gek overgeven aan de 
materiele massa's, aan de meeste stemmen gelden, denkende dat je zo'n stoere Darwinist bent, the 
survival of the strongest, want dat was helemaal niet wat Darwin zei. Er is een groot verschil tussen 
het latere nazi-darwinisme, van mensen die Darwin niet eens zelf hebben gelezen, net zoals nazi-
christenen die zelf nooit de bijbel hebben gelezen, EN het oorspronkelijke nietzscheaanse 
darwinisme. Groot verschil. De enkelheids-filosofie van Nietzsche en Darwin is de enige weg tot de
anderheids-filosofie. Het volgen van de massa's is een streek van het individu. De massa's volgen 
ook het individu. Vandaar dat het hogere collectief moest komen. Vandaar dat de beer moest 
aanvallen. De mens kan niet op tegen zee en woestijn. Het individu zal ingenomen worden door 
deze twee natuur-elementen. Heel simpel. De mens, het individu, is niets in de hogere filosofie van 
de natuur. 

Het is iets wat het ijs doet, het maken van het hogere collectief, het is iets wat het eeuwige ijs doet, 
de eeuwige dood. Deze natuur-massa vormt zich voortdurend om tot de woestijn, en dan weer tot 
eeuwig ijs. De woestijn is het eeuwig ijs. Het zijn verschillende vormen van de natuur-massa. Weg 
met het individu, weg met het zelf. Maar alleen de enkeling die tot deze eeuwige dood is gekomen 
komt tot dit geheimenis. 

De beer is totaal wereldvreemd. Probeer de beer maar eens wat uit te leggen. De beer zal altijd weer
onvoorspelbaar zijn en er een andere agenda op nahouden. De beer laat zich niet beinvloeden door 
het individu. De beer zal toeslaan. Niemand kan de beer in een doosje stoppen. Gekken die met 
beren spelen spelen met hun leven. 

De massa-robot heeft een confrontatie gehad met de eeuwige dood, waardoor het individu stierf. Zo
werd de massa-robot opgenomen door de valkyries. Wat is het zelf dan nog, en het individu ? Niks 
meer. Geen mensen meer, maar woestijnvlaktes die leiden tot ijsvlaktes waar ergens een beer 
ronddwaalt. Alleen nog maar natuur. Wat is de mens ? De mens is maar een zucht. 

Genesis 3
Hebreeuws :
15En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de 
kop (rosh) vermorzelen en gij zult aan haar voeten vallen (aqeb, voeten, baarmoeder, billen, 
achterban van een leger). 

Het wordt ook vertaald als : 'en gij zult het de hiel vermorzelen'. We zien hier de Egyptische lijn 
van Geb, het hogere collectief, wat later de ark is in het Aramees, de qebu, en daarna de agape in 
het Grieks, wat groter is dan geloof en hoop (de liefde). Aqep, de voet, wordt op de kop van de 
slang gezet, op de rosh, Rusland. Daarom hebben Rusland (rosh) en het hogere collectief (geb) met 
elkaar te maken, wat we terugzien in het communisme. Ook het Rusland zegel moet verbroken 
worden, de code moet gekraakt worden. De voet staat voor de diepte, en in dit geval de verloren 
gegane diepte van de prehistorie. Dit werd vermorzeld door de slang, maar de agape is sterker dan 
de dood. Alleen het hogere collectief, geb, kan namelijk de eeuwige dood overbruggen. Het 
individu sterft in deze tocht. 

En daar staat het machtige geheimenis van Rusland wat de volkeren doet draaien. Ook Rusland zal 
de baarmoeder ingaan, en Ragnarok zal overblijven, wat al in de oertijd van de amazones bestond 
als het grote Tahulen. 



Hoofdstuk 42. Het Ene of het Andere ? - Het Eeuwige Collectief 

De mens is dus een metafoor, niet iets wat daadwerkelijk bestaat of moet bestaan. Het is een 
verhaal, als onderdeel van de natuur-filosofie. Mensen, het individu, het zelf, komen altijd weer 
aanzetten met 'het ene', en gaan geheel tegen de anderheids-filosofie in, in grote xenofobie (angst 
voor het vreemde, angst voor het andere). Het ene wordt aanbeden, en het andere wordt vermeden 
en gedemoniseerd. Mensen maken telkens het ene weer tot god, en noemen het 'de enige weg', met 
als grote voorbeeld de orthodoxe (maar onbijbelse) Jezus-cultus, en het gebeurt ook in de medische 
wereld veel, waar de wil van de medicus de enige weg is. Het ene houdt de mens tegen. Het ene 
moet de eeuwige dood in, opdat het andere gezien zal worden. Het ene is een groot monster, een 
zeemonster, wat de volkeren in de greep houdt, in de ban, en daarom moest de beer komen. Daarom
moest de schorpioen komen. Rusland is zowel een beer als een schorpioen. Het ene moest vergaan 
in het hogere collectief. Het ene is een punt waar de mens telkens naar staart. De mens is 
gehypnotiseerd. Het ene is maar één, maar het andere is een hogere massa. Het andere is niet 
materialistisch, niet geestelijk, maar filosofisch. Het ene is aan de oppervlakte, en het andere is in de
diepte. Het universum is verfijnd, een complexiteit, en in die complexiteit zal het oppervlakkige en 
het ene vergaan. De mens houdt vast aan het ene, niet zomaar uit angst. Neen. Als de angst groter 
zou zijn, dan zou de mens het ene niet meer vasthouden. Het is een gebrek aan hogere angst. De 
mens redeneert tegen de natuur-filosofie. Het zijn robotische mechanismes die de mens heeft 
aangeleerd in zijn gebrek aan hogere angst, zijn gebrek aan voorzichtigheid en natuurlijkheid. De 
mens is een gevangene van het ene, en zo een gevangene van het individu en het zelf. De mens is zo
een schepsel, een kunstmatig schepsel, van het ene. De anderheids-filosofie stelt dan dat de mens tot
het eeuwige collectief moet komen. Het symptoom daarvan : spraakblokkades, de wachter voor de 
mond. 

In de anderheids-filosofie is er een hogere ijdelheid, namelijk de filosofische ijdelheid, het 
perfectionisme. Dit is tegengesteld aan de lagere, materialistische ijdelheid, die perfectionistisch is 
in oppervlakkigheden en bijzaken, perfectionistisch in het verdoezelen van dingen, en ook is het 
tegengesteld aan de lagere, geestelijke ijdelheid van religie, wat ook allemaal de gewitte graven 
zijn. 

Hoofdstuk 43. Het Verminderende Bewustzijn 

In deze tijd waarin er veel aandacht is voor 'verlichting' en 'bewustzijnsverruiming' zo goed en 
kwaad als dat gaat, wil ik de aandacht leggen op de 'verduistering', want de mens heeft teveel 
bewustzijn, en dit bewustzijn is grotendeels vals, als een soort van bij-effect van een verslaving, een



drug, en de mens ijlt slechts. Om beter en dieper te dromen moet de mens eerst beter en dieper 
slapen. Vandaar dat deze atheistische eeuwige dood, een soort van diepe slaapstaat, heel belangrijk 
is. Daartoe komt de beer, daartoe komt Rusland. De mens heeft maar een heel klein druppeltje 
bewustzijn nodig, een heel klein straaltje. Allereerst moet de mens zichzelf verliezen en alle 
afgoden, ook de drugs, loslaten. Roshland is een code, een brug, tot de diepere prehistorie die 
verloren is gegaan, een stukje paradijselijke natuur, alles wat de mens nodig heeft. De afgod houdt 
de mens tegen. Roshland leidt terug tot het begin, tot het oorspronkelijke, het onaangetaste, het 
pure, waar ook het Hebreeuwse woordje 'rosh' voor staat, het eerste woord van de bijbel. Daar 
begint alles mee. Al het bewustzijn van deze tijd heeft de mens in grote problemen gebracht. Het 
bewustzijn liegt tot de mens. De mens heeft het ingekocht en ingeslikt, en het laat de mens niet 
meer los. De mens ijlt nu, woelende in zijn slaap. De mens worstelt. Teveel bewustzijn. Wie kan er 
met zulk groot verdriet leven ? Het is een nachtmerrie. We kunnen niet alles goed gaan lopen 
praten. De mens moet dieper slapen .... de eeuwige dood, een diepere slaaptoestand van de natuur, 
niet letterlijk natuurlijk, maar filosofisch, als een tussenlaag. Rusland zou een nieuwe nachtmerrie 
zijn als we het letterlijk zouden nemen, dus dat doen we niet, en hebben we nooit gedaan. Rusland 
is een raadsel. 

Het bewustzijn moet sterven, net zoals het zelf, het individu, het ego, het ene. Het bewustzijn houdt 
deze kermis in stand. Dit bewustzijn werd ooit in de mens gelegd, hup, weer de volgende. De mens 
was als een bakje dat gevuld werd door de ijsjesman of in de ijsfabriek, als in de tandarts-stoel. 
Hup, weer ééntje vergiftigd. Kwak er maar in. Het zijn allemaal nummers. Het was een gedwongen 
bewustzijn. De mens had er niet om gevraagd. De mens was totaal hulpeloos, als broodjes bij de 
bakker. Volgende klant. 

En dan sta je ineens in de natuur aan de rivier van het Roshland raadsel. Je kijkt naar de rivier 
tussen de grote planten en struiken met de grote bladeren. Je ademt het diep in. Allemaal natuur. 
Het is de rivier van de eeuwige dood, een krachtig sap. Alles wordt daar naartoe gedreven. Een 
groot filosofisch geheimenis. Het bewustzijn van de mens moet eerst sterven, diep slapen, 
verduisterd worden. Eeuwigheid betekent volkomenheid. De mens mag niets achterhouden. Alles 
gaat de rivier in. Kopje onder. Al het geklaag van de mens wordt in stand gehouden door het 
gedwongen bewustzijn. Het is pure marteling. Daarom : slapen, en diep. Eeuwigheid is 
volkomenheid, niet letterlijk. De orthodoxe beer brult aan de kant van de rivier. We hebben hem 
nodig, maar kom er niet te dichtbij. Blijf in het water. Wat een verschrikking is deze zwarte beer. 
En hoezeer smacht de ziel van de mens dit raadsel te kennen. Deze beer is groot, heel groot. Je wilt 
er geen ruzie mee hebben, maar het heeft al ruzie met je, het heeft je de oorlog al verklaard, het 
heeft je eeuwige dood al in gedachten. Hevig brult het aan de waterkant, vol bloedlust, en het water 
is koud. Dan rent de beer het water in, en alles staat stil. 

Ook het bewustzijn moet sterven. De mens heeft er maar weinig van nodig. Er is iets veel groters 
dan bewustzijn, en dat is de filosofie. In de filosofie gaat de mens telkens kopje onder, sterft de 
mens voortdurend een eeuwige dood, ook het bewustzijn van de mens. Het gaat niet om het vele 
bewustzijn, maar om het ware, en dat is slechts klein, heel weinig. Het leidt de mens door de nacht 
heen, als een rood spoor van bloed. Het zijn maar wat bloeddruppeltjes. De mens 'weet' teveel, de 
mens 'kent' teveel, en slaapt te weinig. Alsmaar meer wil de mens, maar het gaat niet om het meer, 
maar om het ware. Eerst moet de mens zoveel overbodigheid vergeten. Er is zoveel overkennis die 
de mens weer moet verliezen, valse, ingebeelde kennis, overbewustzijn. 

De zwarte beer gromt. De schorpioen van Roshland grijpt om zich heen. Knippende, prikkende, 
dodende. Het is slechts een brug. Het is het einde niet. Het verminderende bewustzijn, het 
bloedende spoor, leidt tot eindeloosheid. Het bewustzijn moet sterven. Het bewustzijn houdt het zelf
in stand, het individu, het ene, het ego. Er is iets groters dan bewustzijn. De mens heeft vaak alleen 
maar overmatig horizontaal bewustzijn en overmatig zelfbewustzijn. Alles draait om de mens zelf 



door dit valse bewustzijn. Daarom moest de nachtmerrie van de zwarte beer komen. Het is naar de 
mens op jacht. Het sluit de mens in. Het heeft de mens omsingeld. 

De mens is ergens vastgelopen in de slaap. De mens slaapt maar half. De mens heeft de eeuwige 
slaap nodig, voor eeuwige dromen. Het bewustzijn van de mens moet gesnoeid worden. 

Hoofdstuk 44. De Rivier van de Eeuwige Dromen 

Alertheid is niet hetzelfde als bewustzijn. Alertheid is een systematiek die aangeleerd is, 
automatisch is geworden, zoals 99% van de functies van het lichaam onbewust zijn, zoals het 
afweermechanisme en de hartslag. Het werkt zelfs optimaal als de mens slaapt. Juist als dit alleen 
maar door bewustzijn zou werken, dan zou alles verkeerd gaan. Automatisme is de oplossing, en die
wordt steeds onbewuster naarmate het aangeleerd en verfijnd is geworden. Het is een natuurlijk 
groei-mechanisme. Er is maar weinig bewustzijn nodig, en dat verdwijnt voortdurend in de eeuwige
slaap, als gefilterd kern-bewustzijn, prioriteits-bewustzijn, wat ook een leninistisch principe is. Zo 
behoed de mens zichzelf tegen parasieten. De beer en de schorpioen waken over het verstand. Het 
communisme kwam opzetten door de eerste wereldoorlog waarin het tsarische, kapitalistische 
Rusland ten onder ging. Communisme is gelijkheid in diepte, maar dit mag nooit letterlijk worden. 
Het is een filosofie, geen tirannie. Het werd al snel tot een roofsysteem, vooral onder Stalin. 
Communisme kan al snel gemaskerd kapitalisme zijn. Maar het gaat dus even om het idee : De 
eerste wereldoorlog was de wieg van het communisme, als de rivier van de metaforische eeuwige 
dood, waaraan de mens een confrontatie had met de zwarte beer. Het ging niet meer om het lang-
leve-het-bewustzijn hedonisme, maar om gericht bewustzijn. De mens moest terugkeren tot het 
natuur-robotisme om hem veilig te houden, en teveel bewustzijn zou daartoe een bedreiging 
vormen. Het bewustzijn moest verminderen totdat het op kernpunten was aangekomen. De eerste 
wereldoorlog, de rivier van de eeuwige dood, stroomde regelrecht naar de tweede wereldoorlog, het
automatisme. Dit waren de robotten van de hel, en er was eerst een grote confrontatie met het 
pseudo-automatisme. Stalin, het geindustrialiseerde, robotische Rusland, won de tweede 
wereldoorlog. Het was een harde kern. Stalin was zo nazi als de ziekte, nationaal communistisch, 
stalinistisch communistisch. Stalin was de Russische Hitler, met dubbel zoveel moorden. De naco's 
kwamen na de nazi's. Op het stalinistische nazi-naco fundament werd het medische wereldrijk 
gebouwd. Het robotische naco rijk kreeg ondertussen zijn hoogtepunt in Noord Korea, die een 
ondergrondse hel had geschapen om alle politieke tegenstanders in te werpen. Dit was allemaal een 
markt van pseudo-bewustzijn. Het bewustzijn moest verminderen in de metaforische eeuwige dood 
om tot het filosofische automatisme te komen.

Het bewustzijn vermindert totdat het vastklikt in het paradijselijke automatisme. Teveel bewustzijn 
houdt dit proces tegen. De mens moest dus weer terug over de rivier van de eeuwige dood, de eerste
wereldoorlog aan het begin van de 1900-eeuw, om zo terug te gaan naar de jaren 1800, de eeuw van
de Duitse filosofie, het fundament van het filosofische communisme. De mens kwam namelijk aan 



de verkeerde kant van de spiegel terecht. De eeuw van Rusland was begonnen met de eerste 
wereldoorlog, en leidde zo tot de tweede wereldoorlog, tot het Duitsland probleem. Waarom ? 
Omdat de Duitse filosofie overboord was gegooid. De mens moest terug naar de ware 1800-wortels 
van Duitsland, van het Duitse idealisme, van het Nietzscheaanse perspectivisme en semi-nihilisme. 
Dat zou de mens bewaren tegen het monster van orthodoxie. Er was een filosofische strijd te voeren
in Duitsland. De tweede wereldoorlog was een uitroepteken, een wegwijzer. De mens moest terug 
naar een verloren fundament, en dat was niet nazi Duitsland, maar het idealistische Duitsland. 
Duitsland was uitgegroeid tot een monster, en dit was al voorzien door Nietzsche in de jaren 1800. 
Darwin liet al zien dat de mens niet tegen de natuur opkon. De natuurlijke selectie, de natuurlijke 
uitverkiezing, zou de mens innemen. Dit was volledig robotisch en filosofisch, gebouwd op 
vaststaande dieper liggende principes van het bestaan. Het volgepropte, massale bewustzijn moest 
plaatsmaken voor het prioriteitisme, wat een automatisme was van de natuur. Hoe minder 
bewustzijn, hoe beter, zolang de kernen er maar waren, de prioriteiten. De prioriteiten zouden alleen
maar gewaarborgd zijn in het verlagende bewustzijn. 

De natuur, de bomen en de dieren, weten allemaal niet wat er in de kranten geschreven is, en wat 
die buurvrouw tegen die buurvrouw heeft gezegd, en wie wie heeft vermoord en wanneer. Het zal 
hun een rotzorg zijn. Zij hebben het bewustzijn op een laag pitje, zodat ze oog hebben voor de 
zaken die er werkelijk toe doen. Ze houden de laatste mode niet bij, of welke voetbalclub gewonnen
heeft van welke voetbalclub en in wat jaar. Ze willen niet afgeleid worden van wat er daadwerkelijk
toe doet, de prioriteitsschakels. Ze weten niet wie waar president is, en wat anderen erover hebben 
gezegd in welk tijdschrift, maar ze voelen wel veel, en strijden wel de hogere, vertikale strijd. Soms
is het beter dingen niet te weten, en zij spreken niet. Zij houden zich wijselijk stil. Ze gooien geen 
kolen op 't vuur. Ze houden het bij de natuur. 

Maar de mens wordt telkens weer afgeleid door bijzaken, ijdelheden, want de mens vereert het 
pseudo-bewustzijn, of is daarin gevangen. De natuur heeft al een weg daartoe aangelegd om te 
kunnen ontsnappen, door het verlagende bewustzijn. Het leidt tot de strategische robotiek. Dan pas 
zal het nazi en naco voorhangsel scheuren. De droom is het gesnoeide bewustzijn. Zoals de rivier 
van de eeuwige dood door de eerste wereldoorlog stroomde, zo stroomde de rivier van de eeuwige 
dromen door de tweede wereldoorlog. 

Hoofdstuk 45. Het Zee Alarm en het IJs Alarm 

Wat komt er om kwart over zes op de televisie, en op welke zender ? De natuur zou het niet weten, 
en de familie konijn ook niet, en al helemaal niet de zwarte beren. Ze willen het ook niet weten. De 
natuur heeft zijn eigen televisie, en daar genoeg aan. Zodra er vals bewustzijn of overmatig 
bewustzijn aan een dier zou gaan kleven om eitjes te leggen, dan steekt de schorpioen dit pseudo-
bewustzijn en de eitjes ervan lek. Dit doet de schorpioen door de heilige epilsepsie, het wegvallen 
van het bewustzijn, zodat het dier veilig blijft. Dit kan de schorpioen ook bij een natuurmens doen. 
Er is een natuur-epilepsie als onderdeel van het immuunsysteem. De mens is verslaafd aan kracht, 
maar de natuur werkt door epilepsie en spasme. Ook het hart en de geslachtsdelen van de mens 
werken door spasme. Het zijn de patronen van een dieper beveiligings-systeem. De kracht van de 



mens moet sterven, want de kracht houdt het bewustzijn van de mens in leven. Er is een groot 
verschil tussen kracht en het uitgebalanceerde en pulserende natuurspasme. De natuur geeft nooit 
teveel en nooit te weinig. Als het bewustzijn wegvalt, blijft het automatisme over. De mens mag dit 
natuurritme leren kennen. Het is een geheel andere code, en zal zichzelf vertalen door deze patronen
in een eigen natuurtelevisie, een dromen televisie. 

Het medische wereldrijk, de derde wereldoorlog, na en op het fundament van Stalin, met haar 
giftige gedwongen medicijnen en implantaten, heeft de mens geheel ontregeld. De mens verloor 
totaal zijn orientatie vermogen. De rivier van de natuur-epilepsie loopt hier ergens doorheen. De 
mens viel ten prooi aan een huis van dokters. Het is weer zo'n uitroepteken en wegwijzer, want de 
mens was door de eeuwen heen het natuur-medicijn verloren, het shamanisme, door de 
indianenvolkeren, de natuurvolkeren, uit te moorden. Daarom moet de mens terug naar de verloren 
prehistorie.

Persoonlijkheid is slechts een metafoor van uitvoerigheid. Als iets uitvoerig wordt, wordt iets 
persoonlijk, krijgt iets handen en voeten. Maar uitvoerigheid is niet per definitie goed. Daarom 
moet de persoonlijkheid eerst minderen, symbolisch sterven, opdat alles terug kan keren tot 
oorspronkelijke principes. Het is juist persoonlijkheid die kracht in leven houdt, en zo het 
bewustzijn. Daarom moet alles eerst terugkeren tot natuurlijke beginsels, pure natuur, voordat er 
mensen waren, want mensen zijn symbolen van uitvoerigheid van ideeën en principes. Alles is veel 
te snel persoonlijk geworden, als een verkrachting. Eerst moet alles weer onpersoonlijk worden, 
terugkeren tot de principes, tot de tijd waarin er nog geen mensen bestonden. De persoonlijkheid 
moet sterven in de eeuwige dood. De zee van de eeuwige dood moet overgegaan worden waarin 
alles zal sterven. Daarachter is alleen mensloze en persoonloze natuur. Wat een rust moet er daar 
zijn. De mens is in letterlijkheid tot op het bot een kwaadaardig en boosaardig wezen. De mens kan 
alleen functioneren als metafoor. 

De onpersoonlijkheid is als een natuur-machine. Er was iets of iemand die de uitvoerigheid van de 
natuur te snel wilde vermenselijken en verpersoonlijken, vanwege sex-drang, hedonisme, 
gemakszucht, marktzucht, wat ten koste ging van de natuur. Het is een mooie metafoor, maar het is 
te snel gegrepen. De metafoor werd geroofd en verletterlijkt. En zie hier : de mensheid. Wat een stel
doorgedraafde imbecielen. De mens was nog niet klaar mens te zijn. Principes werden gedwongen 
in dit harnas te gaan. Het was de verkrachting van de natuur, en de natuur kreeg een 
verschrikkelijke miskraam. Dus mens of machine ? Eerst moeten de machines komen. 

Uitvoerigheid kan allereerst vertaald worden in nog meer mensloze en persoonsloze natuur, opdat 
de principes zuiver blijven, en alle systematische filosofie waarbinnen zij functioneren. Het zijn 
principes, geen personen, die eerst moeten groeien en zich eerst moeten verfijnen. Ze zijn nog niet 
rijp om geplukt te worden en mens te worden. Dat zou een misoogst zijn. Er waren nog een 
heleboel tussenstappen die ontbraken. Het natuurlijke proces werd onderbroken. En daar was het 
mysterie van de stad. Alles liep vast en een overmoedige mens, een overmoedige persoonlijkheid 
ontstond.

Persoonlijkheid was een kinderziekte van de natuur, en daarmee kwam ook het overmatige 
bewustzijn. Maar de natuur zal zichzelf weer herstellen. De natuur heeft de oorlog verklaard aan de 
persoonlijkheid. De natuur wil verder met de principes en de filosofie, met de onpersoonlijkheid. 
Gewoon pure natuur, en dan zal er wat groters zijn dan persoonlijkheid. Er zullen natuur-ervaringen
zijn zonder dat er persoonlijkheid en al teveel bewustzijn is. In dromen is de persoonlijkheid en het 
bewustzijn gedempt en gesnoeid, en gaat het om de hogere, cryptische natuur-patronen. Deze taal 
moet nog geleerd worden. In het automatisme mag de persoonlijkheid ten onder gaan, evenals het 
bewustzijn om aangesloten te zijn op veel grotere en belangrijkere dingen van de natuur. 



Hoevaak denkt een mens wel niet : 'Mijn persoonlijkheid staat mij in de weg,' of 'mijn bewustzijn 
staat mij in de weg,' en vaak heeft de mens het niet eens door. Er is een veel grotere natuur. Deze 
natuur zal de stadse ziekte waarin de mens opgesloten wordt gehouden overweldigen. De natuur is 
het meer dan zat. Dit is niet eens een letterlijke oorlog of krachtmeting, maar een filosofie. Al vanaf
het begin is het zo geweest dat de natuur de mens altijd overleefd. Koninkrijken komen en gaan, 
zoals ook steden, maar de natuur zal altijd blijven staan, en altijd het eerste en laatste woord hebben.
De natuur staat niet op zichzelf. De natuur is slechts een metafoor van de filosofie. Ook de natuur 
moet plaatsmaken voor de filosofie, iets veel diepers. Natuur mag nooit overmoedig komen. In den 
beginne was er de filosofie, en door de filosofie zijn alle dingen geworden. Wel schijnt het zo te zijn
dat filosofie zich altijd uit door de natuur, en onlosmakelijk verbonden is aan de natuur. Toen de 
filosofie kwam volgde de natuur direct. De filosofie is de eerste oorsprong, en de natuur de directe 
tweede, als een absolute noodzaak, anders zou de filosofie sterven. De natuur is het hart en de 
levensadem van de filosofie. Zonder de natuur is de filosofie dood, en zonder de filosofie is de 
natuur dood. Zowel de filosofie als de natuur staan niet op zichzelf. De filosofie geeft de grenzen 
aan van de natuur. Filosofie is de leer der tussenstappen. Filosofie is het proces van de natuur, en de
natuur is het proces van de filosofie. 

Er zijn krachten in het spel die dingen te snel vermenselijken en te snel verpersoonlijken, en het 
brengt oneindig leed. Daarom moet de natuur het afremmen, alles in de vertraging gooien en de 
persoonlijkheid en het daarbij horende bewustzijn doorsteken, verminderen. De giftige schorpioen 
is hierin een onpersoonlijke, genadeloze machine. Ook de zwarte beer zal dat wat ook maar iets op 
een mens, een persoonlijkheid of bewustzijn lijkt achtervolgen en tot de eeuwige dood brengen. 
Hysterisch bewaakt de zwarte beer de onpersoonlijkheid van de natuur. De zwarte beer weet 
namelijk dat als hij ook maar iets over het hoofd zien, dan zal het zich voortplanten en de gehele 
natuur ten gronde kunnen brengen. De zwarte beer heeft hier een neus voor, en ook de schorpioen 
heeft hier haar zintuigen voor. En hoe zou de natuur zich ontwikkelen als die krachten er niet 
zouden zijn, en er waren geen mensen, geen persoonlijkheid en geen bewustzijn ? De zeeën zouden 
veel groter zijn, en de zee natuur zou zich veel beter kunnen uiten. 

Stel je eens voor : geen mensheid, geen persoonlijkheid, geen bewustzijn, maar de filosofie zou zich
uiten door de geheimen van de zee. Het komt alleen in dromen, in vlagen, zeer cryptisch, via de 
natuur patronen van een andere, diepere filosofische taal, in het overweldigende zee spasme van de 
natuur, in de epileptische patronen van de metaforische eeuwige dood. Het zou beginnen met grote 
angstaanjagende zee schepselen die ervoor zorgen dat niets menselijks en persoonlijks opkomt, en 
op het land zijn de meest angstaanjagende, grote reptielen die hetzelfde doen, als de metaforen van 
het filosofische beveiligings-systeem van de natuur. En in de bossen en op de ijsvlaktes zijn de 
woeste en monsterlijke zwarte beren voor hetzelfde doel, samen met de meest dodelijke 
schorpioenen. Het moet wel. Er staat teveel op het spel. Ze proberen de tijd voor de komst van de 
mens zoveel mogelijk te rekken. Grote natuurkrachten zijn in het spel. Zal het lukken of zal het niet 
lukken ? De aarde is in grote barensnood, en moet wel baren. Daarom besluit de zee haar te 
overweldigen, en het ijs, want het is nog geen tijd. Was de aarde verkracht ? En wie of wat was de 
verkrachter ? De schorpioen steekt het ei met haar gif. De persoonlijkheid mag niet opkomen, want 
dan zou alles eraan gaan. Het is een grote buitenaardse dreiging. De aarde was verkracht van 
buitenaf. Het buitenaardse wilde de aarde persoonlijk maken, tot een slaaf, maar het is mislukt. Het 
buitenaardse is woest. Het buitenaardse zaad is diep in de aarde als een vuur, en komt naarbuiten 
door vulkanische activiteit, maar de zeeën en het ijs doven het weer. Het is nog geen tijd voor 
persoonlijkheid. Het is geen tijd voor de mensheid, geen tijd voor bewustzijn. En grote 
aardbevingen houden de aarde veilig, de epilepsie van de aarde. 

De filosofie kan niet zonder de zee. De zee is het immuunsysteem van de aarde, van de natuur. De 
golven zijn de wachters van de aarde. Zij moeten alles vertragen en verminderen, zodat de 
tussenstappen van de filosofie zichtbaar worden. Zij zijn het alarm. 



De zee zal de persoonlijkheid nooit voortijdig laten opkomen. Maar hoe kan dat dan ? Heeft de zee 
de mensheid niet doorgelaten dan ? Neen. Het zijn slechts nachtmerries. 

Het zijn grote vissen die persoonlijkheden projecteren. Er is iets diepers dan persoonlijkheden, 
namelijk de absolute filosofische modellen. De grote vissen channelen uitvoerigheid en 
symboliseren het tot persoonlijkheden.

De zee bestaat niet echt, maar is een metafoor. De Wil is fataal. Het gaat om de Wet, van filosofie. 
Niet Wil, maar Wet. Wil is het domste en gevaarlijkste wat er is en geeft geboorte aan overmoedige 
persoonlijkheid. Wil is spijbelen.

Het gaat ook niet om geluk, maar iets veel diepers. Daarvoor is het ijs-alarm.

Het gaat ook niet om het bekende, maar om het onbekende.

Hoofdstuk 46. Rusland in de Egyptosofie 

Het mens zijn is zwaar overdreven. Het is maar een heel klein onderdeel van de natuur, en slechts 
metaforisch, en mag er alleen zijn op de juiste tijdstippen, en alleen pulserend, als onderdeel van 
een veel groter patroon, wat telkens weer epileptisch wegvaagt. De letterlijke en volkomen mens is 
een gif, maar bestaat slechts als een nachtmerrie. De zee heeft het nooit werkelijk toegelaten. De 
zee is een groot alarm in de natuur immunologie. De grote vissen die deze nachtmerries van 
persoonlijkheid in de natuur projecteren channelen gewoon buitenaardse energie waar ze zich geen 
raad mee weten. Ze gooien het de natuur in, opdat de natuur het zal verwerken. Ze kopiëren het, 
imiteren het, en maken er echo's van, opdat ze het subtiel kunnen veranderen.

Wat een machtig natuurverschijnsel is dit. We zien het overal om ons heen. Het zijn allemaal 
herhalingen. De natuur zal het verwerken. Het geeft de indruk dat er nu iets plaatsvindt, maar het is 
slechts een echo. Deze vissen absorberen dus de aanvallen, en maken ze kaleidoscopisch. Het is 
creatief materiaal. Ze halen er alles uit wat eruit te halen is, het onderste uit de kan. Iemand of iets 
maakt ons maar wijs dat wij volkomen mens zijn, maar wij zijn veel groter. De matrix moet 
doorbroken worden, opdat de parallelle werelden zichtbaar worden, die veel groter zijn. Zo kan de 
energie op meerdere sporen komen en zich kanaliseren en specialiseren. De nachtmerrie blijft dus 
komen totdat het verwerkt is. Heel simpel. 

De mens is de climax van de natuur, maar je wilt er geen overdosis van, en je wilt ook niet dat het 
voortijdig gebeurt. In de nachtmerrie was er slechts een karikatuur van de mens. Het moest 
metaforisch blijven, maar het werd verletterlijkt. Het was een groot ongeluk. 

Het communisme is een metafoor van de natuur kopieer machine waardoor door het herhalen steeds



heel subtiel en heel langzaam dingen gecorrigeerd worden. Dit is ook een Vur principe. Een ladder 
bestaat uit sterk op elkaar lijkende evenementen die toch in iets kleins met elkaar verschillen en 
waardoor er verder gekomen kan worden. Daarom werken de krachten van evolutie en devolutie 
ook weer telkens op elkaar in om elkaar te zuiveren en te beveiligen, om elkaar te verfijnen. De 
mens is niet de enige metafoor voor het uitvoerige, het verfijnde. Een verhaal kan ook een metafoor 
zijn van verfijnde kennis, waarin een bepaalde filosofie handen en voeten heeft gekregen. 

In de Egyptologie is Geb, de god(in) van de aarde, de massa en de vermenigvuldiger, als een beeld 
van het communisme, als de ark waarop zijn dochter Nephthys staat, de eeuwige dood, oftewel het 
'volkomen sterven aan jezelf'. Alleen zo krijg je toegang tot de ark en wordt je door de valkyries 
opgenomen. Geb en zijn dochter Nephthys zijn dus beiden Egyptosofische beelden van Rusland. 
Het is een bepaalde taal, en juist het vertaalvermogen van de mens moet eerst gestoken worden door
de schorpioen, want de mens vertaalt te snel. De mens wil niet met twijfel leven, en maakt zo valse 
zekerheden. De mens vertaalt telkens heel selectief en verdraaid, als een vooroordeel. Daarom moet
eerst dit vertaalmechanisme gezuiverd worden in de eeuwige dood. Ook het vertalen mag alleen 
natuurlijk gaan, en niet geforceerd. Er staat teveel op het spel. De vertaalregels zijn te vinden in de 
natuurfilosofie, waarin de tussenstappen worden gevonden. Daarom vertragen Geb en Nephthys de 
mens, om hen voor ongelukken te behoeden. De mens wordt teruggebracht tot het raadsel van 
Roshland, wat een brug is van de Egyptosofie tot de verloren gegane prehistorische natuurfilosofie. 
Denk je eens in hoeveel geschriften en cultuurwijsheden, en grot-inscripties door de eeuwen en 
millennia heen verloren zijn gegaan. De mens moet terug, de brug over, maar hoe ? De mens moet 
vat krijgen op het Roshland raadsel. Het staat niet op zichzelf. Het is iets Egyptisch wat terugleid tot
de verloren gegane prehistorie. Er gaat dus nog dieper geboord worden, want de Egyptische wortels
vloeien in de diepte ergens in over. Wat is het precies ? Het is heel fundamenteel, een verloren 
gegane cultuur. Egypte wijst er naar terug. In Egypte zijn een heleboel aanwijzingen naar deze 
verloren cultuur. Ook Egypte kwam voort uit deze cultuur. 

Egypte is een machtig natuurverschijnsel. Zonder Egypte komen we er niet. Maar er is zoveel 
Egyptologie door de eeuwen heen verloren gegaan. Toch hangen de codes van het verloren gegane 
Egyptische deel nog rondom ons, zoals bijvoorbeeld het Roshland raadsel. Het is de brug tussen 
Egypte en nog iets diepers.

Veel van Egypte ging dus verloren in de tijd, maar dingen zijn nooit echt verloren, want het komt 
altijd in andere vormen tot ons. Het kan niet weggewist worden. 

Hoofdstuk 47. De Filosofie van het Voortijdse Afrika 

Afrika is zo'n beetje doodgenegeerd. Het Westen houdt zich hysterisch doof, al een hele lange tijd. 
Dit komt omdat ze de opgeslagen kennis van Afrika niet willen kennen. Het zou de val van het 
Westerse droom-imperium betekenen. Maar Afrika zal de val van de huidige wereld betekenen, van
het huidige systeem. De mens kan niet sollen met de natuur. De mens denkt dat hij het kan, en lacht 
erom. 'Kijk wat een macht ik heb over de natuur. Kijk wat ik allemaal met de natuur kan doen.' 



Maar de mens onderschat de strategie van de natuur. Telkens weer. De natuur neemt de tijd. Bij de 
tijd dat de mens dat door gaat krijgen is het al te laat. De mens is een parasiet, en de natuur heeft de 
mens al geheel ingesloten. De diepere mens zal teruggaan tot Afrika. Wat betekent dit ? 

Het huidige Afrika is maar een druppel vergeleken met het verloren, voortijdse Afrika. Dit bestond 
uit diverse delen. Voorbeelden hiervan zijn het Egyptische Afrika, het Iraadse Afrika en het 
Israelitische Afrika. Het Egyptische Afrika heeft dus veel diepere wortels dieper in Afrika. De 
tunnels van Egypte leiden terug tot de verloren, voortijdse Afrikaanse natuur. 

De mens wil altijd mens wezen, maar teveel van deze drugs zal hen vernietigen. De mens heeft een 
overdosis van het mens-zijn genomen, en ijlt nu, denkende macht te hebben over de dieren en de 
planten. Maar Ra in de Egyptologie ging door de onderwereld en ging heel zorgvuldig met de 
mens-drugs om. Hij was niet altijd mens. Hij veranderde in allerlei goden en godinnen die vaak half
dier waren. Ra veranderde voortdurend in beesten. Ook in de Vur gebeurt dit, en soms wordt er 
veranderd in struiken. Ra is in het Egyptisch ook Re en Rw. In de originele Aramese grondtekst van
de bijbel is deze Egyptische god overgenomen, Rw, en gaat het verhaal gewoon verder. Het 
betekent 'richting', het gerichte, dit in tegenstelling tot het overmatige bewustzijn. Rw heeft meer te 
maken met de duisternis, de nacht. Rw is in de judeo-christelijke traditie de heilige geest. In het 
Hebreeuws is het ruwach, wat 'de broer of schaduw van Rw' is. Jezus moest weggaan om Rw te 
brengen, staat er in de Aramese bijbel. Rw is het andere. Dit moest nog geopenbaard worden. Rw 
zou leiden tot de volle waarheid. Het was alleen voor hen die daar klaar voor waren, maar het is dus
iets Egyptisch, en heeft veel diepere Afrikaanse wortels. Christenen die de Heilige Geest aanbidden 
aanbidden dus in principe gewoon Ra, Rw. Maar de mens moet oppassen met aanbiddingsfeestjes. 
Het gaat om filosofische principes. Vooral de vrijere kerken houden zich veel bezig met lofprijzing,
maar het gaat ten koste aan studie en diepte. Zelfs in de bijbel wordt er al tegen gewaarschuwd, 
tegen het vele, oeverloze lofprijzen, maar de vrij-christelijke mens stoort zich daar vaak niet aan. Ze
verstoppen zich eronder, zodat ze niet met hun zonden en onwetendheid hoeven af te rekenen. 

Als dolle gekken dansen ze om hun goden, maar ze kennen hun goden niet. Ze weten niet wat het 
inhoudt. Ze roepen zo de grootst mogelijke demonen op. Er komt verschrikkelijke kortsluiting van, 
want ze spelen gewoon met electriciteit. Ze kennen de gevaren niet, en willen het ook niet weten. 
Dit is het pad van de enkeling, en dat heeft de natuur zo bepaald. Het is de Darwin-Nietzsche 
filosofie. Dit heilige fundament is teruggegeven in de jaren 1800, maar het heeft diepe Israelitische, 
Egyptische en Afrikaanse wortels. De mens moet terug naar de oertijd om het uit te werken. 

Mattheus 1
18De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was 
met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Rw, Ra.

Jezus was dus volgens de echte bijbel, de Aramese bijbel, wat ook de taal van Jezus was, het kind 
van de Egyptische god Ra, oftewel van richting. Vandaar dat Jezus ook zei dat hij niets kon doen of 
zeggen als hij het niet eerst zijn vader zag doen. Jezus predikte dus, net als John Wesley in de jaren 
1700, het perfectionisme, oftewel het robotisme, het gerichte. Jezus predikte zijn vader, Rw, Ra. Dit
was een filosofie. De lucht zit vol met demonen die door de mens heendenken en heenspreken, dus 
het pad van Rw, Ra, van richting, was de enige weg. Er was al een pad door het mijnenveld 
heengestippeld, en daar mocht de mens niet vanaf wijken. Het was om de mens te beveiligen. 

Maar nu komt het : 'heilig' is in het Aramees 'kadesh' (qdws), en dit was oorspronkelijk een 
Semitisch-Egyptische godin, Kadesh, of Qetesh. Zij werd ook afgebeeld als een naakte vrouw op 
een beest of leeuw. 'Naaktheid' is een symbool van openbaring. Vandaar dat we de vrouw op het 
beest ook tegenkomen in het boek Openbaring. Haar betekenis kan zowel negatief als positief 
worden uitgelegd in de grondtekst. Het was een zogenaamde spiegel-vertelling. Johannes vereerde 



deze vrouw ook. Het zijn dubbelzinnige verhalen. 

Mattheus 1
Aramees
18De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was 
met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit Kadesh Rw, Ra.

Niet slechts Maria was de moeder van Jezus, maar ook de godin Kadesh, de naakte (geopenbaarde, 
openbarende) godin op het beest.

Het westerse christendom heeft het allemaal overmatig lopen vermannelijken, zoals ze ook eens 
deden met de drie-eenheid. Er bestond al een drie-eenheid waar Kadesh, de godin van heiligheid, 
deel van was, als de godin van de geestesvervoering, de extase van openbaring. De andere godinnen
waren Astarte en Anat. Het boek openbaring laat de gecompliceerdheid zien van het vrouwelijke 
wezen, want er is zowel een goed deel als een demonisch deel, maar juist door diepte-studie en 
openbaring kan de mens hier inzicht in krijgen, opdat het mysterie van de vrouw opgelost wordt. 
Kadesh werd ook het oog van Rw (Ra) genoemd, wat een titel was van de dochters van Rw. Hij had
verschillende dochters, waaronder ook Sekhmet, Hathor, Bastet en Ma'at. Het oog staat ook voor 
openbaring en inzicht, en Ra zond het tot de aarde als een oordeel. Zo wordt Mattheus 1:18 nog 
duidelijker :

Mattheus 1
Aramees
18De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was 
met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit Kadesh, het oog, de 
openbaring van Rw, Ra.

De christenen vertalen het telkens als 'de heilige geest', en het komt telkens weer terug in de bijbel, 
maar het gaat over iets veel diepers. 

Kadesh, de dochter van Ra bracht dus haar gaven. In de Egyptologie had zij een slang in de ene 
hand en bloemen in de andere hand, als Eva met de slang die de mens, Adam, de gave van kennis 
gaf. Ook dit verhaal kan zowel positief als negatief worden uitgelegd, omdat het weer een spiegel-
verhaal was in de grondtekst, maar westerse christenen hebben het geheel gedemoniseerd, in hun 
onbekendheid met de achtergronden en dualiteit van de poëtische, metaforische, paradoxale talen 
van het Midden Oosten. 

In de oorspronkelijke vrouwelijke drie-eenheid was Kadesh ook een bijnaam van Ashera, de 
moeder godin, en een naam voor de hemel, begin van de hemel. Ashera of Shu-Ra is het Egyptische
woord shu, hemel, (wat ook weer terugkomt in de Hebreeuwse hemel, sha-mayim, zaad van shu) en
Ra, in andere volgorde : ra-shu, rosh, het begin in het Hebreeuws, het eerste woord van de bijbel, 
wat vandaag de dag gecodeerd is in Rossiya, Roshland, Rusland. Dit is dus een code van de 
Midden-Oostelijke moeder godin of moeder aarde, haar baarmoeder, in de cryptosofie. Astarte en 
Anat, de andere twee godinnen in deze drie-eenheid, zijn oorlogsgodinnen, die wijzen op de 
absolute noodzaak van de demonologie. Ook deze twee godinnen treden soms op als dochters van 
Ra. Astarte werd vaak ook afgebeeld als de voedster van een kind, zoals Isis en Maria. In het 
Nieuwe Testament heeft Jezus drie moeders : Maria (Astarte), Kadesh (Ashera) en Rw, in de 
oorspronkelijke Aramese grondtekst. Astarte stond in de Egyptologie gelijk aan Sekhmet, niet 
alleen aan Isis. Zij was een oorlogsgodin. Sekhmet is ook een dochter van Ra en de 
leeuwinnengodin van de oorlog. Zij was dus zelf ook leeuwin, een beest, waarop Kadesh reed. In 
principe reed Kadesh, heiligheid, dus op Maria, want Kadesh, als het oog van Ra, was degene die 
Maria zwanger had gemaakt. In die zin is de leeuwin dus de baarmoeder. Jezus werd geboren vanuit



een heilige oorlog. Ook hij had deze kwaliteiten, want niet alleen veranderde hij in het boek 
Openbaring in de leeuw van Juda, maar ook ging hij net als Ra door de onderwereld om de 
demonen te bevechten en de gevangenen vrij te zetten. Dit zijn natuurlijk allemaal maar metaforen. 
Het is een filosofisch stelsel. Anat was de vrouw, of een onderliggend aspect, van Yahweh, maar dit
geld ook voor Ashera.

In ieder geval heeft dit nog veel diepere wortels in de voortijdse Afrikaanse filosofie. Juist als we 
naar Ra kijken hoe hij in de onderwereld in allerlei dieren veranderde, zoals leeuwen, rammen en 
lammeren, dan zien we hoe dit ook weer terugkomt bij Jezus in het boek Openbaring. De nadruk 
ligt juist op verandering, oftewel op het perspectivisme, en in de Vur gaat dit alleen maar verder. De
mens moet opgaan in de natuur en het mens zijn ook weer kunnen loslaten, om te veranderen in de 
zee en in de struiken, enzovoorts, want de mens is in diepte een verhaal, een filosofisch stelsel met 
meerdere metaforen. Zowel Ra als Jezus gaan over het schakelen tussen de metaforen, opdat het 
metaforische verhaal vertelt wordt en het dieper liggende filosofische stelsel geopenbaard wordt. 
Yah-Shua gaat over de verbinding tussen Yah, Yahweh en zijn vrouw Shu, Ashura, waardoor er 
wedergeboortes plaatsvinden, transgeboortes. Het staat dus niet op zichzelf. Het gaat over de 
afdalende, verdiepende mens die zo tot de hemel komt. Het is een natuurlijk principe. Blijf 
veranderen, blijf verdiepen, opdat je de vijand verslaat, verwerkt, waardoor je nog meer kunt 
veranderen en verdiepen, enzovoorts.

In het verleden waren er verschillende Johannessen, ioannes in Grieks, en ywhanan in het 
Aramees :

1. Johannes de Doper
2. Johannes van de Openbaring
3. Johannes de Reformator (Calvijn)

Johannes de Reformator die heel veel theologische werken op zijn naam heeft staan, is dan een code
van het oude Oanitische Afrika, van Oan. Er is dus het Egyptische Afrika, het Israelitische Afrika 
en ook Irad en Oan als delen van het voortijdse Afrika. 

De Moet, Amoet, Moat, is in het Egyptisch de anus, wat voor de Egyptenaren een heilig 
lichaamsdeel was, omdat het de totaalsom betekent, het belangrijkste deel en de conclusie. De anus,
ook wel de pehuit genoemd, was een beeld van de voleindiging. De anus is de uitgang van het 
lichaam, dus de anus werd ook gezien als kracht en beruchtheid, peht, pehti, peh, wat ook in het 
Hebreeuws komt als peh, het uiteinde, de afgrond. In de oorlog is het een Egyptisch beeld van 
overwinning en glorie. Dit heeft ook hele diepe voortijdse Afrikaanse wortels, ook in Oan. In de 
amazonische Oanitische mythologie komt, net als in de Israelitische grondtalen van de bijbel, veel 
sexuele beeldspraak voor. Kadesh, heiligheid, was de godin van metaforische en demonologische 
sexualiteit in de Semitische en Egyptische religies, wat ook weer tot uiting komt in de drie-eenheid 
met twee oorlogsgodinnen. De mythologische sexualiteit bestond uit demonologische 
oorlogstekenen. Dit heeft hele diepe Oanitische wortels. In de Oanitische mythologie waren er 
afbeeldingen van wulpse strijdgodinnen die een witte band of streep hadden in hun bilspleet, die 
over hun anus liep. Als zij de oorlog hadden gewonnen, dan werd die band verwijderd, en hun anus 
werd afgebeeld naast de mannelijke fallus, als een beeld dat Amoet de vijand had uitgeworpen. 
Amoet is een voortijdse Afrikaanse oergodin die ook door Egypte werd overgenomen. Zij is de 
anus, de uitwerper van de vijand. Zij is ook de wet (Moet, Moat). Zij is zowel vrouw als beest. In 
het Aramees betekent towrah, wat in het Hebreeuws wet betekent, ook anus. Het rekent met dingen 
af in het oordeel. Het brengt dingen tot voleinding. 



Hoofdstuk 48. Het Voortijdse Afrika 

Dat het leven ingewikkeld is weten we allemaal, maar waar komt het leven eigenlijk vandaan ? 
Daarvoor moeten we naar het voortijdse Afrika. Egypte liet het al zien : alles bestaat uit 
hieroglyphen, en die vormen boodschappen. Het zijn bepaalde codes, en daar kan je dieper en 
dieper mee. Maar Egypte wijst slechts terug op het voortijdse Afrika, en toen waren er ook al 
hieroglyphen, dus het is niet zo dat als je het Egyptische mysterie kent dat je er dan al bent, want via
Egypte moet je nog dieper Afrika in. Egypte is slechts een uithoek in Afrika, maar deze komt voort 
uit de diepe wildernis van Afrika. De mens weet hier nog weinig van, omdat er zoveel geschiedenis 
verloren is gegaan door de tijden heen. Maar in principe is er niks verloren en is het nog steeds om 
ons heen. Hoe dan ? Bijvoorbeeld in de stripboeken. Stripboeken zijn ook hieroglyphische codes. 
Vooral België is een hedendaagse stripcultuur, en je kunt er heel diep in gaan om zo terug te komen 
tot het voortijdse Afrika. Stripboeken zijn dus gebaseerd op de oer-hieroglyphen en hebben ook 
ontcijfering nodig. De wereld wordt dus sterk beinvloed door stripboeken.

Nu is het dus wel zo dat stripboeken niet altijd plaatjesboeken hoeven te zijn. Neen. Hieroglyphen 
kunnen ook gewoon tekst zijn die de hieroglyphen beschrijven. Dat is ook handiger, want zo 
kunnen de hieroglyphen ook meegroeien en verdiept worden. Hiervan is de Tweede Bijbel een goed
voorbeeld. Je kan het uittekenen in je gedachten en je zult altijd weer wat nieuws ontdekken. In die 
zin kunnen gewone leesboeken ook stripboeken zijn. In diepte is dit om de achterliggende filosofie 
uit te stippelen, als een inventaris, een index. Dat is iets wat Egypte ons leert en wat dus terugwijst 
op het voortijdse Afrika, wat vandaag de dag in zowel stripboeken als boeken gecodeerd ligt. 

Hoofdstuk 49. De Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog 

De aardse realiteit is een poppenkast. Mensen worden behandeld als poppen of stripfiguren en 
moeten presteren. Vaak wordt er gesproken over bepaalde exotische landen die zwaar corrupt 
zouden zijn, maar Nederland is zelf ook een zwaar corrupt land met een medische terreur. Op grote 
schaal worden onnodige operaties uitgevoerd en vaak niet eens vrijwillig, en kinderen kunnen 
zichzelf al helemaal niet verdedigen, om maar niet te spreken over dieren, want die leven helemaal 
in een holocaust. Alleen de enkeling zal ontwaken is een Nietzscheaans-Darwinistisch principe. 
Voor de enkeling is het dan ook vechten tegen de bierkaai, roepen in de woestijn, met geen of 
weinig resultaat. De enkeling moet dan op een gegeven moment dan ook constateren dat er geen 
kruid tegen opgewassen is. Toch is er een weg. 



Nederland werd van september 1944 tot mei 1945 bevrijd van de nazi's door de geallieerden, het 
Canadese, Engelse en Amerikaanse leger. Deze bevrijding kan alleen daadwerkelijk plaatsvinden 
als de mens het cryptosofisch begrijpt, want het was een boodschap in code. Natuurlijk is Nederland
nog niet bevrijd. Het is één van de corruptste landen ter wereld. De medi-nazi's heersen. Maar laten 
we even kijken naar de geschiedenis hoe de zogeheten bevrijding verliep : Op 12 september 1944 
begon de Nederlandse bevrijding, toen de Amerikanen Limburg binnenvielen. Daarna werd Noord-
Brabant binnengevallen en een gedeelte van Gelderland. Er moesten bruggen ingenomen worden, 
maar bij de laatste brug, bij Arnhem, liep alles vast. Hierdoor kon het noorden van Nederland en het
westen niet bevrijd worden, en kregen ze te maken met de hongerwinter. Vele duizenden stierven 
van de honger en de kou. Dit was dus in het gebied boven de grote rivieren. Er was een 
verschrikking in Arnhem die alles had tegengehouden, als een trombose, als een beknelling. 
Operatie Market Garden was vastgelopen. Pas na de hongerwinter zouden de Duitsers verslagen 
zijn, in mei 1945. De geëvacueerde inwoners van Arnhem vinden dan een spookstad terug. Dat is 
het verhaal in kort.

In mijn eigen leven zie ik deze lijnen cryptosofisch terug. Er ligt een parallelle realiteit verborgen in
Arnhem. Mijn vader studeerde in Arnhem voor sportleraar, en had een trombose of 
bloedvatbeknelling in zijn been en was daardoor bijna in een rolstoel terecht gekomen. Dat 
gebeurde niet, maar hij werd sportleraar op de Veluwe en ging daar ook wonen, samen met een 
studie-vriend die daar ook ging werken, mijn tweede vader. Ik herinner me ook dat ik als kind een 
keer naar Arnhem ging omdat mijn vader toen daar terugkwam van de wintersport. Arnhem heeft 
dus altijd een grote rol in mijn leven gehad, en die beknelling ken ik dus ook, waardoor alles in je 
leven in de vertraging komt en de farao het volk niet laat gaan, en de lasten verdubbeld. De slag om 
Arnhem was er dus ook in mijn leven. Dit is zo erg geweest dat ik daar bijna niet over spreek, en al 
helemaal niet in detail. Arn-hem, rn-hm, is Orion-Ham of Aaron-Ham. Aaron is een sleutelfiguur 
van de exodus, de uittocht, de bevrijding van Israel, en Ham, of Cham, is één van de zonen van 
Noach, en staat voor het Afrikaanse volk. Eén van zijn zonen was Mitsrajim, oftewel Egypte. 
Orion-Ham is dus het voortijdse Afrika. Ham betekent ook het zwarte volk. In het Egyptisch is hm 
het wildenvolk, en ook het moddervolk, hamu. Ham is in het Egyptisch het volk wat wordt 
aangedreven door de oerinstincten. Ook is het de naam van een god(in) van het offeren, waardoor er
een opname plaatsvindt, hema (vergelijk valkyrische opname bij de Germanen). In die zin staat 
Arnhem in verbinding met een hogere parallelle realiteit die ontcijferd dient te worden. Eerst moet 
de mens namelijk aan zichzelf afsterven in de hongerwinter, als beeld van de ragnarok en de 
ramadan. Wij hebben hier te maken met eeuwige realiteiten. Alleen in beknellingen, in het 
vastlopen, het vertragen, kan de mens komen tot de andere dimensie. Arnhem is dus een belangrijke
tunnel tot de onderwereld. Ham betekent ook in het Egyptisch de valstrik, het vastlopen, het 
jagersvolk, of vissersvolk. Ham is ook een zingende godin van de morgenstond en de hemelvaart. 
Ook is Ham het afgezonderde volk. Ham betekent het terugtrekken, de uittocht. Het is iets 
medicinaals in de natuur, hemu. 

De kabels moeten helemaal door Arnhem heenlopen, en dan recht door Nijmegen heen, om zo tot 
Brabant door te lopen. Al deze gebieden zijn belangrijk in de daadwerkelijke bevrijding van 
Nederland. 



Hoofdstuk 50. De Arnhemse Beknelling 

In de jaren 1900, en vooral tijdens en na de tweede wereldoorlog, kwam het existentialisme 
opzetten, een filosofische stroming die stelde dat de essentie er niet zomaar was, maar dat er eerst 
existentie moest zijn, oftewel het bestaan. De mens wordt in een absurde, onverschillige wereld 
geworpen, en moet helemaal van onderen af aan beginnen, zich een weg worstelen door het bestaan 
om zijn eigen leven en realiteit op te bouwen, en zo tot zijn eigen essentie te komen, niet de van 
buiten opgelegde essentie door anderen, of in hun geval de nazi's. 'De ander is de hel' werd er 
gesteld. Het was een boodschap van vrijheid en zelf-verantwoordelijkheid. Als de mens zelf niet 
verandert en tot inzicht komt, dan is er niets. Deze stroming werd kenmerkend voor de eeuw van 
1900. Eigenlijk stelde het dat de mens de essentie niet zomaar kan grijpen, maar dat de mens 
daarvoor aan het kruis moest, om zo los te komen van de meningen van anderen. Het was een 
boodschap van afzondering, en in die zin Nietzscheaans en Darwinistisch. De mens moest zichzelf 
dus helemaal opnieuw opbouwen. De mens hoorde niet thuis in de terreur van de nazi's en ook niet 
in de christelijke terreur. De mens was existentialistisch. Het bestaan moest aangepakt worden, 
geanaliseerd. De mens moest zelf zin maken, betekenis geven. De mens moest één worden met de 
natuur, deel worden van de natuur, door de natuurprocessen te leren. Het was een natuurschool. De 
mens moest loskomen van 'de ander', die de hel was. De mens werd zo op een nieuw spoor gezet, 
terug naar de natuur, terug naar de eigen verantwoordelijkheid. Zo kon de mens een nieuw beeld 
krijgen van het leven en het nut ervan inzien. De mens hoefde geen massa-product te zijn. De mens 
was uniek. De mens moest de massa-geest in zichzelf verslaan. De mens moest weer 'vervreemden'.
De dingen om de mens heen waren geen objecten, maar instrumenten, ervaringen. De mens moest 
leren met alles intuïtief om te gaan, en niet materialistisch. Het ging niet meer om de stoel als 
object, maar om de stoel als ervaring, als instrument. De mens moest doorbreken tot een dieper 
leven, een diepere ervaring van het bestaan. Het existentialisme begon zich toen op allerlei 
manieren te vertakken, brak door in allerlei soorten stromingen, ook in religie en theologie.

Moeder Arnhem, en zo ook Moeder Nederland, was verkracht door de nazi's. In dit level ging er 
door de Duitse invasies en bezetting een verschrikkelijke geest heersen over Arnhem die ook ging 
heersen over Nederland. Het was de Arnhemse beknelling, de geest RIES, een verschrikkelijke 
haai, reusachtig groot, die ook in een walvis kon veranderen. Ik ken deze haai van mijn 
kindernachtmerries. Vannacht had ik een droom dat Moeder Arnhem contact met mij zocht. Zij is 
ook nodig voor het doorleggen van de kabels door Arnhem. Ik werd teruggenomen naar mijn 
kinderjaren, kinderdromen en kindernachtmerries, en dat was in Egyptische context. Moeder 
Arnhem staat dus voor het voortijdse Afrika. Het brengt terug tot de voortijdse Afrikaanse filosofie,
de natuur-filosofie, die nodig is voor de bevrijding van Nederland, wat dus een individuele 
bevrijding is. De bevrijding is door het bestaan, de existentie, inzicht te verkrijgen, en zo tot de 
essentie te komen, en die niet te missen of corrupt te maken door allerlei genade-truukjes of door 
het materialisme. Het moet dus door de natuur gaan, of helemaal niet. Het is iets persoonlijks. De 
natuur verkiest slechts weinigen, en dat zijn hen die de prijs hebben willen betalen, en die ook 
getest zijn hiervoor door de externe, massale krachten. Ben je dood, heb je geen bewustzijn, dan zul
je met de dode massa's meeglijden, leef je slechts vanuit gewoontes en tradities, maar leef je en heb 
je bewustzijn, dan zul je je eigen leven opbouwen, en daarvoor blijven strijden, om zo je pad te 
vinden. Dat pad maak je zelf. Je buigt niet voor de goden van het christendom, het calvinisme en de 
nazi's, maar je transcendeert ze. Je prikt er doorheen. Je kent de geschiedenis, je kent de filosofie.



Hoofdstuk 51. De Luchtlanding op de Renkumse Heide op 17 september 1944 in de Slag om 
Arnhem 

Het existentialisme stelt dat om te 'zijn' moet er transcendentie ontstaan, en dat gebeurt alleen door 
onderzoek te doen. In die zin leven alleen de transcendente onderzoekers. Door het bestaan komen 
zij tot de essentie. Alles wat daarbuiten valt bestaat niet, en komt dus ook niet tot de essentie. Dit 
onderzoek gaat veel door het stellen van vragen. Onderzoekers zijn vragen stellers. Zij die geen 
vragen stellen komen tot voorbarige conclusies. Onderzoekers zijn open en komen niet tot snelle 
conclusies. Dingen mogen niet als objecten gezien worden, want dat is materialisme, en maakt de 
mens dicht en oppervlakkig, gesloten. Dingen moeten beschouwd worden, ervaren worden, 
intuïtief, en met het stellen van veel vragen, zodat er geen vooroordeel wortel kan schieten. Er 
wordt dus een oorlog gevoerd tegen het snelle materialisme en het snelle christendom die alles 
overmoedig al in potten en pannen hebben gestopt om maar markt te kunnen drijven. Zo ontstonden
de steden, maar het existentialisme wil de mens terugleiden tot de natuur. De mens moet 
vervreemden van de overmoedige stadse systemen, om tot de eigen waarheid te komen, de 
onderzochte waarheid. Alles moet getest worden. De stad test niet, maar verkoopt, en doet dit door 
boerenbedrog. Het is een gewoonte en een traditie geworden, en het is allemaal mors en mors dood. 
Het is niet het waarlijke 'zijn'. Maar de mens is hierin geworpen. De mens moet hierin de overkant 
zien te vinden. Dat kan niet op de rug van iets of iemand anders. De mens moet zelf leren 
zwemmen. Anders heeft de mens geen fundament. Het vragen en onderzoeken is een vorm van het 
zijn, een vorm van bestaan. 

De mens is geworpen in de zee van overmoed genaamd 'materie', en de onderzoekende en vragende 
mens komt er al snel achter hoe erg het probleem is van de materie. Het is een verdichte, gesloten 
vorm. Het houdt de mens tegen als de mens er op een materialistische manier mee omgaat. Maar de 
mens kan er ook anders mee omgaan. Er moeten dus nieuwe, diepere definities komen van de 
dingen om ons heen, door ervaring. Ook dit mag niet overmoedig gebeuren, want dan is er weer een
nieuw probleem. Er moet dus een nieuwe definitie komen van wat 'leven' eigenlijk is. Dit is 
belangrijk, omdat de onontwaakte mens slechts een product is en gewoon bestuurd wordt door 
allerlei apparaten van het materialisme om de mens in slaap te houden, zodat de mens bruikbaar is 
voor de lagere entiteiten van het ego. Het bestaan moet dus een nieuwe definitie krijgen. Er moet 
een nieuw bestaan komen. De mens kan hier niet zomaar omheen. De mens moet leren 'bestaan'. 
Het gaat hierin om 'analyse', om 'detail'. 

Het hele menselijke spel van verschijnen, ontkleden, sexualiteit en productie is slechts een 
abstractie van de dynamieken van openbaring, wat dus gaat door het onderzoeken, analyseren, 
vragen stellen en zo ervaren. Het menselijke spel van ontbloting van objecten, wat ook weer 
terugkomt in de vlees-industrie en de bont-industrie is dus een corruptie hiervan. De mens wil 
essentie, maar de mens wil niet hiervoor bestaan, wil de natuur hiertoe niet. De mens is een 
grijpgraag wezen wat alle natuurwetten aan zijn laars lapt. De mens buit de natuur uit. Dit komt dus 
ook weer terug in de mensenhandel van gedwongen prostitutie en de gedwongen tand-implantaten 
door de 'tandofielen'. De menselijke verschijningsvorm is daarom bedriegelijk, en heeft niets met 
ware vertoning te maken. Het existentialisme stelt dat alleen door de logos er ware vertoning is, 
door de literatuur van de natuur-filosofie. Het existentialisme stelt dat dat wat zichzelf vertoont, de 
ware vertoning, plaatsvindt als het gezien wordt vanuit het zelf en in samenhang met het zelf. De 
openbaring gaat dus altijd door het zelf wat zichzelf van het zelf onderscheidt, als het zelf wat in 
samenhang is met het zelf. Het mag dus niet op iets anders worden geschoven, wat het gevaar is van



de theologie. De mens is zelf verantwoordelijk. Dat is existentie. Het is dus zuiver direct en niet 
indirect via iemand anders. De ander is de hel. Het indirecte is de hel. Dit gaat allemaal vaak onder 
de dekmantel van theologie. Vandaar dat theologie potentieel heel gevaarlijk is als het niet binnen 
de context is van de filosofie. 

Het christendom danste vrolijk door, ook in de eeuw van 1900, en had haar eigen feestjes. De 
filosofie werd in de doofpot gestopt en ze werden lekker indirect, zonder eigen 
verantwoordelijkheid, en hadden zo hun eigen opwekkingen, lekker aan de drugs. We hebben het 
dan over een gevaarlijke, valse, luie vorm van indirectheid, die alles op iemand anders projecteert. 
Zij kunnen altijd kinderen zijn, onbezorgd, en maar aan blijven rotzooien, want alles is genade, en 
de kennis maakt opgeblazen. Zo redeneren ze dan. Zo lust ik er ook nog wel een paar. Zo kun je dus
alles goedpraten, en heb je ook altijd een alibi, en heb je het spijbelen gerechtvaardigd. We hebben 
hier te maken met de verschrikking die eens Arnhem innam. Want de verwende kinderen van het 
christendom zijn allemaal nazi's. Maar het existentialisme is geworteld op het Nietzscheaanse 
fundament van de eeuw van 1800, van het Duitse idealisme, wat tegen het nationalisme was. Het 
materialisme maakt dingen zo materieel totdat het nazi wordt. Het is de climax van het 
materialisme. Geen eigen verantwoordelijkheid meer. De leider, de fuhrer, denkt voor ons. Zo kan 
ik het ook.

Arnhem werd dus platgewalst door het nazi geloofsgoed, de vlag op de modderschuit van het 
materialisme, en daar kwamen de geallieerden niet zomaar even doorheen. Vandaar dat we spreken 
van de Arnhemse beknelling. Alles kwam in de vertraging. En toen was daar die verschrikkelijke 
hongerwinter, de ragnarok, en de valkyries waren nergens te bekennen. De mens voelde zich 
verstoten. De mens voelde zich onuitverkoren. 

Dat wil niet zeggen dat directheid onmiddelijkheid betekent. De mens moet alles omzeilen, als de 
mens maar op zichzelf blijft, dus er is ook een analyserende, voorzichtige, onderzoekende en 
vragende indirectheid, wat een Vur principe is. Van elk woord en elk principe is er een goede vorm 
en een slechte vorm, dus dat wil niet zeggen dat er een daadwerkelijke tegenstelling is, maar meer 
een dualiteit. De dialectiek denkt in stellingen, tegenstellingen en samenstellingen, het denken in 
meerdere dimensies dus, vanuit verschillende perspectieven, horizontaal, vertikaal, enzovoorts, in 
verdiepingen. Dus in die zin mag de mens niet direct zijn, omdat het door natuur-processen gaat. 
Het gaat dus om het vinden van de middenweg. Aan beide kanten van het touw kun je eraf vallen. 
De mens mag niet te direct worden, en ook niet te indirect. Overal waar 'te' voor staat is niet goed. 
Er is directheid in de zin dat de mens direct, zelf, verantwoordelijk is, en er is indirectheid in de zin 
dat de mens eerst aan de voorwaarden moet voldoen, dus niet direct van A naar Z springen, maar 
van A naar B. Dat is de hele filosofie van tussenstappen. Het gaat dus niet om het wel of niet, maar 
om het hoe. Daarom stelt het existentialisme dat de mens authentiek moet worden. De mens moet 
het bestaan zich eigen maken. Daar waar de mens dit onderschat is datgene wat dichtbij is en 
bekend juist ver weg en onbekend. Dat is een symptoom van het materialisme, dat je steeds meer en
meer vervreemd van de daadwerkelijke werkelijkheid. In die zin hebben we dus ook juist het andere
filosofische materiaal nodig om de context te zien en ervaren, zodat we niet opgesloten raken in het 
ene, het bekende. De mens moet door de muren van de traditionele xenofobie (angst voor het 
vreemde) heenbreken. Het bekende is immers maar een druppel in de oceaan van het onbekende, en
juist in het onbekende ligt onze identiteit. In die zin is het andere dus een wezenlijk onderdeel van 
de tussenstappen, maar dan als filosofische principes en niet als personen die het zelf van je 
ontnemen en je een geprojecteerde identiteit opleggen zoals in het christendom en het nazisme. Het 
gaat dus om het detail.

Het bestaan moet eerst geleefd worden, als het zijn, en daarna zal het pas geinterpreteerd worden. 
Het moet dus doorleeft worden zodat eerst de boodschap kan binnenkomen, en pas daarna kan de 
boodschap uitgelegd worden. Dit zijn de twee noodzakelijke verdiepingen van het zijn. Het zijn zal 



dan worden tot kennen. Het bestaan is slechts een instrument of voorbeeld wat gebruikt kan worden
voor veel meer dimensies van het bestaan. Vandaar dat het bestaan, het leven, de wereld, omarmd 
moet worden, op waarde geschat moet worden. Er komt iets binnen wat belangrijk is en wat steeds 
belangrijker zal worden, steeds waardevoller. De wereld is dus een verdieping van het zijn, en 
tegelijkertijd een lift om te komen tot hogere zijnsverdiepingen. Dat is dus de existentialistische 
definitie van het werelds zijn, wat dus niet betekent dat je stads of materialistisch bent. Integendeel. 
Het gaat om de filosofische natuur en structuur van de wereld, de mogelijkheden ervan. In het 
existentialisme is het werelds zijn dus meer analytisch. Wij mogen de wereld dus niet als objecten 
zien of vertoningen, maar als verborgenheden. Het zou fout zijn als een dolle dwaas in de wereld te 
springen om alles maar te grijpen wat los en vast zit, en zeggen : dit is dit, en dat is dat, want dat is 
slechts het idiotengoud. Het zijn tunnels, het zijn onbekendheden. En pas op : het staat onder 
stroom. Dat wat om ons heen is, dat wat de mens de bekenden noemt, de kennissen en de vrienden, 
familie, het vertrouwde, is helemaal niet bekend. Het is het onbekende. Pas ermee op. 

De slag om Arnhem was één van de hoofd-oorlogen in de Tweede Wereldoorlog waar alles vastliep
en zo de hongerwinter ontstond voor het gebied achter de grote rivieren. Hier werd wel het zaad 
gezaaid voor de bevrijding. De Rijnbrug over de Nederrijn moest heroverd worden, en dat moest 
zowel aan de Noordkant als de Zuidkant gebeuren. De geallieerden hadden een luchtlandingsbasis 
bij Oosterbeek op de Renkumse heide aan de Noordkant. Oosterbeek is een dorp van de gemeente 
Renkum, wat vroeger een schoutambt was, in het Arnhem gebied. De geallieerden die vanuit de 
lucht kwamen werden toen ingesloten door de Duitsers van twee kanten nadat ze de Noordkant van 
de brug hadden veroverd. Zij werden aangevoerd door John Frost, Jan IJs, waarnaar de brug later 
vernoemd werd. Na de landing op de Renkumse heide blies John Frost op de hoorn om de 
geallieerden te verzamelen. De hoorn werd genoemd : de Exodus hoorn, de hoorn van de uittocht, 
maar farao liet het volk nog niet gaan, en verdubbelde de lasten, zoals we zagen in de honger 
winter. Het Ragnarok was gekomen. Pas na de hongerwinter kon D-day pas echt gestalte krijgen, en
kwam 'de opname door de valkyries', en werd Nederland daadwerkelijk bevrijd. Renkum had hierin 
dus een sleutelrol gespeeld. 

Ook in ons netwerk heeft Renkum een sleutelrol gespeeld in de strijd tegen criminelen. Dit heeft 
een lange tijd geduurd, en ik heb in de tussentijd en daarna ook veel dromen over Renkum gehad. In
een droom had ik openbaringen verzameld op karton in een doos en moest ik die doos in veiligheid 
brengen. Ik moest hiervoor door Renkum heen naar de rivier. Gelukkig kon ik ook vliegen. Ook in 
het tweede bijbelse poortboek 'De Bibelebonse Pap' speelt Renkum een belangrijke rol. In het begin
van het boek is Renkum de hoofdstad van Nederland, en werd als eerste bevrijd van de piraten die 
Nederland bezet hielden. In de tweede wereldoorlog was Renkum dus een belangrijke sleutel tot de 
bevrijding van Arnhem. In Renkum begon alles. 

Hoofdstuk 52. Het Geb Mysterie en de Tweede Wereld Oorlog 

Seb en Aga zijn altijd Egyptische vormen van Geb geweest, andere namen voor Geb, de Egyptische
aardgod(in). Het Geb mysterie gaat verder in het judeo-christendom als Jakob de aartsvader in het 
OT en Jakobus de volgeling en schrijver van Jezus in het NT. Aga betekent stilte in het Egyptisch, 
als een vorm van Geb, wat in het Griekse NT ook 'ago' de wortel van het woord voor engel is, als 



een boodschap van God, en ago betekent dan : richting, leiding, want die moet er wel zijn als er een 
boodschap wordt verzonden, opdat het in de juiste vorm en op de juiste plaats en tijd geleverd 
wordt. In het originele Aramese NT, in de taal van Jezus dus, werd Ra, Rw, uitgestort in de 
betekenis van richting, richting-aangevend, gids. Rw is dus zowel een Egyptisch als een Aramees 
woord, maar het westen vertaalde dit domweg in de heilige geest, terwijl het terugwees op het 
filosofische Egyptische principe van Rw als gids. Een van de titels van Ra is aakhau, als het grote 
oprijzen, als de ware hemelvaart. Dit staat nauw in verbinding met aga (geb) en het Griekse 'ago', 
het richtingaanwijzende aspect van de engel. De engel daalt zowel neer vanuit de hemel als ernaar 
opstijgend. 

Het Egyptische 'aga', als aspect van de aarde (geb) betekent in diepte :

vragen, verstoring, tussenstap - akh
verwonding, verliezen - ak
nacht, duisternis - akka
de Nijl en de overstroming ervan - akeb
teken van toevoeging - ak, ag
mist - aqep

Dit zijn allemaal aanduidingen van onderzoek doen. Er zijn ontbrekende schakels, en door het 
vragen stellen kunnen deze schakels terugkomen. Eerst moet er daarom een onderbreking zijn, 
opdat er plaats vrijkomt voor de schakel. Vandaar ook dat de bevrijding van Nederland werd 
onderbroken bij Arnhem en eerst de hongerwinter moest optreden. Eerst moest Ragnarok komen, 
opdat de mens aan zichzelf zou afsterven, aan het ego, om zo voorbereid te worden tot de opname 
door de valkyries.

Deze middag kwam er een pakket binnen wat was verzonden vanuit Santiago, Spanje. Santiago is 
een bedevaartsplaats waar het graf van Jakobus zich bevindt. In het Spaans is sint Jakobus namelijk 
Santo Iago, verkort tot Santiago. Jakobus werd bekend om zijn gezegde : 'geloof zonder werken is 
dood.' In het Grieks is 'werken' 'ergon', wat ook de werken van het verstand, van de rede, betekent, 
dus het moet wel filosofisch onderbouwd zijn. In het Aramees is geloof 'volharding', maar ook 
'bewijsvoering' door middelen van argumentatie (hymnwt). De werken zijn in het Aramees ook de 
lasten, dus het gaat niet buiten het kruis en de existentie (het bestaan) om. De mens moet er dwars 
door heen. Al met al is het geloof in de originele talen dus niet het bedriegelijke gesjoemel wat ze er
in het westen van hebben gemaakt. Intellectuelen en geleerden, taalkundigen, prikken dus door dit 
soort spelletjes heen, maar de domme massa's laten zich niet door enige kennis hinderen. 
Onderzoek is dus het sleutelwoord, wat de diepte is van het Jakobus en het Geb mysterie, oftewel 
het Iago mysterie. Santiago is ook de naam van de hoofdstad van Chili. Jakobus is niet alleen de 
beschermheilige van Spanje en Chili, maar ook van Nederlandse steden zoals Den Haag en 
Enschede. Voordat we in contact kwamen met Renkum had ik al dromen over de mensen die we 
daar zouden tegenkomen, tot in de kleinste details. Voordat mijn neef als zendeling naar Chili ging 
om te werken onder de straatkinderen had hij ook dromen over de mensen die hij daar zou 
tegenkomen. 

De boodschap is dus terug te keren tot het detail wat het verschil maakt. 



Hoofdstuk 53. De Zin van Nijmegen - Diepte-Psychologie in de Betekenis ervan - Het tot leven 
komen van de dynamieken van Nederland 

Het existentialisme stelt dat wat verschijnt slechts een aspect is van het object. Het is een 
natuurfenomeen. Als een boodschap ons wil bereiken wordt het eerst verdeeld, splitst het af als 
water van een waterval om op de rotsen verder uit elkaar te kletsen. Dat is het bestaan. Alles valt 
naar beneden om tot totale chaos te worden. Zie daar maar eens doorheen te komen. Beneden is 
alles zwaar absurd. 

Eén van de vormen van het absurde is het geloof. Het geloof is groene blubber, als het moeras. De 
Aramese betekenis van het woord voor geloof was filosofie. Dat geeft veel meer rust en gaat ook 
veel dieper. Geloof is maar een van de vele vertalingen van het woordje 'hmnd'. Het staat niet op 
zichzelf. Het is trouw en volharding in de filosofie, en is gebouwd op geteste argumenten. Het 
wordt drijfzand als al die oorspronkelijke Aramese betekenissen worden weggekapt, en door deze 
sluwe woordspelletjes van het westen kon de mens gedwongen worden in de bijbel te geloven in 
plaats van 'de onderliggende, verdraaide filosofie van de oorspronkelijke bijbel te ontdekken door 
onderzoek.' Dat is even een groot verschil. De westerse bijbel is slechts een karikatuur van de 
oorspronkelijke Egyptologische en Aramese filosofie. Het is pure woord-armoe, gebrek aan 
vocabulaire.

Moeder aarde was bij de Germanen genaamd Areta, Hretha, de beruchte en zegevierende, ook wel 
genaamd Hertha of Erda, afhankelijk van het gebied. Iedereen die haar zag baden in de rivier 'stierf' 
(aan het ego), iets wat ook weer terugkomt in de Griekse mythe van de jachtgodin Artemis. Aktaion
zag haar, en werd door beesten verslonden. Ook in het Judaïsme kwam dit voor, dat David Bathseba
zag baden en daardoor ten dode was opgeschreven. Het is iets metaforisch, namelijk dat ware 
openbaring vanuit de hemel de mens aan zichzelf, zijn lagere natuur, laat sterven. Zo komt de mens 
tot bekering. 'Niemand kan God zien en leven.' 

Renkum heette vroeger Rijnkom en werd ook wel Ratincheim en Areta-heim, Hrethaheim, en 
Rhede genoemd. Areta-heim betekent het huis, heim, van moeder aarde, Areta, Hretha, Erda. De 
Rijn is verbonden aan moeder aarde, als haar openbaring, maar de mens heeft het niet verstaan. Rijn
komt van het Germaanse hrinana, ontbloten, slaan, aanraken. Toen ons netwerk in verbinding kwam
met Renkum in het Arnhem gebied, wat op de grens ligt tussen de Veluwe en de Betuwe, want 
onder de Nederrijn waarboven Renkum ligt is de Betuwe, in het Zuid-westelijke aanhangsel van 
Gelderland, kreeg ik dromen dat ik een hemels geschrift genaamd de Erina moest veiligstellen. Ik 
moest toen door Renkum heen naar de Nederrijn. In de verbinding met Renkum begon ik ook 
Germaanse dromen te krijgen over de Rijn, over het rode goud in de diepte, het bloedgoud, wat ook 
weer terugkomt in de Germaanse mythologie. Het bloedgoud wordt bewaakt door de Rijnmaagden. 
In de Tweede Wereldoorlog liep de bevrijding van Nederland vast bij de Nederrijn in het 
Arnhemgebied bij de slag om Arnhem, en zo ontstond de hongerwinter, het Ragnarok. De Duitsers 
waren te sterk. Zij hadden namelijk het Rijngoud gestolen, en verdraaid. Het was bloedgeld, terwijl 
in de oorspronkelijke mythologie het bloedgoud een beeld was van het sterven aan het ego, om zo 
door de Rijnmaagden opgenomen te worden, ook een soort valkyries, walkuren, dus. De stromende 
rivier is dus een beeld van de opname, opgenomen, of neergenomen, tot moeder Areta, moeder 
aarde, tot haar huis, Areta-heim, of Rijnkom, wat nu Renkum heet. Ik kreeg toen meer en meer 
dromen over Renkum als een grote onderaardse wildernis, als een natuurgebied met natuurdorpen 
en natuursteden, als een onderaards land, het land van moeder aarde. In de mythologie kwam het 
bloedgoud uiteindelijk in handen van Loki, de Logos, het Woord, oftewel de filosofie. Het 



bloedgoud, het rode goud, of de rode steen, kan alleen maar benaderd worden door de filosofie. Het 
is als een waterval die kapot kletst op de rotsen, het hele nazi raadsel. De nazi's hebben het in 
overmoed gegrepen, en zijn erdoor ten gronde gericht. Iedereen die de rode steen voortijdig of 
zonder de voorwaarden in acht te nemen grijpt en misbruikt zal erdoor vervloekt zijn en erdoor ten 
onder gaan. 

Voordat ons netwerk met Renkum in verbinding kwam had ik dromen over Enschede over welke 
mensen ik zou gaan ontmoeten in Renkum. In dromen werd ik al aan hen voorgesteld. Enschede 
heeft Jakobus als beschermheilige, oftewel Santo Iago, Sant Iago, als het Santiago van Nederland, 
wat in het Egyptische Geb mysterie dus de tussenstappen zijn, de nuances, de details, die nodig zijn 
om te kunnen komen tot het rode goud, de rode steen. Voordat ik tot Renkum kwam moest ik dus 
eerst in dromen komen tot Enschede, het Nederlandse Santiago, zoals mijn neef ook dromen kreeg 
over wie hij ging ontmoeten voordat hij naar Chili ging voor zendingswerk onder de straatkinderen 
daar. Chili is ook het land van Santa Iago. Santiago is ook de hoofdstad van Chili. De Betuwe aan 
de Zuidelijke overkant beeld het rode goud uit, in of onder de rivier. Hier is het vruchtbare gebied, 
en dan moet de mens nog dieper naar het land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen, want 
onder de Nederrijn ligt de Waal, en daaronder ligt de Maas. De Maas is dus de Zuidelijkste rivier, 
en daaronder ligt Noord-Brabant. In principe is dit dus de diepte van het huis van de Germaanse 
moeder aarde, Areta-heim, oftewel de diepte van Renkum en van het rode goud. Hier vond de 
bevrijding al veel eerder plaats, in de herfst van 1944 vanaf september. Nijmegen is dan belangrijk 
vanwege de diepe wortels in het Aramese 'nwmyqy', met betrekking tot de wet (nwms, names), met 
betrekking tot de zintuigen. Ook in de zin van Nijmegen : nwm-gan, de tuin (gan) van de wet, 
zintuigen (nwm) in het Aramees, als de Nederlandse paradijstuin van Eden, of als nwm-gnn, nwm-
gannan, nwm-gannana, de tuinman van de wet, van de zintuigen, die ervoor moet zorgen dat alles 
op een natuurlijke manier verloopt, en hij moet dus eventuele bedreigingen onderscheppen en 
onschadelijk maken, zodat er geen vervalsingen optreden, zodat het niet corrupt wordt. Nijmegen 
moet in die zin ook alles testen. Nijmegen is in die zin ook de 'urim' van Nederland. 

Hoofdstuk 54. Apeldoorn in het Steden-mysterie 

De steden zijn geen objecten. Je kan er geen direct contact mee hebben, materialistisch, zo van : 
'Nou, we gaan weer lekker naar de stad, lekker kip eten, lekker dit, lekker dat.' Neen. Dan bedrieg je
jezelf gruwelijk. Steden zijn filosofische constructies die ontdekt moeten worden. Zo niet, dan zijn 
het slechts tikkende tijdbommen. Het zijn puzzels. Ga er niet hedonistisch en materialistisch mee 
om. Nederland mag filosofisch tot leven komen, en zo filosofisch 'bevrijd' worden. Dit kan alleen 
gebeuren in de context van de natuur, en van de diepere geschiedenis, die helemaal doorloopt tot het
voortijdse Afrika. 

Om van de boven Veluwe naar het Arnhemgebied te gaan, lager op de Veluwe aan de rand van de 
Betuwe, kom je op die weg langs Apeldoorn. Dit is ook een groot mysterie waar ik veel dromen 
over heb gehad. Apeldoorn ligt in het hart, het centrum, van de Veluwe. Ik heb veel dromen over de
bossen van Apeldoorn gehad waarin ik de valkyries ontmoette, de filosofische principes van de 



opname of 'hemelvaart', maar dat is dus niet hetzelfde als de christelijke opname. Ook had ik eens 
een droom over dat hoog boven de bossen een tunnelsysteem tussen allerlei hoge natuurwoningen 
was.

Maar wat is de etymologie van Apeldoorn ? Het komt van het Germaanse 'apa', water, en van het 
Noord-Duitse en Deens-Germaanse treow, boom, wat later werd tot Apeldoorn, de boom aan 
waterstromen, wat ook terugkomt in Psalm 1. In de grondtekst gaat het hier over zaadstromen, en is 
de boom een beeld van de oprijzende vruchtbaarheid. Het is allemaal beeldspraak, want dit staat 
ook weer voor de opname. Dit gaat dus om filosofische principes, de ware wet, waarover 
gemediteerd moet worden, zoals in Psalm 1, wat ook heel nadrukkelijk wordt beschreven in de 
Oanitische Psalmen van het voortijdse Afrika.

Hoofdstuk 55. De Appelboom van Apeldoorn 

De lagere wetten worden bestuurd door vooroordeel. Dat gaat lekker snel, en hoef je niet bij na te 
denken. Zo kun je alles lekker op iemand anders projecteren. De lagere wetten zijn altijd en eeuwig 
weer op zoek naar een zondebok, en dat is nooit henzelf. Nee, zij zitten lekker hoog en droog, als de
beste stuurlui die aan wal staan. 

Apeldoorn, in het centrum van de veluwe, oftewel het Germaanse apatreow, de boom (treow) 
geplant aan waterstromen (apa), als een mechanisme van de filosofische opname. Ik droomde dus 
van nog een wereld boven het bos van Apeldoorn, allemaal hoge wilderniswoningen waar tunnels 
of bruggen tussen waren, zo in de natuur. Apeldoorn is dus een code, om te ontdekken. Waar gaat 
het naartoe ? In de top van Noord-Amerika ligt het Michigan gebied, van het indiaanse 
'mishigamaa' (Ojibwa), wat 'vele waterstromen' betekent, 'groot water'. Het zijn twee schiereilanden 
verbonden door de Mackinac brug. Het gebied ligt tussen vier grote meren van Amerika, als een 
boom geplant aan waterstromen, wat het tot een uniek gebied maakt in Amerika, als het 
Amerikaanse Apeldoorn.

Apeldoorn komt niet alleen van apatreow, maar ook van het Oud-Nederlandse 'apaldr', wat 
appelboom betekent, en van het Oudnederduitse appul, apl, oftewel appel, en het Noord-Germaanse
Idunn, de godin van de appels van de eeuwige jeugd, apl-idunn. 'Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt,' staat er in Psalm 1. Tot de gemeente Apeldoorn behoren ook 
Beekbergen, Hoenderloo en Uddel, waar ook het Uddelermeer is wat bij Apeldoorn hoort. Daar 
dichtbij is nog het Bleke meer. Deze twee meren zijn volgens de Germaanse mythologie ontstaan 
toen Donar (Thor), de dondergod, de zoon van Erda (Hretha, Areta), moeder aarde, het zaad van de 
vrouw, in gevecht raakte met een reuzenslang. Met zijn hamer vermorzelde hij de kop van de slang, 
maar verloor toen zijn hamer. De slang en de hamer vielen ter aarde waar het Uddelermeer onstond,
wat vroeger veel groter was, maar later werd ingepolderd. Donar zelf was gebeten of bedwelmd 
door het gif van de slang, en viel ook ter aarde, waar het Bleke meer ontstond. Het is verbonden aan
Genesis 3 waar er tot de slang gesproken wordt :

'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop 
vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.'



In het Oudnederduits (Noord-Duitsland, Noord-Oost Nederland) heette Donar ook Thunar. In een 
droom zag ik de verschrikkelijke slang eens naar beneden vallen, uit de hemel, en waar hij viel was 
een groot meer in natuurgebied. In dit natuurgebied waren zogeheten brugboten, een soort 
bewoonbare metro's die over hele hoge bruggen gingen door het gebied, dus hele hoge spoorwegen,
wat verbonden is aan het Apeldoorn gebied. De brugboten waren heel breed, want er waren ook 
zaaltjes in en woningen. Er waren ziekenhuizen en bejaardencentra in de brugboten bijvoorbeeld.

In ieder geval moesten de appels van de eeuwige jeugd gekocht worden met het rijngoud, het rode 
bloedgoud op de bodem van de Rijn. Als de mens dus klaar is met het Arnhem mysterie en het 
Nijmegen mysterie, en door de Betuwe, over de Maas heen, tot het mysterie van Noord-Brabant is 
gekomen, moet men met het filosofisch gewonnen Rijngoud gaan tot Apeldoorn, tot de appelboom 
van de eeuwige jeugd, de boom geplant aan waterstromen. Het verhaal van Europa gaat dan verder 
in Amerika waar een deel van hen naartoe ging, ook naar Michigan.

Dus men gaat tot het bos, maar men komt niet daadwerkelijk tot het bos, omdat de mens tot het 
filosofische bos moet gaan. Men gaat dan naar de winkel, maar men komt niet daadwerkelijk tot de 
winkel, want men moet tot de filosofische 'winkel' komen. De mens moet niet tot het object komen, 
maar tot de verborgen ervarings-wereld erin. Men moet het roosterwerk, de matrix, dus eerst even 
schudden. Ik kwam tot de buitenplaatsen van Apeldoorn al vroeg in mijn leven, want Beekbergen 
was altijd het overgangsgebied tussen de lagere school en de middelbare school. De zesde klas van 
de lagere school ging namelijk altijd naar Beekbergen op vakantie-kamp, ter afsluiting van de 
lagere school. En dan was er het spel genaamd 'vossenjacht' in Beekbergen, waarin je op zoek 
moest gaan naar het verborgene achter de vermomming, want de 'vossen' waren allemaal verkleed 
en begaven zich tussen de mensen die niet meededen met het spel. Toen in Hoenderloo woonde een 
Evangelische leraar van mij, met wie ik ook persoonlijk contact had, en ik was weleens bij hem 
thuis geweest, wat een overgang was tussen de middelbare school en de Evangelische Bijbel School
in Doorn. Toen kwam ik op de Centrale Pinksterbijbelschool het jaar daarna, en raakte ik steeds 
meer geinteresseerd in de demonologie, waarvoor op de CPB niet veel ruimte was, maar dus wel in 
hun bibliotheek, want daar stonden zulke boeken tussen, dus ik was meer in de bibliotheek dan in 
het klaslokaal, ook omdat ik veel te depressief was om de lessen te volgen. Ik was in een grote 
geloofs-crisis terechtgekomen. Ik moest loskomen van het orthodoxe geloof, en daar hielp de 
demonologie mij mee, en ik kreeg een lerares demonologie in Uddel, gemeente Apeldoorn dus. 
Toen had ik het snel gehad met de CPB en kwam in Amsterdam terecht.

In het gevecht met de slang, zoals Thunar, het zaad van de vrouw, verbrijzelen we de kop met de 
hamer, maar verliezen we de hamer dus, en vallen ook zelf ter aarde, daar waar het Bleke meer is. 
Ik had hier ook dromen over dat ik in een watergebied viel, en er waren vele lagen van wateren, en 
het was heel moeilijk hieruit te komen, want je gleed telkens weer weg, dus het moest op een 
natuurlijke manier gaan, en toen uiteindelijk kwam ik aan land, en zo tot Apeldoorn zelf, waar 
natuurwoningen waren, en veel boeken. Dan in het Amerikaanse Apeldoorn, Michigan, wonen de 
anishinabeg indianen in verschillende stammen zoals de Ojibwe, Ottawa en Potawatomi. 
Anishinabeg betekent 'zij die ontstaan zijn vanuit het niets', en zo voelde ook dat water aan waarin 
ik lag, in allerlei laagjes. Je kwam er niet zomaar uit, want het was het 'niets'. Het water was als 
lucht. Het was ongrijpbaar en je kwam er niet doorheen, maar er waren wel bepaalde stromingen. 
Het was een hele mooie ervaring. Ik kwam eerst aan in weilanden gebied, toen wildernis gebied, en 
toen tot de natuurstad Apeldoorn. Anishinabeg betekent ook : 'het spontane', want het moet 
spontaan gebeuren, niet geforceerd. Het moet natuurlijk zijn. Ook betekent het : 'zij die op het ware 
pad zijn, het goede pad.' Dat komt ook weer terug in Psalm 1. 

In de Anishinabeg mythologie : de zeven miigis, regenboogwezens, kwamen vanuit de zee om het 
volk te onderwijzen en om de stammen op te richten, en daarna terug te keren tot de zee. Zij 



kwamen om mide te onderwijzen, medicijn, het natuur-mysterie. Michigan komt voort vanuit de 
miigis. De miigis waren de diepere mensen, als een soort engelen, wat in Egypte dezelfde naam 
had, de m'ki's, de beschermers van de mensen. De m'ki's in de Egyptologie beschermden het huis, 
als huisvrouwen. De m'k wortel is de krokodil. Mag, m'ga, was een krokodillengod, een zoon van 
Set. M'k kan ook boot betekenen, zoals de huisvrouwen Isis en Nephthys de ark bewaakten als 
m'ki's, Egyptische engelen, verbonden aan het woord m'ga, onderwijzen, medicijn. Dit zijn in de 
Egyptologie huishoudelijke taken. In het Judaïsme werd de Egyptische m'k engel tot mlk, malak, 
wat ook in het Hebreeuws het wortelwoord is van Maleachi, Malakiy, het boek waar de kinderen 
verzoend zullen worden met hun moeder. Ook Amalek heeft deze wortel, een stam van Ezau, 
bewoners van de valleien als beeld van de onderwereld, de wildernis, en het is ook een amazone 
oerstam, dus het leidt helemaal terug tot de voortijdse Afrikaanse wortels. Zoals 'mide' het medicijn 
van de filosofie is bij de indianen van Michigan, zo is Ma'at of moad, de godin van de filosofische 
wet en waarheid, dit bij de Egyptenaren. Bij de Israelieten was dit nhm, nhms, name(s), ora, torah, 
l'w, maar als we vanuit de Egyptische ma'at kijken, dan komen we bij het Aramese hmat, wat de 
schoonmoeder is, de schoonmoeder door de wet, wat in de oertaal verbonden is aan Amalek.

Al met al komen de twee schiereilanden van Michigan bij elkaar door de Mackinak brug. Het 
Machinak gebied heette oorspronkelijk Michilimackinac bij de indianen, voordat de Europeanen 
kwamen. Het is een Ottawa-woord wat grote schildpad betekent. Over de grote schildpad heb ik 
vroeger veel dromen gehad. Ik zat op een reuzenschildpad en ging van het ene eiland tot het andere 
eiland. Het is de heilige vertraging, voor het heilige, verloren detail. Voor de indianen is de rug van 
de schildpad een mysterieus natuurlijk bewustzijn. Ook het hele Noord-Amerikaanse continent, de 
aarde en het heelal worden gezien als de rug van de schildpad.

De wet van de filosofie, de Torah bij de Israelieten, komt dan ook als Thor, de dondergod, bij de 
Germanen om de kop van de reuzenslang te vermorzelen. 

Hoofdstuk 56. De Egyptologische Sleutel tot het Voortijdse Afrika 

De filosofie van het complete voortijdse Afrika ligt gecodeerd in de Egyptologie, maar omdat er 
heel veel van de Egyptologie verloren is gegaan door de tijden heen ligt dit weer gecodeerd om ons 
heen in andere vormen, die allemaal terugwijzen op de verloren gegane Egyptologie en op het 
voortijdse Afrika. Het voortijdse Afrika wijst terug naar Orion en dan met name naar Betelgeuse, de
kern van Orion. Het voortijdse Afrika ligt namelijk in de kernen van Betelgeuse, wat zijn centrum 
heeft in het Oanitische gebied, wat overigens door heel Orion heenligt, want dit is het paradijs, maar
dan het filosofische paradijs. We zijn dus genoodzaakt om ook buiten de Egyptologie te kijken. Ook
moeten we de randen van het heelal in de gaten houden. We werken dus in verschillende dimensies,
ook tot de kernlagen van de aarde en de kernlagen van de aardse geschiedenis. Oan is een diepere 
laag van het bestaan, een transcendente laag die ook zijn eigen duisternis heeft, want de mens moet 
ervoor in slaap vallen, de natuur-slaap. Het is namelijk een natuurlijk slaap medicijn. De mens moet
eerst de diepere slaap in. Niet zomaar denken, spreken en doen, zoals ze in de stad leren, omdat ze 
de mens als een werkpaard zien, maar eerst dieper naar binnen keren, waar je vanzelf tot de 



opstuwende, spontane bronnen komt van een diepere natuur. Het paradijs bestaat, maar die is zeer 
dualistisch. Het slaat je ook knock-out, want het moet alle valse programma's wissen. 

Oan is niet zomaar één of andere ervaring waardoor je high wordt, maar het is een filosofische drug 
die een nieuw denkpatroon brengt. Het gebeurt daar waar de filosofische bloedvaten worden 
aangesloten op de filosofische zaadbuizen. Dit is altijd het geheim van de python geweest. De 
python stelt de samengekomen bloedvaten en zaadbuizen voor. Daarom is de python zo'n machtige 
en onbegrepen natuurkracht. Als dit gebeurt kan er ook een diepere slaap komen, waarop de mens 
ook dieper kan dromen. Dit is een soort paradijselijke dronkenschap. Ik ben in die zin dronken 
geboren, want ik bracht dit geheim mee van de andere wereld. Ik heb mijn hele leven dromen gehad
die mij onderwezen, maar het begon allemaal met zware nachtmerries. Nachtmerries zijn nacht-
informatie, en dat wordt dan verder uitgediept in dromen die erna komen. De nachtmerrie brengt 
ook een zekere voorzichtigheid, zodat er niet lichtzinnig met zaken wordt omgesprongen. Alles 
staat onder stroom. De nachtmerries zijn ervoor om alles te kanaliseren en te 'timen', ook om alles te
doseren. De nachtmerries zijn van levensbelang. Ze laten ons zien welke oorlogen er gaande zijn, en
geven ons strategieën. Het zijn de nieuwslezers van de geestelijke wereld. Ze ruimen blokkades op, 
doen blindheden teniet. Zo kan de mens verder, en uiteindelijk tot een diepere slaap en een diepere 
droom komen, waarin de bloedvaten zich ineen verstrengelen met de zaadbuizen. Dit is 
natuurspasmische python kracht die geregeld en gebalanceerd wordt door de natuur-epilepsie en het
natuur-autisme, door black-outs. Telkens weer moet het menselijk lichaam gereset worden. Soms 
moeten er even storingen zijn, opdat de mens niet op de verkeerde kanalen terechtkomt. 

In het paradijselijke lichaam lopen de zaadbuizen door het hele lichaam, ook door de hersenen, 
verstrengeld met bloedvaten. Het natuur-circuit van depressies, angsten, autismes enzovoorts moet 
goed werken, anders raakt het lichaam van de mens oververhit. De mens moet zichzelf voortdurend 
ontladen in het gevaarlijke mijnenveld van de aarde. Alleen de filosofie kan de mens er doorheen 
helpen. Deze filosofie moet vanuit Oan komen, vanuit het Orionse paradijs, wat diep tot Betelgeuse 
doordringt. Door geheel Orion lopen deze lijnen, bloedvaten verstrengeld met zaadbuizen. Hierop, 
op deze basis, is het Orionse zenuwstelsel gebouwd en het Orionse communicatie systeem. Het is 
onderworpen aan de wetten van de natuur om het te beveiligen. De filosofische mens staat zo heel 
ver van de materialistische mens vandaan. 

Hoofdstuk 57. De Hond van God 

Het Anubis Mysterie - De Missing Link van de Egyptische Filosofie

Er waren bepaalde momenten in mijn leven dat ik wilde huilen, maar in tegendeel: ik begon te 
lachen. Ik probeerde het te bestrijden. Weet je dat lachen soms puur boosheid en verdriet kan zijn ? 
Het is mij gebeurd. Er waren ook momenten dat ik huilde, en ja, soms huilden mensen met me mee,
maar er waren ook momenten dat alleen een hond met mij huilde, een hond. Of een kat waarvan 
bekend was dat ze mensen koste wat koste meed, sprong op mijn schoot toen ik huilde. Dit was lang
geleden, maar ik ben het nooit vergeten. Het was alsof ik werd aangeraakt door God, door Gods 



hond en God's kat, maar dit artikel gaat over honden.

Oosters judeo-christendom: potentieel mooie, introspectieve filosofie.

Westers christendom: absurde terreur.

Ik kan dit weten, omdat ik ben opgegroeid in het westerse christendom.

Het is belachelijk. Ze leren 'gered te worden', dan de 'doop in de heilige geest' te ontvangen, om 
'vervuld te worden van de geest'. Dat zijn hun twee belangrijkste pijlers van het geloof: om Jezus en
vervolgens de Heilige Geest te ontvangen. Dus in de volksmond gesproken: om de wedergeboorte 
te ontvangen en vervolgens de geestesdoop. Maar oh man, dan beginnen de oorlogen, omdat al deze
mensen die beweren dat ze dit hebben ontvangen, het niet met elkaar eens zijn en met elkaar 
vechten, zelfs elkaar de hel toewensen. Ik heb dit de hele tijd gezien toen ik hierin zat, in de kerk en 
ook op de bijbelschool. Het maakte me heel bedroefd en ik wilde zulke spelletjes niet spelen. Ik 
wist dat er iets ontbrak. Ik wilde niet meer leven. Ik wilde gewoon dood aan het kruis om deze 
spelletjes te stoppen. Ik wilde alleen dat het vuur me hiervan zou scheiden, ongeacht de kosten, dus 
ging ik op een dag naar bed en besloot ik gewoon niet meer te leven, en ik spreidde mijn armen als 
een kruis. Die nacht werd ik naar de poorten van de hemel gebracht en wat de engelen me vertelden,
was dat ik al mijn theologieën moest afleggen, omdat het mij niet zou binnenlaten. Het verbaasde 
me helemaal niet dat ze dit zeiden, en ze noemden zelfs sommige theologieën bij naam. Ik moest 
alles loslaten, al mijn programmeringen. Toen namen ze me op. Ik kreeg de ontbrekende derde 
schakel te zien. Er was één grotere pilaar dan alle anderen en dit was de heilige gebondenheid 
waarover Paulus sprak. Jeremia sprak er ook over en zelfs Jezus. Het is de hemelse robotica. Het 
werkt niet door theologie, maar iets veel dieper. Het gaat om echte connectie, geen pretentieuze 
connectie. En deze verbinding kan niet worden verbroken, en kan niet worden gemanipuleerd. Kijk,
al die mensen die beweren dat ze door de geest zijn vervuld, rijden nog altijd zelf de auto, vechten 
nog steeds voor hun eigen perspectieven en theologieën. Ze zijn niet volledig aan het zelf gestorven.

Vannacht had ik een droom dat ik in een sportvliegtuig zat. Ik had een helm op en een wit motorpak
aan. Iemand was het vliegtuig aan het besturen. Ik kwam in een gevecht met deze piloot die ook een
motorpak aan had en een helm. Het was geen echte persoon, maar een programma. Het 
programmeert de kerk met unieke ego's en laat ze dan met elkaar vechten. Ze zijn aardgebonden in 
plaats van hemelgebonden. Groot verschil. Ik moest dit programma uit het vliegtuig gooien. Toen 
kon ik het vliegtuig verder vliegen, maar ik was het niet, maar het programma om hemels gebonden
te zijn. Het is om veiligheidsredenen.

Menselijke wil en meningen zijn overschat. Het veroorzaakt oorlog en bloed verkoopt. Erg 
makkelijk. Hetzelfde oude verhaal. Het gaat niet om de menselijke wil, maar om de kennis van de 
hemel. Materialisme leidt tot hedonisme, wat leidt tot nazisme, en dat is precies wat het westerse 
christendom is. Het is een puinhoop van mensen die het allemaal niet met elkaar eens zijn. En ze 
willen niet luisteren. Nee, nooit. Nooit ?

Er waren er maar een paar die aan deze monsterlijke machine konden ontsnappen, degenen die 
bereid waren de prijs te betalen, die bereid waren te zeggen: 'Niet mijn wil, maar kennis.' Ware 
kennis gebeurt waar mensen sterven aan ego, sterven aan zichzelf, maar hoe werkt dit ?

In mijn studie van de Israëlitische talen, het Hebreeuws en het Aramees, ontdekte ik dat veel 



woorden een Egyptische wortel hadden en vaak uit de egyptologie waren gehaald, waarin veel van 
deze raadsels waren opgelost. De Egyptenaren hadden een veel diepgaander en gedetailleerder 
perspectief en filosofie over 'dood' en 'dood van ego' en hoe het zou moeten plaatsvinden. Zijn 
westerse christenen echt dood van ego ? Nee, ze lopen nog steeds rond alsof er niets gebeurd is en 
slaan elkaars hersens in met zorgvuldig geselecteerde bijbelverzen. Jezus sprak Aramees, althans in 
de bijbelse mythologie. Zelfs het Griekse NT laat zien dat het oorspronkelijk een verhaal in het 
Aramees was, omdat het nog steeds Jezus in Aramees laat spreken. En de Heilige Geest was Rw in 
het Aramees, richting. Rw is de archetypische goddelijke schepper of 'creativiteit', en hij moest de 
onderwereld binnengaan om aan zichzelf te sterven en de demonische monsters daar te verslaan die 
verschillende poorten bewaakten voor wedergeboorte. Deze 'dood' moest grondig gebeuren, dus er 
is de metafoor van Anubis, de zwarte jakhals (hond, wolf, hyena), die de doden door de 
onderwereld leidt en hen bindt, in een mummificatieproces, wat een metafoor is van de filosofische 
gebondenheid na de 'dood van het ego'. Mensen zijn nu in de stad in plaats van in de filosofie, en 
vele jaren geleden zag ik in een droom een zwarte hond door de glazen wanden rond de stad rennen,
om mensen weer naar de natuur te laten ontsnappen. Ik was een van hen. Het bracht me naar 
Roodkapje, een metafoor van de dood van het ego, en ze leidde me naar de dobbelstenen muur, een 
andere muur die moest worden doorbroken. De dobbelstenen muur heeft gokkers van mensen 
gemaakt. De lucht zit vol met demonen en hun gebroed, en mensen gokken gewoon met hen, en ze 
worden ervoor betaald. In de hemel werd mij getoond dat de hele wereld bezeten is door demonen, 
inclusief christendom. Het is binnengevallen, eigendom van demonen, allemaal vanwege deze 
ontbrekende schakel. Ik wens jullie allemaal een goede tocht tot het vinden van de ontbrekende 
schakel.

Anubis is de Griekse term voor jnpw, jana-up, of gewoon npw, in het Egyptisch, en aangezien 
Egyptisch de moedertaal is van de Israëlietische talen, vinden we de term npw ook terug in het 
Aramees, waar het een rechtszaak betekent, om te ziften, te verminderen, te inspireren om een 
overblijfsel voort te brengen, maar het kan gemakkelijk leiden tot trots en arrogantie, dus het is een 
zeer dualistisch thema, omdat de zwarte hond tegenwoordig ook de rechtbank en de politie regeert, 
dus je moet dit geneesmiddel zeer voorzichtig gebruiken. Er is altijd een filosofische en een 
materialistische kant.

Heeft God een hond ? Zeker, zelfs in het christendom. De Aramese wortel van Marcus, de schrijver 
van het tweede evangelie, marqws in het Aramees, heeft het wortelwoord mhrwqy, een groep 
honden. In de mythologie van het OT in het boek der Richteren bracht Gideon de mensen naar het 
water waar ze moesten drinken, en Israël zou gered worden van de Midianieten door degenen die 
als honden zouden drinken. Dat is ook wat honden betekenen in het Aramees, het zijn de helpende 
legers die in actie komen als de mensen het niet meer alleen kunnen. Ik kon het niet meer doen, en 
op een gegeven moment kwamen de honden van God tot mij als een hulpmiddel. Eigenlijk is dit iets
in de mens, dat de mens op een gegeven moment niet meer kan opstaan, wegzinkt in de 
doodservaring of verlamming, een diepe slaap, en dan in de hond verandert, de zwarte hond en 
zwart betekent in de Israëlische taal de wildernis. Het is een terugkeer tot de natuur en het ontwaken
van de diepere, obscure eigenschappen om veiligheid te brengen. Zwart is subtieler, als camouflage,
strategisch, en eerder anoniem voor het doel.

Moge God's hond bij je zijn, moge je God's hond zijn. Het gebeurt in de nachten. Moge je een hulp 
zijn voor jezelf en anderen wanneer dat nodig is.



Hoofdstuk 58. Het Huis van Anubis 

Het leven is een natuur-ervaring, als een waterval. Veel moet je weer langs je heen laten glijden. 
Veel zal op de bodem kletteren en weer deel worden van de rivier. Het stroomt ergens naar toe.

Toen Mozes de Hebreeuws-Aramese geschriften van het OT opstelde nam hij gewoon de goden van
de Egyptologie over. Qebhet, Kebu-k't, Kebechet, de dochter van Anubis, de hemelse slang die 
helpt met het balsemen van de zielen, als de wateren van de dood, de onderwereld, werd tot 
kabowd, de glorie wolk boven de ark, een zwaarte die ervoor zorgt dat mensen bedwelmd raken en 
niet meer reageren. Zij helpt dus haar vader, Anubis, in het hondenleger van God. 

Ik ontmoette haar bij de zee van het balsemen in de onderwereld. Zij brengt water tot de zielen. Ook
was daar de grote arend, Sjoe (Shu), de hemelgod. 

Psalm 113
4Verheven boven alle volken is de Here,
boven de hemelen is zijn heerlijkheid, kabowd.

Qebhet is dus boven de hemel, shamayim, terwijl zij dus verbonden is aan de begrafenis. In principe
maakt het dus een cirkel beweging : van aarde, tot onderwereld, tot hemel, tot aarde, tot 
onderwereld, tot hemel, enzovoorts. In de Egyptologie is het een cyclus. Alles keert weder.

Psalm 113
Egyptisch
4Verheven boven alle volken is de Here,
boven de hemelen is Qebhet, Kebu-k't, de dochter van Anubis.

Habakuk 2
14Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, kabowd, gelijk de 
wateren die de bodem der zee bedekken.

Hier zien we ook weer duidelijk de Egyptische link met Qebhet, want zij is het beeld van het 
verfrissende water voor de doden (Pyramide Teksten, uiting 515 + 674), ook in het huis van Anubis,
haar vader.

Ezechiel 43
2En zie, de heerlijkheid, glorie, kabowd, van de God van Israël kwam uit oostelijke richting, er was 
een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. 

4En de heerlijkheid, kabowd, des Heren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten 
gericht was, 5en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de 
heerlijkheid, kabowd, des Heren vervulde het huis. 

Ezechiel 44
4Daarop bracht hij mij naar de Noordpoort, naar de voorkant van het huis; ik zag, zie, de 



heerlijkheid, kabowd, des Heren vervulde het huis des Heren; en ik viel op mijn aangezicht.

De kabowd is in het Hebreeuws ook het hemelse hart, de ziel, de glorie die dood is tot de zonde, 
niet reageert, zoals de Johannes brief ook stelt dat zij die uit God geboren zijn niet zondigen :

I Johannes 5
18Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. 19Wij weten, dat wij uit God zijn en de 
gehele wereld in het boze ligt.

We zien in Ezechiel dus dat Qebhet, de dochter van Anubis, datgene was waarmee een mens werd 
gevuld, na de dood van het ego. Het is het zeewater van de onderwereld wat de mens beschermt 
tegen parasieten. Zo werd de dode uiteindelijk gemummificeerd en kon zijn ziel waarlijk vrij 
worden. Anubis werkt dus niet buiten zijn dochter om. Het is het zaad van Anubis, het zaad van de 
onderwereld, wat verbinding maakt met de hemel, met sjoe. In het Hebreeuws is de hemel sha-
mayim, als het zaad van Sjoe. Sjoe kwam dus tot mij in de vorm van een grote arend, in de droom 
waarin ik bij de zee van het balsemen stond met Qebhet. 

Hoofdstuk 59. De voorchristelijke krst in de Egyptologie 

Jn-p oftewel Anubis, de zwarte hond, moest Aser, Osiris, balsemen en mummificeren. Osiris werd 
in die zin de krst, karast, genoemd, de gebalsemde en gemummificeerde, de ingewikkelde, en dit 
was de voorloper van de Griekse kristos, christus in het westen. Er was dus al een Egyptische krst. 
Jn-p, de zwarte hond, moest de karast, krst, dus voorbereiden, zoals jn (Johannes) de pw, waterput 
in het Egyptisch (doper). Jn-pw was de voorloper van Johannes de Doper, die voor krst de weg 
moest bereiden. Omdat kristos dus eigenlijk de gemummificeerde Osiris was zei kristos ook van 
zichzelf dat hij niets kon doen vanuit zichzelf, maar god deed alles door hem heen. De krst-mummie
was een beeld van de opstanding. Alleen zo kon de ziel verder. De ziel kon zo het vorige leven 
loslaten. Het was dus ook een beeld van de opname. Zoals jn-p, Anubis, riep in de wildernis, zo was
ook Johannes de Doper een roepende in de wildernis. De wildernis staat voor het verborgene, de 
opslagplaats, de lever (kabowd), de reserve plaats, waarvan ook de hond een beeld is. 

In het meer van vuur moet de ziel op zoek gaan naar de rivier van het leven, wat een rivier is van 
balseming, om zo zelf een karast, krst, te worden, een gebalsemde, en ook een jn-p, een balsemer. 
Ook moet de ziel op zoek gaan naar de veerboot in de wolken. Ik heb ook dromen gehad over deze 
wolkenboot. 



Hoofdstuk 60. De sebek krst 

De hond is bij machte water te vinden in de wildernis. 
Hij leidt de doden door de onderwereld.
Hij is de veerman over het meer van vuur.
Hij balsemt en mummificeert de dode die aan zichzelf gestorven is.
Zo wordt de dode tot de krst-mummie, klaar om tot het hiernamaals te gaan.

Het huis van Anubis ligt aan de zee van het balsemen.
Zij die gebalsemd zijn worden door Sjoe opgenomen.
De zwarte hond is de wegbereider, de tunnel.
Het is een verloren orgaan wat samenwerkte met de lever.

Er was ook een ander buik-orgaan : sebek.
Zoals kristos grieks is en van karast komt,
zo is masiah hebreeuws en komt van het egyptische msah, wat krokodil betekent, meseh. Het stond 
in verbinding met het balsemen en het geboorte geven (msi). 
De krokodil is een beeld van de gebalsemde en gemummificeerde die daardoor leven heeft 
gekregen in de onderwereld. Het verloren gegane sebek-orgaan in de buik was het mummificatie 
orgaan, wat het ra hormoon afscheidde om zo tot leven te brengen. Het was onderdeel van het 
immuniteits-systeem. Door de mummificatie wordt de dode afgeschermd van de parasieten en krijgt
nieuw leven, ra.

Sebek, de krokodil, is dus de wortels van kristos, osiris die tot een krokodil werd, een 
gemummificeerde. 

Door de twee verloren buik-organen, anubis en sebek, komt de mens terug tot het voortijdse Afrika,
tot de filosofie van het voortijdse Afrika.

De sebek krst.


