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1. SEPTUS En Het Geheim Van Het Paradijs 

 

Het volgende is belangrijk in de verdere strijd tegen SEPTUS, de geest van mannelijke 

overheersing. We maken onderscheid tussen het paradijselijke lichaam, en het lichaam na de 

zondeval. De aarde waar we nu op leven is niet de paradijselijke aarde, maar de gevallen 

aarde, de lagere aardse gewesten. Hier is een lichaam dan ook veel anders. SEPTUS hield 

zich veel bezig met de verschillen in de anatomie tussen man en vrouw. Hij maakte het zo dat 

mannen sterker werden dan vrouwen, zodat de man heerschappij zou voeren over de man. Dit 

was het gevolg van de zondeval, dat had niets met het originele lichaam van man en vrouw te 

maken. Het was de vloek verbonden aan de zonde : 

 

Genesis 3 

 

16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met 

smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u 

heerschappij hebben. 



 

Hier op aarde, na de zondeval, dus in de lagere aardse gewesten, waar satan god is, is het de 

wereld van de reuzen, de mannen van naam, pronkende mannen die macht voeren over 

vrouwen en hen als slaven gebruiken. De zogenaamde 'dochters der mensen', een ander 

demonisch geslacht, moesten hen in die positie ondersteunen. Omdat de mens geen zin had in 

allerlei ingewikkelde wetregeling van God voor het gebruik van zijn schepping, maakte 

SEPTUS een veel simpelere constructie, de directe brute materiele kracht van het spier-

mechanisme, om zo de Geest van God te doven. Zo ging de mens over van een verheerlijkt, 

goddelijk lichaam, tot een gevallen lichaam des doods van brute kracht. De mens was niet 

meer verbonden aan de bomen van het paradijs, de plaatsen van tucht. 

 

Genesis 2 

 

24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 

zullen tot een vlees zijn. 

 

In de grondtekst wordt er gesproken over de man zal zijn vrouw volgen. Zij was gemaakt als 

een hulp voor de man, wat je kunt vergelijken met de Heilige Geest. Het ging hier over iets 

bovennatuurlijks. Ook omdat Adam een volk is in de grondtekst. Zij kregen dus een soort 

leidraad door God gegeven. Natuurlijk was dit ook om hen op de proef te stellen. Die leidraad 

moest op de juiste manier gebruikt worden en aan bepaalde principes voldoen. Ook de vrouw 

is een volk. Je zou dus kunnen stellen dat de man naar het verkeerde deel van het volk heeft 

geluisterd. Hetzelfde is met de Heilige Geest : Er zijn ook valse heilige geesten. De vrouw 

was gemaakt vanuit de rib van de man, maar in de grondteksten heeft 'tsela' verschillende 

betekenissen, niet alleen maar 'rib'. Vooral als we naar de diepere woord-betekenis en 

oorsprong van het woord 'tsela' gaan, tsala, dan is het nog maar de vraag of het letterlijk 'rib' 

betekende. Tsala betekent namelijk : de verlamde, de kromme, de buigende. Ook betekent het 

: gaan als een lamme, als een half verlamde, die het van zijn goede been moet hebben. Een rib 

is dan wel krom, maar heeft verder die eigenschappen niet. Het mannelijk geslachtsdeel heeft 

deze eigenschappen wel, als verlamd zijn. Volgens de grondtekst had de man verschillende 

geslachtsdelen, en één daarvan werd gebruikt om de vrouw te scheppen. In de Orionse 

mythologie was de mens oorspronkelijk gemaakt van het mannelijk geslachtsdeel of 

mannelijke geslachtsdelen in die zin dat het lichaam niet door spieren werkte, maar door een 

vorm van spasme, door lichaampjes die met bloed gevuld worden, wat dan verder meer door 

pezen werd ondersteunt in plaats van spieren. Het voordeel van dit lichaam was dat alles 

telkens terugkeerde tot de leegte, en vanuit de leegte voortkwam. Door de zondeval kwam 

hier verandering in. Men werd slaaf van lichaamskracht wat telkens van alles wilde. 

 

Toen de vrouw werd gemaakt viel Adam in een diepe slaap, de tardemah. Dit was een 

bovennatuurlijke slaap die God gaf. Na de zondeval kreeg de man door de vloek een lichaam 

wat zou heersen over de vrouw, terwijl de vrouw in vergelijking met de man nog wel iets van 



die verlamming in zich had, van de oorspronkelijke staat. De man had die verlamming alleen 

nog maar op één plaats, waar zijn geslachtsdeel is. 

 

Voor een man is het dus belangrijk om terug te gaan tot de Tardemah, de heilige slaap, 

waardoor hij in contact komt met zijn oorspronkelijke lichaam, en in contact komt met zijn 

oorspronkelijke vrouw, de heilige vrouw, als een beeld van de Heilige Geest. Het mannelijk 

geslachtsdeel was dus oorspronkelijk niet alleen maar van de man. De vrouw kwam er uit 

voort. Ze waren beiden gebouwd vanuit deze sponzige substanties die er dus voor moesten 

zorgen dat de mens leefde vanuit de leegte, het contact met God. Deze leegte moest gevuld 

worden door de Heilige Geest en niet met spierkracht. De heilige vrouw was gemaakt zodat 

de man haar kon volgen, en niet andersom. Maar de man ging met de verkeerde vrouwen van 

dat volk om, en werd geleid tot de slang en de verboden vrucht, waardoor alle ellende begon. 

De man verloor zijn kostelijk, verfijnde lichaam, en werd opgesloten in een groffe, brute 

kolom vervaardigt door reuzen, de mannen van naam, de gevallen zonen Gods, om zijn geest 

daarin opgesloten te houden, en hem te koppelen met demonen, de dochters der mensen. 

Alleen bij kinderen kunnen we soms nog die oorspronkelijke goddelijke 'verlamdheid' 

terugzien van het paradijs, of bij mensen die heel sterk vervuld zijn met de Heilige Geest, en 

kinderlijk zijn toegewijd aan God, als godvrezenden. Zij dragen het zaad van het nieuwe 

lichaam wat terug gaat komen, als onze verheerlijkte Heer zal verschijnen. De deuren van het 

paradijs zullen dan weer geopend. Dit is een heel esoterisch gebeuren. Het zal gebeuren 

wanneer het volk kennis zal gaan krijgen over deze dingen, wanneer God de deuren van de 

gnosis opent. 

 

Velen zullen dit niet aankunnen, en zullen grijpen naar hun oude bijbels, door de 

vrijmetselarij en de illuminati vertaald, de oude wereldorde. Zij zullen zich vastklampen aan 

de slang, en aan SEPTUS, om de gevallen man groot te houden. Zij willen de grondteksten 

niet onder ogen komen, en al helemaal niet het tweede woord des Heeren, het Eeuwig 

Evangelie, want dan zal hun gevallen natuur ontmaskert worden en onttroont. Maar anderen 

zullen het gaan zien als een bevrijding. Die dag zal komen, en dan is het 'Kiest dan heden wie 

gij dienen zult.'  

 

De aarde werd geschapen vanuit 'mayim', wat niet alleen maar water betekent, maar ook zaad 

(semen). De Heilige Geest zweefde over de mayim, over het zaad, en in de grondtekst 

betekent dit letterlijk bevruchten of broeden. Toen vond er dus schepping plaats. Omdat de 

mens, zowel man en vrouw gemaakt waren vanuit 'mannelijke' geslachtsdelen, scheidden zij 

dus ook zaad uit, waarmee zij konden scheppen, net zoals God, want zij waren naar Zijn 

gelijkenis gemaakt. Ook zien we dus dat er geschapen wordt vanuit de heilige slaap, de 

Tardemah, oftewel de heilige verlamming. Telkens weer werd er vanuit de leegte geschapen. 

 

Wij mogen terugkeren tot het paradijs door de heilige slaap, als wij de valse slaap zullen 

verslaan, de slang, de vrucht en SEPTUS, met hun valse slaap (Toronto), en hun anti-slaap. 

Ons leven zal gevuld moeten worden met mayim, het goddelijke zaad, en wij zullen 



verbonden moeten worden met de Heilige Geest zodat scheppingswonderen plaats zullen 

vinden. De Tsela, het 'mannelijke' geslachtsdeel oftewel het oorspronkelijke vrouwelijke 

principe reflecteerd wie wij oorspronkelijk waren. Daartoe zullen wij moeten terugkeren. De 

Tardemah is ons gegeven als een wapen. Wij mogen niet sterk zijn vanuit onszelf (pronken), 

maar wij moeten zwak zijn, om de sterkte van God te ontvangen, vanuit de leegte, en altijd 

weer terugkerend tot de leegte. De Tardemah is onze bescherming. In het Sanskrit heeft de 

slaap al een zekere mate van activiteit, namelijk komen, zenden en gooien. Ook heeft slaap 

met het kruis te maken, de tucht, en een zekere dronkenschap. In het Sanskrit is de slaap een 

smeekbede tot God. Slaap en zaad zijn dus nauwverbonden met elkaar als de 

scheppingskracht van God. In het Sanskrit is de slaap het paradijs, de melkgevende tepel. 

 

 

 

2. SEPTUS En Het Geheim Van Het Teken Van Noach 

 

Bij de verbreking van het vijfde zegel zagen we de heilige slaap komen. Bij de verbreking van 

het zesde zegel zien we een herschepping plaatsvinden, en degenen die hebben overwonnen 

komen uit het bloed van de grote verdrukking. Zij worden geleid tot de waterbronnen des 

levens, oftewel de bronnen van de mayim, de bronnen van zaad. Deze bronnen zijn de 

oorspronkelijke 'mannelijke' geslachtsdelen van het paradijs waaruit het lichaam van zowel 

mannen als vrouwen bestonden, als van hetzelfde mechanisme, namelijk de kracht tot het 

scheppen. Bij de verbreking van het zesde zegel worden de lichamen van de overwinnaars 

teruggeleid tot het paradijselijk lichaam om daaraan gelijkvormig te worden. Let wel : De 

sleutel tot de verbreking van het zesde zegel is natuurlijk de verbreking van het vijfde zegel, 

waar we de heilige slaap ontvangen, de Tardemah. Hiervanuit komt de vrouwelijke 

bevruchter, en zal schepping plaatsvinden. Dan wordt het zevende zegel verbroken, om door 

de leegte, de stilte, terug te keren tot de Tehowm, de paradijselijke afgrond, het westerlijke 

paradijs. 

 

In het Aramees is het woord voor mannelijk geslachtsdeel hetzelfde als een menselijk wezen, 

en de man zegt dan eigenlijk dat de heilige vrouw uit hem genomen 'geslachtsdeel van zijn 

geslachtsdeel' is. Met de zondvloed wordt er in de grondtekst ook gesproken van een vloed 

van zaad, of andere soorten lichaamssappen, zoals melk. Het was de overgang van het 

duizendjarig rijk naar het honderdtwintig jarige rijk (om de uiterste leeftijdsgrens aan te 

geven), waartoe er een heg werd opgericht in de vorm van een zee, waardoor de mensheid 

verder van het paradijs werd weggedreven. Vanaf die tijd waren de seizoenen ingevoerd. 

Noach zond de raaf en de duif uit als een teken dat de zee van zaad bevrucht zou worden, 

zoals dat in Genesis 1 gebeurde. Er vond een herschepping plaats, om de aarde te ontdoen van 

het kwaad. Noach werd naar een speciale plaats geleid, waar hij paradijselijke kwaliteiten 

kreeg zoals het heersen over de dieren. Toch werden er weer demonische machten vertoont 

die nog waren overgebleven door de zondvloed. Noach moest alles wat zich roert, wat leeft, 

slachten en eten, BEHALVE vlees met een geest. Er werd dus duidelijk onderscheid gemaakt 



tussen demonen die zich als beesten manifesteerden, en de eigenlijke schepping van God, de 

dieren die naar Zijn gelijkenis werden geschapen. 

 

Ook in het Hebreeuws is het mannelijk geslachtsdeel hetzelfde als de mens zelf (basar), zodat 

de heilige vrouw werd beschreven als 'geslachtsdeel van zijn geslachtsdeel'. Maar dit was dus 

in principe gewoon zoals zijn algemene vlees was geconstrueerd. Nu de boog in het paradijs 

waaruit de vrouw werd geschapen een diepere betekenis heeft, heeft de boog na de zondvloed 

ook een diepere betekenis. Noach mocht dus het oorspronkelijke bouwmateriaal waaruit de 

mens bestond zien als een teken aan de hemel, als een verbondsteken tussen God en alles wat 

op aarde leefde. Dit was dus het goddelijke lichaamsdeel waaruit de vloed, het zaad, de 

mayim, was voortgekomen, omdat de mens daarover zijn controle had verloren. De mens had 

de goddelijke verlamdheid verloren, maar nu was er weer een weg terug. Het teken zou 

verschijnen, niet zomaar in de wolken, maar in de grondtekst betekent 'anan' ook de 

verschijning van God, in dit geval met het paradijselijke teken. In de grondtekst kreeg Cham 

of Ham, de voorvader van de zuidelijke regionen van de aarde en van Kanaan, een visioen 

van de naaktheid van zijn vader, het paradijselijke teken. Noach vervloekt daarop Kanaan, 

zeggende dat hij een knecht of hulp zal zijn van Sem en Jafet. Het teken zelf was gemaakt om 

terug te wijzen op de oorspronkelijke man, maar ook de oorspronkelijke vrouw, die een hulp 

was voor de man, in de zin van leidsraad. Kanaan werd het beloofde land. 

 

In het paradijs dreef God de mens steeds meer naar het oosten. Dat begon al in Eden zelf, 

waar God een hof maakte in het oosten. De slaap die over Adam viel was ook als afscherming 

van de zee van zaad of melk. 

 

Ook voor ons is het belangrijk om 'mayim', het goddelijke zaad, te ontvangen, om zo geen 

slaven van SEPTUS te zijn. Hiervoor moeten wij God's teken in ons leven ontvangen, als een 

weg terug naar het paradijs, om zo niet in het oosten te blijven steken, maar op te gaan naar de 

zee van zaad in het westen, om zo door de leegte tot de Tehowm, de paradijselijke afgrond, te 

komen. 

 

3. Het Geheim Van Het Teken Van Salomo 

 

Mattheus 24 

 

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de 

toekomst van den Zoon des mensen wezen. 28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar 

zullen de arenden vergaderd worden. 29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon 

verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den 



hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan zal in den 

hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der 

aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met 

grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot 

geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene 

uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. 32 En leert van den vijgeboom deze 

gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de 

zomer nabij is. 33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het 

nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al 

deze dingen zullen geschied zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn 

woorden zullen geenszins voorbijgaan. 36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook 

niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. 37 En gelijk de dagen van Noach waren, 

alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen 

voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag 

toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en 

hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. 

 

Het teken van Noach komen we ook weer tegen bij de komst van Christus. 

 

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 

al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 

wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.  

 

Het zou weer zijn als de dagen van Noach, en dan is er voor de oprechten dit teken weer te 

zien. Voor de onoprechten is dit het teken van het oordeel. Daarom was het voor satan van 

belang dit teken te vervalsen. Volgens de grondteksten waren man en vrouw geschapen vanuit 

geslachtsdelen, en had de man deze in plaats van spieren, dus door zijn hele lichaam heen. Dat 

waren dus meerderen, om in contact te blijven en te werken vanuit de goddelijke verlamdheid. 

Vanuit die verlamdheid zou het werk van God kunnen geschieden. God's schepping werd 

gedaan in zes 'dagen', zes periodes. De troon van Salomo had zes treden met links zes 

leeuwen en rechts zes leeuwen, de heilige 666, het getal van God's arbeid. De jaarlijkse 

goudoogst was ook 666. 666 is oorspronkelijk het getal van de serafim, die zes ogen, zes 

handen en zes vleugels hebben. De serafim zijn zuiverende engelen, vernietigen om te 

herscheppen, en 666 is het getal van de vruchtbaarheid. Daarom wilde satan dit getal 

vervalsen, om de aarde tot een slaaf te maken van hem. Salomo was de bewaker van de 

vruchtbaarheid. Hij was de schrijver van het boek Hooglied, over de goddelijke 

vruchtbaarheid. Satan wilde dit allemaal vervalsen, en schiep de porno industrie, waarin 

vruchtbaarheid vaak op een groffe, botte en onnatuurlijke manier wordt bedreven, als een 

karikatuur van de hemelse, paradijselijke vruchtbaarheid, wat vaak veel subtieler is. Zo 

maakte hij van 666 iets heel gevaarlijks voor de onoplettende ziel. Hij had het oorspronkelijke 

lichaam van de mens gevangen genomen, en maakte er iets heel anders van. Het teken was het 

goddelijke geslachtsdeel van de mens, waarvan de mens er meerderen had, als een 

samenwerking in zijn lichaam voor de heilige arbeid vanuit de goddelijke verlamdheid. Drie 

is het getal van de vermenigvuldiging voor de opwekking van mayim. Dat kan de mens niet 



meer, omdat hij maar één geslachtsdeel heeft, geheel weggekapt van het goddelijke systeem. 

De 666 van Salomo is dus de deur naar de mayim, het goddelijke zaad. 666 heeft in zijn vorm 

drie geslachtsdelen, als een teken van vruchtbaarheid. De zeven koppen van de draak en het 

beest zijn zeven geslachtsdelen die hij van de mens heeft gestolen, en die opkomen vanuit de 

verborgenheid. Dit is dus een grote ontmaskering. Het beest met zeven koppen wordt dan 

bereden door de hoer voor prostitutie. Die zeven koppen zullen dus afgehakt moeten worden, 

en tot de Heere gebracht worden, voor de herschepping van het menselijk lichaam. 

 

Het beest uit openbaring betekent in de diepte van de grondtekst : 'leegte'. Zo wilde satan zijn 

eigen valse leegte gebruiken om de mens binnen te zuigen in zijn koninkrijk. 

 

 

 

4. De Ontmaskering Van DOROM En Het Geheim Van Efeze 

 

De mens in het paradijs was gemaakt uit vruchtbare delen, om vandaaruit 'mayim' voort te 

brengen, het goddelijke zaad. Mayim betekent ook gewelddadig in de grondtekst, als een 

soort van wassen, en het betekent ook kortstondig en subtiel. Mayim is een oorlogszaad, als 

een deel van de goddelijke wapenrusting die de mens ingebouwd had in zijn lichaam. 

 

Het borstschild besproken in Efeze 6, de Thorax, is in het Aramees ook de priesterlijke 

uitrusting, dus dan komen we weer tot de stenen in deze uitrusting die de fundamenten 

uitbeelden, zoals de tucht (het kruis) en de vreze des Heeren. Wij moeten dus terugkomen tot 

die priesterlijke uitrusting in het Oude Testament. 

 

De demoon 'Dorom' was door SEPTUS opgesteld om het gestolen lichaam van de mens te 

bewaken. Wij moeten dus Dorom bestrijden om in te kunnen gaan tot ons originele, 

goddelijke lichaam. Dit is zo belangrijk dat er speciaal hiervoor een engel kwam. Door de 

strijd tegen Dorom zullen de zeven schalen met 'mayim' uitgegoten worden om de aarde te 

oordelen, en om de mens terug te leiden tot de bronnen van mayim, de vruchtbare delen. Dat 

zijn dus in wezen de schalen zelf die wij zullen bereiken wanneer wij de koppen van het beest 

en de draak hebben afgehakt en verslagen. 

 

Dorom kan verschijnen als een zwarte reuzenspin die verlammend gif kan spuiten, wat 

verschrikkelijke angsten kan opwekken. Ook kan dit dier mensen depressief maken. 



 

De delen van het lichaam van de Heer worden gerepresenteerd door de gemeentes, maar dan 

op een verschrikkelijke manier.  

 

In het hermitatische geschrift 'De Delen-theorie en de Val van het Rode Gordijn' wordt er 

geschreven : 

 

'Zij hebben bijvoorbeeld een hart als een mannelijk geslachtsorgaan.' 

 

In de diepte van de grondteksten en hermitatische geschriften komen we er op uit dat de mens 

meerdere harten had, die werkten volgens het principe van het geslachtsdeel. Deze harten 

werken vanuit de goddelijke verlamdheid. Eén zo'n geslachtshart is de schat van Korinthe. 

Wij mogen daarmee contact maken in de diepte van onszelf.  

 

Efeziers is bekend om de beschrijving van de wapenrusting. In het Aramees is de vrouw het 

wapen. Efeze is de verbintenis met de heilige vrouw, met het wapen, of de wapenrusting. 

 

 

 

5. Jeremia In De Onderwereld 

 

 

Majestueuze en hoogontwikkelde half leeuw, half rund wezens komen vrij wanneer de 

Aramese en Hebreeuwse grondteksten van het boek Jeremiah (Yirmeyah) vrijkomen. In het 

Aramees begint het boek met het vermelden dat het een tatoeage is, een inscriptie, als een 

huwelijks-contract van de profeet, de interpreteerder. Het woord van Yirmeyah is in het 

Hebreeuws de handelingen en de geboden van Yirmeyah, als een wetsboek. In de diepte is het 

het boek van bedreigingen en waarschuwingen. In het Aramees ook het oordeel en de 

uitspraak, en zelfs de 'materie' van de profeet. BAR, BER, en BRA betekent 'zoon', 'kind' en 

discipel. Hij komt uit het land van Benjamin, wat in de grondteksten ONDERWERELD 

betekent (ERETS). In de diepte betekent Yirmeyah het oprichten van een instituut, en ook 

'neerliggen', en vallen, of uitvallen, als een goddelijke verlamdheid. Ook betekent het (heilige) 

lusten, honger, en (heilige) afgunst. Anatoth in het land Benjamin betekent : 

'gebedsverhoring', 'antwoord op gebed', en in de diepere betekenis is het 'gemaakt tot 



antwoorden', van het woord ANAH. Hierin zien we een duidelijke gebondenheid en slavernij 

in de Geest, wat ook verderop ter sprake komt in het boek. Dit geschiedt door ANAH. 

 

In de diepte betekent Benjamin 'zoon'. Tot zover de bespreking van vers 1. Nu gaan we naar 

vers 2 : In de grondteksten zien we dat de bedreiging van de Heere tot Yirmeyah komt. Dus 

alhoewel Yirmeyah een profeet is van de Allerhoogste, wordt hij door Hem bedreigd, maar 

hebben we wel te maken met een 'Hij' ? In het Aramees wordt de Heere stelselmatig MARYA 

genoemd, hetzelfde woord van de moeder van Christus, de moeder van God. Dit woord 

betekent 'owner', 'meesteres'. Wij hebben hier dus heel duidelijk te doen met de Heilige Geest, 

of met Moeder God. Benjamin behoorde tot Juda (samen met de stam Simeon). Juda betekent 

in de diepte : HET BELIJDEN VAN ZONDEN (YADAH), wat in nog diepere zin 'mannelijk 

geslachtsdeel' betekent (YAD), als een hand, het centrum van een wiel, het TEKEN (vgl. de 

Komst van Christus vanuit de stam van Juda). Ook wordt dit beschreven als 'verbindings-

schakels'. Dan in vers 5 gaat het over de vorming van Yirmeyah in de buik. In het Hebreeuws 

is dat BETEN, wat plaats van honger betekent, en de diepte van Sheol, de onderwereld, het 

dodenrijk, of zelfs de hel. In diepte betekent dit 'hol zijn.' In het Aramees is dit de maag, de 

KRES of de KARSA, als de grootste voormaag van de herkauwers. Voordat MARYA, de 

Heere, hem vormde in de onderwereld, hel, maag van een rund, 'kende' Zij Yirmeyah, wat in 

diepte betekent 'yada', discriminatie, de druk van racisme. Natuurlijk moet dit een heilig 

racisme geweest zijn. De Moeder God verafschuwde het rijk van SEPTUS, waarin de man 

over de vrouw was gesteld, maar hier was MOEDER GOD over YIRMEYAH gesteld, dus op 

die manier zou er een soort van discriminatie, of onderscheid, hebben plaatsgevonden. 

MARYA betekent ook 'orde van hogere wezens'. Dan wordt de baarmoeder besproken, 

rechem, als een plaats van slavernij, als het geboren worden uit twee vrouwen. In het Aramees 

is dit een omheining. YIRMEYAH kwam hier dus uit voort, maar in het Aramees betekent dit 

'verandering van status', verloren raken, wat een belangrijk onderdeel is in de oordeels-

profetische roeping, en 'het herhalen', als een soort van herkauwen. Verder betekent het 

straffen en gestrafd worden, getraind worden, ontmaskerd worden, naaktgemaakt, en dat is 

dan in het Hebreeuws 'gevangen genomen worden'. Ook in de Indiaanse mythologie betekent 

de baarmoeder en het geboren worden 'gevangen worden'. Yirmeyah wordt dan aangesteld als 

(oordeels)profeet, wat in de grondtekst betekent 'hij wordt verkocht' (als een slaaf), en 

uitgestrekt (NATHAN). 

 

Yirmeyah wordt geheiligd, wat in het Aramees betekent 'ten huwelijk genomen' (als een heilig 

bruidschap). Hij zegt dan : 'maar ik ben maar een kind, een knecht, een slaaf, en daarom kan 

ik niet spreken.' Dat is ook omdat hij vanuit de leegte komt. Hij moet dus wachten op de 

vervulling van de Heilige Geest. Hij kan niets doen zonder God. 

 

Dan in hoofdstuk 2 gaat het over ISRAEL (YISRAEL). YISRAEL is het andere deel, naast 

JUDA, van God's heilige volk, maar daar is de Heere dus helemaal niet over te spreken. In de 

grondtekst is YISRAEL het centrum van de verzameling van wijsheid (TEBUWAH), als de 

hoeksteen, als het voorhoofd, maar ook is het een vergif (klaarblijkelijk voor oorlogs- en 

jachtsredenen en medicinale redenen). Dan vraagt de Heere wat voor valsheden de clans, de 

stammen, in Hem hebben gevonden dat zij Hem hebben verworpen (vs. 5). In vers 6 gaat het 



over de uittocht uit Egypte, de exodus. MARYA, de Heere, installeerde sieraden, juwelen in 

de stam en bracht hen tot een hogere status. Dit staat in de Aramese grondtekst gelijk aan de 

hemelvaart, 'ascensie'. En dat wordt tegelijkertijd duidelijk wanneer we zien wat het land van 

Egypte eigenlijk inhoudt, want dat is dus weer de ONDERWERELD in de grondtekst. In de 

Hebreeuwse grondtekst betekent EGYPTE ook siege, burcht, isolatie, honger (TANTALOS), 

het verboden land (Vgl. de VERBODEN vrucht), en omheining (MATSOWR). Vervolgens 

zien we hoe MARYA hen leidde door de wildernis, het land van de bedreigingen, en door de 

woestijn (ARABA), het land van de bedekking met vachten in de grondtekst, van duisternis, 

en het donker worden, het land van de avond (ARAB), wat op de jacht duidt. In het Aramees 

betekent dit ook leegheid (HREB, HARBA). Ook werden zij geleid door het land van 

schaduwen, wat betekent : de neiging om weer te vertrekken (Vgl. Tantalos), en wat ook 

schild betekent, en weer donker worden en donker groeien. In het Aramees gaat het dan over 

het land waar geen man ter huwelijk wordt genomen. Dat zal dan het land van de 

AMAZONEN geweest zijn, waar mannen alleen goed waren als gevangenen en slaven, en 

waar elk huwelijk alleen maar een spot-huwelijk was, of schijn-huwelijk. Dit zijn allemaal 

gebieden in de onderwereld, zoals de grondtekst laat zien. Dan dreigt MARYA, de Heere, dat 

ze maar eens op de eilanden van de Kittiers moeten gaan (vs. 10). In de grondtekst is dit de 

plaats van honger (Tantalos), afgunst, lusten, vernedering, 'de plaats die hen laat neerbuigen'. 

In vers 12 wordt er dan opgeroepen om leeg te worden, tot de leegte te gaan in de grondtekst, 

en om je te hullen in verschrikkelijke vreze, want de duister gegroeide stammen, de met 

vachten beklede stammen van de jacht, hebben MAYIM, het goddelijke zaad, verlaten. Dit 

zaad komt van de fontein, wat een 'bron van het oog' is. MAYIM is de ogenzalf (melk en 

zaad). In de grondtekst is MAYIM zo krachtig, dat het opwekkings-kracht, opstandings-

kracht, heeft. 

 

 

 

6. De Komst Van Orion In De Grondteksten Van Jeremia 

 

In 4:28 staat er dat de hemelen rouw zullen dragen. In de grondtekst betekent dit : wachten op 

het einde van de Sabbath, de rustdag, de zevende dag. Het betekent donker groeien, en ook 

bedekt worden en gebrek hebben. De hemelen zullen jagen, in arbeid zijn, tot de rust hen 

terugroept. Zeven is het getal van de Sabbath, van de goddelijke verlamdheid, terwijl zes het 

getal is van de arbeid. God heeft de aarde in zes 'dagen' geschapen, zes tijdperken. Deze 

getallen hebben heel veel met elkaar te maken. De zes komt voort uit de zeven, de eeuwige 

Sabbath. Deze samenwerking heeft satan geprobeerd na te bootsen. De draak en het beest 

hebben zeven koppen, en daaruit voort komt het getal 666. Dan in het volgende vers, vers 29, 

gaat het weer over het teken, de Qeshet, de boog, te herleiden tot het oorspronkelijke, 

goddelijke, 'mannelijke' geslachtsorgaan. Dit teken zal verschijnen, en de boosdoeners zullen 

ervoor op de vlucht slaan. Dan in 5:16 gaat het over dat God een verre stam en natie over hen 

zal brengen. De pijlkoker is in de diepte van de grondtekst de 'necromancer', dit staat voor 

doden-oproeper, contact hebben met de doden. Dit is een pijlkoker met de instrumenten van 

God, als een open graf. Zij komen dus met het teken, als een oordeel over de boosdoeners in 

God's volk. De pijlen zijn dan het goddelijk zaad, de mayim. Dit verre volk wat over hen 



komt is de GANBAR of GANBARA in het Aramees, wat 'de gewapenden' betekent. In vers 

17 brengen zij de honger en de verwoesting. In vers 19 gaat het over dat de boosdoenes van 

God's volk tot slaven worden gemaakt door de GANBARA die in ballingschap worden 

gedreven. In de grondtekst worden de boosdoeners van God's volk dan gedreven tot de 

ZARIM en de ZUWR, wat vrouwen van verre landen betekent. De boosdoeners van God's 

volk worden niet alleen tot slaven en ballingen gemaakt door de ZARIM en de ZUWR, maar 

ook moeten zij die vrouwen van de verre volkeren aanbidden. Wij hebben hier dus duidelijk 

te maken met Goddelijke vrouwelijke ordes uit de hogere hemelen die het afgevallen en 

afgedwaalde volk van God komen tuchtigen en straffen. De ballingschap vindt plaats in 

ERETS, wat de onderwereld betekent. 

 

In vers 28 klaagt God erover dat er goddelozen onder zijn volk zijn die vet en glanzend zijn. 

In de grondtekst betekent dit ook overmoedig. 

 

Vers 22 en verder laat zien dat zij van een verborgen plaats in de onderwereld komen, als een 

jagersvolk, naakt of halfnaakt. Zij komen in de grondteksten vanuit de heupen van de 

onderwereld, van de plaats waar het wapen is, van een zachte plaats of schacht, YAREK. 

 

GANBARA, waar de ZARIM en ZUWR vandaan komen, is in het Aramees Orion. Het is de 

reus, de jager, de bewapende. De ZARIM en de ZUWR zijn dus verre vrouwenstammen uit 

Orion. 

 

Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor Orion, stort God een soort koorts uit : de 

CHEMAH (7:20). De CHEMAH dient het volk weer terug te brengen tot de goddelijke 

verlamdheid, de Heilige Rust (zeven), om vandaaruit de Heilige Arbeid te ontvangen (zes). 

De CHEMAH is dus een belangrijk instrument van de Heere, de heilige koorts, een heilige 

brug, om tot ontlediging te komen. In vers 28 klaagt God erover dat de eeuwige tucht en 

kastijding als een lichaamsdeel is afgehakt. Dit lichaamsdeel is weer als een uiteinde, als een 

bron en een verbindingsschakel, het 'mannelijke' vruchtbaarheidsdeel waaruit de mens was 

opgebouwd. Dit lichaamsdeel, het teken, zou hen in de tucht houden. Het was een soort van 

heilig slavenimplantaat tot de dienst aan de Heere, MARYA. Dit zou weer terugkomen door 

de CHEMAH, de heilige koorts. Dan zou ook MAYIM, het goddelijke zaad, weer 

voortgebracht worden. In het Aramees staat er dat zij het vlees van een vrucht, en hun wapen, 

hebben verloren (PUEM). In vers 29 is de EBRAH, de heilige arrogantie van de Heere, tegen 

hen gekeerd. MARYA is gescheiden van haar volk (SBQ). 

 

Dan in vers 30 gaat het erover dat het afgevallen volk het oog van God heeft verwond, 

mishandeld. Ook hebben zij afgodsbeelden geplaatst in Zijn huis in de onderwereld, in Zijn 

gevangenis (BAYITH). In het Aramees kan dit ook een stal betekenen, of een bijenkorf, een 

opslagplaats, 'plaats van de lever'. 



 

In vers 31 gaat het over de strijdvelden van Tophet (BAMAH = strijdvelden), waar de rituelen 

van de kinder-gladiatoren werden gehouden, voor de afgoden. Tophet is de kinder-hel in de 

vallei van het klagen (BEN-HINNOM), waarin de kinderen zonen van de afgod werden. Ook 

veranderden kinderen hier in dieren. Daarom zegt vers 32 dat het een vallei van de slacht 

genoemd zal worden (HAREGAH). Tophet is de plaats van vuur, maar in het Aramees 

betekent dit vuur, de URIM, 

wat door de priesters gebruikt werd om te toetsen en om profetie te ontvangen. Wij komen 

dus tot Tophet voor dit doel. In vers 33 gaat het over de gevleugelde insecten (OWPH) die 

dan neerdalen voor de maaltijd. Zij komen vanuit de 'hemel', wat in het Aramees niets anders 

dan SIEGE betekent. De hemel was altijd gewoon een onderdeel of taktiek van de hel, van de 

onderwereld, als een leger, als een strategie voor inname. SIEGE betekent uithongering, 

omsingeling tot afzwakking, om de vijand te isoleren. SIEGE betekent belegering, een 

langdurige militaire blokkade, om zo de vijand uit te putten en in te nemen. Dat is de ware 

definitie van de hemel in het Aramees. Het is een onderdeel van de tucht. Ook de BEHEMAH 

komen vanuit de onderwereld voor deze maaltijd. In het hermitatische geschrift : Terug naar 

de grondtekst staat er over de BEHEMAH : 

 

'Het Rijk van de Behemah 

 

Het is ons verteld dat we moeten groeien in het profetische. Als eerste moeten we profetisch 

leren leven totdat we daadwerkelijk ‘de gave’ hebben ontvangen, maar ook dan zijn we er nog 

niet. Na de gave moeten we ons uitstrekken naar de profetische bediening, en daarna het 

ambt. Veel profeten verzadigen zich helemaal in het ambt, en trekken niet meer verder. Ze 

hebben een bediening opgebouwd, misschien wel wereldwijd, en zijn nu zo accuraat en zo 

algemeen aanvaard en ingeburgerd dat ze tot het meubiliair van de kerk zijn gaan behoren, als 

inwonende geesten. Houd het dan echt allemaal op bij ‘het ambt’ ? Sommigen zijn er verzot 

op om voor hun naam ‘profeet’ neer te zetten, terwijl anderen die allang profeet zijn genoegen 

schijnen te nemen met het woordje evangelist, bischop of dr. Ze hebben me nogal een visite-

kaartje opgebouwd. Oh ja, sommigen gaan nu voor het ambt van ‘apostel’, en sommigen 

zetten dit dan ook parmantig telkens voor hun naam, jaar in jaar uit. Om maar direkt met de 

deur in huis te vallen : bij het ambt houdt het niet op. Het is pas het begin. Wat komt er dan na 

‘ambt’ ? Ambt klinkt nog allemaal erg aards op een bepaalde manier. In de hemel zijn we als 

de engelen, en gelukkig laat de grondtekst zien dat de hemel er al is en juist op ons wacht. Wij 

moeten de hemel bestormen en binnentrekken om zo een ‘angelic’ profeet te worden. Dan 

komen we geestelijk gezien a.h.w. in de kerken die boven zijn, de kerken der engelen, en 

brengen we daadwerkelijk de boodschap der engelen tot de mensen, en vertonen we het 

karakter en de vruchten der engelen. Zij die vastkleven aan het profetisch ambt en maar niet 

verder groeien worden op een bepaald moment ‘verwerpelijk’ in de ogen van God en zijn 

getrouwe profeten. Het gaat om doorgroeien en niet machtskluiterig te worden. 

 

Maar ook in het angelische zijn we er nog niet. In het Oude Testament wordt er heel duidelijk 

gesproken over nog een tussenzone tussen God en de engelen. Een engel is ‘malak’ in het 

Hebreeuws, boodschapper, of ambassadeur. Ook wordt er gesproken over heerscharen of 

legerscharen, en in het engels over ‘hosts’, gastheren. Zo’n ‘host’ is in het hebreeuws ‘tsaba’. 



Het is de personificatie van het leger, of de leider ervan. En de Heere heeft ‘tsaba’ over alles 

aangesteld, ook over de ‘malak’, de engelen. We maken dus onderscheid tussen malak-

profeten en tsaba-profeten, tussen angel-profeten en host-profeten. Wij onderscheiden dus zes 

levels in het profetische. Het is niet de bedoeling dat we op menselijk vlak blijven 

functioneren, daarom is het een must om door te breken tot level 5 en 6. 

 

Natuurlijk kunnen deze zogeheten ‘hosts’ ook vallen. Een gevallen ‘tsaba’ zal zich 

gewoonlijks in vormendienst verstoppen om zo zich te beschermen tegen de zware 

hartskrachten van hen die de Heere getrouw zijn gebleven. Zo’n gevallen heerschare of 

legerschare zal zich vaak verstoppen in de mode-wereld van de bedrieglijke uiterlijke 

krachten, en zal zich vooral veel mengen in ‘leiderschap’. Het is een obsessie voor zo’n 

gevallen leider om nu bijvoorbeeld in de kerk die systemen en hierarchieen van vleselijk 

gezag uit te denken, en daarbij zal deze de engelen en met name de tsaba-bespreking zo veel 

mogelijk achterwege laten. 

 

Een voorbeeld van grootscheepse gevallen tsaba-projecten is de Rooms Katholieke kerk en 

het hele pauselijke systeem waar ook de andere drie wereldkerken uit voort zijn gekomen. Het 

is een goddeloos banquet die ten doel heeft het hart van de ware gelovigen te verslinden. 

 

Het verschil tussen God’s wereld en de vleselijke wereld is dat de wezens in God’s wezen de 

diepte van de dingen laat zien, terwijl de vleselijke wereld alles gesloten houdt en zich op de 

uiterlijke vorm richt in plaats van de opening. De vormen van God worden juist van binnen 

getoont, als een weg waardoor de geest zich kan ontplooien. Gods koninkrijk kent een zekere 

doorzichtigheid, terwijl de vleselijke werkelijkheid zoveel mogelijk dingen aan de 

oppervlakte houdt. God bracht de lichten, de ma’owr, in het paradijs voor een heleboel 

functies. Ze brachten licht in zowel hemel als aarde, en brachten onderscheid. Natuurlijk zijn 

er ook gevallen lichten, en die richten zich dan op de vervalsingen van de geestesweg. Ze 

bouwen een valse aarde en een valse hemel met wegen daartussen. De hemel zelf is 

‘shamayim’, als het ware de openbaring, maar er is dus ook een gevallen shamayim. Ma’owr 

is de weg naar shamayim, een weg waarover het profetische pad ook gaat. Ma’owr is de 

zevende trede op de profetische trap, en shamayim uiteindelijk de achtste, waar we boven 

alles naar moeten streven. Dit stijgt dus uit boven al het aardse leiderschap die juist een 

valstrik is voor de profeet. 

 

Nog even alles op een rijtje : 

 

profetisch leven 

profetische gave 

profetische bediening 

profetisch ambt 

profetisch engelenschap 

profetisch hostschap 

profetische ma’owr (geesteslichten) 

profetische shamayim (hemel) 

profetische behemah (paradijswezens) 

 

Het woord ‘behemah’ wordt dan wel als ‘vee’ en ‘wilde beesten’ vertaald, maar wordt ook 

gebruikt voor ‘oorspronkelijke’ wilde mensen, of voor-mensen, het zogenaamde pre-

adamitische geslacht. In het hebreeuws is de ‘dag’, de ‘yohme’ een tijdperk, en op de zesde 

yohme, het zesde (her)scheppings-tijdperk werd de behemah, de wilde (waarschijnlijk cro-



magnon/neanderthaler/homo sapiens), eerder dan de mens geschapen. Waarschijnlijk ging het 

dus om een half-mens, een prehistorisch mens. ‘Nachash’ wordt dan wel simplistisch vertaald 

in slang, maar betekent letterlijk ‘tovenaar’. In Ezechiel 31 lezen wij wat die boom van kennis 

eigenlijk was : Het was het Assyrische rijk. Babylon zou dit rijk ten gronde brengen, maar we 

zien in de geschiedenis dat dit een hele strijd was, heen en weer. Babylon bereed het tweede 

beest, komende van de afgrond, en ze zouden elkaar beiden schade aanbrengen om zo beiden 

terug te vallen in die afgrond. Dit is het hele wisselwerksysteem tussen de evangelische 

wereldkerk en de pinkster wereldkerk, als voortvloeisel van de aloude roomse kerk en 

reformatorische kerk. Adam en Eva vielen ten prooi aan de schone beloftes van het 

Assyrische rijk, het verkrijgen van macht door te beoordelen wat goed en slecht is aan de 

hand van een opgezet systeem. Het was het beeld van de Evangelische Wereldkerk die als 

tovenaar kwam opzetten en zo door het instituut God aan de kant zette. Eva had gemeenschap 

met deze tovenaar en baarde Kain, het beeld van de pinkstergemeente, de sneltrein naar het 

Babylonische Wereldrijk. Maar onlosmakelijk verbonden met de Wederkomst van Christus is 

het komende Profetische Wereldrijk. In dit wereldrijk zal de ‘behemah’ hersteld worden. Het 

paradijs herstellen is het uiteindelijke doel van de hemel. Hiertoe gebruikt de hemel het 

profetische om alles aan de voeten van Christus te onderwerpen. Het instituut is anti-

profetisch, maar de behemah is het verwilderde, de kracht om los te komen van de gevaarlijke 

civilisatie. Zonder de behemah is het profetische niets.' 

 

In het Aramees is de BEHEMAH de HAYEW(T)A, wat niet alleen maar vee en wilde dieren 

betekent, maar ook wezens die half mens, half dier zijn (zoomorfisch, wat betekent dat ze de 

eigenschappen en kwaliteiten van dieren hebben en daarin ook kunnen veranderen). Zij zullen 

dan verderop in vers 33 niet verjaagd worden. De BEHEMAH, de wilde mens van het voor-

paradijs, zal dus terugkomen. 

 

 

 

 

7. Ezechiel En Het Geheim Van De Urim En De Behemah's 

 

In Ezechiel 1:4, in de Aramese grondtekst kan vuur ook vertaald worden met de URIM, wat 

door de priesters werd gedragen om te testen en boodschappen van God te ontvangen, als een 

belangrijk orakel in de profetische bediening. De URIM komt vanuit een verborgen plaats. In 

het Aramees is de URIM de NUR of de NURA. Dan heeft Ezechiel een ontmoeting met de 

BEHEMAH, de zoomorfische pre-adamitische wezens met opstandingskracht. Zij lijken op 

Adam, op indianen, het rode volk, in de grondtekst. Zij dragen rokken, en zijn geketend. Ook 

dragen zij de tekens van de mannelijke vruchtbaarheids-organen van Adam onder hun rokken. 

Het symbolische getal vier wordt gebruikt, wat betekent 'vrouw met beest', de verbinding 

tussen de vrouw en het dierlijke. Ook betekent dit een vee-fokkerij en 'uitstrekken'. In de 

grondtekst zijn er tovermiddelen gebonden aan die rokken (CHABAR). De BEHEMAH zijn 



aan elkaar verbonden van vrouw tot zuster. Ze hebben voeten als kalveren, maar in het 

Aramees zijn kalveren sterren. De voet kan ook vertaald worden met 'sandaal'. In het Aramees 

komen ze met een boot (GEB, GABBA, GAB), en met visgerei (GAP, GEAPPA). De rokjes 

beelden 'vroomheid' uit. Dan worden de linkerkant en de rechterkant besproken. In het 

Aramees is dit symbolisch. De linkerkant betekent dat zij komen als satan, de tegenstander, 

als een belemmering (SEMMAL(A), SMAL, SMALA). Deze komt om te verscheuren en om 

een muur op te werpen. Merk op dat de heerlijkheid van God in de grondtekst dus als 'satan' 

kan komen. Dit gebeurt in de grondtekst wel vaker. In de Joodse overlevering is Satan een 

agent van God die het volk komt testen, maar die dus eigenlijk hoopt dat het volk goed door 

die test heen komt, en niet aan zijn verzoekingen toegeeft, een soort schijn-vijand dus. In de 

hermitatische overlevering is het beiden. Er is zowel een goede satan als een slechte satan. 

Merk het onderscheid op ! 

 

De rechterkant staat voor de belofte (YAMMIR(A). Zij gingen waar RUH, RUHA, ging. Dit 

was geheel binnen een profetisch visioen. Het betekent NIET alleen maar de Heilige Geest in 

het Aramees, maar ook de geest van de duisternis, en een (heilige) demoon. In de Griekse 

mythologie betekent demoon 'god' en 'intelligent wezen', en was er een onderscheid tussen 

goede demonen (kalo-demonen, eugatha demonen) en slechte demonen (kako-demonen), 

zoals er dus ook een onderscheid is in de grondteksten. In vers 13 wordt het nogmaals 

duidelijk dat zij de manifestatie van de URIM zijn, de profetische steen (NUR, NURA), als 

een lamp, fakkel (lamped(a). Bliksem kwam voort vanuit de URIM om de tucht te brengen, 

om te trainen, instructies te geven, en ook om scheiding te brengen. In vers 15 zien we het 

wiel, rad, van het noodlot. Dit alles is de verschijning van de heerlijkheid van MARYA, de 

hogere goddelijke orde. 

 

In het Aramees is de troon (KURSYA, KURSEAY) een aanlegplaats voor boten. In vers 24 is 

er veel lawaai van de MAYIM, het goddelijk zaad. Het is het lawaai van een kamp, een siege 

in het Aramees (belegering). In Ezechiel 2 : 1 wordt Ezechiel opgeroepen om een 

dienstknecht te worden (AMAD) aan de heilige voeten van MARYA, de Heere, zodat Zij tot 

hem spreekt (DABAR). AMAD is dus de sleutel tot het profetische woord, DABAR. In vers 2 

komt RUH, RUHA, in hem, de heilige oergeest van de duisternis in het Aramees, geestelijk, 

als tegengesteld aan het materiele, en geheel binnen het profetische visioen. Door RUH, 

RUHA, komt SHAMA die hem gevoelig maakt voor de stem van MARYA, de Heere, en 

maakt dat hij daaraan gehoorzaamt, als 'horen en gehoorzamen'. SHAMA is de profetische 

leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. DABAR 

bestaat uit de geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. Ezechiel wordt 

aangesproken als zoon van het rode volk (de tucht, het Oud-Amerikaanse, Indiaanse volk). 

Hij werd gezonden tot BAYITH, een gevangenis in de onderwereld, een stal, een bijenkorf, 

de opslagplaats van de onderwereld (de lever). Hij ontvangt een certificaat van scheiding, met 

zuchten en liederen daarop. God maakt hem heter en sterker dan de siege tegen hem, de 

bindingen. 

 

Wanneer de grondteksten van Ezechiel besproken worden, komen er zwarte goddelijke 

wezens vrij met lange horizontale oren. Zij zijn hemelse ezels, de CHAZAQ, de opwekkers, 



waar ook het woord Yechezqel (Ezechiel, Jehezekel) vandaan komt. In 3 : 14 komt RUH(A) 

over Ezechiel en hij ging de BITTERHEID binnen, en de CHEMAH, de koorts. Het 

vruchtbare deel, in het Aramees : rinkelende bellen, kwam in werking in hem/ werd onder 

druk gezet (CHAZAQ). 

 

3 : 15 Dan komt hij tot de ontmaskerde, naakte, ballingen (GOWLAH) van TELABIB, wat de 

geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de brandende oer-rivier 

KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: 

NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg Yechezqel zijn openbaringen. Hij 

bleef afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van hem een TSAPHAH, een spion, 

in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar om YTB, YTIB, om te 

belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een demoon. Zo diep ging dat 

oordeels-profetenschap. 

 

: 22 Hij krijgt DABAR, het Goddelijke Woord, in de vallei (BIQAH). 

YAD (het teken, het 'mannelijke' orgaan) begint te spreken, DABAR voortbrengende. 

 

: 24 Hij moet zich opsluiten in zijn gevangenis in de onderwereld (BAYITH). 

 

: 25 Daar zullen ze een gladiator van hem maken (ACAR). 

Aram.: SR, gordels omdoen als een wapenrusting, gordels aan de lendenen, heupen, tot 

voorbereiding van de militaire dienst, verleid worden. 

 

Dan volgt er een betoog wat duidt op scalpering (5, 6 : 3), het afsnijden van de hoogste top en 

het haar. 

 

6 : 11 God haalt het volk neer door de scalpering, de honger en de koorts. 

: 14 Door het teken, YAD. 

 

7 : 21 Hun goden zullen gedreven worden in de handen van de ZUWR-stam, de verre 

vrouwen van Orion, als prooi. 

: 25 De oogst-grijper komt, Qephadah (Heeft een zwart-paarse kap op). Dit is de verwoester. 



 

8 : 16 Ze aanbidden een soort hagedis, zij aanbidden blond (geel) haar, het witte albino ras, 

gouden dingen, GELD in de Aramese grondtekst. Daarom rust God's toorn op hen. God laat 

dit aan Yechezqel als een grote gruwel. 

 

Dan in hoofdstuk 9 gaat het over God's merkteken, TAV, ontvangen door klagen, kermen en 

zuchten over deze gruwelen. In hoofdstuk 11 worden de prinsen van het volk overgeleverd 

aan de ZUWR-stam, de verre vrouwen van Orion. 

: 10 De scalpering. 

: 17 Het land Israel, het voorhoofd van steen, het centrum van wijsheid, zal aan het heilige 

overblijfsel worden gegeven, het rode land Israel (Adamah), de verloren stammen, zullen 

vergaderd worden. Dit is het teken van de leeuw. 

: 19 God zal hen een hart van vlees geven, het hart van BASAR (Aram.: BSAR, BESRA), van 

het mannelijk geslachtsdeel, als een bron. 

 

Visoenen zijn de manier waarop Yechezqel zich door de onderwereld beweegt. Amos 

betekent de brenger van het merkteken (door branden of steken, piercen). In het boek Amos 

wordt de URIM telkens uitgezonden om oordeel te brengen. Salomo (Shelomoh, verbond van 

de vrede, compleet maken, veilig maken) begon met het bouwen van het huis van MARYA in 

de onderwereld, als een heilige gevangenis in de maand ZIF, wat helderheid betekent (I 

Koningen 6 : 1). 

 

I Koningen 6 : 5 Tegen de muur van de heilige onderwereld-gevangenis bouwde hij bedden 

(YATSUWA), rondom het heilige der heilige (DEBIYR, het orakel, in diepte : 

waarschuwingen, bedreigingen, geboden, liederen, beloftes, oftewel het Woord van God, 

DABAR). En hij maakte beelden van TSELA om hen heen, de heilige ribben, 'mannelijke 

geslachtsdelen', heilige vrouwen, met wapens. In het Aramees is het huis van Salomo een stal.  

 

6 : 23 Twee BEHEMAH'S zijn op de ark, als we de diepte van de grondtekst ontleden, ook in 

het Aramees, want zij worden de bewakers van Eden genoemd, dragers van de troon, 

zoomorfische goddelijke wezens die strijd- en jachtrokken droegen. Deze wezens zag 

Ezechiel ook, en komen hier weer terug (HAYEW(T)A'S). 

 

 

 



 

8. Het Geheim Van De Besnijdenis En Hoe De Urim En De Thummim Te Gebruiken  

 

 

 

 

 

 

 

In het hermitatische geschrift “Wijn uit de Scheur” staat geschreven over de besnijdenis : 

 

'Als we het hebben over de Joodse Scheuring dan hebben we het niet alleen over de scheuring 

van het huis van David in een twee-stammenrijk en een tien-stammenrijk, maar ook de 

scheuringen daarvoor : Jakob werd door zijn zonde afgescheurd van zijn gezin en moest 

vluchten voor Esau. Jozef werd afgescheurd door de zonde van zijn broers. Mozes werd 

afgescheurd van zijn volk door Egypte, en we zien scheuringen tot aan het huis van David als 

een groot lijden van het volk, als een heilige besnijdenis. We zagen in het boek 'De Nieuwe 

Wijn' dat de Heilige Besnijdenis het Zegel van God is en op allerlei manieren kan komen. 

Ook zagen we dat de Heilige Besnijdenis een persoon is, een geheimenis van God, Zijn Hart. 

Wij moeten ons richten op de Besnijdenis van Christus die ons brengt tot de Heilige 

Besnijdenis in de geschiedenis van de Joden. Dit is waartoe het Bloed van Christus ons leidt. 

Ook wij gaan door scheuringen heen, en wij mogen daarin de Hand van God zien, de Heilige 

Besnijdenis. De Heilige Besnijdenis is het kloppende hart van het Kruis, die een relatie met 

ons wil. Zo kunnen we haar volgen over het pad van de Joodse Scheuring, helemaal tot aan de 

berg van Eeden. De scheuring is belangrijk geweest om ons harnas op te richten. Zorgvuldig 

zalft zij ons, en ent ons op de Joodse stam. Het is een snoei- en entproces. Als er één kruis is 

waaromheen alle kruizen draaien dan is het de scheur. Hierin staan de geschiedenissen van 

God en Zijn Volk opgetekend, als een vurige steen van het altaar van de godenberg. Wij 

hebben iets van die heiligheid gezien. Door de scheur kwam er verzoening, en uiteindelijk de 

nieuwe wijn. Ook wij mogen in deze wijngaard werken. De scheur leidt ons helemaal terug 

tot het altaar met de vurige stenen, door de Heilige Besnijdenis. Daartoe is Christus gekomen : 

Om terug te wijzen op de besnijdenis, het teken van het verbond met God. 

 

Jesaja 6 : 6-7 - 'Eén der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang 

van het altaar genomen had ; hij raakte mij aan en zeide : Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt 

; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.' 

 

De Heilige Besnijdenis wordt in Gods Woord het zegel en teken van gerechtigheid genoemd. 

In het Oude Testament lezen wij over de rechtsverkrachting. De Heilige Besnijdenis werd 



door afgodendienaars verkracht, dit teder wezen van Gods Hart. Door zonde werd zij 

verscheurd. 

 

Als het volk van God de Heilige Besnijdenis weer leert kennen en haar aanneemt zal dat het 

begin zijn van het Vrederijk. 

 

Jesaja 11 : 11,12,15,16 - 'En het zal te dien dage geschieden dat de Heere wederom zijn hand 

zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, 

Ethiopie, Elam, Sinear, Hamat, en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen 

voor de volkeren om de verdrevenen van Israel te verzamelen en om de verstrooide dochters 

van Jeruzalem te vergaderen van de vier einden der aarde. (..) Dan zal de Heere de zeeboezem 

van Egypte slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, en 

Hij zal haar tot zeven beken uiteen slaan en maken dat men geschoeid daardoor kan gaan. Dan 

zal er een heerbaan zijn voor de rest van het volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor 

Israel geweest is ten dage toen het optrok uit het land Egypte.' 

 

De Heilige Besnijdenis is het heerlijkste deel van Christus, en bij machte ons verder los te 

kopen. Ook het Bloed van de Heilige Besnijdenis is om de toorn af te wenden (Exodus 4 : 24-

26). Het is het Bloedende Hart van Christus. Willen wij van hart tot hart met Christus 

communiceren, dan door de heilige besnijdenis. De heilige besnijdenis zal de bedieningen 

herstellen en de engelenbedieningen. De Heilige Besnijdenis is onze banier, de brenger van de 

nieuwe wijn. Door een scheur in Davids Huis kwam zij binnen. Het is voor ons van belang die 

scheur te kennen, en die te dragen als een heilig harnas. Als er iets is wat ons behoort te leiden 

dan is het de Heilige Besnijdenis. De Heilige Besnijdenis zal onze zintuigen besnijden om ons 

binnen te laten gaan in een nieuwe dimensie, het voorportaal van het Vrederijk. Christus is 

een Wegwijzer, die wijst op de Heilige Besnijdenis die op de berg van Eeden troont. Zij die 

Christus blijven verafgoden, of de Heilige Geest, zullen door haar worden uitgespuwd. De 

Heilige Besnijdenis is het allerheerlijkste deel van God, Zijn Bloedend Hart, en het zegel 

waartoe wij aan Gods Toorn kunnen ontkomen en het kunnen afwenden. God haat de 

onbesnedenen en zal hen vernietigen. Laten wij niet lichtzinnig met deze dingen omgaan. 

 

Wij hebben veel te danken aan Kores, de koning van Perzie, die door de profeten de gezalfde 

des Heeren werd genoemd om de Joden uit Babylonische Ballingschap te bevrijden. Perzie is 

de duisternis des Heeren, een schat waar de Joden nooit goed grip op konden krijgen. Toch 

was Perzie ook het tweede, Zilveren, Wereldrijk, en had ook een demonische vorst. Wij 

hebben de Zalving van Kores nodig voor de uittocht uit Babylon (Jesaja 45). 

 

Jesaja 52 : 1,2 - 'Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion ; bekleed u met uw 

pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene en onreine zal meer in u 

komen. Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem ; maak de banden van uw hals 

los, gevangene, dochter Sions.' 

 

Jesaja 56 : 9,10 - 'Alle gedierte des velds, komt om te eten, alle gedierte in het woud. De 

wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet 

kunnen blaffen ; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.' 

 

Jeremia 7 zegt dat de afvalligen en afgodendienaars die hun kinderen door het vuur hebben 

laten gaan in het dal Ben-Hinnom zelf in deze plaats ten onder zullen gaan, terwijl hun lijken 

door het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde gegeten zal worden. Ben-Hinnom is 

het moord-dal van de mensenoffers, oftewel de hel. Wij moeten de geesten van 



onbesnedenheid en afgoderij daar naartoe zenden in de Naam van de Heer. Alleen door de 

besnijdenis kunnen wij aan dit dal ontkomen. Als kind zijnde had ik verschrikkelijke 

nachtmerries over dit dal vol van gillende kinderen. 

 

Net als Jeremia was ook Jesaja een profetisch strijder tegen Babel, maar Babel was niet het 

enige kwaad tegen het Joodse Volk uitgezonden. Later kwam het Romeinse, IJzeren, 

Wereldrijk, en toen was de ellende compleet. Door dit rijk werden de Joden verstrooid over de 

hele wereld, de zogenaamde Diaspora. Onder dit bewind en onder het afvallige Joodse bewind 

leden de apostelen. De geschiedenis van het Joodse Volk gaat diep, en we kunnen heen en 

weer gaan. Zoals we zagen in het boek 'De Nieuwe Wijn' worden we door de Zalving van Set 

ge-ent op de Zalving van Abel. Dit gebeurt door een snoeiing, maar zo komt de weg tot het 

pad naar de heilige berg van Eeden in zicht.' 

 

Tot zover het gedeelte uit het hermitatische geschrift 'Wijn uit de Scheur'. 

 

In het paradijs was het geslachtsdeel 'besneden', had geen voorhuid. De mens werd gemaakt 

van BASAR, het 'mannelijke' geslachtsdeel, en ook de vrouw was hiervan gemaakt. Ook het 

hart moest besneden worden, wat er ook op wees dat het hart eigenlijk een 

vruchtbaarheidsdeel was. Telkens weer wordt er in het Oude Testament het woord ERETS 

vermeld, waarin de Israelieten zich bevonden. Dit betekent : ONDERWERELD in de 

grondteksten. Het heeft dus geen zin om jezelf letterlijk in de natuurlijke/ materiele wereld te 

besnijden. Wij moeten de besnijdenis in de geest ontvangen. Het is niet genoeg om een 

'christen' te worden. Paulus zei dat wij door de besnijdenis van het hart (ook een innerlijk 

geslachtsdeel) Israeliet moesten worden. Dat gaat dus veel dieper. Wij moeten teruggaan tot 

de stammen, en daarop ge-ent worden. Dit gebeurt door de Geest, niet door de letter. Dit gaat 

dus om een extra ervaring na het ontvangen van de Geest. Het stopt niet met Pinksteren. Wij 

moeten terug naar de bron. Het is voor een christen belangrijk om een Israeliet te worden. 

 

Het hermitatische geschrift 'De Nieuwe Wijn' zegt over de besnijdenis : 

 

 

 

 

 

 

'De besnijdenis is erg bijzonder omdat ook Christus besneden werd, en wij als gelovigen 

besneden moeten worden naar het hart. Wij mogen ons uitstrekken naar deze Messiaanse 



Besnijdenis in de Geest, als een voorbereiding voor zoveel meer van de Geest. Er zijn zoveel 

dingen in ons leven die besneden moeten worden. 

 

Men heeft mij weleens gevraagd : 'Broeder, wat is nu precies het zegel van God waarmee wij 

verzegeld moeten worden ?' Over dit verzegelings-proces kunnen we lezen in Openbaring en 

Ezechiel, en dit zal gebeuren door engelen. Efeze heeft het over de verzegeling met de Heilige 

Geest, maar er wordt in het Woord ook nog over een andere verzegling gesproken. Die 

verzegeling is belangrijk, om zo aan de oordeels-engel te ontkomen. De verderf-engel zal een 

ieder overslaan die het zegel draagt. 

 

Deut. 30 : 6 - 'En de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat 

gij de Heere uw God liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.' 

 

Romeinen 4 : 11 - 'Het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van 

dat geloof.' 

 

Romeinen 2 : 28-29 - 'Niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat 

uiterlijk aan het vlees geschiedt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is, en de (ware) 

besnijdenis is die van het hart.' 

 

Hier zien we dat de besnijdenis nog steeds geldt, en dan niet de letterlijke besnijdenis, maar 

de geestelijke vorm. Dit wordt het zegel van gerechtigheid genoemd, het zegel van God. Het 

getal van die verzegelden vinden we in Openbaring 7 : 144.000 verdeeld in 12 delen van 

12.000, en dezen komen alleen uit de Joodse stammen. De definitie van een Jood is dus hij die 

de geestelijke besnijdenis heeft ontvangen. 

 

Ezech. 9 : 4 - 'En de Heere zeide tot hem : Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, 

en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen 

die daar bedreven worden.' 

 

Alleen door zuchten en kermen, door onze tranen, zullen we deze besnijdenis ontvangen, door 

onderscheiding. Dan lezen we verder dat God een oordeel over de tempel brengt. Is de kerk 

vandaag Joods ? Neen, zij is Rooms, omdat zij met Rome de Joodse wortelen heeft 

afgesneden en zich heeft neergezeteld op het heidense kerkelijk jaar. Deze feesten en rituelen 

werden ingesteld om de Kerk één te maken met de Staat, in de tijd van het Romeinse 

Wereldrijk, oftewel het ijzeren rijk, door Daniel als een verschrikkelijk beest beschreven. Het 

beest had ijzeren tanden en koperen klauwen. Dat koper wijst nog enigszins op de Griekse 

verbinding, het Griekse fundament, oftewel het derde wereldrijk. Het vierde, Romeinse, 

wereldrijk vloeide over in een rijk deels van ijzer, deels van leem, oftewel de Roomse 

Kerkstaat waaruit de hedendaagse gevestigde kerkrichtingen zijn voortgevloeid, door Daniel 

beschreven als de voeten en tenen van het beeld, een rijk tegen zichzelf verdeeld. Deze tien 

tegen zichzelf verdeelde tenen worden ook als tien horens beschreven, tien koningen. Niet 

alleen Daniel had dit visioen over de tien horens, maar ook Johannes op het eiland Patmos. 

Hij beschreef de tien horens in die tijd als 'tien koningen die nog geen koningschap hadden 

ontvangen.' Hij sprak over een tijdperk in de toekomst, het tijdperk van de gevestigde kerken. 

In hun oorlog tegen het Geslachte Lam (het kruis en de armoe) zijn ze één van zin. Eerst zien 

we dat de koningen hoererij plegen met de Grote Hoer, maar daarna zullen ze haar haten en 

haar vlees naakt eten, om haar daarna te verbranden. De gevestigde kerken ontkennen 

namelijk ook min of meer hun Romeinse wortels, en hun verbintenis met Babylon. Daniel 

spreekt over een elfde hoorn die vanuit de tien horens komt opzetten, en die daarbij drie 



horens uitrukte. Wat zou die elfde hoorn betekenen ? 

 

Romeinen 2 : 29 - 'De (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. 

Dan komt zijn lof niet van mensen maar van God.' 

 

Na 2000 jaar christendom leeft een groot deel van de wereld nog steeds in diepe armoede. 

Voor een christen is dat niet iets om trots op te zijn. Hij kan dansen in zijn kerkje, de Heere 

loven en prijzen, maar hij gaat aan iets voorbij. Hij kan 'algemeen aanvaard en erkend' zijn, 

ingeschreven bij één of andere vergadering van kerken, gedoopt zijn in de Heilige Geest, 

maar hoe komt onze lof van God en niet van mensen ? Door de besnijdenis, het eindtijd-zegel 

van God. Hoe worden wij ge-ent op de twaalf Joodse stammen om zo het beest te 

overwinnen, als losgekochten van de aarde ? Door de besnijdenis. En zo kunnen wij God 

waarlijk liefhebben zoals we zagen in Deuteronomium 30. De besnijdenis rekent af met het 

egocentrische christendom, en verbindt ons tot een waarlijk verbond met God. Door deze 

geestelijke besnijdenis te ontvangen wordt het voor ons mogelijk onberispelijk te staan voor 

God, vrij van leugens, onbevlekt en maagdelijk (Openb. 14.). 

 

De rituelen van het Oude Testament wijzen op diepe geestelijke waarheden. In de Eindtijd 

wijst God zijn vinger weer op het Joodse als een geestelijke realiteit, en op het zegel der 

Joden, oftewel de besnijdenis. We zien dat dit zegel een zegel en wapen van gerechtigheid is, 

om te ontkomen aan het oordeel van God en aan het beest en zijn merkteken. Het symbolische 

getal van het zegel van satan is 666, maar het symbolische getal van het zegel van God is 

144.000. We hebben gezien dat dit telkens 12.000 van de 12 Joodse stammen zijn. De valse 

kerk, de tien tenen van het beeld, de tien horens van het beest, oftewel tien koningen, hebben 

gehoereerd met de Grote Hoer der aarde, oftewel de wereldrijken, zij die het koningschap 

over hen heeft. De Romeinen hebben stap voor stap de kerk van de Joodse Fundamenten 

losgesneden voor dit doel : de kerk als symbool van aardse macht, als de dienstmaagd van 

Mammon, de geldmarkt. Het is treurig dat de gevestigde kerken vaak meer op hebben met het 

Romeinse Fundament dan met het Joodse Fundament, en zo de Besnijdenis in een ver hoekje 

hebben gedrukt. Onze geest moet de besnijdenis ontvangen, om zo zuiver te worden. Daarom 

is het streven naar de Geest alleen niet genoeg. De Geest is uitgezonden om Christus te 

verheerlijken en op Christus, die de wortel van David is, oftewel de Schatkamer van het Oude 

Testament, te wijzen, zoals het Woord van God zegt. De Besnijdenis was het verbond tussen 

Abraham en God, als een Middelaar. De aardse besnijdenis is vervangen door de geestelijke 

besnijdenis, maar nog wel van levensbelang. Het is het Zegel van God. Kent u de twisten 

tussen de broeders over wat de Heilige Geest hen heeft 'verteld' ? We zouden er boeken over 

kunnen schrijven. Stookt de Heilige Geest soms ? Fluistert de Heilige Geest de één dit in en 

de ander dat ? En dan is er vaak ook nog een derde die het weer anders heeft gehoord, en zo 

ontstaan de vele kerken, en worden de kerkoorlogen in stand gehouden, allemaal onder het 

vaandel van 'De Heilige Geest'. Hoe dat kan ? Och ziet u, ze hebben hun geest niet laten 

besnijden. Zonder de besnijdenis en het Joods worden staan we nog steeds op Romeinse 

Fundamenten en zijn wij niets dan gladiators van het beest. Maar hoe ontvangen wij dan het 

zegel van God, de besnijdenis ? Door uit Babylon te gaan, de Romeinse fundamenten af te 

laten kappen, en met de Heilige Besnijdenis om te gaan als met een Persoon. Er is geen Geest 

zonder de Heilige Besnijdenis. Wij moeten ons niet richten op de aardse besnijdenis, maar op 

het geheimenis van de hemelse besnijdenis, de Heilige Besnijdenis. Die Besnijdenis moeten 

we ontvangen om waarlijk Jood te worden en ge-ent te worden op de edele olijf. Die dingen 

werken niet automatisch. Wij moeten de Heilige Besnijdenis aanbidden. Zo komen we veel 

dichter bij Gods kern dan zomaar vaag God te lofprijzen en verder onze eigen weg te gaan. 

De Besnijdenis rekent daarmee af. 



 

Wij moeten de Heilige Besnijdenis in alle delen van ons leven uitnodigen, net zoals we eerst 

met de Geest deden. Ons verstand moet besneden worden, ons geweten, ons gevoel, onze ziel, 

en zoveel meer delen. Zo kan Gods zuivere liefde door ons heenstromen, en kunnen wij 

werken in de wijngaard. De Heilige Besnijdenis richt ons weer op persoonlijke heiliging, en 

niet op projectie tot het telkens maar weer offeren van onze broeders en zusters aan onze 

theologieen en dromen. Door de Heilige Besnijdenis worden wij waarlijk met Christus, de 

wortel van David, verbonden, en zal Zijn Bloed door ons stromen tot het doen van grote 

werken. Ook zal er door de Heilige Besnijdenis ware eenheid en verzoening komen. Wij 

mogen bidden tot de Heilige Besnijdenis, want zij is het geheimenis van Christus. De Ware 

Heilige Geest zal ons altijd leiden tot die besnijdenis, om Christus te verheerlijken, zoals het 

Woord van God zegt. 

 

Filippenzen 3 : 3 - 'Wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods Hem dienen, die in 

Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.' 

 

De besnijdenis rekent af met het vlees en het gehang aan mensen. Wij moeten zelfs als de 

besnijdenis zijn. Dit is waartoe Gods Geest leidt. 

 

Kolossenzen 2 : 11 - 'In Hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van 

mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes in de besnijdenis 

van Christus.' 

 

Wij moeten ons richten op de besnijdenis van Christus, als een belangrijk heilsfeit, om zelf 

ook besneden te worden, om zo ons oude leven, onze oude natuur, af te leggen. Die kracht, 

dat wapen, vinden wij dus in de besnijdenis van Christus. Het is een belangrijke kracht, een 

belangrijke persoon, waar we ons op moeten richten. Deze Goddelijke Persoonlijkheid was 

door God opgesteld als een Middelaar, maar wat hebben wij met deze Middelaar gedaan ? 

Laten we ons in tranen en smekingen keren tot de Heilige Besnijdenis en haar vragen ons te 

vervullen. Alleen zij kan ons terugbrengen tot het Joodse Fundament zoals het Woord zegt. 

 

De Heilige Besnijdenis is het snoei-proces in ons. Dit is eeuwig en permanent. Omdat we dag 

en nacht door verkeerde invloeden worden aangevallen, en nog zoveel rommel in ons hebben 

moet de Heilige Besnijdenis voortdurend in ons actief zijn, opdat we niet misleid worden en 

niet zondigen. Onberispelijkheid is het doel van de besnijdenis in ons, het zegel van God, 

zoals we lazen in Openbaring. We hebben de Heilige Besnijdenis in ons nodig als een harnas 

tegen hoererij, om ons in maagdelijkheid te bewaren, om zo onbevlekt voor de Heere te staan. 

De Heilige Besnijdenis is het Hart van God, en behoort ook zo aanbeden te worden. Het is een 

belangrijke kracht en persoon in het Heilswerk. Buiten de Heilige Besnijdenis om is er geen 

Bloed van Christus, en geen Geest van Christus. De Heilige Besnijdenis is onze wapenrusting 

en geloofsrusting. Door haar wandelen wij, en door haar handelen wij. De Heilige Besnijdenis 

leidt ons denken, beschermt ons denken, en zo ook ons gevoel en onze verlangens. De Heilige 

Besnijdenis dringt diep door tot ons hart, wanneer wij haar toelaten, en een relatie met haar 

aangaan. Wij hebben het Hart van God nodig, het geheim van de wijngaard. De Heilige 

Besnijdenis zal uiteindelijk de nieuwe wijn brengen, en deze wijn zal zuiver zijn. Op 

Golgotha werd Christus besneden, en zo hoeven wij ook niet bang te zijn voor het lijden, 

wanneer wij wandelen in de Heilige Besnijdenis. Alles zal zijn tot het dragen van meer 

vrucht. Tot de verbinding met het Hart van God. Laten wij dit Hart aanbidden en aanroepen. 

De Heilige Besnijdenis zal ons leiden uit de woestijn tot het Beloofde Land, de Oase. Dit is de 

bloeiende woestijn, en de bloeiende wildernis, oftewel de edele olijf. De kern van Christus is 



de Heilige Besnijdenis, de wortel van David, datgene wat God aan Abraham gaf. De 

Zondvloed was een grote besnijdenis der aarde, en na de zondvloed plantte Noach een 

wijngaard en hij werd dronken van de wijn, en ontblootte zich in zijn tent. Dit is een beeld 

van de reine wijngaard door de besnijdenis, en door deze besnijdenis mogen ook wij tot de 

wijngaard van Noach komen. Het is een prachtig beeld : De besnijdenis heeft tot doel ons een 

heilige dronkenschap te geven om ons zo in contact te brengen met het goddelijke. Drinken 

wij van de wijn der onbesnedenen, dan zullen we ten prooi vallen aan de Hoer van Babylon 

en al haar dronkenschappen (Openbaring 17-18). Noach was één van de eerste patriarchen 

waaruit het hele menselijke geslacht is voortgekomen. Cham zag zijn vaders naaktheid en 

werd het beeld van de overmoedige, waarop Noach hem vervloekte. Noach gaf zijn zegen aan 

Sem, die achterstevoren in de tent ging om de naaktheid van zijn vader met een mantel te 

bedekken. Sem werd de geslachtslijn van Abraham en Christus, oftewel de geslachtslijn van 

de besnijdenis. Deze geslachtslijn werd dus bepaald door de gebeurtenis omtrend de 

wijngaard van Noach, en is vandaag de dag nog steeds van belang. Door Sem worden wij ge-

ent op die wijngaard, en niet door Cham. Cham was vervloekt door Noach vanwege zijn 

overmoedige daad, en vanwege zijn roddel, en bracht Kus voort. Kus bracht Nimrod voort, de 

stichter van Babel waar het allemaal misging. De geest van Cham heerst vandaag de dag nog 

steeds in de kerk. Het is het typische 'ogenwerk' in plaats van het zien door de geest. De Heere 

wil niet alleen onze oren besnijden, maar ook onze ogen. De Geest van Sem draagt de 

wijngaard van Noach, en die wijngaard staat buiten de stad, buiten de legerplaats. 

 

Hebreeen 13 : 11-14 - 'Van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in 

het heiligdom werd gebracht werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft 

ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten 

wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben 

hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.' 

 

Het was een groot lijden voor Noach dat zijn zoon hem naakt zag en het vervolgens aan zijn 

broers vertelde. Sem en ook Jafet troostten hun vader, maar het kwaad was al geschied. Zo 

heeft ook de kerk in haar overmoed naar de naaktheid van God gegrepen en misbruikt. De 

vloek over Cham rust ook op de kerk, en zij zal een knecht zijn van Sem (en ook van Jafet). 

De kerk zal net als Cham een knecht der knechten zijn. 

 

De Heilige Besnijdenis is een sprekend verbond. Fundamenteel voor profetie dus. Willen wij 

onze profetie laten besnijden ? De Heilige Besnijdenis rust ons toe, snoeit ons, opdat we meer 

vruchtdragen en de gaven vermeerderen en heiliger worden. Ook zuiver apostelschap komt 

hieruit voort en de verdere bedieningen. Hebben wij het Hart van God al ontvangen ? Hiertoe 

moeten we tot de Wijngaard van Noach komen. Noach kwam voort uit de geslachtslijn van 

Set, een zoon van Adam en Eva die in de plaats kwam van Abel. Abel was een schaapsherder 

en was door Kain vermoord. Kain was een landbouwer. God nam Abels offers wel aan, en die 

van Kain niet. Abel offerde schapen en Kain vruchten. Waarom nam God wel een bloedoffer 

aan ? Omdat dit doorverwees naar het offer van Christus. Er moest bloed vloeien. Het was een 

beeld van de besnijdenis. Uit jaloezie bracht Kain Abel om. Kain zal allerlei beschavingen 

hebben voortgebracht die bij de zondvloed weer ten onder gingen. Maar God ging door met 

de geslachtslijn van Set, de plaatsvervanger van Abel. Op deze lijn plaatste God de 

besnijdenis. Door Set ging de Zalving van Abel dus niet verloren. In het begin van Genesis 

lezen we heel duidelijk over een overgangsfase. De mens werd uit het hemelse paradijs 

gejaagd, en kwam langzaamaan tot de dimensie waarin we ons nu bevinden, de materiele 

dimensie. Ik geloof dat dit een proces is geweest. In het begin was Eeden nog gewoon 

zichtbaar, ook al waren ze verjaagd. Kain ging bijvoorbeeld ten Oosten van Eeden wonen. 



Omdat de mens nog steeds in die overgangsfase zat, in het gebied tussen het paradijs en de 

huidige 'aarde des doods', oftewel de lagere aardse gewesten, kon de mens nog steeds erg oud 

worden. Adam werd bijvoorbeeld 930 jaar oud, en Set 912. In Genesis 6 zien we een groot 

keerpunt. Gevallen engelen kregen meer en meer grip op de gevallen mensheid, nu hun 

gebieden steeds meer met elkaar versmolten, en hadden gemeenschap met de dochters der 

mensen. De mens begon 'vlees des doods' te worden, en begon mannen van naam voort te 

brengen, reuzen. Toen legde God hen een limiet op van 120 jaar, en God vaagde door de 

zondvloed de laatste resten van het paradijs weg. 

 

Het scheen dat er in de hof van Eeden ook demonen leefden als dieren, bijvoorbeeld de slang. 

Toen Adam en Eva hadden gezondigd maakte God voor de mens klederen van vellen. Hij 

heeft hiervoor geen onschuldige dieren genomen, maar demonische dieren, min of meer 

gevallen dieren die ook klaarstonden, net als de slang, om de mens te verleiden. In de tijd van 

Abel waren ze nog steeds in een tussengebied met geestelijke wezens, en Abel offerde alleen 

de demonische, gevallen schapen. In het paradijs hadden Adam en Eva de opdracht om over 

de dieren te heersen. God wist dat er ook demonische dieren waren, als overblijfselen van de 

eerste aarde, en wilde Adam en Eva maken tot jagers. Zo konden ze ook zorg dragen voor de 

paradijselijke dieren. Kain was voortgekomen na de val van Adam en Eva, en was een zoon 

van de slang. Voor de overgangsperiode is het voor ons van belang om ons te enten op Set, 

want deze leidt tot de Zalving van Abel. 

 

De Heilige Besnijdenis beschermt ons tegen demonen, en rekent ook met demonen af. De 

Heilige Besnijdenis zal ons reine oorlog laten voeren, en reine jacht, en niet schuldig laten 

staan aan het vergieten van onschuldig bloed. Door de bovengenoemde geslachtslijn zal de 

Heilige Besnijdenis ons terugleiden tot het Paradijs, ja, tot langs de cherubs met de 

flikkerende zwaarden heen. Alleen zij die dit zegel dragen zullen toegelaten worden, terwijl 

de aarde des doods, de gevallen en vervloekte aarde zal vergaan door een zondvloed van vuur. 

De Heilige Besnijdenis bouwt een nieuwe ark, niet door mensenhanden gemaakt, en er ook 

niet door bestuurd. Het zal een ark zijn van heilige jagers en heilige oorlogvoerders, die geleid 

worden en vervuld zijn door de Heilige Besnijdenis. 

 

De geest van Kain is de geest van landbouwers die geen bloed vergieten, en uiteindelijk het 

bloed van hun eigen broeders vergieten. Komt u dit niet bekend voor als u naar de kerk kijkt ? 

Een gebrek aan geestelijke oorlogsvoering zien we daar, en daardoor een overvloed aan 

vleselijk, broederlijk gevit. Dit is de geest van onbesnedenheid. Laat de kerk teruggaan naar 

het altaar van besnedenheid om daar zichzelf te offeren. De Heilige Besnijdenis is een teken 

van hoop. We kunnen het pad van Christus bewandelen, op weg naar de onberispelijkheid, als 

wij maar 'in' de Besnijdenis van Christus blijven, ons daaraan vasthouden, en dan zal zij ons 

vasthouden. Door de Besnijdenis van Christus werken de zalvingen, worden zij gezuiverd en 

zuiver gehouden. Dit is een belofte voor ons. Deze Besnijdenis kwam voort vanuit de velden 

van Abel. Ook wij kunnen door die Besnijdenis terugkeren tot de velden van Abel om zo 

zuivere offers te brengen, en zullen zo die verschrikkelijke geest van Kain verslaan. Wij 

mogen de Heilige Besnijdenis hiertoe aanroepen. Zij zal ons voorbereiden op de jacht en de 

oorlogsvoering in dit tussengebied, om zo de weg tot het paradijs te banen. Ook in het 

paradijs zelf hebben wij dus deze strijd te voeren. Kennen wij al de gevaren die op de loer 

liggen ? De Heilige Besnijdenis wil ons verstand verlichten in wijsheid en kennis, door de 

profetische ingevingen van God, en door de gave van onderscheiding. Zonder de Heilige 

Besnijdenis is er geen onderscheiding en zijn wij ten dode gedoemd. 

 

De Heilige Besnijdenis is degene die ons zalft. Er is geen andere manier. De Heilige 



Besnijdenis is degene die ons aan God verbindt. Zonder de snoeiing maken wij geen enkele 

kans. Ook is dit geen eenmalig iets. Het zal in ons moeten wonen en werken, tot in alle 

eeuwigheden, permanent. Ook zal de Heilige Besnijdenis ons tot nieuwe talen en tongen 

leiden, waardoor we in geheimenissen met God spreken. 

 

De geest van Kain is een verschrikkelijke geest, de slayer der broeders, omdat hij de duivelen 

niet wilde bestrijden. Als wij niet aan territoriale oorlogsvoering willen doen, en ons niet 

verder willen laten harnassen in het exorcisme, dan lopen we het gevaar door deze geest 

behekst te worden, en zo van hem een gladiator en slaaf te worden, om zo door de zondvloed 

van vuur ten onder te gaan. De Geest van Set strijdt tegen deze geest. Wij moeten de Heilige 

Besnijdenis vragen om ons te enten op de boom van Set, op zijn edele olijf, om aan dit kwaad 

te ontkomen. De pinksterbeweging is inmiddels ver afgedwaald door de geest van Kain, 

alhoewel we blij mogen zijn met de vele gemeentes die meegaan in de stroom van Territoriale 

Oorlogsvoering, en een dieper genuanceerd exorcisme. Er is een strijd gaande om de zielen 

van de broeders en zusters, voornamelijk ook in pinksteren, en ik wil u oproepen om voor hen 

te bidden. Verbreekt u dan de geest van Kain, en roep om de Zalving van Set, de 

plaatsvervanger van Abel, want er is een oorlog gaande. Eenparig kunnen wij in de Zalving 

van Set de geest van Kain een halt toeroepen. Zo kunnen we ook de overmoedige geest van 

Cham een halt toeroepen. Hiertoe is de Zalving van Sem uitgezonden. De geest van Cham 

bevindt zich ook diep in het lichaam van de pinksterbeweging, in de vorm van oeverloze 

lofprijzing, wereldsgezindheid en roddel. Prijst God voor hen die deze geest al hebben 

onderkent en de strijd tegen dit venijn zijn aangegaan. Laten wij ook hiervoor de Heilige 

Besnijdenis aanroepen. 

 

Wij mogen de Zalving van Sem krachtig aanroepen om ons zo te bewapenen, zodat de 

doorstroom van de Heilige Besnijdenis sterk blijft, en zo ook van het Bloed van Christus. De 

Zalving van Sem kan ons ook terugbrengen naar de Zalving van Set en ons zo enten op Abel. 

Abel is een belangrijk aartsvader in het geheel, en door zijn dood heeft hij de weg tot het 

paradijs wederom gebaand, als een prachtige typologie van Christus die ook door zijn 

broeders werd omgebracht omdat die geen geestelijke maar aardse oorlog wilden voeren. Ze 

hoopten namelijk dat Christus was gekomen om de Romeinen een kopje kleiner te maken. 

Ook werd hij door zijn broeders vermoord vanuit de Kain-jaloezie. Christus was door God 

aangenomen en gezalfd, en zij niet. Christus was als een tweede Abel. Judas was de tweede 

Kain. De opgestane Christus was de tweede Set. 

 

In deze dagen wordt de Zalving van Abel hersteld, de heersersstaf tussen de voeten van Juda, 

oftewel de herdersstaf, en dit is dan de elfde teen van Christus, in tegenstelling tot de elfde 

teen van het beeld van het beest. Deze staf tussen Juda's voeten is geheel van ijzer, en niet 

deels van leem. Het is de staf van Christus waarmee hij de heidenen zal hoeden en slaan, zoals 

we lezen in Openbaring. En een ieder die overwint zal deze staf dragen. Abel was niet alleen 

schaapherder, maar ook slager en jager, zoals we lazen. Hij leefde in de tussenfase waarin de 

mensen de leeftijd van bomen bereikten, en waar alles nog onder de schaduw van het paradijs 

was. Alles was hier min of meer nog geestelijk, vlees van een hele andere glans. Door deze 

elfde teen zal de elfde teen of horen van het beest ten onder gaan. Nog steeds weten we niet 

wat die elfde horen precies is. De horen heeft ogen en een mond van grootspraak, zoals we in 

Daniel lezen. De horen voert strijd tegen de heiligen en overwint hen voor een tijd lang. De 

horen was eerst klein, maar daarna leek hij groter dan de anderen. Wat of wie is die horen ? 

Feit is dat hij door de Zalving van Abel, door de Heilige Besnijdenis verpletterd zal worden. 

 

In Ezechiel 28 lezen we dat Eeden eerst de woning was van engelen, en dat daar een berg was 



genaamd de berg der goden. De vorst van Tyrus is een gevallen cherubs. Dit figuur wordt 

beschreven als wijzer dan Daniel, en dat er geen geheim voor hem verborgen is. Door zijn 

wijsheid en inzicht heeft hij zich een vermogen verworven en goud en zilver verzameld in zijn 

schatkamers. Als zakenman is hij een natuurtalent. Door het onrecht van zijn koophandel 

heeft hij zijn heiligdommen ontwijd. Deze geest werd op de aarde geworpen als 'een 

schouwspel voor koningen'. Tyrus wordt de koopstad der volkeren genoemd. Deze geest kent 

alle uithoeken van Eeden en die dienen wij te verslaan. Hij houdt de fundamenten van Eeden, 

van de voortijd, verborgen. Ook deze koopgeest zit diep verborgen in de gevestigde kerken 

vandaag de dag, om ons tegen te houden op onze reis naar Eeden. Het merkteken oftewel het 

zegel van het beest is 'kopen en verkopen', maar het zegel van God is de Heilige Besnijdenis. 

Dat is het merkteken van God : 144.000. De valse kerk heeft van het geloof een handel 

gemaakt, en dat begon al bij de Rooms Katholieke kerk. Zo werd de kerk een slaaf van 

Mercurius, de Romeinse god van de handel, die nauw verbonden is met de vorst van Tyrus. 

Maar bij de heilige Besnijdenis werkt het niet door geld, maar door heiliging. Door heiliging 

krijgen we deel aan de dingen van God, door reiniging, door geestelijke oorlogsvoering en 

jacht, en niet door handel. Daar waar we door geld ineens deelkrijgen aan de dingen van God, 

zoals we in de Prosperity Beweging zien, en ook in de traditionele Pinkster Beweging, daar 

komt de geest van hoererij binnen die ons op een gruwelijke manier knecht. De hoeren in de 

geestelijke wereld zijn slavenmakers, en dat allemaal door aards geld. Het is een zielenhandel. 

Wij moeten door de Heilige Besnijdenis de oorlog verklaren aan zulke geesten. 

 

De gevestigde kerken hebben een geestelijke markt opgezet, een zielenhandel. Het is een web 

wat ze hebben uitgespannen om velen daarin te doen verstrikken. Maar Christus zal hen 

maken tot voetenbank, door de Heilige Besnijdenis. Christus zal hen hoeden met de ijzeren 

staf en hen slaan, zoals we lezen in bijvoorbeeld Openaring 19. Ook zal Hij de persbak treden 

van de wijn der gramschap van de toorn van God. Niemand zal Hem daarin kunnen 

tegenhouden. 

 

De vorst van Tyrus kwam door zijn uitgebreide handel tot geweldenarij. Als wij ons niet 

vertikaal in de geestelijke oorlog opstellen, dan wordt de oorlog ineens horizontaal, vleselijk, 

tegen onze broeders en zusters. Dat is het resultaat van de hele geestelijke handel. Het is een 

verbond met de duivel, en met de vorst van Tyrus. De vorst van Tyrus was een cherub, dat wil 

zeggen een bewaker of een drager. Hij was opgesteld tussen vlammende stenen op de heilige 

godenberg van Eeden. Ook zijn cherubs beschutters van de ark. De vorst van Tyrus zal een 

bewaker van de ark der engelen zijn geweest. Als wij hem hebben verslaan zullen wij ook tot 

de ark der engelen, en de vlammende stenen op de godenberg kunnen komen. Maar als wij 

ons overgeven aan schandelijke geestelijke handel dan zullen we niets anders dan slaven zijn 

van deze vorst van Tyrus, en zijn we gedoemd tot het voeren van horizontale oorlog in zijn 

arena's, en dan zal het Kains-loon ook onze deel zijn. Het is dus onze keuze. Laten we ons 

enten op de lijn van de Heilige Besnijdenis, of laten we ons enten op de handelslijn van het 

geslacht van Kain en het geslacht van Cham. Laten we vertrouwd raken met de Zalving van 

Set en de Zalving van Sem in deze verschrikkelijke strijd. Laten we onze harten behoeden 

door de Heilige Besnijdenis aan te hangen, en ons laten onderwijzen in geestelijke 

oorlogsvoering. Wij hebben de kennis van de heilige engelen nodig om door de linies van de 

vorst van Tyrus heen te breken, en die kennis kunnen we alleen ontvangen door de Heilige 

Besnijdenis, die onze ogen en oren besnijdt. Ook onze gevoeligheid zal besneden moeten 

worden om zo nog gevoeliger te worden voor God en de Waarheid. 

 

De Voeten van Christus zullen komen om besnijdenis te brengen, om de persbak te betreden. 

Dan zal het water in bloed veranderen, en de nieuwe wijn stromen. Het Bloed van Christus, 



van de wortel van David, is onze drank. De Heilige Besnijdenis is onze voedster. Wij moeten 

in de Heilige Besnijdenis wederom geboren worden en van haar borst drinken. Het zal ons 

helemaal terugleiden tot de godenberg van Eeden in Ezechiel 28 waar we de engelen zullen 

ontmoeten. Hier kwam de heerlijkheid van Eeden uit voort. Vanaf deze berg is al het goede 

van God gekomen, ook de Heilige Besnijdenis. Op deze berg zullen wij alle geheimenissen 

van God terugvinden. Bent u daar klaar voor ? Overdenk dit boek. Laat het op uw inwerken, 

mediteer erover. De Heere wil een werk in u doen. Wilt u in de voetstappen van Christus 

wandelen ? Zij zullen u terugleiden tot de berg van Eeden waar alles begon. Waar God in Zijn 

heerlijkheid woont. Vanaf deze berg schonk God Sion, en vanaf deze berg zond Hij Christus, 

en Christus keerde bij Zijn hemelvaart hier ook weer naar terug op de wolken. Ik bidt dat u 

ook een openbaring van deze berg zal ontvangen, dat uw hart zich zal openen. De Heere roept 

ons tot Zijn berg. Vanaf deze berg regeert God, en vanaf deze berg zal Christus terugkeren tot 

de Olijfberg, en dan zullen alle heilige bergen één worden. Zijn voeten zullen staan op de 

heilige berg, en Hij zal Zijn vijanden tot een voetbank maken. Op David's Troon zal Hij 

zitten, en zal alle namen kennen van hen die verzegeld zijn. Dit zijn Joden. En we weten zo 

onderhand wel dat het niet om aardse Joden gaat, maar om hemelse Joden, hen die de Heilige 

Besnijdenis als het zegel van God hebben ontvangen. 

 

Bidt met mij mee : 

 

Heere, wij aanvaarden uw zegel als de Heilige Besnijdenis van ons hart. Wij aanvaarden de 

Heilige Besnijdenis als onze kroon en verwerpen de kronen van het beest, de kronen van 

geesteshandel en zielehandel. Wij willen rein staan voor U. Kom, Heere Jezus, en leer ons te 

wandelen in uw Voetstappen. Wij aanbidden de Heilige Besnijdenis als Uw heilig vuur dat zal 

komen als een nieuwe zondvloed. Leer ons in Uw wijngaard te werken en te letten op de 

tekenen der tijden. Leer ons de zonde te haten en het goede lief te hebben. Wij weten dat 

alleen zij die zuchten en kermen om de zonde uw zegel kunnen ontvangen. Verbreek daarom 

ons hart en verstand, en maak ons gevoelig voor U. Amen. 

 

Alleen door smekingen, door ons hart oprecht voor God te openen en uit te storten zullen we 

deelhebben aan deze zegen, en daar mogen we de Heere nu al voor danken. We mogen in 

geloof staan dat deze zegen ons toebehoort. Laten we vanaf nu een relatie beginnen met de 

Heilige Besnijdenis, om aan haar gelijkvormig te worden, zoals het Woord van God zegt. 

Laten we deze erfenis niet weggooien, maar op waarde schatten. Laten we deze erfenis niet 

vervleselijken waar Paulus voor waarschuwt, maar laten we haar vergeestelijken en in ons 

leven toepassen. Het gaat om de besnijdenis van ons hart, van onze geest, door de Geest, en 

niet door de letter. Ook is de besnijdenis van onze mond, ons woord, zeer belangrijk, maar 

God belooft ons dat degene die de besnijdenis van de mond en tong heeft ontvangen het 

tweesnijdend zwaard in zijn mond heeft, zoals Christus. Laten we ons hiertoe uitstrekken. 

Laten we bidden dat het Woord van God voor ons open mag gaan door de besnijdenis van 

onze ogen en oren, en dat we zo Zijn rijkdommen mogen zien. Laten we zo alles in ons leven 

toewijden aan de Heilige Besnijdenis, en geen deel overslaan. Laten we hiervoor tijd besteden 

in ons gebed. Wanneer onze ogen niet besneden worden staan wij nog steeds in de ogendienst, 

en kunnen zo niet hogerop komen, en hetzelfde geldt voor de oren. Vandaag de dag zijn wij 

veelal slaaf van het boze oog en het boze oor. Alleen de Heilige Besnijdenis kan daar korte 

metten mee maken. De Heilige Besnijdenis is de Geest der Wijngaard. De Heilige Besnijdenis 

is de Schenker van God, en de Brenger van de Nieuwe Wijn. 

 

In onze strijd tegen de valse, overmoedige, onrijpe wijn van hoererij is de Heilige Besnijdenis 

ons harnas. Zij brengt ons tot de ware dronkenschap. Het ware wijngebruik lezen wij in het 



boek Hooglied. Verder lezen wij ook bijvoorbeeld in het boek Jesaja hoe we met de wijn des 

Heeren om moeten gaan, en komen we de waarschuwingen ook onder ogen. 

 

De persbak moet door de Voeten van Christus betreden worden, door de Heilige Besnijdenis, 

en niet door de overmoedige Hoer van Rome. Dat is een groot verschil en dat kunnen we door 

het hele Woord van God lezen. Het is van belang om daarvan een studie te maken en een 

gebeds-onderwerp om te zien of we niet de perken te buiten zijn gegaan. De Voeten van 

Christus komen voort uit het Joodse Fundament en niet uit de vier wereldrijken. De vier 

wereldrijken hebben het Joodse Fundament onderdrukt, en de kerk heeft zich ge-ent op de 

Romeinse boom, om daardoor de wereldmacht in handen te krijgen. Maar de weg van 

Christus was een andere weg. De voeten van de kerk zijn niet lieflijk, maar hoererend, lomp, 

gierig, machtslustig, eerzuchtig en protserig. De Heere veracht de voeten van de kerk omdat 

het de voeten van het beeld van het beest zijn. De Heere zal dit beeld onder Zijn Voeten 

vernietigen, door de grote steen die de aarde zal vervullen om te worden tot een berg. Dit is de 

godenberg van Eeden die tot de aarde zal komen om de aarde te oordelen. Christus zal alles 

aan Zijn Voeten onderwerpen. 

 

Spreuken 5 : 18 - 'Uw bron zij gezegend. Verheug u over de vrouw van uw jeugd, een lieflijke 

hinde, een bekoorlijke ree ; Laat haar boezem u ten allen tijde vreugdedronken maken, wees 

bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar 

een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen ?' 

 

Hooglied 7 : 6-8 - 'Hoe schoon zijt gij, liefde (...) Mogen uw borsten zijn als druiventrossen.' 

 

De wijn van goddelijke dronkenschap komt uit de borsten van de Goddelijke Realiteiten zoals 

de Heilige Besnijdenis. Dit om te laten zien dat het alleen komt door intimiteit met het 

Goddelijke. Daar zijn regels aan verbonden. Omdat het volk van God zich vaak niet aan die 

regels hield noemde God het in Zijn Woord 'rechtsverkrachting'. Dat is nogal wat als we voor 

God moeten verschijnen en daaraan schuldig staan. 

 

Hooglied 2 : 7 - 'Wekt de liefde niet op, en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt.' 

 

De borsten van de Heilige Besnijdenis brengen niet alleen de wijn van liefde maar ook van 

gramschap. In Hooglied worden borsten vergeleken met gazellen, snelle viervoeters. Zij zijn 

de besnijders van de mond. Zij treden de persbak van het verstand, en brengen zo 

dronkenschap. De stem van de Heilige Besnijdenis besnijdt het hart. In hoofdstuk 5 van 

Hooglied staat dat er wordt gegeten van de raat en de honing, en van de melk en de wijn 

wordt gedronken, en dan staat er een oproep om dronken te worden. Ook staat er een oproep 

om genoten te worden, om te eten en te drinken. De Ogen van de Heilige Besnijdenis 

besnijden het geweten. In Hooglied staat er : Wendt uw ogen van mij af, want ze brengen mij 

in verwarring. De Heere spreekt door deze dronkenschap om zo het verstand en het vlees uit 

te schakelen. Wij moeten ons ernstig uitstrekken naar deze dronkenschap. In Jesaja 66 lezen 

wij dat de moederborst van het goddelijke troost brengt. Maar zij die de wijn vermengen 

wacht de slacht, zoals het Woord van God laat zien. De Heilige Besnijdenis is een slachter 

uitgezonden tot de vijand. Laat dit een ernstige boodschap zijn tot hen die hoereren met 

allerlei zogenaamde nieuwe stromingen die de nieuwe wijn brengen. Weet waar u mee bezig 

bent. Die nieuwe wijn komt niet zomaar. Bent u er wel zo zeker van dat u in relatie staat met 

God ? Zo ja, weet u wel zeker dat u zo ver in het heiligdom van God mag doordringen ? 

Wordt u toevallig niet geleid door een geest van overmoed ? Trek u terug als u het niet zeker 

weet, en zoek de Heere voor antwoord. Zalig zijn zij die twijfelen, maar niet hen die in 



overmoed vertrouwen. De Voeten van Christus treden de persbak in geestelijke 

oorlogsvoering (Openbaring 19), dragende een kleed in bloed geverfd. Het is geen feestje, 

maar een jacht (Hooglied 2 : 15). Wij moeten de nieuwe wijn drinken in vreze en beven voor 

de Heere. Ik snap niet dat mensen zo lichtzinnig met de heilige dingen van de Heere omgaan. 

Ze hebben nog geen klap van het kruis gehad. 

 

Heilige vrouwen aanbidden de Voeten van Christus, en zalven deze met hun tranen. Wie heeft 

u misleidt ? Heilige vrouwen zitten aan de Voeten van Christus om te luisteren naar Zijn 

onderwijs en rennen niet heen en weer om 'dienstbaar' te zijn aan de ogen en oren van een 

afgedwaalde, overmoedige kerk. Wie heeft u betoverd ? Vandaag roept de Heilige 

Besnijdenis de vrouwen op om terug te keren tot de Voeten van Christus, in tranen, zuchtend 

en kermend om de gruwelen die in Gods Heilige Tempel worden bedreven, en zij zullen het 

zegel van God ontvangen. Deze heilige vrouwen zullen het beest verslaan van duizenden 

jaren kerkgeschiedenis. Deze vrouwen zullen vrouwen van heilige liefde zijn en niet hoereren 

met de machtigen der aarde. Deze vrouwen zullen het volk van God besnijden en terugvoeren 

tot hun eerste liefde. Er is tijd genoeg voorbij gegaan in het doen van de wil van de machtigen 

van de kerk, maar nu is het tijd om terug te keren tot het doen van de Wil van God. En Hij wil 

dat wij terugkeren tot de Voeten van Christus, en tot de Heilige Besnijdenis, door de Zalving 

van Abel, van Set en van Sem, om zo terug te keren tot de berg van Eeden waar alles begon. 

Keer niet terug tot de varkensstal, en tot het eten van varkensvoer, maar drink van de Heilige 

Besnijdenis. Zo zal de Heere u genade schenken. Het is nog niet te laat, maar kom dichterbij. 

Kom, en laat uw hart verlichten. Ga door de linies van de vorst van Tyrus heen. Dien de vorst 

van Tyrus niet meer, maar ga de strijd aan. Daartoe heeft de Heere u geroepen, om zo met de 

Heere te zijn, als een losgekochte van de aarde. 

 

En zo zullen we terugkeren tot Silo, de heilige plaats van de tabernakeltent en haar ark, en 

zullen we de Heere dienen. Zo zijn wij dan allen kinderen van Lea, die door Jakob was 

verstoten, maar door de Heere gezegend. Lea is de aartsmoeder van vele Joodse stammen. En 

de Heere zegt : 'Wie Lea veracht, veracht mij.' De Heere had Jakob hard geslagen op Pniel, en 

maakte hem gevoelig, en gaf hem daar de naam Israel. En zo maakte de Heere Jakob de 

leugenaar tot een aartsvader. Uit hem en Lea kwam Juda voort die de herdersstaf van Abel 

droeg. De Voeten van Christus brengen ons zo van de dood naar het leven. De Voeten van 

Christus brengen ons steeds hoger op de heilige berg van Eeden, dwars door de linies van de 

vorst van Tyrus heen. Net als Christus dienen ook wij geboren te worden vanuit de schoot van 

Lea, en ook vanuit de schoot van Tamar en Rachab. Al deze schoten zijn tot onze besnijdenis, 

allemaal met hun eigen bijzondere aanvullingen. Laten wij een leven leven vol van deze 

besnijdenissen en hun weelderigheden, opdat wij volop vrucht dragen. Laten we een leven in 

de diepte leiden, en komen tot de plaats waar de Voeten van Christus staan, op de heilige 

berg, waar onze vijanden tot een voetbank worden. Maar de besnijdenis zal ook een nieuw 

licht brengen : sommigen waarvan we dachten dat het vijanden waren blijken vrienden te zijn, 

en sommigen waarvan we dachten dat het vrienden waren blijken vijanden te zijn. Laten we 

ons klaarmaken hiervoor. Dingen zijn vaak niet wat ze lijken. De besnijdenis zal ons 

verzoenen, maar ook afzonderen. Door de besnijdenis komen we tot de diepere waarheden 

van God en Zijn geheimenissen. Staat u daar open voor ? Ik bid dit met heel mijn hart. Dat de 

Heere uw hart zal verlichten, en zal laten zien waarop het aankomt. Het Woord van God staat 

vol met nuances die bij nader inzien ineens heel belangrijk schijnen te zijn. We kijken niet 

alleen naar de geslachtslijn van Christus, maar ook naar de geestelijke geslachtslijn van 

Christus. Mozes was een sleutelfiguur in de uittocht uit Egypte. Hij had een Midjanietische 

vrouw genaamd Sippora. De Heere wilde op een gegeven moment haar zoon doden. Sippora 

nam een stenen mes en besneed haar zoon, terwijl ze met de voorhuid zijn voeten aanraakte 



en hem 'bloedbruidegom' noemde. Toen week Gods toorn. Weer zien we hier hoe belangrijk 

de besnijdenis is, en hoe belangrijk de positie van Sippora was. Zij was de geestelijke moeder 

van de uittocht en een moeder van de besnijdenis tot het afwenden van Gods Toorn. Zij 

vertegenwoordigt de eerste borst van de Heilige Besnijdenis. De tweede borst van de Heilige 

Besnijdenis wordt vertegenwoordigd door Abital, een vrouw van David. Abital zat niet in de 

geslachtslijn van Christus, omdat deze door Batseba ging, de vrouw van Uria, en deze baarde 

Salomo. Maar Abital behoorde tot de geestelijke geslachtslijn van Christus. Ook door deze 

vrouwen, door hun zalvingen, dienen wij ons te enten op de Joodse Boom, de edele olijf.  

 

Hooglied 2 : 10-14 - 'Mijn geliefde gaat tot mij spreken : Sta toch op, mijn liefste, mijn 

schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen 

vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. (...) De vijgeboom laat zijn vroege 

vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. (...) Laat uw stem horen, want zoet is 

uw stem en uw gedaante is bekoorlijk.' 

 

Willen wij zuiver profeteren en zuiver de Stem van de Heere verstaan ? Dan is de Heilige 

Besnijdenis hetgeen waardoor Hij spreekt. Deze spreekt vanuit de dieptes van ons hart, als 

zuivere borstvoeding, opkomende vanuit de diepe fundamenten van het Joodse Volk, van 

Christus. Zijn Voeten hebben de vijand tot een voetbank gemaakt, hebben de tabernakel 

hersteld, opnieuw gevestigd, als een zuiver koperbrons fundament, in een oven, het kruis, 

gloeiend gemaakt. De Heilige Besnijdenis heeft Christus geleid tot het Kruis, en tot de 

Armoe, de dood, om vandaaruit de gemeente terug te leiden tot de Heilige Berg van Eeden. 

Dan zal de gemeente weer onder de engelen zijn, en tussen de vurige stenen. De aarde zal 

door vuur vergaan, een nieuwe zondvloed, maar de Heilige Besnijdenis zal zijn als een 

nieuwe ark, ditmaal niet door mensenhanden gemaakt. Dan zal de heilige berg van Eeden 

terugkomen. Deze berg zal één zijn met Sion, één zijn met Silo, als het Nieuwe Jeruzalem. 

Deze stad zal door vurige stenen gebouwd worden. Deze stad heeft twaalf poorten als parels, 

de twaalf stammen, en twaalf fundamenten, de twaalf apostelen. Deze twaalf fundamenten 

van de stadsmuur zijn twaalf verschillende soorten gesteentes (Openb. 21 / Hand. 1) 

 

1. Petrus - Diamant 

 

2. Johannes - Lazuursteen 

 

3. Jakobus - Robijn 

 

4. Andreas - Smaragd 

 

5. Filippus - Sardonyx 

 

6. Tomas - Sardius 

 

7. Bartolomeus - Topaas 

 

8. Matteus - Beril 

 

9. Jakobus van Alfeus - Chrysoliet 

 

10. Simon de Zeloot - Chrysopraas 

 



11. Judas van Jakobus - Saffier 

 

12. Mattias - Ametist 

 

Er zijn dus twaalf paarlen poorten, drie aan iedere zijde (Openb. 21 / Ezech 48)  

 

Noorden : Rubenpoort, Judapoort, Levipoort 

 

Oosten : Jozefpoort, Benjaminpoort, Danpoort 

 

Zuiden : Simeonpoort, Issascharpoort, Zebulonpoort 

 

Westen : Gadpoort, Aserpoort, Naftalipoort 

 

Alleen door het zegel van God, de Heilige Besnijdenis, zullen wij binnenkomen. Ezechiel 44 : 

9 - 'Geen vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, zal mijn heiligdom 

binnengaan, geen vreemdeling onder de Israelieten.' 

Tot zover het gedeelte uit het hermitatische geschrift 'De Nieuwe Wijn'. 

 

Een ander woord wat telkens in de grondteksten terugkomt, naast ERETS, onderwereld, is het 

woord NUR of NURA, het Aramese woord voor de URIM. De URIM is de test-steen van de 

priesters, waardoor alles gezifd wordt en ontmaskerd, voordat het de THUMMIM kan 

binnengaan. De THUMMIM is het volkomene, het zuivere. Dus je kunt de URIM zien als het 

vuur wat het geweten bewaakt. Alles moet EERST door de URIM gaan, en de THUMMIM 

brengt het volkomen Woord des Heeren. Zo bleven de priesters en profeten veilig tegen 

misleiding. Dit is eigenlijk dan ook hoe de Urim en de Thummim werkt. Wij kunnen alleen 

tot de Thummim komen door de URIM. Zo komen wij geheiligd tot God. Door de URIM 

worden demonen ontmaskerd. Telkens weer zien we in de grondteksten dat de URIM was 

bevestigd aan het altaar, zodat er GEEN onschuldigen werden geofferd. Er mochten alleen 

demonen worden geofferd. In het Aramees betekent BAQRA, BQAR zwijn-demonen. Deze 

werden geofferd, en dat gebeurde dus weer in de onderwereld. Er werden dus GEEN zwijnen 

geofferd in de natuurlijke wereld. Zodra die suggestie wordt gegeven hebben we te maken 

met satanische duivelsverzen (veelal in de vertalingen). Ook betekent dit Aramese woord : 

'zwijn-demonen van ketterij'. De URIM was dus aan de altaren, heiligdommen, bevestigd om 

dit te toetsen. Via de Thummim konden de priesters en profeten DABAR ontvangen, oftewel 

het profetische woord : bedreigingen, waarschuwingen, beloftes en liederen. In het Orions is 

dit het ontvangen van IX. 

 

De offers werden gemaakt door de URIM tot MARYA, de Moeder Heere. In de vertalingen 

komen we vaak tegen dat dit een lieflijke reuk was voor de Heere, en dat het om gewone 

aardse dierenoffers ging, wat erg walgelijk en beledigend over kan komen, bijna 

godslasterlijk. Terecht hebben mensen zoveel vraagtekens bij zulke bijbelteksten, die dus 

eigenlijk gewoon misvertalingen zijn. In de Aramese grondtekst is dit REH, REHA, wat 

'wind' betekent, en dan : van NYAH, NYAHA, wat herschepping betekent, transformatie. Dus 

geen lieflijke reuk, maar de wind van verandering. Het is tijd dat sadistische misvertalingen 



die zoveel trauma hebben gebracht worden ontmaskerd. De Moeder Heer herschiep de 

onderwereld door de offers die gebracht werden. Die offers waren zwijn-demonen. 

 

Voor een Israeliet was het belangrijk om terug te komen tot het zuivere teken, het zuivere 

vruchtbare deel, het besneden, paradijselijke deel. En dit moest ten diepste gebeuren. Dit had 

te maken met het feit dat het teken, het geslachtsdeel, de goddelijke spreekbuis was. De 

voorhuid was de kap, het zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen door de zondeval. 

God zou het zwaard brengen, HARBA, om die top eraf te snijden (Ezechiel 3 : 22, 6 : 3). Dit 

zou gebeuren door de verre goddelijke vrouwenstam van Orion, de ZUWR (7 : 21). Velen 

zouden omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn. HARBA betekent ook 'Zwaard van 

Mozes'. Dit zwaard werd gebruikt voor scalpering EN de besnijdenis. Dit stond gelijk aan een 

oordeel gebracht door goddelijke vrouwen (ZUWR). Dit zwaard wordt ook in verband 

gebracht met de vrouw van Mozes, Zippora, de besnijdster. Zij besneed haar zoon. 

 

HARBA, ZIPPORA, is het teken van de besnijdenis in de grondteksten wat wij dienen te 

ontvangen, als een terugkeer tot de wildernis, om terug te keren tot het beloofde land. Wij 

gaan door de URIM tot de THUMMIM, en vandaaruit terug tot het vruchtbare deel, YAD, om 

vervolgens tot het besneden deel te komen, HARBA door ZIPPORA, door de ZUWR. Wij 

moeten het teken van ZIPPORA ontvangen, het Zwaard van Mozes. Als onze top eraf is, zal 

de Heere weer kunnen spreken, om DABAR, IX, te brengen, het profetische woord. Dit 

gebeurt in onze geestelijke genitalien, ons hart, en ons hoofd, de hersenen (de Salomonische 

666), en op veel meer plaatsen, totdat wij ons paradijselijke lichaam terughebben.  

 

URIM-THUMMIM-YAD-HARBA 

 

Gooide Egypte Israelitische kinderen in de rivier ? In de grondtekst zien we iets heel anders 

gebeuren. De jongetjes werden uitgehongerd en in een mijnen-put geworpen, de YEOR. De 

meisjes konden doorleven in kracht. Degenen die dat deden waren de SHALAK, ontvoerders 

en slavendrijvers van kinderen. SHALAK-geesten zijn reuzen met doodskoppen als hoofd. Zij 

worden ook wel 'gooiers' genoemd. In het Aramees worden alle jongetjes in het vuur 

geworpen, wat ook weer verband houdt met de URIM, als een test-vuur. In ieder geval 

werden de jongetjes tot kinderslavernij in de mijnen gedreven, en de meisjes werden min of 

meer vrijgelaten. Het is allemaal wat gecompliceerder dan wat de vertalingen willen doen 

geloven. 

 

Het boek Spreuken is in het Aramees Mtal, een gelijkenis, een orakel en een wachtwoord, om 

MARDU te verkrijgen, wat kastijding betekent, als een onderdeel van de ascese. Dit om 

MELLA te ontvangen, woord, spreuk, belofte (ook : logos, het geschreven woord), om weer 

meer kastijding te ontvangen, als een groeiende tucht, waarin men opgroeit. 



 

In Micha 4 staat er dat God alle lammen zal verzamelen tot een overblijfsel, zij die het teken 

hebben ontvangen van de goddelijke verlamdheid, het vruchtbare deel. Zij die ballingen zijn 

van de ZUWR, de verre vrouwen van Orion (de goddelijke tucht). In Micha 4 en 5 worden de 

dochters opgeroepen om raiders te worden. In Job 19 : 15 wordt het duidelijk dat ook hij een 

deel is van de ZUWR, als eigendom en balling. In Jeremia 5 is de ZUWR een necromantische 

(vanuit de onderwereld) orakelse profetie, een verre tong, als de taal van Orion. In het Nieuwe 

Testament lezen we dat de profeten (prophetes) over de geesten van de profeten zijn 

aangesteld. Prophetes is het griekse woord voor de interpreteerder van orakels en verborgen 

dingen. ZUWR is dus aangesteld over RUH, de geest. ZUWR spreekt namelijk over de 

gebondenheid, de 'hoor en gehoorzaam' (SHAMA), de profetie. Het is één ding om vervuld te 

zijn met de geest, maar we moeten streven naar de heilige gebondenheid. 

 

Het volk wilde koningen, middelaars, priesters, maar GEEN profeten en richters. Zij wilden 

de goddelijke vrouw niet, want dit was het beeld van de tucht en het wapen, het reinigende 

vuur van de hel. Het volk wilde de ZUWR niet, en was er altijd voor op de loop. Het volk 

wilde geen rechtstreeks contact met God. Profetie betekent : 'voor het spreken', als de plaats 

van ontvangen en toetsen, de goddelijke verlamdheid, YAD. Profetie moet gezuiverd worden 

door profetie, de bron van profetie. Profetie kan in zichzelf gezuiverd worden. Geest is meer 

een algemene term, maar we moeten de diepte in. Jeremia 5 : 13 zegt : 'De profeten zullen tot 

wind (RUWACH) worden (geest). Geen is er die door hen spreekt. DABAR zal niet in hen 

zijn (het profetische woord).' God leverde hen over aan de windgod. 

 

Leven onder de Geest is leven onder het oordeel. De mens koos voor pinksteren, en verachte 

het pasen. 

 

De mens moest leven door de geest, wind, omdat de tucht van hen was geweken. Het zijn de 

eerstelingen van de oogst, waarin Jezus de eersteling is. Jezus was als voorbeeld opgesteld 

voor de afgedwaalden als een slaaf van de Heere. In het Hebreeuws was die slaaf AMAD. De 

profeten moesten worden tot AMAD (Jezus) om door de Heere geleid te worden. Dus het 

stopt niet bij AMAD. AMAD leidt tot ZUWR. Johannes 16 : 13 – De geest zal leiden tot de 

VOLLE WAARHEID (zowel individueel als collectief).  

 

De geest is CHEMAH (HEMAH), koorts om tot tucht te leiden. Het is de verzwakking, een 

vergif, een brandende boosheid, woede. De geest was over hem gesteld als furie van God, als 

wraakengel. CHEMAH is een engel des doods aangesteld over mens en dier. Dit is ook de 

verblindende engel, de engel die Mozes en Isaak blind sloeg, in Joodse legende. RUWACH is 

hetzelfde als boosheid en uitbarsting. In het Grieks : De ziel, psyche, is de honger, het 

dierlijke, de armoe. De geest, pneuma, is de supermens, het rationele. De mens koos de geest 

over de ziel (Nephesh), en God gaf hen eraan over. In de nieuwe bedeling is de ziel over de 

geest. Dit gaat over de terugkeer tot de heilige Ziel waar ook het Eeuwig Evangelie over 



spreekt. De geest was de eersteling. Het volk wilde een koning, en God gaf het hen, en 

gebruikte het om hen naar diepere dingen te leiden, maar het was niet het beste. Het volk 

verkoos geest boven profetie. Het volk wilde alleen afstandelijke omgang met God, via 

koningen, middelaars en priesters. Ook zal het heilig vlees hersteld worden. Dit heeft alles te 

maken met het herstel van het paradijselijke geslachtsdeel (YAD-BASAR-HARBA). 

 

Het volk moet ZUWR ontvangen. ZUWR verwoestte Assur, de boom van kennis (Ezech. 31 : 

12). Assur betekent 'stap/ deel' en 'prosperity'. 

 

De Heilige Vrees is in de grondteksten de hoogste kennis (Spreuken 1 : 7), en niet alleen maar 

het begin van kennis. Dan staat er dat we ons moeten uitstrekken om de wet (Tohrah) van de 

afscheiding te ontvangen als ketenen (ANAQ) om de hals, wat in de grondtekst betekent de 

rijdster op beesten, leider van vele leiders, machtige koningin. Als eerste moesten de 

Israelieten Hebron veroveren om het beloofde land in te kunnen. Hebron betekent 

necromantie. De kinderen van ANAQ, de halsketenen, waren daar. Hebron was zeven jaar 

eerder gebouwd dan Zoan, plaats van afscheiding, waar de farao woonde ten tijde van de 

Exodus. Zoan behoorde tot Mitsrayim, Egypte, wat 'ketenen' betekent in de diepte, en siege, 

belegering (hemel). Zoan is Tanis in het Grieks, wat de hoofdstad van de Shepherd Dynasty 

is. 

 

Yaakob, Jakob, betekent ook siege, omsingelen, strikken, sluipen en bestormen. Ook betekent 

het 'aan de hiel/ voet' zijn. Job klaagt erover dat hij uit de moederschoot werd getrokken en 

dat haar knieen hem opwachtten, als een overgangsfase in de onderwereld, van de BETEN 

(put, schoot), naar de BEREK (vrouwenknieen, vrouwenbenen). BEREK is in het Aramees 

een boog en een ploeg, in verband met de plaats waar kinderen worden opgevoed (Job 3 : 12). 

Yaakob, Israel, was onder de voet (BEREK) als een druif/ kind. Yaakob is de plaats van de 

kinderen, de derde scheppingsdag. Het was de taak van Jesaja om Yaakob weer terug te 

brengen tot de Moeder Heer. (Jesaja 49 : 5), om de stammen van Israel op te doen rijzen. De 

derde scheppingsdag is hiertoe de persbak. 

 

 

 

9. Het Levitische Pad 

 

 

 



 

 

 

 

In de onderwereld, ERETS, moesten de Israelieten Hebron innemen. Dat was hun eerste taak. 

Hier woonden de kinderen van ANAQ, de kinderen van de halsketenen. Dit worden sieraden 

van genade genoemd in Spreuken 1, CHEN. Dit komt van het woord CHANAH, wat siege 

betekent, en doen neerbuigen, als een belangrijk device om het volk in de goddelijke 

verlamdheid te houden, en de goddelijke verhongering (vasten). Dit hele idee bevestigt ook de 

bescherming tegen het groeien van de voorhuid door vleselijke inmeng. Dat is ook wat 

CHANAH betekent : verwerping. Daarom is CHEN, ANAQ, de halsketenen, een blijvende 

besnijdenis. 

 

HARBA-ANAQ-CHEN 

 

Dit is als een halsketen wat gedragen kan worden, wat in Spreuken wordt beschreven als de 

Wet van de Afscheiding (vers 8). Het is een belangrijk item in de heilige gebondenheid. Jozua 

versloeg uiteindelijk de Anaqieten in Hebron (Jozua 12). 

 

De halsketen, ANAQ, hield hen in de goddelijke verlamdheid, als eeuwige kinderen, NA'AR 

(mannelijk), en NARA (vrouwelijk). De ANAQ is daarom een belangrijke sleutel tot de derde 

scheppingsdag, het rijk der kinderen, Yaakob, 'hij die onder de voeten is', als eerstelingen, als 

druiven voor de persbak. 

 

De tweede scheppingsdag gaat over de scheiding van mayim, het goddelijke zaad, zoals 

Mozes de zee splitste. Dit is het Zwaard van Mozes, de dag van de besnijdenis, het rijk van 

Zippora. 

 

De heilige besnijdenis is de opening van de zegels, zodat de vruchtbare delen weer gaan 

spreken. De besnedenheid is het fundament van profetie. Dit is waartoe de ZUWR is 

gekomen. Dit heeft alles te maken met de heilige gebondenheid. Deze komt voort vanuit de 

goddelijke verlamdheid, het vruchtbare deel, wat spreekt door de besnedenheid. Dit is het 

ware spreken in tongen. 

 



In Numeri 3 staat dat God de Levieten als eigendom nam in plaats van de eerstgeborenen, 

want die waren al zijn eigendom. Dit was het tweede plan, na de eerste vruchten, na 

pinksteren, na het feest der kinderen, dat er Levieten uit de kinderen van Israel werden 

verkozen. Zij werden geschonken aan Aharown (Aaron), wat lichtbrenger betekent, de eerste 

scheppingsdag. Als een christen door besnijdenis Israeliet is geworden, dan moet deze tot de 

stam van Levi komen, voor priesterdienst, de directe toewijding aan God. De Leviet kan 

alleen maar goed functioneren door de Aramese grondteksten waarin hij de URIM leert te 

gebruiken om te leren onderscheiden. 

 

KIND-BESNIJDENIS-LEVIET 

 

Zo dient het kind van God van de derde scheppingsdag naar de eerste scheppingsdag te 

reizen. 

 

 

 

10. De Ontmaskering Van De Windgod 

 

 

 

 

 

 

 

In de Aramese grondlaag zien we dat de strijd om het beloofde land in te gaan al veel eerder 

begon. Eerst werd in Exodus de tabernakel gemaakt, de OHEL, de nomadische goddelijke 

tent, het symbool van het leven in de wildernis. Hierin verscheen MARYA, de Moeder Heere. 

De levieten waren uitverkoren uit het Israelitische volk om dienst te verrichten tot Haar. 

Hierin speelde de ZUWR alreeds een belangrijke rol. ZUWR is het verborgene, verre en 

vreemde van God, uitgebeeld als de verre goddelijke vrouwen van Orion, als de Hebreeuwse 

vorm van de Griekse Gnosis, de hemelse kennis, die dus in de grondtekst niets anders is dan 

de kennis van de belegering. ZUWR is de duisternis van God. De Heere wilde in de tempel 

van Salomo daarom ook wonen in duisternis. Zij wordt voorgesteld als een vrouwenstam, 

omdat de vrouw de drager is van de vruchtbaarheid. Uit Haar, de BETEN, de schoot van de 



onderwereld, kwam de mens voort, en werd vervolgens geleid tot haar knieen, de BEREK, 

om vervolgens door Haar vertrapt te worden in de persbak van de onderwereld. Job klaagde 

over deze overgang. Hij wilde het liefst dat hij in de BETEN was gestorven (Job 3). 

 

In de OHEL is op de altaren de URIM verbonden, tot een toetssteen, zodat er onderscheid 

gemaakt kon worden wat een jacht en oorlogs-offer was, en wat niet. De strijd was tegen de 

BAQRA, of de BQAR, wat demonisch vee van ketterijen betekent in de Aramese grondtekst 

(ook : zwijnen). Dezen moesten geofferd worden aan de ZUWR. Het vuur wat hiervoor 

gebruikt werd was ASH, het Hebreeuwse woord voor goddelijk vuur, de verschijning van 

God. Zo konden er geen onschuldigen worden geofferd. Hiervoor droegen de URIM en de 

ASH dus zorg. Het was een ingebouwde veiligheid in de offerdienst. Hiervan is geen sprake 

in de schanddadige Engelse en Europese vertalingen van het Westen. Daardoor werd het 

westen een valse Levitische orde. 

 

In Leviticus 17 staat een hele ernstige waarschuwing dat er alleen vee geslacht en geofferd 

mag worden wat tot de OHEL van MOWED wordt gebracht, de tent van de goddelijke 

oproep. Dit betekent dat wij eerst door God geroepen moeten zijn, en vanuit zijn tent moeten 

werken, vanuit de URIM en de ASH, zodat er geen onschuldigen op het jacht en oorlogs-

altaar terecht zullen komen. De strijd is tegen het kwaad, zoals de Aramese grondtekst laat 

zien. Degene die hier geen gehoor aan zou geven zou verbannen worden. 

 

Levitische demonen hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de 

Aramese grondtekst zien we hoe hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van 

het demonische offerdier moest op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' 

(Lev. 3 : 4). Dit lever-aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de 

schrijf-priester' betekent. Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de 

schrijf-priesters (Jeremia 8 : 8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, 

het valse woord, en de valse wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. 

Vanuit dit valse woord is het westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse 

woord door de Levitische jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich 

schuil in de BAQRA, het valse vee. 

 

Dit is ook een oorlog. Demonisch vee kan hier en daar nog roof-kwaliteiten hebben. Denk 

bijvoorbeeld aan de horens. Hier en daar heeft de BAQRA nog een wapenrusting. Zwijnen 

zijn soms erg goede verdedigers, en kunnen erg vechtlustig zijn. Ook wil je niet op de horens 

genomen worden van opstandig vee zoals buffalo's en bokken. Gehoornde zwijnen zijn ook 

geen uitzondering als we het over demonen hebben. Daarom moet er ook nog wat anders 

gebeuren, wat de grote ontwapening wordt genoemd. Ook de nieren moeten op het altaar 

geofferd worden, de KOLI. Dit is in het Aramees boosheid, woede, kracht, wapenen, een 

bewapende toren, een burcht. Wij moeten die toren bestormen en innemen, als ware Levieten 

(Lev. 3). Zo zal de vijand verzwakt worden. Ook de KOLI houdt zich dus schuil in de 

BAQRA. Als je nadert tot het demonisch vee, de BAQRA, dan kun je voor verrassingen 



komen te staan, daarom moet je heel goed voorbereid zijn. De KOLI zal je proberen te steken 

met horens, of zal je proberen te intimideren. 

 

Hoe moet je hier als priester en profeet, als Leviet mee omgaan ? Het is belangrijk om deze 

dingen te kunnen onderscheiden. Daarom gebruikten de Levieten ook nog een extra steen : de 

PESSA, de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 'verdelende' oftewel 

onderscheidende steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te bepalen welke 

bokken er zijn, en hoe ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus raad in jacht, 

offer en oorlogs-strategie, en werkt dus samen met de URIM. Als Leviet is het dus belangrijk 

om je met deze steen te bewapenen, om deze steen in je hart te ontvangen. Deze steen is door 

de Heere gegeven. 

 

De vijand wordt profetisch geleid door de duivel, door valse profetie. Je staat dus tegenover 

de BAQRA, het demonisch vee, en zij zullen instructies krijgen hoe ze jou moeten gaan 

behandelen. Zij zullen suggesties in hun hoofd binnenkrijgen. Vandaar dat er nog iets anders 

is wat de Levieten moeten doen. 

 

De borst van het offervee is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van CHAZAH : zien, 

profeteren. CHAZEH is de valse ogenzalf, de valse borst, oftewel de valse profetische 

beweging die de profeten moeten overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 

10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het tot een eeuwige inzetting is aangesteld. In het Aramees is 

dit de strijd tegen HDE, tegen PRISA, PRIS, wat 'bedekking' betekent en borstplaat, een soort 

van afgod. Het is een strijd tegen BIZ, BIZZA, wat borst en demoon betekent. 

 

De ingewanden, de darmen, van de vijand, moeten gewassen worden in MAYIM, in goddelijk 

zaad, en daarna moet het worden verbrand op het altaar als de wind van veranderingen (Lev. 

1). Ingewanden is de GEWAY in het Aramees, de medische orde, de valse genezings 

beweging en de prosperity fraude. De vijand probeert zichzelf medisch op peil te houden door 

de GEWAY, en daarom is het belangrijk dat een Leviet de GEWAY onder handen neemt. Dit 

zijn dus nog meer geesten die zich schuilhouden in de BAQRA, en door de PESSA, de 

profetische steen, worden ontmaskerd. 

 

Door deze ontmaskeringen en offeringen komen de kanalen van God vrij, om Zijn Woord, 

DABAR te brengen. Wij mogen ons dus bewapenen met de PESSA, en ook met ASH, het 

goddelijk vuur, en we moeten zorgen dat we leven vanuit de OHEL, de tent des Heeren. Zo 

zullen wij niet schuldig zijn aan het vergieten van onschuldig bloed. Ook moeten wij dus 

bewapend zijn met de URIM, de toetssteen. Alles zal aan de URIM getoetst moeten worden. 

In de grondteksten is de URIM ook een vuur, en dat vuur moet de verschillende onderdelen en 

samenwerkingen van ons leven en lichaam bewaken. URIM moet de wachter zijn van onze 

mond. Zij is het wezen van de ZUWR. 



 

Willen wij dieper tot het Hart van God komen, dan krijgen wij ongetwijfeld te maken met de 

URIM, het zuiverende, toetsende vuur van God. Wij zullen een relatie met Haar moeten 

beginnen, om haar tucht moeten vragen, om Haar geheel in ons leven te ontvangen. In 

Mattheus 3 wordt daarom gezegd dat we niet alleen de Geest moeten ontvangen, maar ook het 

Vuur, oftewel de URIM. De URIM toetst en zuivert zo diep, dat Zij degenen die zich volledig 

aan Haar hebben overgegeven onherroepelijk zal brengen tot de Heilige Gebondenheid. Zo 

zullen zij HDE, valse profetie, valse gebondenheid, volledig overwinnen en tot het altaar 

brengen. 

 

Nu ligt er voor de Levieten een groot gevaar op de loer, namelijk overmoed. Overmoed is een 

hele gevaarlijke geest van trots, die verblinding kan veroorzaken en zelfmisleiding. Daarom is 

het zo belangrijk om in de Vreze des Heeren te blijven, die de hoogste kennis is. Vraag altijd 

om de grootste Vreze des Heeren, want als jouw vreze des Heeren maar 99 of 90% is zul je 

nog misleid worden. De Vreze des Heeren is in volheid een paniek waar je nooit meer van 

hersteld, een verlamming, die door een ervaring gebracht moet worden. Wij moeten ons 

uitstrekken naar die ervaring. Het is een ervaring van goddelijke verlamdheid. Niet zo maar 

een goddelijke verlamdheid dat je je even niet kunt bewegen, maar een goddelijke 

verlamdheid gebracht door angst, paniek. Dit kan in ons gebeuren wanneer de URIM geheel 

in ons Haar werk kan doen, en ons kan overtuigen wat er gaande is. Wij moeten Haar op 

waarde leren schatten, en niet minachtend op haar neerkijken. Profeten, Levieten en Heilige 

Angst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

 

Overmoed is dus een groot gevaar, de geest van trots. De geest van trots wil snelle paarden, 

snelle jagers en vooral snelle offer-priesters, want de geest van trots veracht het lijden. In het 

Aramees is TRAB, TARBA, offerdieren vet, wat ook vertaald wordt als 'trots'. Dit vet is 

belangrijk in de offerdienst. Daarom is de Levitische priesterdienst ook verbonden met het 

fokken van offerdieren. Er moet TARBA komen. Dit houdt in dat we het juk moeten dragen, 

en de extra mijl moeten begaan, het volledige lijden te aanvaarden, oftewel het groeiende 

lijden, waarin wij groeien. Daarom moeten wij dicht bij de URIM en de PESSA blijven. 

Overmoed in de strijd is fataal. De vijand zal macht over ons krijgen wanneer wij hem 

benaderen met overmoed. Zelfs als de duivel tegenover je staat als vee moet je dus erg op je 

hoede zijn. 

 

Wij moeten de duivel benaderen volgens de Wet. In Jeremia 5 komt de ZUWR uit Orion met 

een arrestatie-bevel in de Aramese grondtekst (vs. 16), de PTIH. De Orionse ZUWR is in de 

Hebreeuwse grondtekst 'eeuwig', OLAHM. De PTIH betekent ook 'degene die kan zien', wat 

'profetisch' betekent. Door de PTIH wordt de vijand gebonden. Ook komt de ZUWR met een 

pijlkoker, de ASHPAH in het Hebreeuws, wat koker van God's instrumenten betekent, de 

gereedschappen van exorcisme en necromantie (de heilige verbinding met goddelijke 

tussenkomst vanuit de onderwereld, de tucht, het kruis). Wij zijn dus als Levieten van de 

ZUWR ook gewapend met deze pijlkoker. De pijlen worden dus eerst opgeladen met het 

lijden, de tucht, het kruis, zodat vandaaruit de profetie en de arrestatie kan plaatsvinden, 



PTIH. Hierin is MOWED, timing, oproep, zeer belangrijk. Wij mogen niets doen vanuit de 

oproepingen van de Heere, die dus verbonden zijn aan de tent van MOWED, de OHEL. Wij 

zijn dus verbonden aan de thuisbasis. Wij moeten dus telkens heel goed beseffen dat wij 

heilige Levitische slaven (ABAD) zijn van de ZUWR. God moest ons tot ballingen maken, 

om ons geheel los te kopen uit de plaats waarin wij gevangen waren. Dat is ook wat Kanaan 

betekent : loskoping, maar ook tot slaaf gemaakt, onderworpen, vernederd. Het is dus 

eigenlijk zo dat God ons verlost van valse slavernij en brengt tot heilige slavernij (van het 

woord Kana). 

 

Dus er zijn een heleboel dingen waarop wij moeten letten en waarin wij onderwezen moeten 

worden. Na de arrestatie moet de gevangen vijand naar de BAYITH gebracht worden, het 

gevangenis-complex of de kooien, en de BAYITH is verbonden aan de OHEL, de tent. 

 

Er zijn een heleboel Geest-afgodendienaars, die de Geest verafgoden, en het andere, hogere, 

diepere van God buitensluiten. Jeremia waarschuwde dat de profeten tot RUWACH, de Geest, 

zouden worden, maar niet tot DABAR, het profetische woord. De Geest MOET leiden tot de 

Volle Waarheid, zegt het Nieuwe Testament, tot het verborgene, dat wat in de duisternis 

verborgen ligt, ZUWR. God gaf het volk over aan de windgod. Het volk verachte de Ziel des 

Heeren, de Heilige Armoe, de heilige verhongering (het vasten). De Heere had hen 

overgeleverd aan hun lusten, en aan de vetmesting. De Heere had hen verhard. De mens wilde 

supermens (pneuma) zijn, de nephilim volgende (reus), en verachte het dierlijke, het 

goddelijke. Zo moest God een simulator-Geest opstellen om het overblijfsel te redden, maar 

deze Geest zou het overblijfsel terugleiden tot de eigenlijke fundamenten. De windgod had de 

mens stinkend rijk gemaakt in allerlei opzichten. 

 

In Leviticus 1 zien we ook de offerdienst waarin demonische vogels onder handen worden 

genomen : AWPA is vogels en YAWON is duif. De duif is ook het symbool van de Heilige 

Geest en van de valse heilige geesten, de macht die de mensheid had ingenomen, om hen af te 

houden van het diepere. In Leviticus 8 : 9 wordt in het Aramees de veren-hoofdtooi, de 

KLILA op het hoofd van de dienstdoende priester gezet, als een teken van overwinning over 

de demonische vogels, als verbreking van de vloek van de windgod. De strijd tegen de 

windgod is een belangrijke strijd in de offerdienst van de Leviet. 

 

De Heilige Geest, en ook Jezus, zijn eerstelingen van de oogst, en hebben ook heel duidelijk 

te maken met de keus van het volk zelf. Zowel de Bijbel zelf als het Eeuwig Evangelie laten 

heel duidelijk zien dat het volk tot hogere waarheden moet komen, tot diepere fundamenten. 

Zowel de Heilige Geest als Jezus wees terug op de fundamenten in het Oude Testament. In 

het Eeuwig Evangelie is er een overgang van de eerste Geest naar de tweede, diepere Geest, 

en wordt de Ziel des Heeren besproken. Zelfs is er de overgang van de eerste Christus naar de 

tweede Christus, alhoewel dit ook bekeken kan worden als de Wederkomst van Christus, 

oftewel de tweede komst. De Jezus in de Bijbel waarschuwde al dat de farizeeers de sleutel 

van kennis voor het volk wilden achterhouden. Er was namelijk veel meer gaande, en deze 



dingen werden in duisternis verborgen. In ieder geval werd de Moeder God, de Moeder 

Heere, en de Gnosis (ZUWR) bestreden door de westerse kerk. Het is tijd om deze zegelen te 

verbreken. 

 

Jezus wees terug op de sleutel van kennis, op de ZUWR, en was als voorbeeld opgesteld als 

een slaaf van de Geest, terwijl de Geest Zelf weer doorwees op de volle waarheid, de ZUWR. 

De Geest en Jezus waren namelijk de eerste stap in een noodplan, om het volk voor te 

bereiden op de heilige en eeuwige slavernij tot de ZUWR, de volle, verborgen hemelse 

kennis, de duisternis des Heeren. Ook God en Heere zijn in de grondtekst gewoon 

engelenordes die over de mensheid waren aangesteld, maar zij wezen door op diepere 

waarheden. Daarom moest het volk blijven doorzoeken. Er zal een verandering moeten 

plaatsvinden in ons denken. Dat wat aan de oppervlakte is, dat wat gekend is, is slechts de 

eerstelingen van de oogst. In het Oude Testament waren de profeten slaven van de ZUWR. Zij 

waren AMAD, en de ABAD waren de Levitische priester-slaven van de ZUWR. De NA'AR 

waren de slavenjongens van de ZUWR. Deze slavernijen gingen vaak zo diep dat de heilige 

gebondenheid volkomen was, en het vuur van God, de URIM, hen zo had vervuld dat ze niets 

anders konden doen dan wat de ZUWR hen ingaf. Door de MOWED werden ze opgeroepen 

om door de tent te leven, de OHEL, en door door de SHAMA hoorden en gehoorzaamden ze. 

Zo niet, dan zouden ze een slaaf van de afgoden worden. 

 

 

 

 

11. Geheimen Van Job En Hooglied 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de grondteksten was Iyowb (Job) een heilige necromancer (iemand die profetische 

woorden ontvangt door de onderwereld (ERETS). 12 :8 zegt : 'Spreekt tot de ERETS 



(onderwereld), en het zal je onderwijzen.' In vers 7 staat : 'Vraag de BEHEMAH (de 

goddelijke half mens, half dier wezens van de paradijselijke onderwereld) en zij zullen je 

onderwijzen.' 

 

In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR. In het 

Hebreeuws is Iyowb in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. APHAR is stof, 

vuil en aarde. Zijn lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn 

vruchtbare (geslachts-)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, 

corpus van boeken en context. In vers 11 zegt hij dat God hem bewapend heeft met dierlijke 

huiden (OWR) en beenderen. 

 

In 7 : 14 wordt Iyowb beschreven als een profeet die dromen krijgt en visioenen die hem 

angst (BA'ATH) aanjagen. Zodat hij in vers 15 kiest voor dood en wurging boven het leven. 

Dood is MAVETH, wat ook de 'dood' is door honger en armoede. In vers 21 zegt Iyowb dat 

hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb moest vuil gemaakt worden, 

anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben. 

 

De goddelijke almachtige vernietiger, SHADDAY, is jagende op hem, wordt duidelijk in het 

boek Iyowb. De pijlen, CHETS, die SHADDAY richt op hem zijn afscheiders, om hem apart 

te zetten. De pijlen zijn gedoopt in CHEMAH, vergif, pestilentie. BIUWTHIYM behoort ook 

tot dit leger : terreur, alarms, wat komt van het woord BA'ATH, overwelmt worden door 

plotselinge terreur, disillusie, verzwakking, neervallen op. 

 

In 12 : 15 zendt God MAYIM, het goddelijke zaad, om de ERETS, de onderwereld te 

transformeren. 

 

In het boek Iyowb wordt er ook een gebied genaamd TSALMAVETH besproken, de schaduw 

van de dood, rijk van de jacht, schilden en honger (vgl. Tantalos). Dan brengt God in 12 : 22 

TSALMAVETH tot het licht van de instructie (OWR), zoals God met de Teoom deed, de 

afgrond van voor de (her-)schepping. Zelfs het licht is daar duisternis, als de gradaties van de 

duisternis. Dit is hoe je kunt zien. Dit leidt hen tot SIKKOWR, dronkenschap (vers 25). 

 

In 16 : 3 worden zijn nieren, in het Aramees zijn arsenaal, doorboort. De Geest leidt tot de 

wildernis, de tucht. Dat gebeurde ook met Christus. 

 



In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR (stof, vuil, aarde van de paradijselijke 

onderwereld) brengt tot rust. 

 

Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, 

vlees, voortgebracht in het paradijs. 

 

In 19 : 26 staat dat eerst de huid (voorhuid, huid van de top/ voorhoofd) geschonden moest 

worden (besnijdenis, scalpering), en dat dan vanuit BASAR (paradijselijk vlees) CHAZAH 

zou voortkomen, profetie, om de Heere te zien (ELOWAHH). In vers 27 worden de nieren, 

het arsenaal, geconsumeerd, gestopt, KALAH, wat op een grote ontwapening duidt. APHAR 

wordt soms min of meer weggewassen, zodat het heilige vlees daar uit voort kan komen. Dit 

heeft dus te maken met het scheppings-proces. Dit vlees is dus gebaseerd op de goddelijke 

verlamdheid, het 'mannelijke' geslachtsdeel, waar zowel man en vrouw uit bestonden. 

 

In 7 : 11 staat dat de RUWACH, de Heilige Geest, de adem, de wind, gebonden zal worden, 

en nauw gemaakt worden, en de mond gesnoerd. Hieruit zal DABAR, het profetische woord, 

vrijgezet worden. NEPHESH, ziel, zal bitter, MAR, gemaakt worden, waarvanuit zal worden 

gemediteerd, geklaagd en gezongen (SIYACH). Dit komt telkens weer naar voren in het boek 

Iyowb, dat er afgerekend zal worden met de Geest, om over te gaan naar de bitterheid van de 

ziel. 

 

9 : 18 – God zal mij niet RUWACH (Heilige Geest, adem) laten ontvangen, maar zal mij 

vullen, verzadigen (SABA) met bitterheid in de ziel. 

 

God zal hem niet naar de Geest laten terugkeren, staat er in de grondtekst. De Geest is 

namelijk een tussenstap. De Geest leidt tot de wildernis, de tucht, zoals ook met Jezus 

gebeurde. De Geest leidt tot de volle waarheid. Overgeleverd aan de windgod was het volk, 

en God stelde een simulator Geest en wind op, om het volk uit te leiden tot de verloren 

fundamenten. Dat is waar het in het boek Iyowb over gaat.  

 

10 : 1 – Ik zal spreken in de bitterheid van mijn ziel, NEPHESH.  

 

Die ziel werd in het paradijs geschonken, en aan Iyowb. De heilige ziel is in de grondtekst de 

heilige armoede en de heilige honger (het vasten). 

 



Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen, om die overgang te bewerkstelligen. Hij 

moest alles brengen tot de Test, de MOZEN. Het zou zwaarder zijn dan het zand van de zee, 

maar dit zou hem verstommen. Hij moest tot ALAM gaan, de stomheid, zodat hij niet meer 

zou kunnen spreken. De Geest in hem moest tot rust gelegd worden. Dit was ook gaande in 

het leven van Yechezqel (Ezechiel 3 : 24-27). God maakte hem stom (ALAM), om vandaaruit 

zijn mond te openen alleen wanneer God dat wilde (PATHACH). Het is iets waar alle 

profeten doorheen moeten gaan. Zij moeten zich uitstrekken om ALAM, de goddelijke 

stomheid te ontvangen. 

 

Ook moesten de profeten IVVER ontvangen, de heilige blindheid, wat in de diepte betekent : 

naakt worden, en ook huiden van dieren, ontmaskerd worden en naaktgemaakt worden, zoals 

Iyowb zei : Naakt ben ik gekomen uit de moederschoot van de onderwereld (BETEN), en 

naakt zal ik daartoe wederkeren, nadat hij zijn klederen had verscheurd en zijn hoofd had 

geschoren, en zich ter aarde had geworpen. (1 : 20-21). Ook moesten de profeten de 

goddelijke doofheid ontvangen, CHERESH, wat in de diepte insnijding betekent, overdracht, 

verbeelding, plannen maken en ploegen. 

 

In het paradijs hadden zij een goddelijke blindheid. Daarom beloofde de slang hun ogen te 

openen als ze naar hem zouden luisteren (Genesis 3 : 5). In Richteren 16 : 21 werden Simson's 

ogen uitgestoken, NAQAR, door de Filistijnen. 

 

Door ALAM, stomheid, komen we in PATHACH, het goddelijke spreken. Als een profeet 

ALAM ontvangt kan het voorkomen dat hij zomaar een hele dag niet kan spreken. Dit is om 

hem voor te bereiden op PATHACH. 

 

Iyowb werd dus tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt 

werden, zodat hij in ALAM zou binnengaan, en ALAM hem zou vervullen. Zo zou er een 

overgang komen van de Heilige Geest tot de Heilige Ziel. Dit zou gebeuren in de bitterheid 

van de ziel. 

 

In de ziel is er geen snelle verlossing zoals de 'Geest' een afgod geworden is in de 

charismatische beweging. Er is iets gigantisch mis. De mens is ergens van het pad afgeweken. 

De ziel brengt tot bitterheid, tot een vermenigvuldiging van wonden, in het boek Iyowb, 

waarin Iyowb niet wordt gespaard, maar tot het aller uiterste wordt gedreven in zijn lijden. Er 

schijnt geen andere weg te zijn. De Geest moest in hem sterven om plaats te maken voor de 

Bitterheid van de Heilige Ziel, zodat hij doorgang zou hebben tot de scheppings-afgrond, de 

schoot van de duisternis. Hierin zou instructie zich openbaren, als een licht wat duisternis 

was. Iyowb werd gekweld tot het einde, totdat zijn tong het uiteindelijk begaf, en hij stom 

werd voor de Heere, totdat alleen de Heere nog door hem zou spreken. Ook Yechezqel moest 

hier doorheen, dat zijn tong aan zijn gehemelte zou blijven steken, zodat hij het volk niet zou 



bestraffen, want het was een weerspannig geslacht. Als profeet zijnde ontkom je hier niet aan. 

Als je er wel aan ontkomt, dan mag je je afvragen of je wel een profeet bent. Profeten moeten 

bidden en smeken om ALAM, de heilige stomheid, om aan Haar voeten neer te liggen. Ook 

Iyowb werd tot die duistere stilte geleid. Hij kwam terug tot de Heilige Ziel van het paradijs, 

de NEPHESH. Bitterheid (MAR) was hiervan een teken. 

 

Zo zou ook Iyowb worden tot een ziel. Onder het vijfde zegel waren de zielen martelaars die 

om wraak smeekten, maar zij kregen een kleed om te rusten. Stilte, stomheid, ALAM, was het 

doel. De windgod had hen in zijn macht, en daarom moesten zij hier doorheen. Zij moesten 

terugkeren tot de tuchtigingen van de ziel, tot de tuchtigingen van Iyowb (vervolging). 

Hierdoor zouden zij bewapend worden met APHAR, het vuil der aarde, het heilige vuil van de 

paradijselijke onderwereld. En APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van 

BASAR, van YAD, van HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een 

profeet dient zichzelf in te smeren met APHAR voor deze reden. De profeet dient een relatie 

aan te gaan met APHAR, wetende dat APHAR ook afgewassen zal worden, en doorstoken 

zou worden, om het diepere omhoog te brengen, als een grote ontwapening. Een heleboel 

profeten blijven steken op dit punt. Zij willen niet ontwapend worden. Ook verafgoden een 

heleboel profeten de Heilige Geest, en beschouwen het als een doel op zich, en niet als een 

wegwijzer. Hetzelfde hebben ze met Jezus gedaan. 

 

Wij moeten ons wassen in MAR, de bitterheid van de ziel, en in ALAM, de heilige stomheid. 

Ook heeft de Heere vele andere jagers op ons afgezonden die ons zullen wassen en doorsteken 

voor dit doel. Onze oude natuur, ook onze valse geestelijke natuur, zal gebroken moeten 

worden (Iyowb 10). 

 

Waar het in het Nieuwe Testament vooral over de Geest gaat, gaat het in het Oude Testament 

vooral over de Ziel. 

 

In het boek Hooglied is de bruid donker van huid, als de tenten van Kedar. Dit zijn de 

goddelijke tenten, OHEL, van de duisternis. De tent of tabernakel wordt op verschillende 

manieren besproken in de oude geschriften. Kedar is duisternis in de grondtekst, dus we 

hebben hier te maken met de duistere OHEL, de tabernakel in de mysterieuze diepte. Iyowb 

klaagde erover dat hij door de moederschoot (BETEN) terecht kwam in de plaats waar haar 

knieen (BEREK) hem opwachtten, en een plaats waar hij aan de moederborst (SHAD) moest 

zuigen (YANAQ). Het bracht hem niets dan ellende. In Hooglied wordt de bruidegom 

beschreven als een bundeltje myrrhe (MORE), wat bitterheid betekent, en het bracht hem 

tussen de borsten (SHAD) van zijn bruid voor de hele nacht (1 : 13). In 4 : 12 wordt de bruid 

beschreven als een omheinde tuin (vgl. de tuin van Eden), wat beschreven wordt als een 

verzegeld of gesloten oog, de goddelijke blindheid, een bron van MAYIM, het goddelijke 

zaad. Dan wordt er in vers 16 opgeroepen om naar die tuin te gaan om de vrucht daar te eten, 

maar in de grondteksten gaat het over kinderen (PERIY) grootbrengen. In de Aramese en 

Hebreeuwse grondteksten van de hof van Eden in Genesis mogen ze dan niet de kinderen van 



de boom van kennis, Assur, wat 'prosperity' betekent, grootbrengen. De zondeval was waar de 

mens de armoe en de honger, het dierlijke, het goddelijke vasten (de ziel) verliet, en zich ging 

bezig houden met prosperity, de geest (pneuma). Toen nam de windgod hen over. God zond 

zijn Geest als een koorts, een vergif (CHEMAH) om hen terug te brengen tot de 

levendmakende bitterheden van de ziel, door myrrhe. De windgod moest verslagen worden, 

en zijn veren moesten uitgerukt worden voor de priesterlijke hoofdtooi, om de Levitische 

eredienst te herstellen. 

 

De bruid is in het Aramees een orde van hogere goddelijke wezens. Het boek Iyowb is een 

belangrijke sleutel tot het boek Hooglied waarin de bruid verder wordt besproken. Iyowb wil 

terug naar de moederschoot, de BETEN, en in zijn pijn wilde hij wel dat hij daar altijd was 

gebleven, en daar was gestorven, zodat hij niet door al deze dingen heen moest gaan. Hij 

voelde zich levende in slavernij, en wilde wel dat hij een misgeboorte was, dat hij gewoon een 

gevangene zou zijn op die plaats waar hij de stem van de drijver niet zou horen (Iyowb 3). Hij 

verlangde terug te gaan. Hij vervloekte zijn geboorte dag. Er is een plaats voordat de 

moederschoot je grijpt, en dat is de YADA, het gekend zijn door God, wat de onderdrukking 

door goddelijke 'discriminatie' en 'racisme' is, wetende dat God boven jou staat, als de 

goddelijke bruid. Hier ging ook Yirmeyah doorheen. Eerst worden wij gevormd in het hart 

van de Moeder Heere, waar de overeenkomsten zijn opgetekend, waar Haar Wet in ons wordt 

gekerft. Dit is de plaats tussen haar borsten, waar de bittere zielen hangen als bundeltjes 

myrrhe. De YADA is de goddelijke kennis. YADA is de plaats van belijdenissen, het is de 

plaats van het goddelijke zien, de profetische kennis (vgl. ZUWR). In het boek Iyowb staan 

de Onderwereld en de Vernietiger, Abbadown, naakt, zonder bedekking, voor het Aangezicht 

van God (26 : 6). Zij zijn als Jagers op ons afgezonden om ons terug te brengen tot de diepere 

plaatsen van de onderwereld waar wij vandaan kwamen. Iyowb weet dat hij naakt tot die 

plaatsen zal wederkeren, omdat hij daar naakt vandaan is gekomen. In het boek Openbaring 

bewaakt Abbadown de put van de afgrond, de Teoom. Zij kent alle geheimen. In het boek 

Hooglied komen we weer de YAD tegen, het 'mannelijke' geslachtsdeel, de bouwstenen van 

het paradijselijke lichaam, waaruit myrrhe druppelt, bitterheid (MORE, MARAR). Dit 

druppelen is in de grondtekst NATAPH, wat profetie betekent. Door de besnijdenis, ook van 

hart en ziel, brengen wij dit voort. Onze profetie moet bitter zijn, anders mogen we onszelf 

afvragen of wij wel profeten zijn (5 : 5). 

 

Diep in de ziel ligt het hart, de LEB, LEBAB, de plaats van honger, kennis (YADA) en 

geweten, ook uitvoerig besproken in het Oude Testament. Hier worden wij met onze 

goddelijke bruid verenigd, zoals in het boek Hooglied, met de Wet en de Tucht, de 

Afscheiding. Zij wordt in het boek Hooglied beschreven als een wapenrusting (4 : 4). 

 

In hoofdstuk 5 keert de bruidegom terug naar de naaktheid (vers 3). In het Hebreeuws is dat 

hetzelfde als in ballingschap gaan (GALAH), en dat gebeurt in de grondteksten door armoe 

(Klaagliederen 1 : 3). In het Aramees wordt de bruidegom 'uit het net gehaald' (KUTTIN), na 

de jacht. 

 



Nadat in hoofdstuk 3 de bruid een ontmoeting met de wachters van de IYR had gehad, van de 

bewaakte plaats van pijn en terreur, waar de bruidegom was opgesloten, vond ze haar 

bruidegom, greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Ze zou hem brengen naar de BAYITH, 

onderwereld gevangenis, van haar moeder, tot in de bruidskamer. 

 

Dan zou de bruidegom door zijn moeder getooid zijn met de KLILA, KLIL, de verentooi in 

het Aramees, als een teken van de overwinning over de windgod, voor de bruiloft, de dag van 

het overwinnings-gejoel. 

 

In hoofdstuk 6 is de bruidegom afgedaald door de hof naar de plaats van bedden, 

ARUWGAH, wat in diepte 'ongetemd' betekent, en wilde ezel. Deze afdaling is ook een val in 

het Aramees, een verliezen of verlaging van status, ook als een verliezen van de slaaftekenen 

van de IYR, om zo met de lelien te zijn, wat in de Hebreeuwse grondtekst overwinnings-

gejoel betekent. De bruidegom komt vrij van zijn oude leven, maar wordt een balling van de 

bruid. Dit is weer een overgangsfase in de onderwereld. De bruid zette hem vrij, om hem aan 

haar te binden. 

 

De bruidegom daalt af naar de plaats van gewichten in vers 11, GAWZA in het Aramees. Dit 

om de vruchten (druiven, kinderen) van NACHAL, de palmboom, te zien, wat in de diepte 

erven en bezitten betekent. In vers 11 in de grondtekst wordt hij door de ziel op de zadels en 

strijdwagens van gewillige mensen gezet. 

 

In 7 : 2 wordt de schoot van de bruid, BETEN, de schoot van de onderwereld, beschreven als 

bewapend met overwinnings-gejoel (lelien). 

 

Aan het einde van het boek Hooglied roept de bruid de bruidegom op te zijn als een gazelle, 

een antiloop in het Aramees, UZAYLA (8 : 14). In 7 : 3 worden haar borsten, SHAD, in 

verband gebracht met de plaats van de UZAYLA in het Aramees. Dit is dus ook een sleutel 

voor de bruidegom om daar te komen, in het hart van de onderwereld. 

 

 

 

 

12. Het Hart 



 

 

 

 

 

 

 

Jezus leerde gehoorzaamheid door het lijden, terwijl hij rechtvaardig was. Job leerde ook 

gehoorzaamheid door het lijden, terwijl hij rechtvaardig was. Het maakte hem stil. Bij Jezus 

in het Nieuwe Testament lag de nadruk op het geleid worden door de Geest, maar bij Job in 

het Oude Testament lag de nadruk op het geleid worden door de bitterheid van de ziel. Jezus 

sprak door de Geest, en Job sprak door de bitterheid van de ziel. Beiden waren zij slaven van 

God en die deze gehoorzaamheid leerden door de kastijding. Wij moeten tot het punt komen 

dat wij 'gekastijde, gehoorzame slaven' zijn van God. 

 

We zagen in de grondtekst van het boek Iyowb (Job), dat ook de Geest uiteindelijk moest 

neerbuigen voor de Bitterheid van de Ziel, de diepere weg in de onderwereld. We bespraken 

de Heilige Ziel, en de ziel gegeven in het paradijs.  

 

In het paradijs leefde men in de goddelijke blindheid, en was God's ziel, NEPHESH uitgestort 

over de mens. 

De Ziel is in het Hebreeuws de armoede. In de hermitatische geschriften wordt ook gesproken 

van de komende uitstorting van de Heilige Armoede, die de Heilige Honger is, in verband 

staande met de Heilige Ziel. 

De Bitterheid van de Ziel, Myrrhe, leidt in Hooglied tot de plaats tussen de borsten van de 

bruid in de nacht. Hier is het hart van de onderwereld. Wij moeten er naar streven om het 

goddelijke etiket 'gekastijd', en 'gehoorzaam' te ontvangen, om ons contact met God te 

herstellen. Het pad van de bitterheid van de ziel is dus onvermijdelijk voor hen die 

daadwerkelijk dit contact met God willen herstellen. Er is geen andere weg. Het is het pad van 

ascetisme en martelaarschap. Dat is de weg van de Heilige Ziel. Hierdoor komen wij tot de 

levendmakende bronnen van de Ziel (CHAY). CHAY is in diepte 'horen en gehoorzamen'. Dit 

is dus wat 'leven' daadwerkelijk inhoudt. De 'levende ziel' die in het paradijs werd gegeven 

(Genesis 2 : 7) betekende dus : 'door kastijding en armoede' (honger, heilige vasten) tot 'horen 

en gehoorzamen' komen, tot een slaaf van God worden, de 'nephesh chay'. In het Aramees 

betekent 'leven' het zijn in de rauwe, natuurlijke staat, volbloed, ongemixt, als een stromende 

vloeistof (rivier). 



Een ander woord voor 'horen en gehoorzamen' in het Hebreeuws is SHAMA. Dan hebben we 

het dus over de NEPHESH SHAMA. 

Er was ook iets wat al veel eerder in het paradijs werd gegeven : de APH (Genesis 2 : 7), de 

triller, beven, ook wel het paradijselijke hart, de lankmoedigheid (longsuffering). 
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Hoofdstuk 1. De Verovering Van Hebron 

 

 

 

Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat 

hij de hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er 

dat hij naar Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. In het boek Iyowb 

staat Zij naakt voor het Aangezicht van God. Wurging betekent in de diepte getemd worden, 

initiatie (inwijding) en overgave. Iyowb verlangde naar de heilige halsketen, de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij tot God (Abbadown, Shadday). Hij wilde zijn leven 

verliezen hiervoor. Abbadown is ook de plaats van vernietiging. Job had een sterk 

doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek Iyowb zien we dat God als zodanig 

naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke vernietiger (6 : 4). Het hart van 

het paradijselijk lichaam, de APH, betekent de ademnood, de wurging, maar die heeft dus de 

diepere betekenis van de halsketen. Door de zondeval was er de slavernij tot de windgod 

DOOR ADEM, door GEEST. De paradijselijke APH raakte verloren en in de vergetelheid. En 

geleidelijk aan werd de Geest over de Ziel geplaatst, en alles begon zijn betekenis te 

verliezen. De mens verloor profetie en werd gebonden aan vaagheid, prosperity 

geestelijkheid, loze wolken zonder wateren/ mayim (II Petrus 2). De mens raakte verstrikt in 

de rijkdommen van Assur, de boom der kennis. Profetie of Prosperity, dat is de vraag. 

Prosperity is uitgezonden om profetie te doven, om alles vaag en materieel te houden, waarin 

je ziel wordt opgesloten en tot een slaaf wordt gemaakt van de Geest van Prosperity, de 

Windgod, de Geest van Assur, door ADEM. 

 

Om die keten van de APH terug te krijgen moesten de Israelieten HEBRON veroveren, het 

zg. contact-punt met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ woonden (de kinderen van 



de halsketen, de kinderen van wurging). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron 

was vernoemd als KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam 

betekent het getal VIER, een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De 

Israelieten zouden de vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. Het getal vier komt 

ook weer terug in het visioen van Yechezqel, en in de Openbaring waar de vier ruiters/ raiders 

verschijnen. 

 

Wij moeten de heilige ademnood, de heilige APH ontvangen en de ANAQ, de halsketen van 

de heilige wurging. De ANAQ wordt besproken in Spreuken 1 : 

 

MUWCAR – kastijding, waarschuwingen, gebondenheid, doctrine 

TSEDEQ – gerechtigheid 

YIRAH – heilige vreze 

TOWRAH – instructie, gebod, command, wet, vervolging, stature 

 

Zij kunnen gezien worden als belangrijke leiders/ opperhoofden binnen de ZUWR, de 

Orionse, uitheemse, exotische, verre en verborgen duistere kennis van God, the dark gnosis 

(opgeslagen in Orion, volgens de grondteksten). Dit is ook de Amazonen-kennis, ook van het 

Amazone gebied, de donkere bruid van het Hooglied, de duistere (verborgen, verre, 

uitheemse) tabernakels, tenten van God, de OHEL van Kedar. De halsketen, ANAQ, brengt 

ons terug tot deze tenten, waar het toetsen begint. Zoals gezegd mogen wij niet buiten de 

OHEL om toetsen, anders komen we onder het Levitische oordeel. Deze tenten zijn het 

symbool van de wildernis. 

 

In het Aramees verlangt Iyowb niet alleen maar naar Abbadown, maar onderzoekt haar ook, 

wat een onderdeel is van de heilige necromantie, het contact met de ERETS, de onder-aarde. 

 

Als God aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job 

hoofdtooien in het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk Hebron 

heeft overwonnen, en ANAQ heeft ontvangen. Ook is hij nu klaar voor hogere Levitische 

priesterdienst, door het ontvangen van de verentooi (KLILA), als teken dat hij de windgod 

heeft verslagen. 

 

Bij dit oordeel moesten zeven demonische runderen of demonische kalveren geofferd worden. 

Zeven heeft in het Hebreeuws in de diepte de betekenis van een eed afleggen, zweren, 



vervloeken, vastbinden en slavernij tot God. Daarom is het een heilig getal van de heilige 

ketenen. Ook moesten er zeven geslachtsdelen van demonisch vee geofferd worden in het 

Aramees, DKAR, DEKRA (Iyowb 42). 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Het Geheim Van BEHEMOTH 

 

 

 

 

 

 

 

In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als 

een ring over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. 

In het Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH overwinnen om verder te 

komen, het overwinnen van Hebron. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het hart van de 

zwijn moeten bemachtigen. 

 

De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonische zwijnen van 

ongehoorzaamheid. Zij willen ons afleiden van de ANAQ, de heilige halsketen van goddelijke 

doctrine. Als wij ARBA, de hoofdman van de Anaqieten hebben verslagen, en Hebron hebben 

ingenomen, dan zullen wij ook zijn vee-fokkerij erven waar met het demonisch vee wordt 

afgehandeld. Alles zal getoetst moeten worden aan de URIM, in de heilige OHEL, de 

tabernakel. Zo zal ook het onschuldige vee vrijgezet worden. Ook zullen wij zo de goddelijke 

verlamdheid kunnen binnengaan wanneer wij ARBA, de grootste der reuzen, en de valse 

verlamming (Toronto) hebben verslagen. 



 

Het leven is een beetje zoals Russisch Roulette. Er staat teveel op het spel. We kunnen ons 

niet veroorloven om zomaar beslissingen te maken, om zomaar willekeurig wat aan te 

rommelen, of puur vanuit het verstand te werken, want als we ook maar één kleine fout 

maken, dan staan we schuldig aan Levitische wanpriesterij, waardoor onschuldigen verkeerd 

beoordeeld worden, en op ons bord eindigen als een stuk vlees. We zouden maar eens een 

engel voor een demoon aanzien, of een demoon voor een engel. Daarom is de heilige slavernij 

tot God en het bemachtigen van de ANAQ-halsketen van groot belang, het leven vanuit de 

goddelijke verlamdheid, vanuit het paradijselijke besneden geslachtsdeel. Als we later onder 

ogen moeten komen hoeveel onschuldigen we hebben afgeslacht, en dat we aan de verkeerde 

kant hebben meegestreden, wat een groot verdriet zal dat zijn. Daar zal moeilijk mee te leven 

zijn. Vandaar deze serie : De Strijd Tegen Septus, om bewustzijn terug te brengen tot het 

verdwaalde volk. 

 

Weet u hoe u gebonden moet raken in de heiligheid van God ? Daartoe hopen wij een 

antwoord te geven in deze serie. Het is de bedoeling dat we door de gebondenheid tot God 

loskomen van de gebondenheid aan de duivel. Het is een grote exodus uit het rijk van de 

Windgod, terug naar het beloofde land. We zijn nu de overwinning over Hebron aan het 

bespreken. Valse Levitische demonen houden ervan om mensen blind te houden en hen als 

codes te gebruiken voor grote slachtingen. Heb geen deel aan zulke partijtjes. Wij moeten 

opgroeien in de heilige profetische gnosis, de kennis van God. 

 

De Behemoth is een deel van de BAQAR, het demonische vee, ook demonische zwijnen, 

wanneer we het stuk lezen over de Behemoth in het boek Iyowb in de grondteksten. De Heere 

maakte dit beest als eerste. Maken betekent ASAH, maken om geofferd te worden. De ASAH 

is een belangrijke Levitische bediening. Zij zijn de fokkers. De Behemoth is prehistorisch, 

uitgestorven vee, maar meer nog : Vee in de onderwereld, ERETS, demonisch vee (BAQAR). 

Het komt van het woord BEHEMAH, de zoomorfischen, half dier, half mens, maar dan de 

dierlijke en de gevallen vorm, gemaakt voor vetmesting en offering. Er is dus een groot 

verschil tussen de BEHEMAH en de BEHEMOTH. Dat God hierover tegen Iyowb begon was 

niet zonder reden. Iyowb moest de BEHEMOTH overwinnen. De BEHEMOTH heeft OWN, 

lichamelijke kracht, welvaart, vruchtbaarheid, maar in de diepte betekent het afgoderij, het 

kwaad. Hij bezat OWN in zijn SHARIYR, wat spier betekent, en wat in diepte betekent : 

vijand (SHARAR). Ook betekent het navel van zijn buik (BETEN). We zien hier dus dat de 

satanische prosperity, gebaseerd op materiele lichaamskracht, huist in de spier, als de zetel 

van de afgoderij. 

 

Zijn ETSEM is zijn mannelijk geslachtsdeel, wat in diepte het talrijk zijn, en het dichtmaken 

van ogen (ATSAM). Dit is gemaakt van koper/ brons, NECHUWSHAH, wat komt van 

NACUWSH, rinkelende slavenbellen, en van NACHASH, de slang in het paradijs, van 

necromantie (contact met andere delen van de onderwereld). We zien dus hier dat de 

NACHASH, de slang, een deel is van de BEHEMOTH, namelijk zijn geslachtsdeel, die al 

klaar stond om zijn slachtoffers rinkelende slavenbellen te geven. Je zou de BEHEMOTH als 



een reusachtige kruizing tussen een zwijn en een rund kunnen zien, als een monstervarken, of 

monsterbuffalo, of gewoon als een kudde met verschillende soorten uitheems vee. Dit 

geslachtsdeel van de BEHEMOTH hing dus voor de ogen van Adam en Eva, en sprak, om de 

vruchtbaarheid en de daarbijbehorende profetie van God na te bootsen. De BEHEMOTH was 

RESHIYTH, het begin van God's werken, het beste deel op het pad naar God (DEREK = 

treden (pers), boogschutter (DARAK), in de zin dat het volk de BEHEMOTH moest 

veroveren. Het had te maken met een stuk van het beloofde land. RES van RESHIYTH is het 

hoofd-deel, het hoofd-orgaan, vergif, centrale deel, bron, waaraan God oorlog gaf in het 

Aramees (QRABA). 

 

Zij die promotie kregen (HAR) voedden hem/ fokken/ vetmesten, als een groot lijden wat ze 

moesten dragen (NASA). Zij mochten dit beest/ deze beesten dus niet overmoedig slachten. 

Dit heeft weer te maken met de ASAH, de fokkers. Dit is waar CHAY, het geheim van het 

horen en gehoorzamen, ligt en speelt (ook : spot). Het is dus de taak van de ASAH om de 

BEHEMOTH ook door spot te ontmaskeren, als een belangrijke taak in de oordeels-profetie. 

Zij die slaaf geworden zijn van God voeren dan hun spel op om met BEHEMOTH op een 

strategische manier af te rekenen, namelijk door het kruis. Zij worstelen met hem, maar laten 

zich niet verleiden om hem voortijdig af te maken. Dit gebeurt allemaal op de plaats van de 

wilde beesten in de grondteksten. In het Aramees : Waar de HAYEWTA spelen, de 

zoomorfischen (BEHEMAH, de wilde voormens). De BEHEMAH jaagt dus op de 

BEHEMOTH. Adam en Eva kwamen voor zijn geslachtsdeel te staan. 

 

Ook heeft hij zijn geheime schuilplaats in de weegschaal, de QANEH, wat betekent dat hij 

groot werd door gewichtig en belangrijk te doen, meer aandacht op de kwantiteit dan op de 

kwaliteit. Hij wordt bedekt gehouden met Tselel in het Hebreeuws, en Tellal, Telleala in het 

Aramees : vluchtigheid, honger, tantalos. Dat wil zeggen, het is nogal een snel dier, moeilijk 

om te vangen. Jagers die hem willen strikken zullen honger lijden. Het is nogal een 

ongrijpbaar dier. Maar dit is de tijd dat BEHEMOTH wordt ontmaskerd, en zijn schuilplaats. 

De BEHEMOTH zal worden gevangen en gefokt, zodat wat hij heeft gestolen van het volk 

van God hij moet teruggeven. Ook zal hij zijn gevangenen moeten loslaten. Daarom MOET 

hij tot God geofferd worden. 

 

De ERAB zijn de offeraars, hen van de palmboom (NACHAL), wat ook bezitten en erven 

betekent. Zij hebben de BEHEMOTH omsingeld, in de grondteksten. Zij bezitten hem en 

hebben hem geerfd. Zij komen dus voort uit de ASAH. Er mag niet geofferd worden buiten de 

ASAH (de Levitische fokkerij) om. 

 

De TANNIN, TANNINA in het Aramees is de slang, oftewel het geslachtsdeel van de 

BEHEMOTH, wat ook besproken wordt als de Leviathan. God draagt Iyowb op om met een 

stam ernaar toe te werken BEHEMOTH te offeren (zijn tong, zijn taal). Iyowb wordt 

opgedragen een haak door de APH (hart) van de slang, van het geslachtsdeel van 

BEHEMOTH, te halen, oftewel om de wurggreep te verbreken. In het Aramees wordt Iyowb 



ook opgedragen om de kaak of zijde van de BEHEMOTH te nemen door een navelstreng. De 

BEHEMOTH moet tot de BETEN, moederschoot van de onderwereld, gesleept worden voor 

geboorte daar om een eeuwige slaaf van hem te maken in de grondteksten. Ook zegt de 

grondtekst : doorsteken, uithuwelijken. Dit gaat dus weer heel diep. Dit gaat over de 

Hoseaanse/ Amazonische schijn-huwelijken (BERIYTH) om de vijand te ontmaskeren en te 

binden. LAQACH komt ook voor in dit betoog, als zijnde huwelijk, gevangenneming en 

(slaaf-)verkoop. Er zal een dogma worden opgericht, zegt de grondtekst. Maak hem tot een 

EBED OWLAM, een eeuwige slaaf. Maak hem tot een kip/ vogel (TSIPPOWR) om mee te 

spelen, en bindt hem vast voor uw meisjes (NA'ARAH). God spreekt tot Iyowb op een manier 

dat hij dat nooit alleen zou kunnen. God drijft hier eigenlijk een beetje de spot met Iyowb. 

Want wie kan nu die grote Leviathan verslaan ? Maar de grondteksten laten dus zien dat dit de 

slang is van het paradijs als het geslachtsdeel van de BEHEMOTH, van het demonisch vee. 

Aan het einde van het boek Iyowb, als God zijn oordeel begint, moeten er zeven 

geslachtsdelen van demonisch vee geofferd worden. 

 

God draagt Iyowb op om een vleesmaaltijd (KARAH) te maken van deze kip samen met zijn 

stam, om het in stukken te verdelen voor de Kanaanieten, om zijn huid te doorsteken, om hem 

kaal en naakt te plukken (GALAH), en om de URIM te gebruiken tegen zijn centrale deel, en 

op zijn hoofd. De slang had eerst vleugels, maar door de vloek moest hij door het stof gaan. In 

Openbaring heeft de slang weer vleugels als de draak. In de oorlog moeten de roofdieren zo 

ontwapend worden dat ze vee worden. Dan zal de oorlog overgaan in de jacht. Wij moeten de 

zegels verbreken en zien met wie of wat we werkelijk te maken hebben. Leviathan is in de 

grote ontmaskering een kip. Zo moet Iyowb hem behandelen, maar hij kan dit niet zonder 

God, dus eerst moet Iyowb in gaan zien dat hij God nodig heeft, en hoe hij God nodig heeft. 

 

God had Iyowb min of meer kreupel geslagen. We mogen ons het waarom hiervan afvragen. 

Iyowb was een rechtvaardige man. Waarom moest hij hier doorheen ? De rib in het paradijs, 

oftewel een mannelijk geslachtsdeel, in de diepte van de grondtekst, betekent 'kreupel'. De 

man had vele 'kreupelen', geslachtsdelen in zijn lichaam. Eén daarvan werd gebruikt om de 

vrouw te maken. De man werd min of meer kreupel gemaakt, en was geenszins de trotse haan 

die de man vandaag is. God slaat mensen terug naar het paradijs door hen kreupel te slaan. Zie 

het verhaal van Yaakob die door de Heere op zijn heupspier werd geslagen en kreupel werd, 

gevoelig voor de rest van zijn leven. Dit gebeurde in de ERETS, de onderwereld. De spier 

moest slinken, zoals er in de grondtekst staat. Yaakob betekent 'hij die onder de voet is 

gesteld, de druif, het kind', 'hij die geperst werd, getreden werd, als een druif'. Hij was de 

stamvader van Israel. Hij kreeg de naam Israel toen hij kreupel werd geslagen. Dat is de 

toegangspoort tot Israel. Wij moeten een ervaring in ons leven krijgen van geestelijk kreupel 

worden geslagen. Dit gebeurde ook onder de Amazonen, als ze een man krijgsgevangen 

hadden genomen. Dan werd hij kreupel geslagen. Hij zou dan een verhoogde vruchtbaarheid 

hebben. ZUWR, de donkere, uitheemse gnosis van Orion, vereist dit. Yaakob werd door 

ZUWR geslagen, zodat zijn spier zou slinken. De Amazonen deden dit ook zodat de man geen 

bedreiging zou vormen. Het had dus verschillende redenen. BEHEMOTH, het demonisch vee, 

hield het geheim van de lichaamskracht en prosperity vast in de spier. In het paradijs was men 

niet gemaakt van spieren maar van geslachtsdelen, hooguit met pezen. Als een profeet merkt 

dat hij een scheut van spierkracht door zich heen voelt gaan, dan is dat een aanval van de 

BEHEMOTH die hem tot een slaaf wil maken. Het paradijselijke lichaam bewoog door een 



soort van goddelijke erecties, door bloedpompjes. Je kunt je daar op richten wanneer je door 

BEHEMOTH wordt lastig gevallen. Ook kun je je richten op de verwijding van je pupillen in 

plaats van spierkracht toe te laten. 

 

Spierkracht geeft geboorte aan kinderen van de BEHEMOTH, aan Assur. Adam en Eva waren 

in de grondtekst verboden om de kinderen van Assur groot te brengen. De slag op Yaakob's 

heup was een grote stap terug naar het paradijs, naar de oorspronkelijke man. Yaakob ontving 

in zijn lichaam hiermee het paradijselijke vruchtbaarheidsdeel, wat in diepte kreupelheid 

betekent. De ZUWR had hem geslagen. De ZUWR zong overwinnings-liederen over Yaakob, 

waarin ze duidelijk maakten dat hij de onder de voet geplaatste was, dat ze hem hadden 

verbroken, kreupel hadden gemaakt. Hij werd de eerste Israeliet. Hij werd vanaf toen Yisrael 

genoemd, wat centrum betekent. Hij had het centrum van de BEHEMOTH overgenomen. De 

spier was gebroken, en geslonken. De ZUWR was in overwinnings-gejoel (lelien) over 

Yaakob's verbrokenheid, want vanuit hem zou nu een nieuw volk opstaan. Yaakob was nu 

gevoelig voor de ZUWR, voor de verre kennis van Orion, als een machtige sluis tot de 

onderwereld (ERETS). De ZUWR zong toen profetische liederen tegen welke stammen 

Yaakob, Yisrael, strijd moest voeren. Yaakob was aan de wijnstok, en moest getreden 

worden. Ook voor ons is dit de enige weg om waarlijk Israeliet te worden. Zijn wij geestelijk 

nog onkreupel, trots als de Leviathan (kip/ haan), dan zijn wij niet interessant voor de ZUWR. 

 

Door kastijding, het kreupel gemaakt worden, werd Yaakob geleid tot het 'horen en 

gehoorzamen', de SHAMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. De Overwinning Over Leviathan 

 

 

 



 

 

 

 

Het is natuurlijk nog maar de vraag of het wel daadwerkelijk om Egypte ging toen de 

Israelieten na de dood van Jozef in ballingschap leeften. Dit was weer in de ERETS, in de 

onderwereld. Telkens weer wordt het woord Mitsrayim gebruikt, wat belegering betekent, 

toren, burcht, als een omheinde plaats. Ook betekent het 'dubbele last'. De Paro, de leider, was 

in het Aramees een malaka, een wezen in de hemelse gewesten. Er was daar een ondergronds 

rijk waar kinderen in werden geworpen, de YEOR. In het Aramees was dit ook een vuur-

rivier. De Paro wordt in Yechezqel 29 beschreven als de grote TANNIYN, de slang. In het 

Aramees de oude slang, de Leviathan. Deze heeft geslachtsgemeenschap in de vuur-rivier, of 

in de ondergrond, de put waar de kinderen in werden geworpen, de YEOR. De YEOR is 

eigenlijk de gradaties van de ondergrond, van de put, waar de mensheid in viel door de 

zondeval. Er zullen haken door zijn kaak gaan, in Yechezqel 29, en de Leviathan zal in de 

wildernis worden geworpen, met al zijn vissen. Ook betekent wildernis 'mond' in de 

Hebreeuwse grondtekst. Hij zal dus gegeten worden. We zagen alreeds dat Leviathan in 

diepte een kip is die klaargemaakt moet worden. Hij zal geworpen worden in de plaats van 

wilde beesten. De mond komt van het woord DABAR, wat command, waarschuwen, 

bedreiging en overwinnings-liederen betekent. DABAR is daarom nauwverbonden met de 

lelien, het overwinnings-gejoel, waarmee BETEN, de moederschoot van de onderwereld, 

omringd is, als de wachters van de onderwereld. Hierdoor zal de kip dus verscheurd worden. 

 

Hij wordt tot OKLAH, wat in diepte vlees van gevogelte betekent. In het Aramees wordt hij 

geschonken aan de BEHEMAH (HAYEWTA). Door DABAR, het profetisch woord, jagen en 

eten zij. De mens moest dus de gevleugelde Leviathan, de TANNIYN, vangen en eten, maar 

zij lieten zich misleiden door de vrucht die hen voor ogen werd gehouden. Zo daalden zij af in 

de YEOR, de put van Leviathan, en hun kinderen gingen daar zelfs dieper in, op bevel van 

TANNIYN. 

 

Leviathan had het kinderrijk, de derde scheppingsdag, opgeslokt. Hij bood 'kinderen van 

Assur' aan, om de mensheid te misleiden. Yaakob belichaamde het kinderrijk. Hij was de 

druif, de getredene, het kind (vrucht = kind). Hij was de weg terug tot het kinderrijk, en werd 

hiertoe op de heup geslagen zodat zijn spier zou slinken, en hij kreupel zou worden. Hij streed 

met de Leviathan. Hij werd in deze strijd gelijkvormig aan de Leviathan, zijn kruis. Hij moest 

gebroken worden als de Leviathan. In Yechezqel 29 wordt de heup van de Leviathan, van 

MITSRAYIM, verbroken. Zowel Yaakob, MITSRAYIM (het kruis van Yaakob), als de 

hemel worden vertaald als 'belegering'. In hoofdstuk 30 worden de armen van Paro van 

MITSRAYIM (Leviathan, TANNIYN) verbroken/ afgekapt. Hierdoor zou hij zijn zwaard 

verliezen en ontwapend worden. 

 



Ook wij zullen 'onze armen' moeten 'verliezen' als wij los willen komen van de Leviathan. Dit 

betekent wij moeten ontwapend worden voor het Aangezicht van God. Dit gebeurde ook met 

Yaakob/ Yisrael. De Heere liet het Zwaard van Babel komen, de Babylonische ballingschap, 

wat scheuring betekent. De Leviathan zou overvallen worden door ANAN, wat het herstel van 

de goddelijke necromantie betekent, en goddelijke barbaren. De ZUWR zou afrekenen met de 

Leviathan, de oude slang, zoals het afrekende met de boom van kennis, Assur. Babel betekent 

ook 'vetmesten', 'fokken' in de diepte.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Geheimenissen Van Iyowb 6 

 

 

 

 

 

 

 

De tong van de BEHEMOTH moest geofferd worden door Iyowb en zijn stam. De tong is de 

taal in de grondtekst, het communicatie-systeem van de BEHEMOTH. De tong was een 

andere beschrijving van het besneden mannelijk geslachtsdeel. Doordat de top eraf was, de 

overkapping, 'sprak' het, en werd de Leviathan, als een valse profeet. Leviathan was de tong 

van de monsterlijke os, de BEHEMOTH, als zijn besneden geslachtsdeel, om de werken van 

God na te bootsen. Het was een valse Levitische orde. Daarom moest de ossentong geofferd 

worden. In het boek Iyowb 6 : 6 moest Iyowb in het Aramees de ossentong eten. In het 

Hebreeuws geeft dit profetische dromen. De connecties tussen de BEHEMOTH-demonen 

worden door het eten van de ossentong verbroken, zijn taal. Zo kunnen ze niet meer met 

elkaar samenwerken. Dit eten, TA'AM, is in de grondtekst ook het oordeel, en onderscheiden. 

De jacht op de BEHEMOTH-ossen, en het eten van de ossentong, is dus een belangrijk 



onderdeel in de Levitische bediening. Het houdt de oordeels-profeet scherp, en geeft hem 

profetische dromen. Dit zit in het sap en speeksel van de ossentong. 

 

In vers 7 in de grondteksten had Iyowb hier een hekel aan, want het maakte hem aggressief en 

oorlogsgezind in het Aramees. Ook maakt het hem zwak in het Hebreeuws. In het Aramees 

maakt het hem ook klagerig, wenend (YALAL), als een dronken man. Het maakt hem 

extreem emotioneel, overdreven toegewijd en overdreven hartstochtelijk, waarin hij zichzelf 

verliest, zo erg dat hij walgt van zichzelf. In het Hebreeuws maakt het hem depressief. In het 

Aramees is het als de plaag voor hem. Dan in de verzen daarna zien we weer het 

doodsverlangen en het vernietigingsverlangen van Iyowb. De dood, verbrijzelt te worden, zou 

hem vertroosten, want Iyowb heeft verder het heilige woord niet verloochend. In het Aramees 

is 'heilig' QDYS, wat een paradox inhoudt tussen maagdelijk zijn en tegelijkertijd een 

cultische prostituee. Natuurlijk is dat symbolisch. Iyowb heeft de QDYS niet verloochend. Hij 

heeft haar gehoorzaamt. Daarom kan hij nu gerust sterven. 

 

In de grondteksten zijn 'juwelen' zijn wapenen. In vers 14 moet hij vasthouden aan de Vreze 

van de Almachtige Vernietiger, Shadday. In het Aramees is dit de Vreze van ILLAY, de 

allerhoogste, superieure, verhoogde. Vreze is DEHLA, DEHLETA, 'secte', maar dat heeft dan 

te maken met een heilige secte. Het is de heilige afzondering, dwars tegen alles in. 

 

In de eerste verzen van hoofdstuk 6 wordt het duidelijk dat Iyowb dit allemaal zong, wat 

behoorde tot het horen en gehoorzamen, als een profetisch lied (NY in het Aramees). Hij was 

onder RUGZA, de goddelijke straf en kastijding, waardoor hij beefde. Hij was onstabiel. Hij 

was onder de Toorn van God, als een oordeels-profeet apartgezet. EALAHA, ALAHA had 

hem verschrikt, en hij was in een verschrikkelijk trauma van vrees. Ook al wist hij dat hij 

onschuldig was. In het Aramees is onschuldig zijn hetzelfde als 'overwinnen'. 

 

De ZUWR had hem geinspireerd met DABAR, profetische liederen van oordeel, 

waarschuwingen, command en aankondigingen. DABAR wordt in de grondtekst vergeleken 

met 'lelien', als overwinnings-gejoel, en overwinnings-liederen. Zij zijn de wachters van de 

onderwereld. De ZUWR zingt profetische overwinnings-liederen om aan te kondigen wat ze 

met de vijand zullen doen, om de vijand te intimideren. Ook bevestigen ze de woede van 

Iyowb. Iyowb worstelt met deze woede, en gruwelt hiervan. Dit is waar de profeet doorheen 

moet : de strijd met hemzelf. 

 

Dit hele verhaal brengt ons terug tot het feit dat de tong in het paradijs een mannelijk 

geslachtsdeel was. De mens was gemaakt van zulke tongen, waardoor DABAR, het 

profetische woord, kon vloeien. 

 



Iyowb moest tot de plaats komen waar juwelen waren als wapenen. Hij had de ANAQ, de 

heilige slavenketting, in zekere mate ontvangen. Wanneer wij gehoorzaam zijn met de ANAQ 

die wij hebben ontvangen, dan krijgen wij een hogere ANAQ, met hogere wapens, andere 

soorten van juwelen, als heilige esoterische sieraden. Hetzelfde zal gebeuren met armketenen 

en voetketenen. Hiertoe moeten wij dus het pad van Iyowb volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. Geheimenissen Van Iyowb 28 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt wel alsof het boek Iyowb in de grondteksten tegen alles ingaat wat we hebben 

geleerd, alsof alles een keerzijde heeft. Iyowb werd gedreven tot diepe hopeloosheid waarin 

de Geest moest plaatsmaken voor de bitterheid van de ziel. Eigenlijk is dat ook wel heel 

logisch. Pinksteren richtte zich op de Geest, terwijl Pasen zich op het lijden en het kruis 

richtte. De profetische roep was al geruime tijd om terug te keren tot Pasen. Het vraagstuk van 

de erfzonde is moeilijk te begrijpen. Al met al is het boek van Iyowb een mysterie. Iyowb 

werd beschreven als onschuldig en rechtvaardig, maar toch zien wij dat hij als een schuldige 

werd gehouden, zondig, en zelfs niet vergeven werd, om neer te dalen in eindeloze 

hopeloosheid (Iyowb 7). In het Aramees wordt in dit hoofdstuk de Geest (RUH, RUHA) zelfs 

beschreven als de oorzaak van veroudering, makende dat het leven maar een ademtocht is, 

leidende tot verderf. En dat is de opdracht van de Geest : Het MOET ons tot Pasen leiden, tot 

de wildernis. Dan vraagt Iyowb zich af of hijzelf de Leviathan is, de TANNIN. Iyowb werd 

op zijn knieen gebracht en gestrafd/ gekastijd (SWAM). Hij sprak dat er geen reine uit een 

onreine kon komen. Is dit dan alleen erfzonde, of ook erfschuld ? 



 

In het boek Iyowb is er een schuld van de rechtvaardigen. Wat houdt die schuld dan precies 

in, en is dit dan erfschuld, of een andere vorm van schuld ? In de strijd tegen de BEHEMOTH 

en de LEVIATHAN (TANNIN) wordt er telkens het woord 'GOHOK' gebruikt, wat spel 

betekent, spot en strategie. Omdat wij de Behemoth en de Leviathan als een kruis moeten 

dragen, zullen wij ook behandeld worden als hen, om zo hun macht te verbreken. Daarom 

moet de geest verbroken worden, en plaats maken voor de bitterheid van de ziel. Dit is dus 

een schijn-schuld, een schuld in het spel, wat de Behemah opvoert, de goddelijke 

zoomorfische wezens van het voor-paradijs. Ook is dit een schijn-erfschuld die dus 'in het 

spel' tegen ons gebruikt wordt. Wij komen dus tot de plaats van Iyowb waar geen vergeving 

is. Hier zullen we al die luxe christelijke verwen-artikelen niet vinden. Dit goddelijke spel, de 

GOHOK, is dus de manier om Behemoth en Leviathan/ Tannin te overwinnen. Dus diep van 

binnen moet dat ons een rust geven, en een wetenschap dat het maar een spel is, om 

Behemoth/ Leviathan te strikken. En dit is voor hen die streven naar de heilige gebondenheid 

en slavernij, die streven in Iyowb's voetstappen te wandelen, en zijn mysterie te kennen, en 

niet voor degenen die er maar op raak leven en zondigen, want zij leven dus onder 

daadwerkelijke schuld, en God zal met hen afrekenen. 

 

God zal ons ketenen met schijn-schuld en spel-schuld, om met de demonen in ons af te 

rekenen. Het is Zijn strategie, en het Iyowbitische pad. In het boek Iyowb zijn de zware 

Levitische gradaties gekerfd, en daarom is het voor ons van belang om van Israeliet, tot 

Leviet, tot Iyowbiet te worden. Dit is een stappenstelsel van diepe inwijding voor iedere 

oordeels-profeet. 

 

Iyowb werd geleid tot een soort van eeuwige verdoemenis van hopeloosheid. Dit was een 

heilige hopeloosheid, en het scheen de enige manier te zijn om los te komen van de Behemoth 

en de Leviathan. Het was een schijn eeuwige verdoemenis, in het spel van de Behemah. 

Oordeels-profeten leven met een heilige vloek op hun hoofd. Deze heilige vloek houdt hen 

rein van boze geesten, en houdt hen in gebondenheid tot God. Dan roept God Iyowb op om 

voor de URYA te jagen, leeuwinnen of grote vrouwen. In het Hebreeuws zijn zij de LABIY. 

Iyowb moest een YAHAB worden, een heilige jager en provider. Hij moest de jonge 

leeuwinnen tevreden stellen, oftewel het kamp (KEPHIR). Dit waren heilige, goddelijke 

vrouwen met zoomorfische kwaliteiten (vgl. BEHEMAH). Zij leefden in de MEOWNAH, 

wat niet alleen hol van wilde dieren betekent, maar ook de woonplaats van God. De Meownah 

is de duistere, verborgen tabernakel van God in de wildernis, de plaats van de wilde dieren, 

waar Iyowb naartoe geleid werd in de bitterheid van zijn ziel. 

 

We zagen hoe belangrijk de esoterische juwelen en sieraden zijn, de innerlijke sieraden wel te 

verstaan, de sieraden van de ziel en het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iyowb 28 is 

een plaats, een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. De KECEPH, de heilige 

lusten van de strijd. Een MAQOWM voor ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en 

reiniging. Dit is een plaats om vanuit op te rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier 

een arsenaal. Deze wapenrusting wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke 



lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. 

Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en 

slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar 

ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de 

wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken. Iywob zegt dat al 

zou zijn tegenstander een boek schrijven, hij zou het als een verentooi gebruiken (KLIL, 

KLILA). Ook worden wij dus eerst gevangen genomen en overwonnen door deze 

wapenrustingen. Ook is het de plaats van NECHUWSHAH, van NACHUWSH, rinkelende 

slavenbellen, en van NACHASH, de wetten van de heilige necromantie, van het observeren, 

en van de uitleg van de esoterische tekenen. Dit wordt gewonnen uit EBEN, stenen tabletten, 

relikwieen, monumenten (bijv. de gedenksteen van waar God de Israelieten hielp de 

Filistijnen te verslaan). Dit alles bevindt zich in een hart van vrees. Iywob zegt dat de Vreze 

des Heeren is de heilige secte des Heeren en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN 

is ook de hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt 

om een eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam. 

 

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt 

onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig 

Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de 

TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, 

afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. 

Dit heeft dus te maken met het gebied van de THUMMIM, waardoor men binnengaat door de 

URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht 

te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat Iyowb 28 op verschillende plaatsen 

uitbeeldt in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en erfenis betekent. Kinderen werden 

door PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de jongetjes moesten werken. 

De mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke mijnschachten, als een 

groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij beefden, waren 

onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, komt vlees 

voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-vuur, 

braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat 

geleerd is. De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het 

heeft het stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, 

CAPPIYR, zijn de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In 

Yechezqel 1 wordt de troon van God beschreven als van saffieren. 

 

28 : 7 – Het is een pad wat geen roofvogel (AYIT) kent, en geen gier (AYAH, hebzucht) heeft 

gezien. Dit duidt erop dat de windgod, het rijk der vogels, het rijk van de Geest, hier niets 

voor het zeggen heeft. Het licht, en de levenden, hebben hier niets in te brengen, en dat gaan 

we verderop ook weer zien. 

 

: 8 – De leeuwen hebben het niet verwijderd, hebben het niet plat getreden. 



 

: 10 – De YEOR wordt opengebroken, daar waar we allemaal opgesloten werden gehouden, 

tussen de rotsen van God, en zijn oog ziet YEQAR, pompen, wat te maken heeft met de 

pompen waarvan het paradijselijk lichaam was gemaakt, de besneden 'mannelijke' 

geslachtsdelen. 

 

Abbadown en Maveth (heilige verhongering) hebben het gehoord door de OZEN, het oor, het 

horen en gehoorzamen door gebeden (AZAN), voor het ontvangen van goddelijke 

openbaring. Dit gebeurde door SHEMA/ SHAMA, onderscheiding van getijden. 

 

In het Aramees : 

 

Iyowb 28 

 

: 1 – ATAR = Heilige Plaats, als een mijn NEPQA, NPEQ, waar ook hoofdtooien te vinden 

zijn. 

: 2 – PARZLA = Ijzeren instrumenten worden uit de stof gehaald (APHAR). 

 

MAZONA = VLEES = Het onderhouden van gescheiden vrouw en kinderen door de jacht, als 

een vorm van heilige slavernij, als een provider. 

 

Dit is waar Iyowb doorheen ging. De ZUWR (God) had hem de oorlog verklaard. Abbadown 

en Shadday, de twee goddelijke vernietigers, waren op jacht naar hem, en zouden niet rusten 

voordat zij hem naar de TSALMAVETH hadden gesleept. Iyowb werd in hopeloosheid 

ondergedompeld, waarin hij wegzonk tot een heilige verdoemenis, in de bitterheid van zijn 

ziel. God had hem niet vergeven. God had zich afgescheiden van hem, als een heilige 

scheiding. LET WEL : Dit behoorde tot het goddelijke spel wat nodig was om de Leviathan 

tot verbreking te brengen, de gevleugelde, de Geest. Deze rituelen komen ook heel sterk voor 

in Betelgeuse in Orion. Het is een diepe Iyowbitische theologie, als de wet van scheiding, 

TOWRAH. Als wij los willen komen van al die valse Levitische offergeesten waarop de hele 

samenleving is gebaseerd, dan zullen we het Iyowbitische pad op MOETEN gaan. Er is geen 

andere oplossing. Overal om ons heen zijn er valse fokgeesten, en wij zijn het vee. De lucht 

ziet er zwart van. Als wij heilige Levieten zijn geworden, dan moeten wij deze behoudenis in 

vreze en beven bewerken door tot de diepte hiervan te komen door Iyowbitische Levieten te 

worden. 



 

: 5 – Onder haar is de URIM (Nur/ Nura). 

 

: 6 – DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

 

: 8 – De HAYEWTA, de zoomorfische wezens die de troon dragen, de BEHEMAH, wilde 

dieren, hebben deze plaats niet vertreden (Hebreeuws : Ze hebben het niet verwijderd). We 

hebben hier dus te maken met een belangrijke paradijselijke plaats in de onderwereld. 

 

: 9 – Hier worden de drugs van de promoties (HAR, Hebreeuws) gegrepen. Drugs = 

IQQARA, wat ook voet en schoot betekent. Iyowb ging dus in het spel om de Leviathan te 

verslaan door allemaal promoties heen, waardoor hij kwam tot de bittere kruiden en de drugs 

van de moederschoot van de onderwereld. Naakt, maar toch 'bedekt' door de heilige sieraden, 

zijn wapenen. 

 

: 10 – De vuur-rivieren (NAHRA) worden uitgehouwen, worden onderscheiden en verdeeld, 

opengebroken (Hebreeuws). 

 

: 11 – Het occulte, verborgene, TAHPI, TAHPITA, wordt gebracht tot de URIM, de NUHRA, 

NHOR, licht van de ogen, vuur, nachtzicht, de gradaties van duisternis die een beeld vormen. 

 

: 12 – De heilige plaats van de SUKKAL/ SUKKALA, intelligentie, zintuig. 

 

: 13 – Geen sterveling kent of heeft ervaring met/ omgang met/ heeft gezien : GINZA, 

GANZA, GAZZA, de opslagplaats van schatten, de opslagplaats van heilige literatuur. Het 

wordt niet gevonden in het land der levenden/ ongemengden. 

 

: 14 – Wordt niet gekend door de Tehowm (diepte) en Yam (zee). 

 

: 21 – Ook verborgen voor de PARHA, de vogels van de hemel (Geest). 



 

: 22 – Door het oor/ opening van de schoot, hebben Abbadown, Hel en Verhongering SEMA 

gekregen, profetische instructie en gerucht. 

 

: 23 – God (EALAHA) weet en onderwijst de weg, de ordes, van haar rituele slachtplaats 

(DUKKA, DUKKETA). 

 

: 24/ 25 – Hij heeft het gewicht/ de mate van Geest (RUH/ RUHA) bepaald, en schreef 

instructies voor visioenen en profetische liederen. Hij gaf de grenzen aan. 

 

: 28 – Zie, de DEHLETA, secte, vrees, relikwie, van EALAHA is BUYYAN, BUYYANA, 

intelligentie en gedachtenloosheid. 

 

De DUKKA, de heilige rituele slachtplaats wordt hysterisch bewaakt door de URIM en de 

THUMMIM. Toch is de spel-gradatie zo hoog, dat er eigenlijk niets mis kan gaan, en er dus 

veel innerlijke rust is. God draagt Iyowb op om te jagen voor de goddelijke leeuwinnen, 'grote 

vrouwen' (Aramees : URYA, Hebreeuws : LABIY) en haar welpen, het kamp (KEPHIR). Hij 

moest hen MAZONA verschaffen, wat erop duidt dat zij van hem waren gescheiden, maar hij 

was nog steeds aan hen verbonden voor slavendienst. Dit gebeurde in en rondom de 

tempelplaats, de MEOWNAH, de zwarte tempel. Hier komen dus alle verborgen duisternissen 

van het Oude Testament aan hun trekken. De TOWRAH, een opperhoofd van de ZUWR, de 

wet van scheiding, had IYOWB veroordeeld, als een toets-oordeel. Als wij enig contact met 

God willen hebben, dan gaat dat door deze wet, de scheiding van het goddelijke. Ook Jezus 

ging hier doorheen, afgescheiden van God in de donkere nachten van Getsemane en Golgotha. 

Ook Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding. Dit gebeurde in de BAYITH, een 

onderwereld-gevangenis, een opslagplaats (lever). Er is in de onderwereld maar een hele 

dunne lijn tussen huwelijk en scheiding. 

 

Dus in de diepte van de Levitische priesterdienst, in de Iyowbitische levels, is het belangrijk 

om lost te komen van allerlei religieuze romantiek van 'De Geest en de Bruid zeggen kom,' 

want daar winnen we de oorlog niet mee. We moeten het bruiloftsfeest van het Lam loslaten. 

Wij moeten dat opofferen aan God, en het kruis met de daarbij horende scheiding (!) 

aanvaarden. Wij moeten komen tot de duistere OHEL, tent, de MEOWNAH. De scheiding is 

belangrijk om allerlei soort van valse huwelijken met de Leviathan te verbreken. Wij moeten 

de MAZONA-kraal van de heilige scheiding in onze ANAQ, halsketen, daartoe ontvangen. 

Ook kan de MAZONA gezien worden als een extra snoer in de ANAQ. Hierdoor blijven wij 

verbonden met de MEOWNAH, de zwarte tempel waarvoor Iyowb moest jagen. 

 



Iyowb 39 (NBG) 

 

1 Kunt gij een prooi jagen voor de leeuwin en de begeerte der jonge leeuwen vervullen,  

2 wanneer zij wegduiken in hun holen, in het struikgewas op de loer liggen?  

 

Volgens Levitische voorschriften mogen we dit alleen door MOWED doen, de goddelijke 

oproep, dus in dit geval door de MEOWNAH MOWED, de duistere tent van de goddelijke 

oproep. Dit betekent dat wij eerst door God geroepen moeten zijn, en vanuit zijn tent moeten 

werken, vanuit de URIM, en de ASH, zodat er geen onschuldigen op het jacht en oorlogs-

altaar terecht zullen komen. De strijd is tegen het kwaad, zoals de Aramese grondtekst laat 

zien. Degene die hier geen gehoor aan zou geven zou verbannen worden. 

 

Het is belangrijk om vee/ prooi te kunnen onderscheiden. Daarom gebruikten de Levieten ook 

nog een extra steen : de PESSA, de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 

'verdelende' oftewel onderscheidende steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te 

bepalen welke bokken er zijn, en hoe ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus 

raad in jacht, offer en oorlogs-strategie, en werkt dus samen met de URIM. Als Leviet is het 

dus belangrijk om je met deze steen te bewapenen, om deze steen in je hart te ontvangen. 

Deze steen is door de Heere gegeven. 

 

Door deze ontmaskeringen en offeringen komen de kanalen van God vrij, om Zijn Woord, 

DABAR te brengen. Wij mogen ons dus bewapenen met de PESSA, en ook met ASH, het 

goddelijk vuur, en we moeten zorgen dat we leven vanuit de MEOWNAH, de duistere tent 

des Heeren. Zo zullen wij niet schuldig zijn aan het vergieten van onschuldig bloed. Ook 

moeten wij dus bewapend zijn met de URIM, de toetssteen. Alles zal aan de URIM getoetst 

moeten worden. In de grondteksten is de URIM ook een vuur, en dat vuur moet de 

verschillende onderdelen en samenwerkingen van ons leven en lichaam bewaken. URIM moet 

de wachter zijn van onze mond. Zij is het wezen van de ZUWR. 

 

Omdat overmoed nog steeds een erg gevaarlijke macht kan zijn in deze gebieden, is het 

belangrijk dat wij de ALAM-kraal in onze ANAQ hebben, of als een extra snoer. ALAM is de 

heilige stomheid. Zo kan alleen God onze mond openen. 

 

Overmoed is belangrijke jachtprooi. TRAB, TARBA is trots, overmoed en offerdieren-vet in 

het Aramees. Dit moesten de Levieten offeren. In het Orions is dit een aparte groep van vee, 

een soort reuzen-buffaloes, iets groter dan de buffaloes die wij kennen op aarde. Iyowb werd 

bekleed met dierenhuiden, OWR, als een bewapening. Wij moeten de huiden van de TARBA 



dragen om veilig te zijn tegen de TARBA en niet door hen bezeten te raken. Ook droeg Iyowb 

dieren-beenderen voor dat doel. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Geheimenissen Van Iyowb 10 

 

 

 

 

 

 

 

Als Iyowb zijn hoofd zou verheffen, zou de URYA jacht op hem maken. Trots werd absoluut 

niet getolereerd, dus moest Iyowb voor zijn eigen bescherming jagen op de TARBA, de 

Orionse demonische reuzen-buffaloes. Anders zouden zij bezit van hem nemen, en dan zou 

hij in problemen komen met de URYA, de goddelijke leeuwinnen of grote vrouwen. Zij 

zouden bij de minste trots jacht op hem maken en hem gevangen nemen. Trots is 'ontsnappen 

uit de heilige gevangenschap.' Trots maakt korte metten met de heilige slavernij. De URYA 

zou hier geen genoegen mee nemen. 

 

 

 

Job 10:15,16 

 



15 Indien ik schuldig stond – wee mij! en was ik onschuldig – ik zou, zat van smaad,  

en ziende op mijn ellende, mijn hoofd niet kunnen opheffen.  

16 Zou het zich verheffen, dan zoudt Gij als een leeuwin (URYA, grote vrouwen, Aramees) 

jacht op mij maken en mij gevangen nemen (Aramees), en uw wondermacht (GANBARA, Orion, 

Aramees) tegen mij opnieuw tonen. 
 

 

: 17 – De URYA zou de Toorn op hem vergroten, de RUGZA, de goddelijke gezonden 

kastijding/ straf/ oordeel waardoor hij als een bevende wordt. Steeds nieuwe wapenrustingen 

zouden tegen hem komen. 

 

: 22 In het Aramees wordt het duidelijk dat elke ontsnapping (SILHY) een diepere duisternis 

(grotere kastijding) is, als een put waarin hij valt. 

 

In vers 11 had de URYA hem bekleed met dierenhuiden, scalps, en voorhuiden van dieren 

(MSEK). De URYA had hem gemaakt van pezen, zenuwen en mannelijke geslachtsdelen : 

GYAD, GYADA. 

 

RES, RESA, de top van de muur, top van de bedekkende steen (capstone), van het hoofd, is in 

het Aramees ook 'de eerste vruchten', oftewel Geest, Pinksteren. Dit mocht niet in Ijowb 

oprijzen, anders zouden de URYA hem neerjagen en gevangen nemen. Iyowb was besneden 

op de top van zijn hoofd (scalpering), en dat mocht niet meer teruggroeien, want dan zou hij 

een probleem hebben met de URYA. 

 

Hij moest strijd voeren tegen de trots, de TARBA, de top van zijn hoofd. Hij moest 

Pinksteren, de Geest, achter zich laten, en verder reizen tot de bittere kruiden van de ziel. De 

Geest leidde tot de scalpering. Hiertoe was de URYA gezonden. 

 

In vers 4 ontdekt Iyowb dat de mannelijke geslachtsdelen van God ogen hebben om de 

stervelingen, bruidegommen, te zien, en te zien wat zij zien, als een profetische kwaliteit. De 

URIM is op de top van deze mannelijke geslachtsdelen. Zo is dus ook het paradijselijke 

lichaam. In vers 1 heeft de ziel van Iyowb niet alleen een afschuw van het leven, maar ook 

van de behoudenis in het Aramees. Behoudenis is ook een romantische christelijke term waar 

we verderop op het pad niet ver mee komen, vooral als we tot de Iyowbitische levels komen. 

We zijn zo langzamerhand zo overbehouden geworden dat we God's werken niet goed kunnen 

doen, en profetisch zijn vastgeraakt, ver weg van het kruis, ver weg van God's duisternis. De 

geesten van trots en hebzucht hebben ons verblind. In de Iyowbitische levels gaat het meer 



om de heilige verlorenheid, hopeloosheid, en de heilige verdoemenis. Levieten in hogere 

levels ontkomen niet aan deze levels van de Iyowbitische oordeelsprofeten. 

 

Trots, overmoed, TARBA, oftewel offerdier-vet, bedekt de ingewanden, de GEWAY, de 

hebzucht. Wij moeten dus de TARBA overwinnen en vandaaruit de GEWAY. 

 

Oordeels-profeten waren geen lieden die feestjes hielden in de stad. Nee, ze leefden diep in de 

wildernis van de onderwereld van wat de natuur hen daar gaf. Het waren jagers, strijders, 

slaven, gevangenen, asceten, martelaren, die in diepe gevangenis en slavernij leefden aan een 

mysterie wat ze niet konden bevatten. Nee, ze hadden geen romantische verhouding met God 

als met een geliefde. Geen chique etentjes met de Geest van God, maar zij droegen de bittere 

kruiden van de Heilige Ziel. God was niet hun bruid die hen verwende met dure cadeautjes, 

en die altijd voor hen klaar stond voor een goed gesprek, en voor bemoedigingen wanneer zij 

dat nodig hadden. Nee. God was hen een wild dier, de URYA, als een groep leeuwinnen, de 

stam van grote vrouwen, een deel van de ZUWR, de duistere, verre gnosis/ kennis van Orion. 

Oordeels-profeten waren apart gezet in toorn. Er was geen ontsnappen aan, en ze gingen 

gebukt onder ondragelijke lasten. Zij waren kinderen van de verdoemenis. 

 

 

 

Hoofdstuk 7. Geheimenissen Van Iyowb 19 

 

 

 

 

 

 

 

De URYA zijn wapenen van de oordeels-profeet. Eerst wordt hij zelf door deze wapenen 

aangevallen en gevangen genomen, om zo een slaaf te worden van die wapenen. Dit is 

belangrijk, anders zou de profeet de wapenen verkeerd kunnen gebruiken. De wapenen 

werken vanuit zichzelf, en gebruiken de oordeels-profeet als een leeg kanaal. We zagen dus 

dat het huwelijk een oorlogs-strategie was, om de oordeels-profeet te onderwerpen, en dit zou 

onherroepelijk eindigen in een scheiding, zoals we zien bij de oordeels-profeten van het Oude 



Testament in de grondteksten. God is in de hogere levels verre van romantisch, maar een wild 

dier. God kan niet getemd worden. God temt de oordeels-profeet. Wel moet de oordeels-

profeet ongetemd blijven en worden als het aankomt op wereldse zaken. De oordeels-profeet 

moet zich laten bewapenen door de URYA. Hij moet al zijn dromen opgeven van romantische 

onderonsjes met God. In het boek Iyowb beschouwde en behandelde God (de URYA) Iyowb 

als een vijand. Iyowb kwam van het rijk van de Leviathan. 

 

Hij werd door de URYA neergejaagd en naar hun hol gesleept. Iyowb was in de grondteksten 

door gevaarlijke wilde dieren van Orion aangevallen. Dit waren geen aardse wilde dieren, 

geen aardse leeuwen, maar goddelijke leeuwen en wilde dieren, van Orion. 

 

19 : 11 – God (URYA) beschouwt hem als een vijand, BELDBAB. 

 

: 26 – Huid moet geschonden (besnijdenis, scalpering, etc.) worden, zodat het mannelijke 

geslachtsdeel een oog ontvangt en God ziet/ visioenen krijgt/ visitaties. 

 

: 27 – De visioenen door de URIM op het mannelijke geslachtsdeel zal de wapenrusting en de 

jachtrusting, en het juk (teugels), en de nieren (zetel van gevoel) naar een hoger level van 

dogma brengen. De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke lichaam van de 

onderwereld vormen moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de URIM, de ogen die op 

hen geplaatst zijn om visioenen voort te brengen. Deze uitrustingen bestaan ook uit ringen en 

piercings (juwelen) – KELIY. 

 

In het boek Iyowb worden de uitrustingen gewonnen uit de APHAR, het paradijselijke stof en 

vuil. 

 

: 23, 24 – Dat zijn woorden voor eeuwig in KEP, KEPA (juwelen, hagelstenen in het 

Aramees) worden gekerfd, als merktekenen. Dit kerven gebeurt door het metaal/ ijzer van het 

mannelijke geslachtsdeel (QNE, QANYA, het mannelijke geslachtsdeel als een kerf-priester). 

Daarom is het belangrijk de URIM te ontvangen, door de schending van de huid (Dit is ook 

het gebruik van dierenhuiden). 

 

Door dit process wekt URIM dus THUMMIM op, de volgroeiing, volmaking, het naar een 

hoger level gaan. Door pezen, zenuwen en bloedvaten worden de mannelijke geslachtsdelen 

aan elkaar verbonden om het tot een hoger geheel te brengen. 



 

De demonische dierenhuid moet dus geschonden werden, gesneden, zodat de basis van 

profetie gelegd kan worden, en er groei zal plaatsvinden in profetie. Hierdoor worden de 

URIM en de THUMMIM ten volle hersteld. Dit is waarom de URYA jacht vereist, strijd 

tegen demonische machten, en schending van de demonische huid. Onze messen mogen niet 

rein zijn van bloed. Wij moeten het jachtveld op en het strijdveld op, anders zullen onze 

profetische kwaliteiten vervagen en corrupt worden. Ook onze eigen huid moet dus besneden 

worden, en daar zal de URYA zorg voor dragen. Boven alles moeten wij streven te 

profeteren, profetisch te leven, anders is alles een verloren zaak. Boven alles moeten wij 

streven naar de heilige gebondenheid en heilige slavernij om zuiver te zijn. Wij zijn niet 

geroepen om bruidegompje te spelen, maar wij worden de wildernis ingeroepen om met de 

wilde beesten te zijn. Zie daar te overwinnen en je weg te vinden. Zie daar tot de diepere 

esoterische sieraden te komen. Het leven is in de diepte een ascetisch sieraad van nauwgezette 

discipline, van ijzeren wetten waaraan niemand kan ontkomen. Het leven is geen 

bruiloftsfeest. De bruiloft was slechts een oorlogs-strategie. Het zal zijn als in de dagen van 

Noach : mensen eten en drinken, en mensen huwen, en ze hebben het belangrijkste vergeten. 

Ze verspillen hun zaad aan elke hoge boom, en hebben het goddelijke zaad, MAYIM, 

verlaten, en de betekenis hiervan vergeten. Iyowb walgde van dit leven, en van deze valse 

behoudenis. Hij wist dat deze afvalligen diep verstrikt waren in de oorlogswetten van de 

URYA. 

 

Hij lag tussen de URYA in, maar niet als een echtgenoot. Hij sliep aan hun voeten, maar hij 

werd niet als een vriend beschouwd. Hij werd in de gaten gehouden. Hij was een vijand (vers 

11), een BELDBAB. Hij was een gevangene en een slaaf. Hij was een balling. Het boek van 

Iyowb is een boek van smekingen gericht aan de URYA, maar al wat hij kreeg was 

genadeloosheid. Diep in zijn hart walgde Iyowb van genade, van behoudenis, want wat zou 

het hem brengen ? Het zou hem alleen maar verder doen afwijken. Hij zei : 'Zouden wij het 

goede van God aannemen, en niet het kwaad ?' Iyowb had ook geleerd het lijden te 

aanvaarden. Het lijden bracht hem visioenen, het bracht hem de URIM. Die visioenen en 

dromen waren zo verschrikkelijk dat hij naar de wurging verlangde, naar de slavenketting. Hij 

verlangde naar Abbadown, de hel, vernietiging. Gelijktijdig werden zijn wapenrusting en 

jachtrusting en verder alle andere uitrustingen opgehoogd, maar dit was ook zijn juk. Het 

verteerde hem, consumeerde hem. Hij kreeg een nieuw lichaam, maar daarvoor moest hij door 

al deze martelingen heen. Door de kastijding leerde hij gehoorzaamheid. 

 

Alles wat de URYA hem hadden geleerd werd in hem gekerfd. 

 

 

 

 

Jesaja 5: 25-30 



 

Het volk uit de verte (vgl. ZUWR) 

 

25 Daarom is de toorn des HEEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen 

uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als 

vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.  

26 Daarom heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der 

aarde; zie, haastig, ijlings komt het.  

27 Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert noch slaapt; de gordel zijner heupen wordt 

niet losgemaakt en de riem zijner schoenen breekt niet;  

28 zijn pijlen zijn gescherpt en al zijn bogen zijn gespannen; de hoeven zijner paarden zijn als 

keisteen en zijn raderen (ringen, Aramees) als een wervelwind;  

29 zijn gebrul is als dat ener leeuwin (URYA, Aramees) en het brult als jonge leeuwinnen (URYA, 

Aramees); het gromt, grijpt buit en bergt die, zonder dat iemand redding brengt.  

30 Het zal te dien dage over hen heenbruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde, zie, 

er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken.  
 

 

Yirmeyah 2 : 14-15 

 

'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover 

jonge leeuwinnen (URYA) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een woestenij gemaakt, zonder 

inwoners.' 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 8. Geheimenissen Van Iyowb 23 – Het Openbaar Worden Van De THUMMIM – 

De Dodenreis Van Iyowb 

 

 

 

 

 

 

 

De Levieten hadden een heilige opdracht om te zoeken naar de THUMMIM, een allerheiligste 

profetische steen, die 'volmaking en perfecties' betekende. Zij konden tot deze steen komen 

door de URIM, de steen van het testen. Dit was voor de Levieten een reis naar de THUMMIM 

die hun dienst tot God zou ophogen. 

 

In het Aramees wordt Iyowb zelf beschreven als zijnde de THUMMIM. Hij werd beschreven 

in Iyowb 1 als perfect, oprecht, compleet en onschuldig (TMYM, TAMMIM). 

 

Het is belangrijk voor Levieten en oordeels-profeten om op te klimmen in de graden van de 

THUMMIM, in de Iyowbitische graden. De URYA zal hiertoe eeuwige inkervingen moeten 

maken in ons en onze esoterische sieraden, met de woorden van Iyowb om die graden uit te 

beelden. 

 

In de grondteksten was Iyowb een heilige necromancer, een sjamaan, die een heilige 

dodenreis moest maken door de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij moest hierbij door de 

nodige initiaties gaan, inwijdingen, uitgevoerd door de URYA. Hij moest allerlei wilde 

beesten in de onderwereld ontmoeten. Je zou het dus ook een soort van dodenboek kunnen 

noemen. 

 

Iyowb 23 

 



: 2 – Nu wordt zijn bitterheid en strijd (MARAR) tot een spel. Zo diep is hij gekomen dat 

alles tot een spel wordt. Hij begint de spel-kwaliteiten van zijn lijden te zien, als de gradiaties 

en objecten van een machig en reusachtig spel in de wildernis van de onderwereld. 

 

: 3 – Iyowb is zoekende naar de troonplaats van God/ URYA, de MAWTAB, de tafel van 

God, goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees. 

 

: 4 – De MAWTAB is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor 

het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met 

bestraffing en kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws. 

 

: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit 

profetische liederen zouden voortkomen (chants) – NY in het Aramees. En hij zou God's 

instructies van de URYA begrijpen. 

 

: 6 – Zou God met overmacht tegen hem strijden ? Nee, maar hem vullen met vreze, 

relikwieen, vroomheid, religie en heilige secte – DEHLETA. 

 

: 7 – Ervaring zal hem laten overwinnen. 

 

: 10 – God zou hem niet voortdurend het leven zuur maken, want God kent zijn wandel en 

dogma. Toetste God hem, dan zou hij als een verentooi tevoorschijn komen, hebbende de 

windgod/ geest overwonnen. 

 

: 11 – Zijn voet zou een institutie oprichten als een pad. Dit is het pad van Iyowb, van de 

THUMMIM. 

: 14-17 – EALAHA (God, Aramees) heeft hem verschrikt. Hij is verschrikt over wat 

EALAHA over hem heen zal laten komen. (SHADDAY, Almachtige, Hebreeuws) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9. Het Grote Schandaal Der Eeuwen – Het Openbaar Worden Van De URIM 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben gezien dat Iyowb de archetypische personificatie van de Thummim is in de 

Aramese grondtekst. De Thummim is de steen van de voleinding, vervulling en perfectie. 

Door de Urim steen wordt alles gezift. De Urim is de toets-steen. De Thummim brengt het 

zuivere, pure, gezifte Woord van God. Jezus als het Licht is in het Aramees de Urim. Het 

christendom was opgezet om de weg naar de Urim te versperren. In de Orionse geschriften is 

de vader van Iyowb, Uribir, de Urim. En er werd voorspelt dat de naam veranderd zou 

worden. Dit is door Orionse geesten gebeurd. Het christendom is als een groot zegel opgezet 

om de Urim te bewaken. Deze geesten vreesten de Urim. Nog steeds is deze mythologie een 

weg waar we ons doorheen moeten werken, als een kruis. Er valt esoterisch gezien altijd wel 

wat mee te doen, en alles krijgt zijn plaats. 

 

Het verlangen naar Jezus is dus eigenlijk het verlangen naar de URIM die het verborgen 

houdt, het gezuiverd worden om tot de Thummim te gaan. Veel verlangen van christenen naar 

Jezus is om mee te doen de URIM weg te houden. Ze hebben namelijk teveel te verbergen. De 

Urim is een verterend vuur. De Urim brengt de waarheid aan het licht. In deze tijden zullen de 

sluiers van de Jezus-samenzwering geheel verscheurd worden en aan het licht gebracht 

worden. Niemand zal het openbarende vuur van de Urim kunnen tegenhouden. 

 

Dan zal ook de weg tot de Thummim onthuld worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. De URIM En Het Christus-Mysterie 

 

 

 

 

 

 

 

In het boek Iyowb in de Aramese/ Hebreeuwse grondteksten is de URIM een slavenjuk, een 

slaven-uitrusting, dit om te testen of alles wel goed met God verbonden is, en of de werken uit 

God zijn. De Urim is een toetser. Jezus als het Licht is in het Aramees de URIM, en houdt de 

URIM verborgen. Deze samenzwering gaat heel diep. Al die christelijke karakteristieken zijn 

items van het onderbewustzijn om de mens in slaap te houden. Zij zijn gemaakt als sluiers. 

Wij moeten daarom doorreizen tot de diepere betekenissen en dat wat er achter ligt. Wat 

houdt het verborgen ? 

 

Als de sluiers van het Jezus syndroom gescheurd worden, dan wordt de URIM zichtbaar, de 

goddelijke steen van het toetsen. Deze steen is een steen des aanstoots, zoals Jezus dit was. 

Jezus droeg vele karakteristieken van de URIM, maar ook hield hij het verborgen. Natuurlijk 

was zijn naam niet Jezus. Jezus was maar een Westerse naam voor deze persoon. Ook was de 

mythologie uit het Oosten over deze man herleid van veel oudere bronnen over Christus-

figuren. Men moest daarmee aan de gang, want men was nu eenmaal in die domeinen 

gevallen waar een vorst heerste die men Christus noemde. Men moest ermee klaarkomen, 

men moest een simulator opstellen, men moest deelnemen aan het plan van de meesterspion, 



waar ook het Eeuwig Evangelie op duidt. Zo diep was de mens gevallen. Er werd de mens een 

vlot toegeworpen vol onreinheid, maar daar moest de mensheid het mee doen. 

 

De Christus werd door het corrupte leiders-volk gesmeden als een slaaf van de regering. Dit 

gebeurde al in het oude Egypte, het oude Griekenland, het oude Rome, Babylon, en de oud-

Oosterse en Sanskrite samenlevingen. Het was een erfenis. De erfenis schreeuwde om 

geanalyseerd te worden, uitgelegd te worden, om enigszins een draai aan het verhaal te geven, 

om mensen te verlossen van de slavernij. Men moest het zien als code, en men kon de code 

veranderen. Hierdoor kwamen de vele gnostische en esoterische genootschappen opzetten. 

 

Er zal een pad van Christussen zijn naar een meer zuivere bron. De aarde heeft zoveel 

Christussen. Feit is dat God Zijn Christus zond als een simulator, als een eersteling, als een 

spion onder de vele christussen. Men moest klaar komen met het hele Christus-mysterie. 

Christus is een heenwijzer, een sluier. Christus verbergt de URIM, de Heilige Slavernij, de 

Heilige Gebondenheid. Alleen in die zuivere gebondenheid kunnen wij toetsen. 

 

Om van allerlei valse en wereldse christussen verlost te worden moeten wij de URIM 

ontvangen. De URIM zijn de heilige sieraden die de waarheden van God dragen, en Zijn 

plannen, om die door ons tot heilige uitvoer te brengen. Het bevat ook de heilige halsketen. 

Het bevat ringen en piercings. Hierdoor moest Christus gepierced worden met spijkers. 

Hierdoor werd Christus als de ekster gehangen om voor gevallen engelen bevrijding te 

verkondigen in het Eeuwig Evangelie in de voortijd. Dit is dezelfde wurging waar Iyowb naar 

verlangde. Doordat er door het Eeuwig Evangelie items aan worden toegevoegd, komt de 

URIM tot gestalte. 

 

Kruizen werden gebruikt om Babylonische slaven te worden. Het was een regerings-symbool, 

waardoor ook goden als slaven aan Babylon werden geketend. Griekenland en Rome namen 

dit ook over, maar er is diepere bevrijding in de halsketen, de heilige wurging. Zo komen wij 

dichter tot de URIM. Het kruis is een heenwijzer. De gekruisigde is een heenwijzer. 

 

Christus was een middel wat van wereldrijk tot wereldrijk werd overgedragen om de 

mensheid gebonden te houden aan het systeem. God zond Zijn eigen Christus daar dwars door 

heen, maar dit was om hem terug te leiden tot de URIM, het toetsende vuur, het licht wat 

duisternis was, oftewel het nachtzicht. Wij moeten het heilige slaventuig ontvangen om 

verbonden te worden met God, en niet onze voorouders onfeilbaar verklaren, want dan volgen 

we weer mensen. Vrees voor mensen spant een strik. De duivel had zich diep in de bijbel 

vastgeworteld, ook in het hele Christus verhaal. Hoe kon het ook anders. De mensheid was zo 

afgedwaald. Ze waren nog niet klaar voor het zuivere. Ze waren overgeleverd aan hun 

begeertes. Ze hadden de URIM verworpen en het verstand tot koning gemaakt. 



 

Het volk koos een Christus, een middelaar, want zo kon het volk God en de Urim verborgen 

houden. Alles werd aan priesters overgedragen. Men vond heel wat afleiding in het lezen van 

de Bijbel als een excuus om niet met de URIM bezig te gaan. Het beeld van Nebukadnezar 

werd uitgemeten : 60 + 6, als het beeld van het beest, 66 boeken in je hand en gememoriseerd 

in je hoofd, het merkteken van het beest. 

 

Dus Christus werd door de staat opgericht voor die taak, om mensen tot slaaf te maken aan 

het beest, opdat zij de draak zouden aanbidden. Van de wurging mocht niet gesproken 

worden, van de bevrijding van gevallen engelen mocht niet gesproken worden. Het kruis en 

Christus was genoeg voor Babylon. Er mocht geen wurging zijn, want dan zou de Geest, de 

adem, sterven. De windgod moest in stand gehouden worden, om mensen verblind te houden 

in prosperity, en hen laten zijn als supermensen, allemaal voor de arena. 

 

Of je ontvangt de URIM, of je ontvangt Babylon. Weest onderwezen in de strategieen des 

Heeren. 

 

De Christus was opgezet door de Heks van Babylon, oftewel de Heks van Saturnus. Deze 

lagere aardse gewesten waarin wij wonen zijn in de handen van de Babylonische vorst 

genaamd 'Christus' die deze landen heeft behekst. Dit was waarom de Heere de Christus-

Simulator opzette. Wij moeten klaarkomen met dit project. 

 

Waar heeft alle Christus-verafgoding toe geleid ? De arena's. Ook de Christus die God had 

opgezet leidde tot de arena's, tot de strijd. Christus leidt tot de oorlog, tot het Zwaard. Hij 

kwam niet om vrede te brengen. Geen van alle christussen doet dat. Ze kwamen om 

verdeeldheid te zaaien, te leiden tot het rode paard. Christus is een angstaanjagende 

wolkengod, maar vult zijn slachtoffers ook met hoogmoed en trots. Hij is de gezalfde die 

komt om te zalven. Deze zalving is niet de Heilige Geest, maar de URIM, en de Heilige Ziel, 

de bittere kruiden. Nadat wij de windgod hebben verslagen, moeten wij de wolkengod 

verslaan en klaarkomen met het Christus-mysterie. Wij moeten dit mysterie oplossen, anders 

volgen wij nog steeds de Christus-afgod. De taak van de Ware Christus was een spionnen-

taak, en een eerstelingen-taak, om de mens door te leiden tot de heilige slavernij van de 

URIM, de profetische slavernij, om aan de wereldse slavernij van de Heks van Babylon te 

ontkomen. Wij leven allemaal in kinderslavernij tot haar. 

 

In de URIM is het mysterie van Christus opgelost. De URIM zal de heks verslaan, en zal ons 

de THUMMIM doen binnengaan, de graden van de Iyowbitische slavernij tot God. Weer zal 

dit dus een vogeljacht of kippenjacht zijn om de wolkengod te verslaan. De URIM graden 



worden verborgen gehouden in de Christus mythologieen. Wij zullen moeten groeien in de 

URIM en de THUMMIM.  

 

Veren zijn tekenen van eeuwige overwinning. Wij moeten die veren in onze tooien en 

uitrustingen dragen, om veilig te zijn tegen deze geesten. Als je een demoon-vogel hebt 

verslagen : Neem zijn veren ! Anders zal hij tot je terugkeren en zal het zevenmaal erger zijn. 

Voornamelijk zal dit een grond-gevecht zijn, tegen allerlei soorten demonische kippen waarin 

de wolkengod schuilhoudt. Laten wij beseffen dat wanneer wij het over Christus hebben, wij 

het over de URIM hebben, en wanneer wij het over het kruis hebben, wij het over de heilige 

wurging hebben, de halsketen, en het geringd en gepierced worden. 

 

Wij bevinden ons in het rijk van Septus, waar de Vader aan de macht is, waar de moeder op 

een lager plan is gezet, als een slaaf. Deze Vader is de Romeinse Saturnus die zijn kinderen 

opat (Cronos in het Grieks). In het Orionse geschrift 'Zwerves' wordt er over hem gezegd : 

 

'Een grote vrouw verschijnt op de vlakte. Zij is de Heere. Zij is de Urya, zij heeft de nek 

gebroken van het Talkia bewind. Zij heeft Saturnus gezien, en hem gebroken. Hij gaat tekeer 

als een brullend varken, verslindend zijn kinderen. Volgt hem niet naar zijn hol. Hij is het 

zwijnenkind. 

 

Heeft u zijn horens gezien ? Hebt gij zijn slagtanden gezien ? Denkt eerst goed na voordat u 

hem aanvalt, want hij zou u eens bezeren. Niet velen durven tot hem te naderen. Leer dan van 

de spreuken van Orion en wordt wijs. Laat u bewapenen, want het zal niet slechts een jacht 

wezen. Hebt u het stoom gezien wat uit zijn neusgaten komt ? Hebt gij hem zien stormen door 

de velden, vertrappende alles wat in zijn weg staat ? Laat u dan niet bedriegen. Het vergt een 

kundig krijgsheer om hem te onderwerpen. Hebt gij zijn trots gezien ? Hebt gij gezien hoe hij 

angst zaaide in de harten van hen die rondom hem waren ? Allen hebben zij hem verlaten. 

 

De Heere heeft hem verbroken. Nu hij verwond is is hij nog gevaarlijker. De Zuwr is tot hem 

uitgezonden. Zij zullen haken door zijn kaken slaan, en hem trekken tot de rivier. Daar zal hij 

zinken, en voedsel van krokodillen zijn. Zwerves, de krokodillen god, wacht op hem. 

 

Zo zult gij moeten strijden, wanneer Saturnus op u jaagt. Laat hem u niet ketenen. Keer 

daarom weder tot Zwerves. Gij hebt uw krokodillen god verloochend. Door de Heere was hij 

u gegeven, zodat u een licht zou hebben in een duistere dag : de dag dat Saturnus u zou 

grijpen. Ja, een bizon nam u op de horens, en droeg u weg. 

 



Keer daarom weder tot Zwerves, en leer van zijn geheimen. Kom tot zijn moeras, en zijn 

rivier in de onderwereld. Hij zal u het geheim van het groeien tonen. Geprezen zij Zwerves tot 

in alle geslachten. 

 

En een wond in het mannelijk geslachtsdeel bracht de Urim daar, de steen van het heil, als een 

ring. Ja, een oog groeide daar, en rustte u toe. Op de zevende dag zult gij Saturnus verslaan. 

De zesde dag is de dag van het slepen. De zevende dag is de dag van de kooi. Zo is Zwerves 

de zevende dag. Geprezen is hij.' 

 

Saturnus is de god van landbouw, tijd en gerechtigheid. Wij zijn allemaal op zijn fok-

boerderij opgesloten als vee vanwege vader-verafgoding, vanwege slavernij tot de geest van 

Septus. Daarom begint de jacht op Saturnus, na een verschrikkelijke oorlog. Richt je op de 

besnijdenis, de wond in het mannelijk geslachtsdeel, want daaruit zal de Urim voortkomen. 

De wolkengod is het zegel wat verbroken moet worden, en die heeft zijn schuilplaats in de 

Vader, Saturnus. 

 

Weer zien we hier de BEHEMOTH-LEVIATHAN samenzwering. 

 

Wij waren in het domein gekomen van een gevaarlijke driehoek : De Vader-Geest-Christus 

Driehoek, die de moeder tot slaaf maakte. Zoals de Leviathan het besneden geslachtsdeel was 

van de Behemoth, zo is Christus het geslachtsdeel van Saturnus, de Vader. Christus was 

Jupiter in het Romeins, de zoon van Saturnus, die de macht nam. In het Latijns, en zelfs in de 

Latijnse bijbel, is Christus 'Lucifer', de morgenster, in II Petrus 1 : 19 : 

 

19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te 

geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster (lucifer) opgaat in uw harten (et lucifer oriatur in cordibus vestris). 

 

In het Grieks is hij Zeus, waar Jezus (Iesous) vandaan is gekomen. Dit zijn luchtgoden. Zij 

hadden te maken met het organiseren van de staat. Jezus is het gevleugelde geslachtsdeel van 

Saturnus, de Vader, wat openbaar werd, en waar de mensheid voor neerviel. De gevleugelde 

slang, Lucifer, is in de grondteksten 'ketenen met veren', en wordt in het boek Iyowb 

ontmaskerd als de Leviathan zijnde het geslachtsdeel van de Behemoth, zijnde een kip. In de 

Exodus brengt God Zijn gevleugelde slangen, zijn 'ketenen met veren', om de mens te 

bevrijden van de valse ketenen. Dit was een strijd tussen slangen, tussen slavenketenen. De 

dood van Christus en de opstanding hebben zo te maken met de erectie, de vruchtbaarheid. 

 



Het gaat er dus om terug te keren tot de URIM, terug te keren tot de ware ketenen, en tot de 

mannelijke geslachtsdelen van het paradijs waaruit een mens bestond. Dit moest beteugeld 

worden door de URIM. De THUMMIM heeft te maken met die goddelijke verlamdheid 

waarvanuit de vruchtbaarheid komt en de werken van God. Zonder de URIM mogen wij niet 

tot de THUMMIM komen. Toronto is een valse Thummim waar men kwam door de URIM te 

omzeilen, door CHRISTUS-verafgoding. Men wilde niet de diepte in. Men ging als een idioot 

Christus verafgoden, zonder te onderzoeken wat het nu eigenlijk betekende, zonder te toetsen. 

Men gaf zich over aan de schandelijke lusten van de voorouders. Er is een valse verlamdheid. 

Dit is een luie geest, die zich blindelings onderwerpt aan het gezag van de voorouders. Het is 

niets anders dan een voorouder-aanbiddings-cultus. Daarom zal de URIM terugkeren. De 

URIM zal de weg openen tot de THUMMIM. Deze THUMMIM is Iyowb. De URIM en de 

THUMMIM zijn middelen om met God, de ZUWR, te communiceren. 

 

De mens kwam in het paradijs voort van THUMMIM, en was beteugeld met URIM, maar de 

mens vond een weg te ontsnappen, omdat de URIM en THUMMIM nog in lagere gradaties in 

de mens werkte. Daarom is het zo belangrijk te groeien in de URIM en de THUMMIM. In de 

grondteksten moesten de Levieten strijden tegen de AWPA, vogels, kippen (christus) en de 

YAWON, duiven (heilige geest). Zij moesten deze beesten overwinnen en offeren. Zij deden 

dit door de URIM, door het toetsen, zodat ze niet de verkeerde beesten offerden. Ze moesten 

alleen demonische beesten offeren. Zij moesten dus een heilige relatie ontwikkelen met de 

URIM. Zoals gezegd is in Orionse geschriften URIM de vader van Iyowb, URIBIR. 

 

In 'De Spreuken van URIBIR' staat : 

 

 

'Gezag in de lucht, 

Legers grijpen haar, 

En smelten weg voor haar zonlicht, 

Voor het zonlicht rennen zij weg, 

En leven in duisternis, 

Maar het vuur zal hen grijpen 

 

Het Zwaard van Uribir, 

Als een graf, 



Vader van Iyowb is hij, 

Ziet, hij is de Urim, 

Een groot licht is opgestaan, 

En zie, zij zullen zijn naam verdraaien, 

En zijn geheimen zullen verborgen blijven voor hen 

 

Zij stond daar, 

Naast hem, 

Met het zwaard, 

En sloeg hem, 

Hij was de Urim, 

Hij was het koningskind, 

En de wond van het zwaard was zijn schuilplaats, 

Een schuilplaats van wilde dieren, 

Een rovershol 

 

Zij had hem opgenomen, 

En geketend sinds hij jong was, 

Eens slavenkind was hij, 

Uitgehongerd 

 

Hij was met de wilde dieren nu, 

Zij spraken tot hem, 

Zij namen hem mee naar het middelpunt van de onderwereld, 

Hier bracht hij Iyowb voort, de Thummim, 



En het heilige gezegde, 

Hij bracht brood tot de volken, 

Lichtheid tot de lammen, 

Hun werken zullen hen volgen, 

Hij bracht water tot de dorstigen, 

In diepe woestijn nam hij hen op 

 

Zij gaven hem een zweep, en hij maakte brood en water, 

Zij gaven hem een ziel en namen zijn geest weg, 

Zij braken hem, en maakten hem huppelend als een gazelle, 

Ja, tussen haar borsten is hij, als een groot geheimenis, 

Hebt gij het gezien, hebt gij het vernomen, 

Zij legden hem ergens neer voor later, 

Zij zonderden hem af in een drakentuin, 

Het gewicht op hem drukte zwaar 

 

Zij gaven hem een tuin met lelies, 

Zij gaven hem overwinnings-gejoel, 

Maar hij werd geleid tot de poel van bitterheid, 

Ja, zijn ziel verzadigde zich met bitterheid, 

Zijn ziel sprak woorden van grote kracht 

 

Zij stond daar, aan de deur, 

Klaar om hem in te wijden, 

Zij sloeg hem neer, 



Met grote kracht, 

Nooit zal een man meer over een vrouw heersen, 

Zijn gebrokenheid zou hem veel verder leiden, 

Tot haar geheimenissen, 

Hij ontving de Thummim in haar, 

En gaf geboorte aan hem, Iyowb 

 

Lees deze raadselen en wordt wijs, 

Er is geen heil in het doorvorsen van vele boeken, 

Maar wanneer gij de Urim vindt, 

Is zij tot openbaring 

 

 

Hij zal het kind der lichten genoemd worden, 

Hij die de Vader van Iyowb is, 

Maar zij zullen zijn naam verdraaien, 

En toch zal hij de weg wijzen, 

Blijft daarom open 

 

Hij is de Urim' 

 

De mensheid kwam dus voort uit de dieptes van Iyowb, uit THUMMIM. Maar zij werden 

door de demonische driehoek gegrepen. Zij moesten eerst deze driehoek door strategie en list 

overwinnen. De Heilige Geest leidt tot de Heilige Ziel, Christus leidt tot de URIM, en de 

Vader leidt tot de Moeder, tot ZUWR. De christelijke zegels moeten verbroken worden. In het 

boek Iyowb wordt Iyowb beschreven als een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving. 

Die beproeving is URIM, zijn vader. Iywob, de THUMMIM is dus een verentooi die 

voortkomt vanuit de beproeving, vanuit de strijd en de jacht op de demonische vogels/ kippen, 

vanuit het offeren van de AWPA. De verentooi is dus ook dat wat de goddelijke verlamdheid 



uitbeeldt, wat voorkomt vanuit de scalpering. De scalpering was altijd verzegeld door de 

doornenkroon van Christus, wat dus een machtige deur is tot de verentooi. De doornenkroon 

houdt de THUMMIM verborgen, daarom is het van belang om door te dringen tot het 

mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de onthoofding van Johannes de Doper, 

en de haarafsnijding van Simson wijzen op de scalpering. Ten diepste houdt dit in dat de 

URIM de besnijdenis inhoudt, wat profetie opwekt. Dit is dus waartoe Jezus was gezonden, 

om het volk te besnijden. Hij is de besnijdenis, de URIM, en houdt dit verborgen. De valse 

Christus zal overwonnen moeten worden. 

 

Jezus kwam als een slaaf, en wilde de wereld tonen wat het inhield een heilige, zuivere slaaf 

te zijn, toegewijd aan de bron, de Moeder Heere. Hij zou moeten vertrekken, om plaats te 

maken voor de URIM, Zijn diepere Wezen. Dit zou je ook de Tweede Komst kunnen noemen, 

oftewel de Wederkomst, het openbaar worden van de URIM. De URIM is het profetische 

lichaam, toegewijd aan de Moeder God, onderworpen aan Haar. Wij moeten de besnijdenis 

hiertoe ontvangen, als een heilig juk. 

 

Jezus kwam om het Zwaard te brengen, de HARBA, de besnijdenis. Zo kon het volk 

terugkeren tot de zuivere Levitische ordes, om zo terug te kunnen keren tot Iyowb, de 

THUMMIM. 

 

Denk er goed aan dat Jezus een uitvinding van de staat was, om zielen te binden tot Babylon. 

Als al je religieuze buttons geraakt worden wanneer je het woord 'Jezus' hoort, dan weet je dat 

er iets goed fout zit in jezelf. Jezus is een sluier die we moeten doorbreken. Dit land is behekst 

door de naam Jezus. Leer esoterisch met de naam Jezus om te gaan. Niet als een paswoord, 

want velen die de naam Jezus gebruiken zullen niet binnengaan, omdat ze URIM, de heilige 

wet, hebben verworpen, omdat ze niet besneden wilden worden. Zij maakten zich druk om de 

boekomslag, maar wilden van haar inhoud niet weten. Jezus is opgesteld door de staat, om 

harten te binden voor het Romeinse wereldrijk. Alleen zij die werkelijk begrijpen wat 'Jezus' 

inhoudt, en wat het verborgen houdt, zullen aan haar ontkomen. De sleutel van de gnosis 

wordt achtergehouden door geleerden en farizeeers, door notarissen. Wij zijn nog steeds 

slaven van de letter. Vandaar de serie 'De Strijd Tegen Septus' om hiervan los te komen. 

 

De Bruid van Jezus, de Bruid van het Lam, was door de staat geschapen om huwelijks-slaven 

te maken tot de Babylonisch-Romeinse goden. Het was een slaven-apparaat om 

vruchtbaarheids-slaven te maken, voor het voortbrengen van nog meer demonen, als wachters 

van het Romeinse wereldrijk. Dit wereldrijk moest korte metten maken met het Indiaanse 

continent. Het Indiaanse continent beelde namelijk het oorspronkelijke paradijs van de 

onderwereld uit, waar alle geheimenissen waren opgeslagen. Uribir en Iyowb, oftewel URIM 

en THUMMIM, en hun volgelingen, de indianen, moesten uitgeroeid worden. Hier zou het 

Romeinse gezag voor zorgen. 

 



De ZUWR maakt korte metten met deze bruid en hoer, en zal opnieuw de URIM en de 

THUMMIM in het volk planten. Het volk zal teruggeleid worden tot de Iyowbitische 

fundamenten, om zo opnieuw de THUMMIM binnen te gaan. 

 

 

 

Hoofdstuk 11. De Rachab-Leviathan Samenzwering Als De Vader-Zoon Relatie 

 

 

 

 

 

 

 

De mensheid was geworpen in de YEOR, de put van de vuurrivier, overgeleverd aan 

Saturnus, de kinderverslindende god van de Romeinen (Cronos, Moloch). Hier werden de 

kinderen tot slaaf gemaakt in deze 'poel des vuurs'. Dat wat in de lucht hangt, de Jezus-geest, 

is het geslachtsdeel van Saturnus. De aarde werd hierdoor verkracht, zoals Behemoth de aarde 

verkrachtte door de Leviathan. Jezus moest aan het hout, aan de boom, gespijkerd worden, 

zodat hij de rol van de slang van de boom der kennis in het paradijs kon uitbeelden, als 

Lucifer. In het diepere vuur werd de URIM verborgen gehouden. Lucifer was in het Aramees 

de drager van de URIM, oftewel de bewaker van de URIM. Dit was het zegel van de URIM. 

Dit zegel moet verbroken worden. Jezus is de naam die het onderbewustzijn telkens uitspreekt 

om ons in slaap te houden. 

 

JEZUS-SLANG-KIP is het drievoudig zegel wat de URIM verborgen houdt. De kip werd een 

slang, en toen een mens, om de mensheid van de URIM af te houden. Het zegel richtte een 

georganiseerde religie op. Lucifer had zijn troon boven die van God gezet. 

 

Daarom zal Jezus weer sterven en weer verbroken worden om plaats te maken voor de URIM. 

De wereld is namelijk opgesloten in de eeuw van de schaapherder. In het Orionse geschrift 

'Jager van de URYA' staat : 

 



'Met de zachte, donzige veren van de bruids-vogels is hij bekleed, 

Hij richt zijn boog omhoog, 

Om de luchtgoden neer te halen, 

Hij jaagt de schaapherder-vogels neer, 

Hij richt zijn pijlen zonder genade, 

Hij jaagt voor de Urya, 

Hij is de Thummim' 

 

De relatie Vader-Zoon Christus was een Babylonische truc van lang geleden, een truc tussen 

Rachab, de vader, en Leviathan, de zoon. Christus, Leviathan, was niets anders dan het 

geslachtsdeel van de Rachab. Dat ging ongeveer zo : 

 

Rachab : Zeg, ik heb een plan. 

 

Leviathan : Laat me het eens weten. 

 

Rachab : Nou, ik heb een plan om de regering in te komen, tot het besturen van alle 

mensenzielen. 

 

Leviathan : Vertel het eens. 

 

Rachab : Nou, jij gaat naar de aarde, en je noemt jezelf Christus, en je zegt dat jij de zoon van 

God bent, van mij dan, hè, en dat niemand tot de Vader komt dan door jou. 

 

Leviathan : Machtig. 

 

Rachab : Nou, en dan zend je ook nog eens even jouw geest die hen kerken laat bouwen, en 

hen laat verkondigen dat zonden door jou vergeven kunnen worden, omdat jij voor hen bent 



gestorven, en dat goede werken, het toetsen, en boetvaardigheid op een lager plan worden 

geschoven. We kunnen het namelijk niet hebben als mensen tot de Urim en de Thummim 

gaan komen. Dan gaan we eraan, Jopie. 

 

Leviathan : Ja, vader. 

 

Rachab : En als je dan maar om de donder en de bliksem hen niet laat weten dat jij Leviathan 

bent, okay, Jopie, want dan hebben we de poppen goed aan het dansen. Begrepen ? 

 

Leviathan : Ja, vader. 

 

Rachab : Ik zal hen wel even een boek laten schrijven zodat alles in kannen en kruiken komt, 

en als ze zich niet aan dat boek houden, dan laat ik hen uit de weg ruimen. Wij eisen 

volkomen overgave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. Sefanja En De Geheimenissen Van De URIM 

 

 

 

 

 



 

 

In deze dagen zal Leviathan uit de hemelen vallen, uit de lucht, uit de wolken, met al zijn 

Christus artikelen. Christus was het product dat hij verkocht, om de mensheid tot slaaf te 

maken, in slaap te sussen, opdat ze de URIM, de eigen verantwoordelijkheid, zouden 

vergeten. 

 

Rachab-Behemoth-Saturnus 

 

Ook Rachab zal ontmaskerd worden en vallen. Deze twee monsters hebben het 

georganiseerde christendom opgezet, als een grote religieuze markt, de Babylonische markt. 

Wij moeten een beter beeld op Christus krijgen, en gaan zien dat het een groot zegel is waar 

de gelovigen doorheen moeten. Het is het sluier dat voor de URIM hangt, en veel van die 

kwaliteiten draagt. Het is de Leviathan die de waarheid iets heeft verdraaid, opdat de heiligen 

hun doel zouden missen. Hij mengde waarheid met leugen. Dit staats-apparaat werd het 

apparaat van vervolging. Jezus was het apparaat van de aanklager, die iedereen op zijn eigen 

manier kon neerzetten, om de arena compleet te maken. Het volk moest verdeeld en 

verscheurd worden. 

 

Iyowb voorzag de komst van Rachab (Behemoth) en Leviathan op deze manier. 

 

Telkens weer in het Oude Testament staat er in het Aramees dat God oordeel zal brengen door 

de URIM. Zo ook in het boek Sefanja. 

 

1. 

 

2 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEREN. 3 Ik zal 

wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels. 

 

Dit vers is een oorlogs-verklaring aan de luchtgoden, het gevogelte des hemels. Wegvagen is 

ABRA in het Aramees, wat ook transporteren betekent, vertrappen, inruilen en bedriegen 

(verraden). Dier is BIR, BIRA, wat vee betekent, en vogels is PARHA, PARAHTA. 

 



4 Ik zal mijn hand (YAD = mannelijk geslachtsdeel) uitstrekken tegen/ vestigen in Juda en 

tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl 

en de naam der afgodsdienaren met de priesters, 5 en hen die op de daken zich nederbuigen 

voor het heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de HEERE en zweren bij hun 

Moloch; 6 ook hen die van de HEERE afvallen, en die de HEERE niet zoeken noch naar Haar 

vragen.  

7 Zwijg voor het aangezicht van de HEERE HEERE, want nabij is de dag des HEEREN; want 

de HEERE heeft een offermaal bereid; Zij heeft zijn genodigden geheiligd. 8 Het zal 

geschieden ten dage van het offermaal des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de 

vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen. 9 Ook zal Ik te 

dien dage bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren 

vullen met geweld en bedrog.  

10 Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des HEEREN, dat er een luid geschreeuw 

zal zijn uit de Vispoort en een gehuil uit de Nieuwe stad en een luid gekraak van de heuvels. 

11 Huilt, gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronde en alle 

geldwegers worden uitgeroeid. 

 

JUDAH is in de diepte het centrum, de onderbuik, de belijdenis van zonden. Hier brengt God 

het oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel terug als een verbindings-schakel in 

het lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, BALA) betekent : Bruidegom, 

mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. De bruidegom zal niet meer 

heersen in JUDAH. Het mannelijke paradijselijke geslachtsdeel met de goddelijke 

verlamdheid zal terugkeren tot JUDAH, tot de plaats van smekingen. JUDAH wordt tot een 

mannelijk geslachtsdeel, en komt dus ook met de URIM. God zal de bruidegoms-afgoderij 

uitroeien. In vers 18 zien we in het Aramees de URIM verschijnen om alles te vernietigen : 

 

14 Nabij is de grote dag des HEEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des 

HEEREN; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag 

van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van 

duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16 een dag van 

bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge 

hoektorens. 17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben 

tegen de HEERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als 

drek. 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de 

verbolgenheid des HEEREN. Door het vuur (Aramees : URIM) van zijn naijver zal de ganse 

aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal ZIJ alle inwoners 

der aarde bereiden. 

 

Krijgsgeschreeuw is in het Aramees 'eeuwig krijgsgejoel' : QUH, QUT. In het Hebreeuws is 

dit TERUWAH, krijgsgejoel, overwinningsgejoel en een alarm. God installeert dit alarm door 

de URIM. 



 

2. 

 

4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de 

middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners der zeekust, volk der 

Keretieten! Het woord des HEEREN is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te 

gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. 6 De zeekust zal worden tot 

weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen 

aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon 

zullen zij zich des avonds legeren, want de HEERE, hun God, zal acht op hen slaan en een 

keer in hun lot brengen. 8 Ik heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der 

Ammonieten, waarmede zij mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. 9 

Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de HEERE der heerscharen, de God van Israël, 

voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van 

distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk 

zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. 10 Dit zal hun wedervaren 

voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de HEERE 

der heerscharen. 11 Geducht zal de HEERE tegen hen wezen, want Zij zal alle goden der 

aarde doen wegteren, en voor Haar zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle 

kustlanden der volken. 

 

De kust, in het Aramees : het touw, de valstrik, de vlam, HBEL, zal ten dele vallen aan het 

overblijfsel van JUDAH. In de duisternis zullen zij neerliggen, hun zwakheid hebben, als de 

goddelijke verlamdheid, in de tenten van Askelon. Ook betekent het in het Aramees : 

'Neerliggen met het vee.' Askelon is de weegplaats : 'Ik zal gewogen worden.' Ook is het de 

vlam van beruchtheid, van schandelijke criminaliteit. JUDAH zal het Filistijnse Askelon 

innemen. Askelon is een deel van Kanaan, het beloofde land. 

 

Het krijgsgejoel van hoofdstuk 1 is gericht tegen de hoge hoektorens, ook : hoekstenen 

(christussen). In hoofdstuk 2 krijgt JUDAH de kust, wat in het Hebreeuws ook touwen 

betetekent, en pijn van slaven-arbeid, torment, wat vergeleken kan worden met de komst van 

de URIM. Het betekent ook verbinding, en vernietiging. JUDAH ontvangt de HBEL, de 

URIM, en wordt teruggebracht tot de goddelijke verlamdheid, tot de THUMMIM. Askelon 

betekent 'wegen' en 'toetsen'. Daarom moet JUDAH Askelon innemen, en daar tot de 

THUMMIM komen, het neerliggen met het vee. 

 

De kust zal worden tot kooien van bokken (ANA) in het Aramees (GZAR, GZARA), wat ook 

oordeelsplaatsen betekent, plaatsen van de wet, en van het mes, slachting. In het Hebreeuws 

van kleinvee. Dit zijn allemaal onderdelen van de URIM. 

 



3. 

 

1 Wee u, weerspannige, bezoedelde, verdrukkende stad! 2 Zij hoort naar geen roepstem, zij 

neemt geen kastijding aan; op de HEERE vertrouwt zij niet, tot haar God nadert zij niet. 3 

Haar vorsten in haar midden zijn brullende leeuwen; haar rechters zijn avondwolven, zij laten 

niets over tot de morgen. 4 Haar profeten zijn woordenkramers, mannen die trouweloos 

handelen; haar priesters ontwijden het heilige, zij doen de wet geweld aan.  

5 De HEERE is rechtvaardig in haar midden; Zij doet geen onrecht; elke morgen geeft Zij 

haar recht; als het licht wordt, blijft het niet uit. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. 6 

Ik heb volken uitgeroeid; vernield zijn hun hoekstenen (CHRISTUSSEN); Ik heb hun straten 

verwoest, zodat niemand er meer door gaat; hun steden liggen in puin, zonder mensen, zonder 

inwoners.  

7 Ik zeide: Vrees Mij toch, neem tuchtiging aan; dan zal haar woning niet uitgeroeid worden 

volgens alles waarmee Ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, zij waren er vroeg bij om al 

hun boze daden te bedrijven. 8 Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des HEEREN, ten 

dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te 

verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het 

vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden.  

9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEEREN 

aanroepen; opdat zij Haar dienen met eenparige schouder. 10 Van gene zijde der rivieren van 

Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. 11 Te dien dage zult 

gij u niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen Mij hebt overtreden, 

want dan zal Ik uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. En voortaan zult gij 

niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg.  

12 En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam 

des HEEREN. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in 

hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en 

nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt.  

14 Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter 

van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand 

weggevaagd. De Koning Israëls, de HEERE, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer 

vrezen. 16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen 

niet slap worden. 17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Zij zal Zich 

over u met vreugde verblijden; Zij zal zwijgen in zijn liefde; Zij zal over u juichen met 

gejubel.  

18 Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal Ik samenbrengen; zij behoren toch bij 

u. Als een last drukt de smaad op hen. 19 Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw 

verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal 

tot een lof en tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele aarde. 20 Te dien 

tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot 

een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal 

gebracht hebben in uw lot, zegt de HEERE. 



 

Belangrijk is het voor een profeet om de Sefanja steen te dragen voor het herstel van de 

URIM steen, en de JUDAH steen, om het paradijselijke mannelijke geslachtsdeel van JUDAH 

in de onderbuik te ontvangen, tot verovering van Askelon. Dit alles tot meer zicht op de 

URIM. 

 

URIM-HBEL-ASKELON 

 

Als een heilig relikwie opgesteld voor JUDAH om te toetsen. Dit zal de plaats van het 

belijden van zonden, en van de smekingen, herstellen. Dit is belangrijk tot verdere 

overwinning van de Valse Christus, en de Christus-afgodendienst, de misleidingen van de 

Leviathan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. SEPTUS En De Code Van Baal 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 77: 3 - "Mijn ziel weigert zich te laten troosten." 

Ook Iyowb liet zich niet troosten, en Jakob liet zich niet troosten toen Jozef's kleed naar hem 

was gebracht. 

Hebreeen 11 : 35-40 – 

“Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, 

omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. 36 Weer anderen kregen te maken met 

bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. 37 Ze werden gestenigd of 

doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in 

schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. 38 Ze doolden door 

verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze 

waren voor de wereld te goed. 39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen 

worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had 

voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.” 

Door troost kan het kruis van je afgenomen worden, voortijds, zodat je het doel mist. Dit 

gebeurt veel vandaag de dag. Troost is een heel gevaarlijk iets. Zoals ook het goddelijke 

huwelijk gevaarlijk is, wat het woord 'Baal' inhoudt. Het heeft te maken met een huwelijks-

cultus. Baal betekent bruidegom en mannelijke echtgenoot, Heer en Meester, en stond gelijk 

aan afgoderij. Het zou zijn als in de dagen van Noach. Ze zouden eten, drinken en huwen, 

maar de Heere niet kennen. Waar wij leven is het rijk van de Trooster en de Bruidegom, om 

het kruis en de bittere kruiden in ons te doven. Het is gezonden om de ANAQ, de heilige 

halsketen van ons te roven. Wij zijn in gevecht tegen deze “troost-vogels”.  

Baby-christenen worden vaak verwend, krijgen volop troost, wanneer ze de Heilige Geest 

ontvangen. Maar de Heilige Geest wil hen leiden tot de wildernis, daar waar die troost niet is, 

maar een bitter kruis, een bittere halsketen. Ook de Bruid leidt tot de wildernis. Verderop in 

de wildernis moeten wij deze Baal-klederen afdoen, en de Heere ontmoeten als een wild 

beest, de URYA. De URYA kun je niet 'rondbazen'. Wij moeten af van al die romantische 

beelden over God, alsof wij op gelijke lijn met God zouden staan. Wij moeten lege vaten zijn. 

Mensen denken vaak veel te goedkoop over God, alsof God een hoer is. Maar … zeggen ze 

dan … De bruid moet voorbereid worden voor de bruidegom … Dus op een bepaald moment 

zou het moment van de bruiloft aanbreken … Allemaal waar, maar we moeten dieper de 

wildernis in, en onze bruids-klederen en bruidegoms-klederen af te leggen. Wij zijn geen 

baby-christenen meer. Hoever willen wij met God gaan ? 

 

De Bruiloft kan de kastijding uitdoven. De bruiloft is waar vele boze geesten huizen, als een 

schuilplaats tegen de toorn van God. Daarom trad Sefanja hier tegenop. Troost kan werken als 

een drug. Het kan je afhankelijk maken en lui, zodat je met het kruis niet verder komt, en 

daarom niet groeit. 

 

Wanneer we tot de URYA komen, moeten we alle huwelijks-bindingen afleggen, Baal achter 

ons laten. We moeten de MAZONA-steen van scheidings-arbeid in ons leven accepteren. Dit 

is de arbeid vanuit het kruis. De Wet, de TOWRAH, is de goddelijke scheiding waar elke 



oordeels-profeet doorheen moet. Hierin sterft zijn geest af, en ontvangt de oordeels-profeet de 

Heilige Ziel en de bittere kruiden. Prosperity, troost sterft af, opdat de oordeels-profeet 

binnentreedt in de heilige armoe en de heilige honger en verhongering (het heilige vasten). Zo 

ontkomen we aan de vetmesting die in de fokkerij van Baal heerst. De Baal moet afbranden. 

 

De Trooster moet in ons afsterven, zodat we meer zicht op het kruis gaan krijgen, meer zicht 

op de halsketen en de ringen en piercings van de heilige slavernij, om aan de slavernij tot Baal 

te ontkomen. De oude profeten voorzagen de huwelijks-cultus die zou komen en zijn climax 

zou hebben in de Jezus Christus cultus en de cultus van de Heilige Geest, de Trooster, de 

cultus van de Bruidegom en de Bruid, de kerk, de cultus van Baal. Iyowb zag de Behemoth 

(Rachab) en de Leviathan komen, en God vroeg aan Iyowb die te temmen en te berijden. God 

vroeg hem deze beesten te beteugelen. De esoterie is niet vies van mythologie. Het gaat erom 

alles in de juiste hokjes te krijgen, op de juiste plaats. Mythologie is vaak onzuiver, maar 

bruikbaar, als een erfenis die gezifd moet worden. Vandaaruit mag er transformatie komen. 

Wij moeten hogerop komen. 

De Trooster is een varkens-rat die mensen lui en tuchteloos maakt. De Trooster zal je 

vertellen dat er niets aan de hand is met het christendom. De Trooster was door de staat 

opgezet om mensen in slaap te houden. God zond Zijn Trooster, als een simulator, als een 

eerste waarheid, maar die zou moeten leiden tot de volle waarheid van het kruis en van Pasen. 

Het stopt niet met Pinksteren. Het stopt niet met troost. Troost is voor baby-christenen die nog 

niet aan vast voedsel toe zijn. Zij drinken alleen nog maar de melk van de moederborst. In de 

hogere levels moet je troost verslaan, en weigeren getroost te worden. Dit is een goede 

oefening die de poorten van het kruis zullen openen, opdat je daar als oordeels-profeet kunt 

binnengaan om het oordeel over jezelf te ontvangen, een beschikking waarin je tot God's 

eeuwige heilige slaaf wordt gesteld, het eeuwige juk, tot verdere ingang in God's mysterieen. 

Wij moeten ten diepste gebroken worden aan het kruis om hierdoor binnen te gaan. Wij 

moeten gedreven worden tot de hopeloze, bittere tranen van Iyowb van het bittere kruid, om 

zo een kind van de heilige verdoemenis te worden. Dit pad zal ons veel dieper leiden dan het 

pad van troost. 

Velen blijven steken bij de Trooster, en beginnen hierin een handeltje. Zo komen ze onder 

God's oordeel. De markt van de Trooster is één van de grootste en afschuwelijkste 

Babylonische markten die de wereld ooit heeft gekend, om mensen te leiden aan de voeten 

van Baal, de Bruidegom. De Trooster is een groep vrouwen met ramshorens. Zij maken vele 

slaven voor Baal. De Trooster was er al in het Oude Egypte. Het Oude Indiaanse Continent 

(Amerika) is met haar verentooien een beeld van de overwinning over de luchtgoden, de 

vogels des hemels, en ook over de Trooster. Het is tijd dat de zegelen van de voorouders 

gebroken gaan worden. De duivel had overal zijn verdraaiingen laten plaatsvinden. Ook het 

gehele christus-verhaal en het heilige geest verhaal is verschrikkelijk demonisch. Wij moeten 

onze weg hier doorheen zien te vinden, en komen tot de diepere structuren hierin. Zink er 

maar in weg, en grijp het nieuwe leven. 

Laten we beseffen dat al deze mannelijke superioriteit, de patriarchie, deze dingen als een 

code hadden opgesteld. De code moet verbroken en veranderd worden. Deze code was 

geinspireerd door de geest van SEPTUS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. Amos En De Geheimenissen Van De URIM 

 

 

 

 

 

 

 

Ben-Himmon/ Tophet, de plaats van de kinder-oorlogen (kinder-gladiatoren) moet veroverd 

worden voor de URIM. In het Aramees zijn de URIM en dit dal aan elkaar verbonden. Hier 

werden kinderen aan Moloch en Baal geofferd (De kinder-etende vadergod, en de Heer der 

bruidegommen). Dit wordt ook als de poort van de hel beschreven. Deze plaats moet dus 

ingenomen worden. Oorspronkelijk was dit behorende tot de URIM om de eerstelingen te 

testen. URIM brengt : 

 

-tucht 

-training 

-instructie 

-scheiding 

 



YEOR behoort ook tot de URIM, dus dit gebied zal ook veroverd moeten worden. YEOR is 

de diepte waarin de mens na de zondeval terecht kwam, een plaats met vele gradaties. Deze 

plaats werd in stand gehouden door het gelegaliseerde Woord van de God van de Staat. De 

Levieten hadden strijd te voeren tegen het HSAR-vee van dit Woord, logos-geesten, en 

moesten dit demonisch vee offeren (letterlijk : aanhangsel van de lever). 

 

Amowc (Amos) was een NAQED, een veehouder, een piercer, aanbrenger van merktekenen, 

van vee, door kastijding. Zijn naam betekent letterlijk : last, lastendrager, of aanbrenger van 

last. Hij kwam om PTGM te brengen, oordeels-uitspraak. 

 

1 : 2 – De Heere brult als een leeuwin (URYA) 

 Brullen = NHM in het Aramees, wat overwinnings-gebrul betekent. 

3 : 8 – De URYA heeft gebruld, als de brenger van vrees. 

 

3 : 4 – Gebrul van de URYA is het bewijs dat er prooi gevangen is, als een merkteken. 

 

: 5 – SEPPAR, SEPPRA, gevogelte, wordt gevangen in de PAHHA, valstrik, door 

MOWQESH, verleiding, misleiding, aas. Zo worden de luchtgeesten overwonnen en 

overmeesterd. 

 

: 6 – De bazuin roept, roept namen, om te 'ZUW' = overtuigen, innemen, doen trillen, slaan 

 

: 7 – De Heere openbaart/ maakt naakt/ brengt in ballingschap/ maakt : GLY 

Hij doet dit met zijn Levitische/ profetische slaven, de EBED. Dit zijn profeten, NBIA in het 

Aramees. 

 

Hij openbaart RAZ, mysterie, allegorische uitleg, typologische symbolen, sacramenten. 

Openbaring staat dus gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de 

opslagplaats van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, 

GOWLAH, van TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, 

betekent, aan de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het 

vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg 



Yechezqel zijn openbaringen. Hij bleef afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van 

hem een TSAPHAH, een spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar 

om YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een 

demoon. Zo diep ging dat oordeels-profetenschap. Dit heeft te maken met het komen tot de 

rivier van de URIM, om zo Openbaring te krijgen. De URIM wil ons inwijden in de graden 

van profetie. Hier moeten we leren het goddelijke zaad te ontvangen. God wil de oordeels-

profeet niet dom houden, maar maken tot een listige spion, als een geoefend indiaanse jager 

en strijder. De Yechezqel-graad is een hoge graad in de Iyowbitische graden van de 

THUMMIM, tot het volkomen herstel van de URIM. Dit is een graad van de spionnen. 

TSAPHAH-Iyowbieten hebben geleerd met de MOWQESH te werken : verleiding, 

misleiding, aas. Zo leiden ze hun prooi tot de PAHHAH, de valstrik. De Amowc-graad in de 

Iyowbitische graden is de graad van veehouder, het piercen en het aanbrengen van 

merktekens. 

 

GLY is het geheim van creatie :  

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

 

Amowc 4 – Koeien/ Kalveren van Basan zullen gevangen en getrokken worden door jagers en 

vissers in de grondteksten, door DUWGAH = vishaken, visgerei. In het Aramees zijn 

runderen, TOR, TAWRA, ook nauw verbonden met onreine vissen. Vissen hebben in de 

Hebreeuwse grondtekst te maken met creatie en vermenigvuldiging, vruchtbaarheid, en 

daarom met MAYIM. 

 

Amowc 5 

 

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis 

Israëls?  

26 Ja, gij droegt de tent van uw Moloch, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij 

uzelf hadt gemaakt.  

27 Dus zal Ik u in ballingschap voeren, – voorbij Damascus – zegt de HERE, wiens naam is 

God der heerscharen. 

 

Hier zien we de aankondiging van de Paulinische ballingschap, waarin de Heere hen zal 

overleveren aan de MOLOCH die zij hadden verkozen. Kijun betekent 'een beeld van 

vestiging', oftewel zij zouden gedreven worden tot het beeld van het beest, de 66-Bijbel. De 



komst van Jezus Christus en van Paulus was het oordeel over een ongehoorzaam volk. Zij 

werden tot deze slavenmeesters aangesteld. 

 

Tsephanyah (Sefanja) streed tegen de hoekstenen, de bedekkende stenen, wat zowel Yeshua 

als Yisrael zijn. Yisrael is het voorhoofd, oftewel het topje van het hoofd. Dit moest besneden 

worden om de URIM te ontvangen. Maar het volk wilde niet besneden worden, en God gaf 

hen eraan over. Hier heb je je Jezus Christus, je Moloch en je windgod. Zij wilden geen 

openbaring ontvangen, en bleven zo blind. Het Nieuwe Testament kwam tot een oordeel. God 

gaf hen over aan hun misleiding. 

 

 

Hoofdstuk 15. De Griekse URIM En THUMMIM 

 

 

 

 

 

 

 

De URIM is een arena waar alle dingen getoetst worden, waarin de THUMMIM zich 

openbaart als het perfecte. Daarom moeten wij de Amazone-stad Efeze innemen, die een 

arena-stad is. Efeze moet onderworpen worden aan de URIM, als een deel van de URIM. De 

URIM is een slavenjuk, ook een vechtslaven-juk. In Efeziers wordt de vechtslaaf-uitrusting 

besproken, de uitrusting van de gladiator. Het komt er een beetje op neer wat 2 Korintiers 10 : 

5 zegt : 

 

'de redeneringen en elke schans die tegen de kennis (Grieks : GNOSIS) van God wordt 

opgeworpen, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen tot het horen en 

gehoorzamen, HYPAKOE, oftewel de heilige slavernij.' 

 

Hier gaat het dus om. Het is een heilige vechtslavernij, een heilig gladiatorenschap. Hieraan 

moet alles getest worden. Amazonen lieten ook jongetjes tegen elkaar vechten in de kinder-

arena's, vgl. Ben-Hinnom, het dal TOPHET. Dit moet dus weer aan de URIM onderworpen 



worden. Ook Yakowb en Esav (Aramees : Suw) waren in de grondtekst vechtslaven. Wij 

ontkomen hier niet aan, want juist ook moeten wij ons toeleggen op de kinderlijkheid en het 

lijden. 

 

De Nieuwe Openbaring III, 5 

Aan Efeze 

6. Schrijf aan het tweede Efeze : Gij architecten van het huis Gods, gij hebt de bouwstenen 

van zijn nieuwe gemeente gelegd, en het kwade weggesneden. Gij haat het kwaad zoals de 

Heere het kwaad haat, en daarom heeft de Heer u een zuiver altaar gegeven. 7. Ook hebt gij 

Zijn ijs niet veracht, maar laat niemand zich opblazen in kennis. Legt u toe op de 

kinderlijkheid en het lijden, opdat gij uw zielen zult behouden in de dag des heeren. Die dag 

zal komen als een vuur. 8. Slijpt en wast uw kennis dan aan het kruis des heeren, zodat het u 

niet aangerekend wordt op die dag. Gij dan zult de vruchten des levens eten, indien gij de 

wortels van de boom kent. Zo zult gij zalig wezen en de Heere zal u Zijn steen op uw 

voorhoofd geven, en u laten eten van het allerheiligste manna. Dit dan is het Tweede Woord. 

Ook Yechezqel werd tot een gladiator gemaakt, en kwam tegenover Tyrus te staan, Tsor, wat 

vastbinder betekent, mes en belegering. Yechezqel kwam tegenover dit gevallen 

demonenkind te staan die bekleed was met juwelen van de paradijselijke onderwereld, 

goddelijke wapenen. De vorst van Tyrus werd verbannen, weggedaan uit het binnengedeelte 

(GAW, GAWWA) van de sieraden van de URIM waar hij leefde. Hij was een cherub, een 

beschermer van de ark. De ark is het beeld van de goddelijke verlamdheid, het mannelijk 

geslachtsdeel. Yechezqel moest Tyrus verslaan, zijn scalp nemen, en de sieraden van de 

URIM grijpen. 

De broer van Mozes was de brenger van de URIM. Zijn staf veranderde in TANNIYN, 

Leviathan, zeeslang, om de valse Leviathan van PAROW te verslinden. Leviathan 

(TANNIYN) wordt tot OKLAH, een kip, kippenvlees, in de grondteksten. Zo is dit dus niet 

alleen een gevecht tussen slangen, maar ook een kippengevecht. 

Gladiatoren werden op gladiatoren-scholen opgebracht voor de gladiatoren-spelen, omdat de 

Romeinse bestuurders leefden volgens een geheime wet die hen het volk onder controle liet 

houden : 'Brood en Spelen', vgl. de geheime wet van de Illuminatie : 'Verdeel en Heers'. 

2 Korintiers 10 

6 En gereed hebben, wat dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw 

gehoorzaamheid zal vervuld zijn. (Statenvertaling) 

6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

(NBG) 

Gehoorzaamheid is weer HYPAKOE = horen en gehoorzamen = heilige slavernij. Deze moet 

'volkomen, vervuld' worden, PLEROO = perfect = THUMMIM. Vanuit de THUMMIM 

brengt onze slavernij tot God en ons vechtslaaf-juk ons in actie. 



HYPAKOE en PLEROO is de Griekse URIM en THUMMIM. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16. Efeze 

 

 

 

 

 

 

 

Efeziers 1 : 23 – De volkomenheid is in zijn lichaam (BASAR, Hebreeuws) die alles in allen 

heeft vervuld (PLEROO, Grieks). 

 

In het Aramees en Hebreeuws is het lichaam het mannelijk geslachtsdeel, de goddelijke 

verlamdheid, wat vervuld is, volkomen gemaakt is, door PLEROO, wat THUMMIM is in het 

Aramees en Hebreeuws. De Heilige Geest is zelf het zegel wat de THUMMIM verborgen 

houdt, en dat zegel moet verbroken worden, zoals in het boek van Iyowb, het boek van de 

THUMMIM. 

 

Jezus is het zegel van de URIM, en de Geest is het zegel van de THUMMIM. Mensen die 

Jezus en de Geest gaan verafgoden als eindpunten en doelen op zich hebben zo de URIM en 

de THUMMIM veracht, en worden door de luchtgeesten voortgedreven als gladiators tegen 

elkaar. Boven alles moeten wij de THUMMIM gaan ontvangen, na het ontvangen van de 

URIM. 

 



Mattheus 7 : 14 – De THLIBO (de wijnpers, het vertrapt worden als druiven) is de weg tot de 

Levende Ziel, ZOE. ZOE komt van ZAO, de levende wateren, het levende MAYIM, het 

goddelijke zaad, wat de ziel in werking zet, doet opleven. De wijnpers leidt hier naartoe, als in 

APAGO, wat wegleiden naar de gevangenis/ kastijding betekent. 

 

De heilige slavernij, PISTIS, horen en gehoorzamen, is de kracht om te creeeren – Mattheus 8 

: 13. 

Veel vertalingen zeggen alleen maar : 'Ga heen, u geschiede naar uw geloof.' En daarop werd 

de hoofdman genezen. In 11 : 30 moeten we ZYGOS ontvangen, het heilige slavenjuk. 

 

APHIEMI wordt vertaald als vergeving, maar in de grondtekst is het veel meer : 

-wegzenden, verbannen 

-alleen laten 

-negeren 

-het lijden dragen 

-toestaan, toelaten 

-laten sterven 

-de vriendschap verbreken 

 

Nu had een heer iemand schuld kwijtgescholden, maar die persoon wilde de schuld van 

iemand anders niet kwijtschelden. Toen liet de heer deze persoon opsluiten in de 

BASANISTES, de gevangenis van de URIM, van de zwarte steen, de test-steen, de aanraak-

steen. Hier zou hij gekweld worden totdat hij APODIDOMI zou hebben bereikt : 

-de prijs hebben betaald 

-de waarheid hebben beleden door kwelling/ inquisitie/ interrogatie 

-terug hebben gegeven wat gestolen is 

-de plichten nagekomen hebben, alles goed hebben gemaakt wat verkeerd ging, alles hersteld 

hebbende wat kapot ging 

-beloften hebben gedaan onder ede 

 



Mattheus 18 

 

Zo zal God dus doen met een ieder die geen genade toont, terwijl wel genade was bewezen tot 

hen. Dit is weer een tekst die laat zien dat er geen eeuwige verdoemenis is, alleen tijdelijke 

afbetaling. 

 

BASANISTES komt tot einde wanneer de APODIDOMI is vervuld. 

 

Mattheus 7 : 7 

 

'Vraag, AITEO = SMEEK, en u zal gegeven worden, DIDOMI = IN DIENST GEZET 

WORDEN/ SLAVENDIENST, ook : TOEGELATEN WORDEN. 

 

Ook EFEZE betekent 'toegelaten worden'. 

 

Mattheus 7 : 7 – 'Smeek en u zal toegelaten worden tot Efeze.' 

 

Openbaring 2 

 

1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:  

Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden 

kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de 

kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, 

maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3 en gij hebt volharding en hebt 

verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij 

uw eerste liefde verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u 

en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van 

zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der 

Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.  

7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.  



Wie overwint, hem zal Ik geven (DIDOMI) te eten van de boom des levens, die in het paradijs 

Gods is. 

 

Boom des Levens is de XYLON van ZOE, gevangenschap van de Levende Ziel, slavenjuk 

van de Levende Ziel. Dit zou ontvangen worden na overwinning, NIKAO, door de Wetten toe 

te passen tot overwinning komen. De XYLON van ZOE was in het midden van 

PARADEISOS, jachtvelden, plaats van wilde dieren. 

 

Dan wat woorden in het boek EFEZIERS : 

 

EULOGEO/ EULOGIA betekent 'gezegend' maar ook geprezen. De EKLEGOMAI zijn de 

uitverkorenen, hen die apart gezet zijn om de voorrechten van God te ontvangen. 

 

Voor de grondlegging van de wereld = KATABOLE, wat zaadinbreng in de baarmoeder 

betekent. 

 

HWEOTHESIA = Als zonen/ kinderen geadopteerd worden, de Adopteerder, doen 

neerbuigen 

PROORIZO = voorbestemd, uitverkoren, merktekenen van de grenzen 

 

Dat gij IN DIENST GEZET WORDT/ SLAVENDIENST = DIDOMI 

 

Door APOKALYPSIS, naaktgemaakt worden, instructie 

 

In de EPIGNOSIS, de correcte, precieze goddelijke kennis = ZUWR (Hebreeuws) 

 

Dat gij de ELPIS zult zien = de VREZE, de verwachting van het KWAAD 

 

De ELPIS van KLESIS = het vrezen van de roep/ roeping. 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17. De Septuagint 

 

 

 

 

 

 

 

De grondteksten kwamen in lagen : 

 

1. Orions/ Profetische VU Taal 

2. Aramees 

3. Hebreeuws 

4. Grieks 

 

Nu is het zo dat Orions ook een soort mix bevat van Aramees, Hebreeuws en Grieks. Daarom 

blijft een taal zoals het Grieks gedeeltelijk van belang, en dient het gezifd te worden, terug tot 

de Orionse fundamenten. De Septuagint is het Griekse Oude Testament. 

 

I Korinthe 

 



1 : 1 – Paulus was geroepen, KLETOS = geroepen tot een jachtmaal. 

 

: 2 – Tot hen die HAGIAZO zijn = 

-reinigen door de vernieuwing van de ziel 

-toewijding aan God 

-afzondering 

-boetvaardigheid 

 

: 6 – Het getuigenis was BEBAIOO in hen = 

-gevestigd 

-bevestigd 

-overtuigend, zekerheid, vastgemaakt 

 

Verderop in de brief : 

 

De apostelen waren : 

MOROS = dwaas, goddeloos, onvroom (= niet religieus, zonder afgoderij) 

PEINAO = leven in honger en armoede 

GYMNETEUO = naakt 

 

Nu gaan we de SEPTUAGINT bespreken. 

Eerst wat Grieks/ Orionse woorden in het boek Iob (Job, Iyowb) 

 

Iob 1 

 



PESON 

= vallen, goddelijke verlamdheid 

= punt waartoe men altijd terugkeert na de jacht 

 

GUMNOS 

= naakt (in de baarmoeder) 

= sleutel tot de baarmoeder 

 

Iob 2 

 

: 6 – Diabolos (Satan) mocht alles van Iob afnemen, behalve zijn ziel. 

 

Iob 6 

 

: 2 – ZUGO = weegschaal/ juk 

 

Iob wil dat alle pijnen aan het juk komen, oftewel getoetst/ geordend worden door URIM. 

 

Openbaring 12 : 18 – De draak blijft staan op het zand van de zee. 

Iob 6 : 3 – Pijnen zijn gewichtiger dan zand van de zee. 

Hij was in gevecht met de draak. Draak moest gewogen worden/ onder het juk komen. 

Draak = oude slang, Leviathan, geslachtsdeel van de Behemoth, kip. 

 

Iob 6 : 4 SEPTUAGINT – Want de pijlen van de Heere zijn in mijn lichaam, wiens geweld 

mijn bloed opdrinkt. Wanneer ik ga zal gaan spreken doorboren zij mij. 

 



Pijlen = BELE = speren (Orions : rode speren) 

= de wachter van de spraak, beheerst de spraak 

= de heilige spraak-gebondenheid 

 

: 7 SEPTUAGINT – Want mijn toorn kan niet stoppen, want ik onderscheid mijn voedsel als 

de OSMEN, geur/ odor van een leeuw, als walgelijk. 

 

– Mijn ziel weigert het aan te raken. 

 

De OSME(N) van de URYA, de URYA-OSME(N) verhongert hem = 

heilige honger-slavernij 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18. De Septuagint En De Ontmaskering Van Het Jezus Christus Syndroom 

 

 

 

 

 

 

 



'Plotseling was er een licht. Een soort UFO of spaceship hing boven het aardoppervlak. 

Wezens stapten uit. Er was contact gemaakt, maar met wie ? We hingen allemaal ineens 

tussen hemel en aarde, klaar om opgenomen te worden in dit reusachtige ruimteschip. Was 

Jezus teruggekomen ? Was dit de opname ? …' 

 

Hoe zal dat eigenlijk gaan, de wederkomst ? Er wordt veel over gespeculeerd en zelfs over 

gevochten. Het is nogal een heet hangijzer voor sommige of zelfs veel mensen. 

 

De 'wederkomst' zal in eerste instantie veel subtieler zijn, als een verruiming van bewustzijn, 

als een vergaren van lang verborgen kennis, als het open gaan van een archief. Zo zullen we 

langzaam overvloeien in een hogere dimensie. Oh ja, soms zullen er grote doorstoten zijn, en 

dan zal het allemaal weer wat rustiger worden, als eb en vloed, het wisselen van de getijden. 

 

Kijken we naar de SEPTUAGINT, het Griekse Oude Testament, dan zien we Christus al 

komen opdagen in het boek Leviticus. De gezalfde priesters hadden de titel 'Christus' : 

'o iereus o christos' = 

de priester de christus 

 

Het volk vroeg om middelaars tussen hen en God : koningen, priesters, christussen (gezalfde 

priesters). 

 

Leviticus 4 : 5, 16 – de gezalfde priester, de Iereus Christos, waarvan het woord Iesous 

Christos komt, Jezus Christus, ontving het bloed van het kalf om het te brengen naar de 

tabernakel van het getuigenis, om verzoening te doen over de zonden. Door die offers (van 

een rund, lam of bok) werden de zondaars vergeven, door tussenkomst van de Iereus Christos. 

Maar vergeven, aphethesetai, van APHEIMI betekent ook 'toegelaten worden'. De zondaar 

krijgt door het offer een bepaalde Levitische inwijding. Dat is dus wat vergeving 

daadwerkelijk betekent. 

 

Wat houdt dit nu ten diepste in ? 

 

Natuurlijk wordt je niet vergeven door dieren te slachten en offeren door tussenkomst van een 

priester. Ten eerste gebeurt dit in de ERETS, de onderwereld. Dit vee is volgens de Aramese 

grondtekst demonisch vee, die bepaalde zonden voorstellen, die bepaalde leugens voorstellen. 



Die moeten het altaar op. Op die manier kom je vrij, waardoor je in een hogere Levitische 

graad komt. De Iereus Christos is de wachter van de tent, als een voorhangsel. Het is een 

priester die de URIM en de THUMMIM bedient, communiceert met God, omdat het volk 

geen profeten wilde zijn. Het volk gaf de URIM en de THUMMIM uit handen. Zo werd de 

Iereus Christos opgesteld als een vloek en een oordeel, als een sluier. 

 

Dit gebeurde al veel eerder. Hiervoor moeten we naar de vijfde laag van de grondtekst : 

 

1. Orions/ Profetische Vu taal 

2. Aramees 

3. Hebreeuws 

4. Grieks 

5. Latijn 

 

De Latijnse grondtekst is de Vulgata. In de tuin van het paradijs, het park van VOLUPTAS = 

plezier, lusten, gaf de mens zich over aan de verkeerde en verboden lusten. Niet aan de lusten 

van het kruis, het juk, maar de lusten van de verboden vrucht. Hierdoor viel de mens uit het 

park van plezier, en werd er een cherub aangesteld met een vlammend zwaard ter bewaking. 

Vlammend = flammeum = rode sluier, oftewel het rode gordijn. Dit gordijn zou van de kerk 

een Nazi-beweging maken : “Alleen door Jezus Christus”, alleen door de dienstdoende 

priester, als een strenge code. Zo werden de geheimenissen van de URIM en de THUMMIM 

ondergesneeuwd. Nu moesten er onschuldigen sterven voor schuldigen, er moest een 

zondebok gevonden worden, als een cultus van vampieren, een duistere erfenis van het 

gebonden heidense voorgeslacht, die door de lusten van Baal helemaal in de knoop kwamen. 

Jezus Christus kwam voort uit dit duistere voodoo verleden van satanische rituele bloedoffers. 

Gelukkig kwam de Aramese grondtekst als een bevrijder, die een heel ander licht liet 

schijnen, en ook deels de Hebreeuwse grondtekst. God had ook detonators, bommen, 

geplaatst. Zo zal de Bijbel zichzelf opblazen. 

 

Alles was een halve slag gedraaid : de onschuldigen die schuldigen (demonen) moesten 

offeren moesten plaatsmaken voor de schuldige demonen die onschuldigen zouden offeren. 

De duivel wilde afrekenen met de THUMMIM, voordat de THUMMIM de ingewijden in een 

nog hogere graad zou brengen. Daarom was de duivel afgezonden op Iob, de personificatie 

van de THUMMIM. 

 

De Iereus Christossen, de Jezus Christussen, oftewel de gezalfde priesters, hadden een duister 

geheim. Het rode gordijn was geplaatst om mensen blind te houden, onder het zegel. De 

Iereus Christos werd al snel een staats-symbool. Mensen konden van hun schuld verlost 

worden door dieren te laten offeren door een Iereus Christos. Als men Iesous Christos niet 

aannam op de manier zoals de Staat en de Kerk het voorschreef, dan werd men opgesloten, 



gemarteld en vermoord. Mensen werden door het zwaard gedwongen om zich te onderwerpen 

aan deze nieuwe slavenmeester. De Bijbel was hierin de handleiding van de slaven van de 

Staat, het grote slavenboek. Men moest door de knieen van dit beest. 

 

Men vergat dit alles te toetsen aan de URIM. Maar ja, de URIM was allang opgegeven. Men 

hechtte meer waarde aan wat de voorouders zeiden, en wat de regering zei. Men liep met de 

massa mee, en stelde mensenvlees tot een arm. Zo kwam het volk schaakmat te staan. Het was 

een stel voorourder-aanbidders en regerings-aanbidders geworden. Religie ging hier vrolijk in 

mee. 

 

De Aramese grondtekst moest ondergesneeuwd worden door de Hebreeuwse grondtekst, maar 

tegelijkertijd moest de Hebreeuwse grondtekst prijsgeven dat het over de onderwereld ging, 

de ERETS, alhoewel corrupte vertalers dit ook gewoon in 'aarde' vertaalden, 'land', 'grond'. 

Toen moest ook de Hebreeuwse grondtekst ondergesneeuwd worden door de Griekse 

grondtekst, maar juist de Griekse grondtekst, door de Septuagint, gaf de nekslag aan de Jezus 

Christus cultus. Door dit onder te sneeuwen kwam men met de Latijnse grondlaag, de 

Vulgata, wat ervoor zorgde dat het Romeinse wereldrijk een christelijk wereldrijk werd. Het 

christendom werd de onaantastbare autoriteit. Vele gnostische bewegingen werden uitgeroeid. 

Alles werd bezegeld door een politiek spelletje en een leger notarissen. De Bijbel was nu het 

ontegenspreekbare Woord van God. Toch was ook de Latijnse grondtekst geprogrammeerd 

met zijn eigen vernietiging … 

 

Leviticus 1. 

 

: 2 – PECORIBUS, PECUS = vee, bruten (boze geesten) 

Hier moesten de Levieten tegen strijden. 

 

De ziel werd genoemd 'de animus'. 

 

Iob 6 : 4 

 

terrores = alarmen van God die tegen Iob strijden. 

Sagittae = pijlen, speren die in Iob leven 



 

Iob 7 : 1 

militia = militaire dienst/ slavernij 

Dit is wat het leven is. 

 

: 5 – Iob's vlees is bekleed met sordes = vuil. 

 

10 : 6 – Als er trots in Iob zou opkomen zou God hem als een leeuwin gevangen nemen, als 

een vreemde (vgl. ZUWR), om hem op het kwelrek te binden (crucio). 

 

16 : 13 – God stelt Iob op als zijn merkteken : signum. 

God greep hem bij de nek (cervix), en bezat zijn nek van toen af aan (teneo). 

 

Ook vermoeide God hem (contero). 

 

: 14 – God heeft hem omsingeld met speren om hem te piercen, om zijn heupen te verwonden 

(vgl. Iakob). God stort zijn organen, ingewanden (viscera) uit op de aarde. 

 

: 22 – En o dat een man zo geoordeeld zou worden met God, zoals de zoon des mensen is 

geoordeeld met zijn makker. (Jezus en de Heilige Geest, zijn maat) 

 

Hoofdstuk 17 is Iob's verlangen een gladiator van God te worden. God was immers al de 

strijd tegen hem begonnen, en daagde hem uit. 

 

17 : 3 – Bevrijd mij, oh Heere, en zet me naast u, en laat welke man dan ook tegen mij 

vechten. 

 

: 8 – De onschuldige zal opgericht worden om tegen de hypocriet te strijden. 



 

: 9 – Hij die een rein hart heeft zal sterker en sterker zijn, als een sieraad/ strijdrok/ jachtrok. 

 

: 11 – Gedachtes kwellen zijn hart. 

 

19 : 9 – God heeft Iob naakt gemaakt en gescalpeerd (kroon van hem afgenomen). 

 

: 11-12 – God heeft Iob's tent/ tabernakel omsingeld. 

 

21 : 33 – De volgers van het kwaad gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van 

klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee 

naartoe nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee staat. 

 

29 : 14 – Iob draagt vestimento = strijdrok/ jachtrok 

en diademate = verentooi 

als teken van oordeel 

 

indutus = dragen/ kleden/ optooien  

 

30 : 9 – Iob is tot een spotlied geworden 

: 11 – God heeft hem beteugeld 

 

30 : 17 – In de nacht worden zijn botten gepierced/ doorstoken met kwellingen die nooit 

slapen (met speren). 

 

30 : 23 – Iob weet dat God hem aan de dood zal overleveren, waar een dodenpaleis (domus) is 

aangesteld voor een ieder die leefde. 



: 29 – Iob was de broeder van draken geworden. 

 

31 : 23 – Iob heeft de Heere altijd gevrezen als opzwellende golven over hem, en hij was niet 

bij machte het gewicht van de Heere te dragen. 

 

: 35-36 – Iob wilde dat de Almachtige zijn verlangen zou horen : dat God een boek zou 

schrijven wat Iob zou dragen op zijn schouder en als een verentooi zou dragen (Latijns/ 

Aramees). 

 

40 : 5-6 – Iob moet sieraden, decorum, dragen om trotse en arrogante mannen neer te halen. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19. Het Mysterie Van De Heilige Halsketen 

 

 

 

 

 

 

 

Toen Johannes het mysterie van Babylon zag, de vrouw op het beest, bewonderde hij haar in 

de grondtekst, thaumazo, wat ook respect en ontzag betekent, zelfs een vorm van aanbidding. 

Wij hebben hier heel duidelijk te maken met een zogenaamd 'dubbel-visioen', een visioen met 

meerdere betekenissen of lagen. 

 



'Vrouw op beest' was een benaming van Arba, de reuzenleider van de Anaqieten, de Grote 

Vier. In de grondtekst waren de Anaqieten de kinderen van de halsketen. De halsketen moest 

weer veroverd worden, evenals de Urim en de Thummim. Johannes kon de halsketen dwars 

door deze vrouw heenzien. Deze halsketen, de wurging in de grondtekst, is ook de APH, de 

ademnood, het paradijselijke hart. Al deze items moesten heroverd worden. 

 

Dit was ook de plaats waar de ziel de mens naartoe zou leiden. De mens zou een ontmoeting 

krijgen met de vrouw op het beest. Dit zijn allemaal archetypes. 

 

Wij moeten leven vanuit de APH, de heilige halsketen, om in contact met God te blijven. Dit 

is belangrijk, zodat we niet door andere halsketens worden gegrepen. Het is dus een gevecht 

van halsketen tot halsketen. De APH draagt alle kenmerken van de goddelijke verlamdheid 

als het heilig hart, de diepere ziel. Hieruitvoort werd de ziel, de NEPHESH, oftewel de arme 

en hongerige, gebonden tot God, om niet in de handen van Prosperity te vallen. 

 

In de heilige halsketen zijn URIM-THUMMIM verwerkt. Het is daarom niet diep in onszelf. 

Er is niets in onszelf. Wij behoren als lege vaten te zijn. God moet alleen onze nek 

beteugelen, onze WIL. Er wordt 'van buitenaf' iets op ons gelegd. Het gevaar is dat wanneer 

we te diep in onszelf zoeken dat er toch nog heel veel controle van onszelf bijzit. Wij moeten 

onszelf loslaten. Wij moeten al onze controle overdragen aan God. De halsketen is daarvan 

het teken. Daarom moesten de Israelieten in diepste zin strijd voeren tegen Hebron, waar de 

kinderen van Anaq woonden. Ook wij moeten kinderen van Anaq worden, van de goddelijke 

vrouw op het beest, door de valse vrouw op het beest te verslaan, door Arba, de reuzenleider 

te verslaan, de Grote Vier. 

 

Dus ons ware hart is niet binnenin, maar door God om onze nek gelegd. God is ons hart. Wij 

moeten volledig loskomen van ons demonisch hart, ons egoistische, zelfrechtvaardige hart, 

wat zelf nog de controle wil bewaren in ons gelimiteerde, menselijke, vals verlichte verstand. 

Het licht van het voorgeslacht heeft ons verblind. Wij voerden strijd in het menselijke hart 

van de onderwereld buiten het paradijs, waar wij in waren geworpen, en waar ARBA de 

halsketen verborgen hield. Ook moesten wij strijd voeren in de buik, voor het terugvinden van 

de URIM, en in de onderbuik, het genitale gedeelte, voor het terugvinden van de THUMMIM. 

Wij moesten noodgedwongen leven vanuit de diepte van ons eigen lichaam. Maar deze 

bedeling is ten einde gekomen. In deze dagen wordt namelijk de heilige halsketen, en de 

bijbehorende URIM-THUMMIM, heroverd. Het zal dan op de plaats komen waar het behoort 

: om de nek. Zo kan en mag een mens ontspannen. Laat al je opgehoopte energie, waar je 

wanhopig aan vastklemt nu maar los, en laat het maar wegstromen. Wij leven nu vanuit de 

ANAQ, de heilige halsketen, de APH, het heilige paradijselijke hart rondom de nek. URIM-

THUMMIM is in die halsketen verwerkt en zal ons leiden. 

 



Dus profetisch gezien leerden wij de krachten van ons hoofd, het verstand, te ontwijken door 

te leven vanuit het hart. Toen leerden we dat we dieper moesten leven vanuit de buik, waar 

alles getoetst werd en getransformeerd, en toen vanuit de onderbuik, het genitale gedeelte van 

de vruchtbaarheid, om door de goddelijke verlamming te leven, opdat wij niet door roofvogels 

tot slaaf zouden worden gemaakt tot de luchtgoden : 

 

1e bedeling : leven door het hart 

2e bedeling : leven door de buik 

3e bedeling : leven door de onderbuik 

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart 

 

De APH is de diepere ziel, waar de bitterheden van de Iobitische ziel ons naartoe leiden. 

Terug naar het paradijs. De APH is de eeuwige ziel, de eeuwige heilige honger en armoede. 

 

De geschriften van deze bedelingen blijven belangrijk, omdat zij het pad uitstippelen, en nog 

vele geheimen en mysterieen verborgen houden. Dan hebben we het dus ook over de 

geschriften van Jezus en de Heilige Geest. Het is niet slim dat als je een levensbelangrijke, 

eeuwige schat hebt gevonden, maar die schat is opgeborgen in een gevaarlijke, gemene, niet 

te vertrouwen kist als een mijnenveld, om dan die kist maar weg te doen en te vergeten. Nee, 

wij moeten hier doorheen. Er is geen andere weg. 

 

Dit zijn de dagen waarin de ANAQ en de URIM-THUMMIM zich openbaren. Zij zullen de 

afgoden doen wegsmelten. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20. Christus Of APHAR ? – Het Mysterie Van Het Paradijs  

 



 

 

 

 

 

 

Wanneer wij de ANAQ hebben ontvangen, de heilige halsketen, oftewel de APH, het 

paradijselijke hart rondom onze nek, dan zal dit ons terugleiden tot de grond van het paradijs, 

de aarde van het paradijs, het stof en het vuil van het paradijs waarin wij gevormd worden, de 

APHAR. Alles kwam voort vanuit de APHAR, en ook zouden we daar weer naar terugkeren. 

 

Dit is waar het pad van Iob (Job) naartoe leidt. 

 

In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR.  

In het Hebreeuws is Iob in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. Zijn 

lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn vruchtbare (geslachts-

)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, corpus van boeken en 

context. 

In 7 : 21 zegt Iyowb dat hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb 

moest vuil gemaakt worden, anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben. 

In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR brengt tot rust. 

Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, 

vlees, voortgebracht in het paradijs. 

APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van BASAR, van YAD, van 

HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een profeet dient zichzelf in te 

smeren met APHAR voor deze reden. De profeet dient een relatie aan te gaan met APHAR. 

Iob 28 beschrijft de Iobitische wapenrusting die wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het 

paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke 

onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, 

fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR 

gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te 

maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten 

gebruiken. 



Iob is Job in het Latijns. Dit komt van de Vulgata, de Latijnse bijbel.  

7 : 5 – Iob's vlees is bekleed met sordes = vuil. 

Ook wordt het woord pulvis gebruikt. Dit is de Latijnse APHAR. 

Psalm 17 : 43 – En ik zal ze (de vijand) verpulveren in de pulvis (stof). 

De vijand wordt hier van elkaar losgescheurd en vernietigd in de zin dat de brokstukken ervan 

weer bruikbaar worden. De APHAR/ pulvis is een gevangenis, en een oven van oordeel. Het 

is het zegel van doem over de vijand. De APHAR is het laatste oordeel, waartoe alles zal 

terugkeren. Wij moeten leven vanuit de APHAR. Door de heilige halsketen worden we 

hiermee bedekt, zinken we hier in weg, om tot een strijder te worden, bewapend te worden, en 

ontwapend. APHAR is de plek van transformatie en waar het creatieve materiaal is : 

1e bedeling : leven door het hart 

2e bedeling : leven door de buik 

3e bedeling : leven door de onderbuik 

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart 

5e bedeling : leven door de stof, het vuil, van het paradijs, de APHAR 

Door de APH komen wij tot de APHAR. De APHAR troont in het paradijs, waartoe wij 

moeten buigen om gereinigd en vernieuwd te worden. Iedere Iobiet zal tot deze plaats geleid 

worden. Het is als het thuiskomen. Hier kwamen wij uit voort, en hier zullen we tot 

terugkeren. Hier vinden we de hogere levels van de URIM-THUMMIM terug. In de APHAR 

is afgerekend met de vijand. 

In de APHAR komt de goddelijke verlamdheid tot groei. Hiermee moeten wij ingesmeerd 

worden, om veilig te zijn tegen de luchtgoden, de goden van prosperity. De APHAR is een 

diepere graad van goddelijke verlamdheid, waarin wij ontwapend worden. Dit is niet diep in 

ons, maar buiten ons, gesmeerd op onze huid. Het is als een oorlogsverf, als een jachtsverf, 

om ons tot een hogere graad van Iobitische oorlogsvoering te brengen. 

Moeten we dan gezalfd worden, of heilig vervuild worden ? Christus of APHAR ? 

Het is juist zo dat veel elementen van Christus teruggevonden kunnen worden in de APHAR. 

Hiermee hebben onze voorouders ons een dienst bewezen. Wij moeten de erfenis op waarde 

leren schatten en niet zomaar verwerpen, of in het tegenovergestelde : aanbidden. Met 

Christus liet ons voorgeslacht ons een aggressief schoonmaakmiddel achter, en de bijbel was 

een uit de hand gelopen reclame hiervoor, vanuit het verstandelijke stenen tijdperk. Ook de 

Christus-erfenis moeten we op waarde leren schatten. Niet zomaar verwerpen, niet zomaar 

aanbidden. Wel moesten wij door de Christus-bedeling heen, want er was geen andere weg 

gegeven. Het pad was juist opgesloten in Christus, dus we moesten wel. 

Ons voorgeslacht was in gevecht met dit aggressieve schoonmaakmiddel, omdat dit 

schoonmaakmiddel nu eenmaal regeerde. Zij wisten nog niet hoe APHAR toe te passen. In 



deze tijd zal APHAR ten volle geopenbaard worden. Wij komen voort vanuit een chemische 

zee. Ons werd een middel in de stad aangesmeerd, terwijl het middel van de wildernis werd 

verworpen. De roep is nu om terug te gaan tot het paradijs. In dit alles kunnen wij God's code 

terugvinden. 

Leg alles op het altaar van de APHAR, echt alles. Zorg ervoor dat je niets overslaat, anders 

zal het zich tegen je keren, en je tegen houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21. Het Mysterie Van Het Bloed Van Christus 

 

 

 

 

 

 

 

We staan aan de vooravond van een machtige dimensionale overgang, de opening van een 

massaal portaal van het paradijs. Dit heeft te maken met de openbaring van het Bloed van 

Christus. Wat is dat eigenlijk, het bloed van Christus ? De Waarheid is veel dieper dan veel 

mensen denken, en dit is een groot mysterie. We gaan zien wat dit bloed nu echt inhoudt, en 

waarom het zo belangrijk is. Feit is dat het niet zomaar 'Bloed' is. Het griekse woord AIMA 

betekent : BLOEDVERGIET. Niet zomaar 'bloed'. Jezus de Bloedvergieter staat er dan 

letterlijk, in plaats van het ingeburgerde 'Het Bloed van Jezus.' Oh ja, wij weten dat Jezus een 

bloedvergieter was. Dat weten wij van de Septuagint, waar de Iereus Christus, de gezalfde 



priester, de Oud-Testamentische priester, dieren moest slachten zodat zondaars gereinigd 

konden worden van zonde. AIMA betekent ook dierenbloed, en het slachten van dieren. Onze 

voorouders leefden onder deze vloek. Maar kunnen we hierin ook nog licht zien ? 

 

Natuurlijk, en wel een heel groot licht, of beter gezegd een beter nachtzicht. De APHAR was 

de bovenlaag van het paradijs, het stof, het vuil. De eigenlijke grond die eronder lag was 

genaamd de ADAMAH, oftewel de rode aarde, de aarde van bloedvergiet. In het paradijs 

moest er bloed vergoten worden van demonen, in oorlog en jacht. Dit bloed werd door de 

aarde opgenomen. ADAMAH is de tweede laag van de paradijselijke grond, veel dieper in de 

aarde. Ook ADAMAH betekent vuil, en een fokkerij. Wij werden niet slechts in de APHAR 

gevormd, maar ook in de diepere laag, de ADAMAH. Ook hier zullen wij tot terugkeren 

(Genesis 3 : 19). ADAMAH is de bloedvergieter volgens de paradijselijke wetten. Als we het 

hebben over 'het Bloed van Christus', AIMA, dan hebben we het over de Bloedvergieter. Deze 

Bloedvergieter wijst terug op de Bloedvergieter van het paradijs, de ADAMAH. De 

ADAMAH rekent af met de vijand. 

 

Jezus droeg deze Bloedvergieter in zich. Jezus werd als een zegel opgericht door de Staat en 

het voorgeslacht. Betekenissen werden verdraaid. AIMA is een vernietiger. Het is de plaats 

waar de APHAR naartoe leidt, wanneer wij dieper graven in het paradijs. Wanneer wij op de 

APHAR staan, dan kunnen we de overkant zien, de ADAMAH, de diepere laag in de grond. 

Het ware wassen gebeurt in het bloed van de vijand. Dit bloed was in Jezus. Het was het 

bloed van demonische dieren, van demonisch vee. Daarom was AIMA zo belangrijk. Het was 

een teken van overwinning. 

 

In de wortels betekent ADAMAH bloed, plaats van bloed, ADAM, van ADAMAM, niet 

kunnen spreken, en het betekent ook vernietigen en wassen in de diepte. Wij moeten komen 

tot de heilige stomheid. Het is een plaats van het stilzijn en het wachten. Daarom is dit een 

belangrijk fundament voor profetie. In ADAMAH verliezen demonen hun menselijke 

eigenschappen en worden stomme dieren. APHAR, het laatste oordeel, bepaalt wat iedereen 

in de ADAMAH is. De ware aard komt tevoorschijn in de ADAMAH. Alles krijgt zijn plaats. 

Daarom is de ADAMAH weer een belangrijk altaar waar wij naartoe moeten gaan om alles op 

te leggen, zodat wij leeg en naakt voor God komen te staan, klaar om God's oordeel over ons 

leven te ontvangen. Oordeelsprofeten moeten daarom een diepe relatie met ADAMAH 

ontwikkelen. 

 

1e bedeling : leven door het hart 

2e bedeling : leven door de buik 

3e bedeling : leven door de onderbuik 

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart 



5e bedeling : leven door de stof, het vuil, van het paradijs, de APHAR 

6e bedeling : leven door de eigenlijke grond van het paradijs, de ADAMAH, de 

bloedvergieter 

Alles moet met stomheid geslagen worden, te beginnen in ons eigen leven, zodat God over 

kan nemen. Wij moeten diep doordringen in de ADAMAH voor deze reden, om ADAMAM 

te ontvangen, waardoor alle stemmen in ons gedoofd worden, zodat alleen God spreekt. Wij 

moeten met ADAMAH bewapend worden, na door ADAMAH ontwapend te zijn, onze stem 

hebben verloren. Dit zijn serieuze dingen. Wij zullen namelijk voor elk ijdel woord 

geoordeeld worden. Allereerst moeten wij de verlammende vreze des Heeren ontvangen wat 

ons niet meer laat durven spreken, bang om een ijdel woord voor God's aangezicht uit te 

spreken. Eén ijdel woord kan een heleboel kapot maken, voor een hele lange tijd. Wees zelfs 

bang om te ademen. Wat ademen we wel niet allemaal naar binnen ? Wij moeten de heilige 

ademnood ontvangen. In ADAMAH is er doorgang. Wij leggen alles op het ADAMAH 

altaar, en laten alles achter ons, om de heilige bloedvergieter, de AIMA, te omhelzen. Dit is 

het eigenlijke Bloed van Christus, maar dit bloed is dus helemaal niet van hem. Het was 

gestolen. Het is de ADAMAH, de grond van het paradijs, een slayer. Als deze slayer 

terugkomt, dan zal er niet veel van het christendom overblijven. Dit bloed van Christus zal 

terugkomen, als de bloedvergieter van het paradijs, en de Christus-afgod zal in zijn handen 

wegsmelten, in zijn armen. 

Je verliest je stem als je een ontmoeting krijgt met de ADAMAH. Je zal tijdelijk niet kunnen 

spreken, of niet durven te spreken. Als je zo'n ervaring nooit hebt gehad, of je durft nog steeds 

je mond los te trekken bij het minste of geringste, dan mag je je afvragen of je ooit een 

ontmoeting hebt gehad met het bloed van Christus, de heilige Bloedvergieter. 

ADAMAH, AIMA, zal terugkeren, en de wateren zullen in bloed veranderen. Ook de maan, 

het licht, zal in bloed veranderen, en de zon zal duisternis worden. Wij zullen allemaal 

terugkeren tot de ADAMAH, en de AIMA, de Bloedvergieter, zal onze Rechter zijn. Niemand 

zal aan de ADAMAH kunnen ontkomen. De ADAMAH zal wederkeren, als het mysterie van 

het Bloed van Christus, wat dus eigenlijk een gestolen Bloedvergieter is. Handen zullen 

wegsmelten, de handen van degene die dit heeft gestolen. De dief zal veroordeeld worden.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 22. De Lagen Van De ADAMAH 

 

 

 



 

 

 

 

'De ziel is in het bloed, AIMA, in de bloedvergieter.' 

Leviticus 17 : 11 SEPTUAGINT 

 

'En ik heb het u gegeven op het altaar om verzoening to doen over uw zielen, 

want het is de bloedvergieter, AIMA, die verzoening doet over de ziel.' 

 

Verzoening is ook verbanning, negeren, het lijden dragen, initiatie, de relatie verbreken. In 

AIMA, in de paradijselijke grond (ADAMAH in het Hebreeuws) kunnen wij onze ziel 

terugvinden, in de bloedvergieter. Het Bloed van Christus betekent letterlijk : 'De 

Bloedvergieter van Christus.' Hiermee hebben we te maken wanneer wij tot het bloed komen, 

maar wat voor ons werd achtergehouden. Wij worden niet gered door het bloed van Christus. 

Dat is zelfs niet bijbels. We worden gered door de Bloedvergieter, de AIMA, de ADAMAH. 

Wij moeten de Bijbel achter ons laten, en komen tot God. God is de hoogste autoriteit, waar 

alle geschriften zich aan moeten onderwerpen, en door getest worden, en de Bijbel zoals de 

Staat die heeft opgezet, zal de test niet kunnen doorstaan. Al de juiste elementen van God 

waren door de Staat verzameld, misvertaald, verborgen gehouden, en samengevoegd tot een 

boek tegen God, om een valse God te maken, de regering. De bijbel pleegde plagiaat op vele 

punten, en beschouwde het haar eigendom. De bijbel is een dief. Wij moeten als een Robin 

Hood terugstelen wat het gestolen heeft. De Bijbel was een vals spel der rijken, waardoor de 

armen werden ondergesneeuwd en uitgebuit. Kom tot de Wraak van God die over de Bijbel 

zal worden uitgegoten. Zij hebben een boek gemaakt en in plaats van God gezet. 

 

In AIMA, ADAMAH, de paradijselijke ondergrond, worden wij geinitieerd, en ontvangen wij 

de heilige ziel. Hier leren wij de bloedvergieter en zijn ijzeren wetten kennen, de wetten van 

het paradijs, de strenge wetten van oorlog en jacht. Jezus droeg deze Bloedvergieter op zijn 

rug, als een groot kruis en richtte de aandacht hierop. Jezus was een wegwijzer. Zonder de 

bloedvergieter is Jezus niets. Jezus was een voorgeslachtelijke wegwijzer, om veel dingen 

verborgen te houden, als een machtig zegel. Jezus was een machtige brug. Wee degenen die 

zullen stilstaan op deze brug om Jezus te verafgoden als een einddoel. Het was een noodplan. 

De Bloedvergieter, AIMA, had zich gehuld in het Jezus-kleed. Zo kwam hij tot ons. Dit kleed 

zal langzaam afglijden. Wij zullen komen tot de Openbaring waarin alle voorgeslachtelijke 

zegels zullen breken, en de wateren en de maan zullen veranderen in bloed, en de zon zal 

duisternis zijn. Wij zullen terugkeren tot de ADAMAH met zijn rivieren van bloed. 



 

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH in diepte betekent : 

DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke vuil. Dit is als 

een wassing. Vuil wast ons. Wij worden gewassen om los te komen van de schoonheid van de 

mensen, want dit is slechts een chemische schoonheid die ons te gronde richt. Bedenk alle 

kankerverwekkende stoffen die in hedendaagse schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zitten. 

Leef zo dicht mogelijk bij de natuur, en ga een relatie aan met de ADAMAH, de 

paradijselijke diepte van God's natuur. Zo mag je ook komen tot de ADAMAM, de heilige 

stomheid, en de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. Dit zijn allemaal lagen in 

de ADAMAH waartoe we moeten doordringen. 

 

De Bloedvergieter moest geheim gehouden worden. Alle landen moesten een bloedvergieter 

over hen gesteld krijgen, tot het veilig stellen van de geheimen van de Staat, de formule 

waarmee ze mensen tot slaaf maakten. Over China werd een bloedvergieter gesteld, beveiligd 

met een reusachtig alarm systeem. Dit gebeurde vanaf één van de helderste sterren bekend op 

aarde : RIGIL KENT, de helderste ster van CENTAURUS. Deze bloedvergieter schoot direct 

op tilt in de martial arts beweging, en veroorzaakte ook het tegenovergestelde in de Boeddha 

beweging. Over heel Azie werd ook een bloedvergieter opgesteld, een tijger. Ook deze kwam 

met deze uitersten. Weer was deze bloedvergieter opgesteld vanuit RIGIL KENT. Valse 

bloedvergieters werden op aarde opgesteld, zodat de ware bloedvergieter, de AIMA, de 

ADAMAH verborgen werd gehouden. Grote zegels werden opgericht. Jezus werd opgericht 

als degene die moest sterven, als een onschuldige voor schuldigen, als een ritueel satanisch 

offer aan de Moloch. Dit om zijn bloedlust te stillen. De Moloch, de geest van Saturnus, 

vreesde oorlogsvoering in het rijk van de ziel. Daarom kwam hij met overmatige aardse 

oorlogsvoering, valse oorlogsvoering, en bedekking van de oproep tot oorlogsvoering in het 

rijk van de ziel, door een vals evangelie. Dit valse evangelie werd tot staatsgodsdienst 

gemaakt van het Romeinse wereldrijk, wat zijn hoogtepunt kreeg in het protestantisme en de 

evangelische beweging. Men gebruikte trigger-icons, power-items, om de oorlogsvoering in 

het rijk van de ziel te doven, door georganiseerde religie. De strijd was volgens hen al 

gestreden, en zij kwamen als de nieuwe bezetters. Deze farizeeers hadden hun slavenmarkt 

opgezet. De macht van het geld doofde de lust tot oorlogsvoering in de ziel. Het volk kwam 

onder een betovering, werd in slaap gesust door Evangelische slaapliedjes : 'Het staat allemaal 

in de Bijbel. Ik geloof het, dus dat maakt het de Waarheid.' Dat was het toverstafje wat ze 

gebruikten. 

 

Men kon nu lui geloven in het bloed van Jezus wat alles al geregeld had. Eigenlijk was dit het 

bloed van Jupiter, de macht van het Romeinse wereldrijk, aangesteld door de oude Saturnus. 

Zijn zoon was gekomen om het zegel van doem te leggen. Men zou zo de weg tot het paradijs 

niet meer terugvinden, maar zou als gladiators van het Romeinse rijk worden opgezet om zo 

door elkaar terug te roepen en te verwarren elkaar de weg terug tot de ADAMAH te 

ontzeggen. Het Romeinse rijk vreesde de wapenrusting van de ADAMAH. Daarom maakten 

ze hun eigen wapenrusting. 

 



Het Indiaanse Amerika begon een bedreiging te vormen voor het systeem. Daarom werd het 

Amerikaanse wereldrijk, oftewel het Nieuwe Romeinse rijk, erover heen gebouwd. Het zegel 

van Jupiter, de Romeinse Jezus Christus, moest gelegd worden om de indianen de mond te 

snoeren, en om de indiaanse schatten die terug zouden leiden tot de ADAMAH te vernietigen. 

Veel van de oude indiaanse culturen ging verloren door deze Jupiteriaanse inquisitie. Amerika 

kreeg zijn eigen bloedvergieter. Deze werd aangesteld vanuit de planeet Jupiter. 

 

De oude indiaanse poorten zouden gesloten moeten worden. Hiertoe brouwden Jupiter en zijn 

vader Saturnus een drank die hen dronken moest maken, en die iedereen dronken zou moeten 

maken, zodat ADAMAH vergeten zou worden. Hiertoe gingen zij naar RIGIL KENT, en met 

een mix creeerden ze het Grote Toronto, de Toronto Blessing, de Zegen van de Vader. Zij 

hadden hun eigen vuiligheid gecreeerd, hun eigen ADAMAH. Deze bloedvergieter werd over 

de gehele aarde geplaatst, om mensen onder te doen laten gaan in deze nieuwe dronkenschap. 

Het was als een nieuw damesproduct, een nieuw schoonmaak-middel, wat ook als make up 

gebruikt kon worden. Je kon er alles mee doen. Het paste heel goed in een dames handtasje, 

eenvoudig om overal mee naartoe te nemen. Een nieuwe, snelle manier om elkaar de zalving 

over te dragen. En het was nogal besmettelijk. Het was een virus, een ziekte, en ontpopte in 

vele vormen, als de voortwoekerende kanker. Jupiter en zijn vader waren trots en tevreden. 

 

Daarom is de terugkeer tot de ADAMAH zo belangrijk. Wij komen uit een diepe markt. De 

geest van Jupiter wil ons Jezus Christussen op elke hoek van de straat, want hij wil niet dat we 

ontwaken uit onze slaap. 

 

ADAMAH leidt tot zijn diepte, tot de ADAMAM, de heilige stomheid, de wachter van de 

mond, en tot het mysterie van de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. 

ADAMAH, de bloedvergieter, overweldigd ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. 

Hier zijn de schatkamers van het paradijs te vinden. Ook Iob werd hier naartoe genomen, 

nadat hij door APHAR was bekleed. Hij werd geleid tot EBEN, het heilige, goddelijke 

gesteente. Ook werd hij geleid tot OKLAH, waar de vijand tot vlees van gevogelte was 

geworden. 
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Hoofdstuk 1. Het Scheppingsverhaal In De Gnostiek 

 

 

 

 

Het christendom was een uit de hand gelopen vertakking van het gnosticisme. Veel gnostische 

geschriften werden weggekapt, om zo de oorsprong en de achtergrond van het hele 'God' 

verhaal verborgen te houden. In deze geschriften was er een onderscheid tussen de god van de 

wereld, en de allerhoogste God. De god die de wereld had gemaakt, oftewel het gebied buiten 

het paradijs, waar we nu leven, werd de Demiurg genoemd, een lagere, gevallen god, ook wel 

Yaldaboath genoemd. Deze god had een leeuwenkop met een slangenlichaam. 

 

De Moeder God creeerde Yaldaboath, maar hij kon alleen het goddelijke zien als door een 

weerspiegeling, dus hij werd 'de blinde god' genoemd. De Moeder God wilde dat de mens van 

de boom van kennis zou eten, maar Yaldaboath, Yahweh, verbood hen. Hij wilde namelijk dat 

de mens niet tot een hogere orde zou komen. Yaldaboath kon de hogere goden niet zien, en 

waande dat hij de enige was. Hij was hoogmoedig, trots en jaloers, en werd uit de hemel 

geworpen, maar met een zekere macht over de mens. 

 

De mens nam van de boom van kennis, en het licht van kennis viel op de mens. Zij zagen dat 

ze naakt waren door het licht van kennis, en waren door deze kennis tot elkaar aangetrokken. 

Deze scheppings-verhalen zijn te vinden in de boeken die de gnostici voor Genesis hadden, in 

de gnostische bijbel, wat ook de Nag Hammadi bevat. Deze boeken van het gnostische 

scheppings-verhaal heten : De Apocryphon van Johannes en De Oorsprong van de Wereld. 

 

Door het licht van kennis wat op hen gevallen was zagen ze de orde van Yaldaboath als 

beesten, en ze verwierpen hen. Yaldaboath was bang dat de mens ook tot de boom des levens 

zou komen, dus hij verdreef de mens. Moeder God wierp toen de orde van Yaldaboath op 

aarde. Zij zouden daar moeten leven als boze geesten. Ook zij verloren dus hun paradijselijke 

positie, net als de mens. 

 



Yaldaboath brengt een zoon voort : Sabaoth, die tot de zevende hemel komt, een hogere rang 

dan zijn vader. Sabaoth, het licht, neemt de macht van zijn vader over, zoals Jupiter de macht 

overnam van zijn vader Saturnus, en Jezus, Lucifer, de macht van zijn vader Yahweh. 

Sabaoth haatte zijn vader, de duisternis, en zijn moeder, de afgrond. Hij kreeg het koninkrijk 

over iedereen, over de twaalf goden van chaos. Hij bekleedde zichzelf met rijkdom. Hij kreeg 

de macht over de boom des levens, Zoe, als zijn partner. Zo zou hij tot de geheimen van de 

achtste hemel kunnen komen. 

 

Wij zien dus twee tegengestelde verhalen, wanneer we het gnostische evangelie vergelijken 

met het christelijke evangelie. Kunnen wij dit wel vertrouwen, of hebben we weer te doen met 

een zegel wat verbroken dient te worden ? In de grondteksten wordt er niet gesproken over 

'bomen en vruchten'. Er wordt gesproken over galgen en martelpalen. In de diepte van het 

woord voor boom betekent het ook sluiten, als van een kooi of fokplaats. Eten (akal) van de 

vrucht (periy) betekent letterlijk 'slachten van de voortbrengselen van vee en gevogelte 

(kippen).' 

 

In het Eeuwig Evangelie, in de Nieuwe Johannes I, hoofstuk 1 : 12 staat : 

 

'Nu zal ik u dan een geheimenis vertellen : de goden eten vlees, en velen vielen door te eten 

van het verboden vlees. Zo eten de Godslangen dan harten, en sommigen vielen vanwege het 

eten van het verboden hart.' 

Bomen en vruchten zijn ten diepste opgezet om de mens af te houden van oorlogsvoering in 

het rijk van de ziel. We kunnen het gebruiken als metafoor en archetypen, maar zij zijn 

zegelen door het onderbewustzijn opgezet om ons tegen te houden te komen in het kennis-

bewustzijn. Dit kennis-bewustzijn is alleen te vinden in vlees en bloed in de ziel. Maar we 

moeten er dus voor waken niet van het verboden vlees te nemen. Bomen en vruchten zijn 

wegwijzers naar de diepere oorlogsvoering. De vijand zal veranderd worden in OKLAH. Wij 

moeten het vlees van de vijand eten. Hierdoor nemen wij de duistere kennis van het verre van 

God tot ons, de ZUWR. 

In de Moeder Bijbel was het paradijs verdeeld in twee delen. Eén deel waar gejaagd moest 

worden, en ook een deel waar absoluut niet gejaagd mocht worden. 

Het lichaam, vlees, van Christus, SARX, is in diepte 'gevangenneming', 'de kastijder'. Dus dit 

vlees op zich is een zegel wat verbroken moet worden om tot de ware, diepere betekenis te 

komen, in de diepte van ADAMAH, de grond van het paradijs, de rode aarde. Het vlees van 

Christus is een arrestatie-bevel, een Rechter. Ook SARX was gestolen door dit lichtwezen, 

Sabaoth. Wij moeten dieper in de ADAMAH doordringen om tot SARX te komen, de 

kastijder, de gevangenneming. 

De boom des levens is in de diepte van de grondtekst 'de tuchtplaats van heilige slavernij'. 

Door AIMA (de bloedvergieter) en SARX (de gevangenneming, de kastijder, het gesleurd 

worden tot het gerechtshof) komen wij tot de tuchtplaats van heilige slavernij. Valselijk 



vertaald in : 'door het bloed en vlees van Christus komen tot de boom des levens.' De 

tuchtplaats van heilige slavernij, wat als zegel heeft : de boom des levens, is in een andere 

dimensie, want deze plaats was 'apart gezet' in de grondtekst, 'TAVEK'. Nadat de mens van de 

boom der kennis had gegeten was de orde van Yaldaboath bang dat de mens ook van de boom 

des levens zou eten, oftewel : Ze waren bang dat de mens zou komen tot de heilige slavernij, 

want dit zou de slavernij tot Yaldaboath breken. Deze plaats kon alleen bereikt worden door 

de diepte van ADAMAH, door te komen tot de diepere dimensie. Daarom heeft Yaldaboath 

altijd de diepte van AIMA en SARX verborgen gehouden, de waarheid over het bloed en het 

vlees van Christus. 

Moeder God wachtte op de mens bij de boom des levens, de tuchtplaats van de heilige 

slavernij. Ook is dit in de grondtekst de plaats van honger, het heilige vasten. Yaldaboath liet 

cherubs opstellen om deze dimensionale overgang te bewaken, en later zou Saboath, Jezus 

Christus, de boom des levens bewaken. Daarom zal de mens moeten klaarkomen met het 

Jezus mysterie om doorgang te hebben tot deze plaats. Het vlees van Saboath, Christus, wilde 

mensen misleiden tot het kannibalisme. Zelfs in oorlogsvoering met demonen is dat heel link. 

In de ADAMAM, de verstommende laag van de ADAMAH, worden demonen omgevormd 

tot dieren en vee. Als het de status 'vee' heeft bereikt, moet het gefokt worden, om voortijdige 

slachting te voorkomen. Fokken betekent kruisdragen. Overmoedige oorlogsvoering geeft 

namelijk macht aan de vijand. RIGIL KENT, één van de helderste sterren, en helderste ster in 

CENTAURUS, staat bekend om het brengen van de implantaten van kannibalisme om de 

ADAMAM uit te doven, om het fokken uit te doven, het kruis. RIGIL KENT heerst over 

Azie. Het is een vorm van luiheid, oppervlakkige oorlogsvoering, om zo snel met demonen af 

te rekenen, denkt men, maar deze vormen van kannibalisme maken het alleen maar erger. Het 

is de energie van geld, het merkteken van het beest. 

De ADAMAM had zich gemanifesteerd in de boom van kennis, de boom van onderscheiding, 

en veranderde de orde van Yaldaboath in beesten, toen de mens er van at. Het was doordat de 

mens een hoger zicht kreeg op wat er gaande was. Nu moest de mens nog komen tot de boom 

des levens in de TAVEK, wat ook de boom van scheiding is in de grondtekst.  

In Jeremia 5 komt de ZUWR uit Orion met een arrestatie-bevel in de Aramese grondtekst (vs. 

16), de PTIH. De Orionse ZUWR is in de Hebreeuwse grondtekst 'eeuwig', OLAHM. De 

PTIH betekent ook 'degene die kan zien', wat 'profetisch' betekent. Door de PTIH wordt de 

vijand gebonden. Ook komt de ZUWR met een pijlkoker, de ASHPAH in het Hebreeuws, wat 

koker van God's instrumenten betekent, de gereedschappen van exorcisme en necromantie (de 

heilige verbinding met goddelijke tussenkomst vanuit de onderwereld, de tucht, het kruis). 

Wij zijn dus als Levieten van de ZUWR ook gewapend met deze pijlkoker. De pijlen worden 

dus eerst opgeladen met het lijden, de tucht, het kruis, zodat vandaaruit de profetie en de 

arrestatie kan plaatsvinden, PTIH. Dit betekent dat het eerst door onszelf heen zal gaan. Als 

eerste worden wijzelf gearresteerd door de diepere, duistere kennis van God, de ZUWR. Eerst 

worden wijzelf gevangen genomen door de PTIH, wat dus de Aramese vorm is van de SARX. 

De PTIH, de SARX, is in de diepte van de grondtekst het sleuren van de gevangene tot het 

gerechtshof, en tot het oordeel/ de tuchtplaats. Daarom is dit de sleutel tot het komen tot de 

boom des levens, de tuchtplaats van de heilige slavernij. De SARX is in diepte een 

slavenriem/ trekketen, een leash. Deze wordt bevestigd aan de halsketen tot het voort-trekken. 

Hiertoe leidt de ADAMAH : 

 



1e bedeling : leven door het hart 

 

2e bedeling : leven door de buik 

3e bedeling : leven door de onderbuik 

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart 

5e bedeling : leven door de stof, het vuil, van het paradijs, de APHAR 

6e bedeling : leven door de eigenlijke grond van het paradijs, de ADAMAH, de 

bloedvergieter 

7e bedeling : leven door de heilige hals-leash, de SARX, de paradijselijke lasso 

8e bedeling : leven door de tuchtplaats van heilige slavernij (de misvertaalde 'boom des 

levens') 

De 8e bedeling is de stam van profetie, NABA. Dit is een stap verder om los te komen van de 

ASSUR-BABYLON connectie. De boom des levens is een zegel wat verbroken dient te 

worden. Hier zien we de lagen van de paradijselijke grond : 

1. APHAR, de bovenlaag, het stof, vuil, waar de voeten direct contact maken met de 

aarde, de grond waarop men staat. 

2. ADAMAH, de tweede, diepere laag van God's vuil 

3. SARX, de derde, nog diepere laag van God's vuil 

4. NABA, de vierde laag, de zg. 'boom des levens' (misvertaald), de stam van profetie 

ADAM hoeft niet perse een persoon te zijn, maar kan ook een stam zijn, en betekent 

dronkenschap in de diepte (van rode wijn). Dit kan ook heel goed met het bedwelmende 

voedsel van het paradijs te maken hebben, als drugs. ADAM is een paradijselijk element, een 

archetype van de vervoeringen van het paradijs. ADAM werd verlicht, of liever gezegd : 

ontving het nachtzicht, door het eten van 'de boom van kennis', oftewel door het slachten van 

demonisch vee. Dit is eigenlijk heel logisch, want het demonisch vee waren de wachters van 

de diepere geheimen van het paradijs. Zij waren zegels die verscheurd moesten worden. 

Zonder de 'boom van kennis' zou ADAM nooit dronkenschap geweest kunnen zijn. Bomen 

zijn tuchtplaatsen in de grondtekst. ADAM bereikte dronkenschap door de kastijding, en werd 

het evenbeeld van dronkenschap. Dit is waar de lankmoedigheid, de longsuffering, toe leidt. 

De ADAM is een zelfs nog diepere laag in het paradijs : 

5. ADAM, de vijfde laag, de dronkenschap van het paradijs, opgewekt door het 

langdurige (eeuwige) lijden. 

Eva, CHAVVAH, is in de grondtekst ook een stam, van vrouwen die dezelfde raciale en 

culturele achtergrond hebben. Zij is in de grondtekst 'interpretatie', als de apostolie. 



6. CHAVVAH, de zesde laag 

Zij manifesteerde zich ook door 'de boom van kennis'. ADAM en CHAVVAH werden één in 

SARKA, SARX (Genesis 2 : 24). CHAVVAH was de moeder des levens, de moeder van de 

heilige slaven. CHAVVAH moest ADAM tot een heilige slaaf maken. CHAVVAH was de 

eerste die de inwijdings-kennis had ontvangen, en moest die overdragen op ADAM. Zij moest 

hem leiden tot SARX, waar zij één zouden worden, tot zicht op 'de boom des levens', waar ze 

hem naartoe moest leiden na het ontvangen van de SARX. Zij zou hem moeten leiden tot de 

diepere lagen van ZUWR, de in de duisternis verborgen, verre kennis van God. ADAM werd 

geleid tot de diepte van Orion. 

God droeg Iob op om te jagen voor de goddelijke leeuwinnen, 'grote vrouwen' (Aramees : 

URYA, Hebreeuws : LABIY) en haar welpen, het kamp (KEPHIR). Hij moest hen MAZONA 

verschaffen, wat erop duidt dat zij van hem waren gescheiden, maar hij was nog steeds aan 

hen verbonden voor slavendienst. Dit gebeurde in en rondom de tempelplaats, de 

MEOWNAH, de zwarte tempel. Hier komen dus alle verborgen duisternissen van het Oude 

Testament aan hun trekken. De TOWRAH, een opperhoofd van de ZUWR, de wet van 

scheiding, had IOB veroordeeld, als een toets-oordeel. Als wij enig contact met God willen 

hebben, dan gaat dat door deze wet, de scheiding van het goddelijke. Ook Jezus ging hier 

doorheen, afgescheiden van God in de donkere nachten van Getsemane en Golgotha. Ook 

Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding. De boom des levens is in de grondtekst de boom 

van scheiding. ADAM ging tot deze boom, om diepere profetische verbinding te ontvangen. 

Het 'goddelijke huwelijk' kan een sta in de weg zijn, het kan een slaapverwekkende drug zijn. 

Boze geesten kunnen door 'goddelijke huwelijks-contracten' werken. De boom des levens 

maakt hier korte metten mee. Wij moeten de donkere nacht van de scheiding doorgaan, zoals 

Jezus dat ging, en Iob. Dat is goed voor de profetische inspiratie. 

Wanneer we tot de URYA komen, moeten we alle huwelijks-bindingen afleggen, Baal achter 

ons laten. We moeten de MAZONA, de scheidings-arbeid in ons leven accepteren. Dit is de 

arbeid vanuit het kruis. De Wet, de TOWRAH, is de goddelijke scheiding waar elke oordeels-

profeet doorheen moet. Hierin sterft zijn geest af, en ontvangt de oordeels-profeet de Heilige 

Ziel en de bittere kruiden. Prosperity, troost sterft af, opdat de oordeels-profeet binnentreedt 

in de heilige armoe en de heilige honger en verhongering (het heilige vasten). Zo ontkomen 

we aan de vetmesting die in de fokkerij van Baal heerst. De Baal moet afbranden. 

De Trooster moet in ons afsterven, zodat we meer zicht op het kruis gaan krijgen, meer zicht 

op de halsketen en de ringen en piercings van de heilige slavernij, om aan de slavernij tot Baal 

te ontkomen. De oude profeten voorzagen de huwelijks-cultus die zou komen. 

7. MAZONA, zevende laag van het paradijs, de heilige jacht der scheiding 

Wij hebben dus contact met God, met ZUWR, met de URYA, door de scheiding. Wij worden 

als vijanden beschouwd, als een potentieel gevaar, daarom zijn we beteugeld. Wij zouden veel 

te veel onheil kunnen aanrichten als wij ongebonden zouden zijn. God is niet onze bruid die 

we als een pop heen en weer kunnen laten slingeren. Wij moeten als een leeg vat zijn, en geen 

vriendjes-politiek met hem voeren, alsof wij op één lijn met God zouden staan, als een soort 

van samenwerkings-verband. Neen. Wij moeten ons leven GEHEEL afleggen. De menselijke 

natuur is te gevaarlijk. Dus juist door de goddelijke scheiding komen we dieper in contact met 

God, met het profetische leven, door aan onszelf en onze relaties af te sterven. De boom des 

levens is als de goddelijke toren van Babel, waar we verscheurd worden, en komen in een 



heilige taalverwarring, die leidt tot de MAZONA. Deze jacht leidt terug tot de MEOWNAH, 

de duistere tent van God, de tent van de URYA, de goddelijke leeuwinnen. 

8. MEOWNAH, achtste laag van het paradijs, de duistere tent van het paradijs 

9. URYA, negende laag 

10. ZUWR, tiende laag 

 

 

 

Hoofdstuk 2. De Schatkamers Van SEPTUS 

 

 

 

 

 

 

 

De Trooster is een zegel. De Trooster houdt ons tegen om verlicht te worden, om het 

nachtzicht te ontvangen. De Trooster is een zwaar lijden, omdat het de profetische gave in ons 

dooft. Alle christelijke entiteiten die op ons bord werden geschoven waren een sluier, waren 

zegels. Alles om ons heen is een groot zegel. Dit is niet het paradijs. Deze wereld werd 

gecreeerd door de Yaldaboath om ons af te houden van het paradijs. Wij reizen van zegel tot 

zegel. Wij moeten de mysteries van de zegels oplossen om doorgang te vinden. We kunnen 

geen ijzer met handen breken. Het is een puzzel. 

 

De Trooster kwam om de boom des levens uit ons te rukken, alle elementen van de heilige 

slavernij. Hij roofde onze heilige halsketen met alle heilige stenen en kralen daarin. Hij was 

gezonden door Yaldaboath. Het was een killer. Profetische kennis is veel belangrijker dan 

troost. Wij moeten komen tot de duistere ZUWR. Lichten zullen ons verblinden. 

 

Wij moeten leren leven met de kleinste hoeveelheden. Geesten van rijkdom en materialisme 

staan overal op de loer om ons tot een slaaf te maken. Zij willen de heilige slavenketenen in 

ons doven, zodat zij ons tot slaaf kunnen maken voor het Babylonische wereldrijk. Zegels zijn 



belangrijk, want zij vormen de ladder om uit putten te komen. Soms vallen we, en dan hebben 

we die zegels nodig. We gaan van zegel tot zegel, en proberen hun mysterieen op te lossen. 

Alles is bruikbaar materiaal. De tradities blijven van belang, alleen in een heel ander licht, of 

nachtzicht. 

 

Blijf de trappen voor je zien, de trappen van vertaling. De ladder van Yaakob leidt tot het 

nachtzicht. Onthecht je van alle dingen en wikkel jezelf dan alleen in God. Kom naakt tot 

God, zonder al je voorgeslachtelijke archetypes en metaforen die je in je leven hebt gebruikt. 

Laat alles achter je. Laat de doden de doden begraven. Ga door alle sluiers heen die ze op 

hebben gehangen rondom je. Zoek God. Niet de beelden die je voorouders hebben gemaakt 

van God. 

 

In het gnostische scheppingsverhaal moest de mens tot de boom der kennis gaan, om daardoor 

tot verlichting te komen, tot het nachtzicht. Om die kennis te verdiepen moet men tot de 

dimensie van de boom des levens gaan, de boom van honger (het heilige vasten) en de 

scheiding (de heilige verduistering). 

 

De ontzegeling is de besnijdenis, PERITOME in het Grieks/ de Septuagint. Door de 

besnijdenis wordt men Israeliet, en wanneer de besnijdenis tot volgroeiing komt, wordt men 

Leviet. 

 

Het Westen wordt door 'De Trooster' in slaap gehouden en vetgemest voor de slager. De 

Trooster zorgt ervoor dat ze de overtuiging van God niet binnenkrijgen. Het is een treurig 

verhaal. Ook 'de Bruid' werkt hier aan mee. Wij moeten al onze bruidsklederen afdoen, op het 

altaar leggen, en ook de Trooster in ons hoofd op het altaar leggen, en dan de wildernis in 

vluchten. Yaldaboath kan alleen de schaduw zien van het goddelijke. Hij leeft onder een 

sluier. Wij leven daarom in een omgekeerde wereld. God heeft simulators van deze dingen 

gemaakt, maar wij moeten hogerop komen. Deze dingen houden de hogere profetische kennis 

tegen. Wij moeten de diepte in. Wij moeten al het voorgeslachtelijke achter ons laten. God zal 

ons dan, alleen dan, de rode draad laten zien. Als we nog wanhopig vastklemmen aan onze 

voorouderlijke erfenis, dan zullen we daardoor verblind zijn en misleid worden. De Aramese 

grondteksten roepen ons op om tot Orion te gaan. Hier zullen wij de zegels van Orion moeten 

verbreken, tot het ontvangen van het nachtzicht. 

 

In de Orionse geschriften is er de jacht op de troost-vogels en de bruids-vogels. Deze bruids-

vogels zijn een soort ooievaars die zielen kunnen stelen. Daarom is de jacht hierop van groot 

belang. Het zijn kinderdieven. Toriax is een Orionse Adam, de Orionse heilige dronkenschap. 

De troost-vogels en bruids-vogels zijn de bewakers van de schatkamers van SEPTUS. In de 

geschriften van Orion is het belangrijk om TORIAX te vinden en te ontvangen, om bestand te 

zijn tegen deze vogels en om hen te overwinnen door de jacht. Als wij niet voldoende 



TORIAX hebben, dan worden we door de dronkenschap van de vijand ingenomen. In de 

schatkamers van SEPTUS wordt de poort bewaakt tot de OXCRENON, de put van de 

buffeljacht. Hier worden de buffels en bizons van SEPTUS, de geesten van mannelijke 

superioriteit verborgen gehouden en bewaakt. Alleen door TORIAX heeft een Iobitische 

Leviet daar toegang, na het verslaan van de vogels van SEPTUS. 

 

Deze jacht is belangrijk voor het komen tot de diepere esoterische sieraden die SEPTUS al 

zo'n lange tijd verborgen heeft gehouden. De buffels en bizons van mannelijke superioriteit 

zijn de wachters van deze sieraden. Zij houden de poorten tot het kinderrijk verborgen. Door 

het pad van de OXCRENON te gaan, de buffeljacht, komen wij tot het rijk der kinderen. Ook 

hier moet jacht gehouden worden. Er zijn hier namelijk veel hysterische kippen-geesten. Zij 

veroorzaken verschrikkelijke depressies in de kinderen, en trauma's. Zij zijn troost-kippen en 

bruids-kippen, een plaag voor de kinderen. Zij werken met valse schuld, en manipulatie. Ook 

bedreigen ze de kinderen. Zij doen dit door de eerste leugen van de slang : 'Gij zult voorzeker 

niet sterven.' Genesis 3 : 4. Dit is de leugen dat de ziel die zondigt niet zal sterven, oftewel de 

eeuwige marteling in de hel. Als de kinderen niet doen zoals de kippen van SEPTUS zeggen, 

en niet geloven wat die kippen zeggen, dan zullen die kinderen voor eeuwig gemarteld 

worden door God in de hel. En vele kinderen met een verstand zo fragiel als een eierdop 

breken onder zulke bedreigingen. Daarom is de jacht zo belangrijk. 

 

Doordat de kinderen onder hoge druk leven, onder onvoorstelbare mentale en emotionele 

marteling en angst, en daarin worden meegezogen, staan zij bloot aan de gevaren van de 

misleidingen om kannibalen te worden. In het veld leven de kannibaal-zwijnen, vaak grote 

Orionse zwijnen, met een lust om kinderharten in te nemen en ze te maken tot kannibalen. Zij 

werken samen met de troost-kippen. Het vergt lange, dunne, scherpe pijlen komende van de 

Toriax om hun huiden te doorboren en hen te verslaan. Deze geesten zijn snel, gewiekst, en 

kunnen in slangen en andere soorten dieren veranderen. Wees daarom op je hoede. Gebruik 

pijlen van de ADAMAM, de verstommende pijlen, om hen in slaap-toestand te brengen, waar 

ze degraderen tot schadeloos vee. TIKI-pijlen zijn pijlen waardoor ze niet terug kunnen 

veranderen in roofdieren. Deze pijlen brengen hen in een lager bewustzijn. SARX-pijlen zijn 

arrestatie-pijlen, de pijlen van gevangenschap. 

 

Wel is het zo dat deze geesten een heleboel afleidings-taktieken hebben om je te verwarren. 

Zij kunnen je in de jacht misleiden tot het strijden tegen mens-demonen, door zulke beelden 

in je op te roepen van demonen met mensengezichten. Zo proberen ze het gif van de 

ADAMAM-pijlen, de TIKI-pijlen en de SARX-pijlen te doven, zodat ze terug kunnen keren 

tot hun oude demonenvorm. Laat je daarom niet afleiden. Er zijn geesten van mensenwraak 

uitgezonden om de jacht te doven. Zij kunnen woorden gebruiken die mensen ooit over je 

hebben uitgesproken, die jouw woede en irritatie dan weer oproepen om tegen die demonen te 

strijden, zodat je jachtprooi kan ontsnappen. Dit zijn dus schijn-demonen die worden 

opgeroepen door jachtprooi om je te verleiden tot valse oorlogsvoering. Dus dan niet tegen 

zulke schijnmensen strijden, maar jacht voeren op de geesten van mensenwraak. Die kunnen 

komen in alle vormen van vee : grote runderen, varkens, kippen, lammeren, bizons, buffels, 

bokken, enzovoorts. Dus altijd zoeken naar de bron. MENSENWRAAK is daarom een 



afleidende geest die ons wil voeren tot nutteloze gevechten tegen mensenschimmen, om ons 

af te leiden van de jacht. MENSENWRAAK zelf is een prooi-dier waarop wij moeten jagen. 

 

 

Hoofdstuk 3. Liefde of Hogere Profetische Kennis ? 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is liefde het grootste geheim ? Omdat liefde het grootste geheim heeft verzegeld, 

namelijk de onderwerping aan de hogere profetische kennis, aan de ZUWR, de Orionitische, 

Zuwritische initiatie, waar ook Iob doorheen ging. Liefde is in zichzelf een zegel wat 

verbroken dient te worden. Liefdes-geesten zijn gevaarlijke geesten. Ze kunnen zelfs de 

hogere profetische kennis uitdoven, en alles oppervlakig en dweperig maken. Liefdes-geesten 

zijn dweep-geesten. We komen nu tot het fundament van het christelijke geloof. 

 

Liefde is een gevaarlijke, criminele geest die de onderwerping aan de hogere profetische 

kennis probeert uit te doven. Liefde is een gevallen god, een misleider. Liefde leidt tot de 

bruilofts-slavernij. Wij dienen het mysterie van Liefde op te lossen, als een archetype, een 

metafoor, anders zullen we erdoor verslonden worden. Liefde is een kannibaal. Het wil de 

oorlog in de ziel in ons doven. 

 

Worden we geleid door liefde of de hogere profetische kennis ? Liefde is overmoed. Liefde is 

egoisme. Liefde is zelf-rechtvaardig. 

 

Liefde is blind. Liefde vergeet de condities, de benodigde initiaties. Liefde is de eeuwige 

marteling. Wij moeten gekastijd worden, en de hogere gehoorzaamheid leren. Hogere 

oordeels-profeten leven niet door Liefde. Zij hebben de liefde verslagen. Kies je voor liefde of 

voor onderwerping aan Moeder God, de hogere profetische kennis ? 



 

Liefde brengt onvoorstelbaar, ondragelijk leed, de valse sex-demonen van het paradijs, de 

slang, die sprak : 'Gij zult voorzeker niet sterven.' Deze sex-demonen krijgen een stijve 

wanneer ze mensen dreigen met eeuwige marteling in de hel. Dat is waar deze hele theologie 

op is gebouwd. Uit de hand gelopen, extreem sado-masochisme. De God van Liefde die zijn 

vijanden en slachtoffers voor eeuwig martelt. Het is een pervert. 

 

Liefde leidt tot de bruiloft, door de trooster. De bruiloft leidt tot kannibalisme en 

mensenwraak. 

 

Liefde is pervers, en heeft deze wereld van eeuwig leed gemaakt. Deze geest is niet open voor 

reden en logica. De verboden vrucht in het paradijs was liefde. De boom des levens was de 

hogere profetische kennis. De mens moest tot ontwaking komen, zien wat er daadwerkelijk 

aan de hand was. De liefde wilde hen tot slaap brengen. De liefde was een gevaarlijke drug. 

Daarom was het verboden door God. Maar de liefde verleidde hen, en ze kwamen tot de 

plaats waar liefde regeerde, de plaats van eeuwige marteling. Hier was liefde God. Er waren 

hier lage wetten, geen hoge wetten. De hogere profetische kennis was hier niet te vinden. En 

zo liet de liefde al snel zijn ware gezicht zien. De liefde was uitgezonden om door misleiding 

tot de slacht te leiden. Perverse demonen hadden honger, bloedlust, vleeslust. Ze hielden van 

het vee. De liefde zou het vee vetmesten, gewillig maken, in slaap sussen. Ze hielden van 

vlees-consumptie. Dat was wat de liefde was. Zo konden ze de leegte in zichzelf opvullen 

doordat ze de hogere profetische kennis niet bezaten. 

 

Wij moeten jacht maken op deze liefdes-demonen, en ons onderwerpen aan de hogere 

profetische kennis. Deze geesten willen eeuwig leed in mensen bewerkstelligen. Zij zijn zeer 

gewiekste demonen, die proberen op emoties in te spelen. Zij dreigen met eeuwige marteling 

om hun zin te krijgen. Zij maken sex-slaven van mensen, tot de opbouw van hun koninkrijk. 

Zij zijn gebaseerd op leedvermaak, sadisme, en lopen voortdurend rond met een stijve, om de 

goddelijke verlamdheid te ontlopen. Hun immer stijve geslachtsdeel is hun verrezen Christus, 

Baal, die komt om de kinderen van God te oordelen en te offeren tot Moloch. In de New Age 

beweging is dit de focus op de ontwaking van de pijnappelklier. Hierdoor krijgen demonen 

'het eeuwige verrezen geslachtsdeel', de Sabaoth-Christus, om hun macht uit te voeren. 

Sadisme in deze extreme vormen heeft dus een sexuele functie, voor de vruchtbaarheid van 

Rome. Deze geesten zijn gehandicapt. 

 

Hoofdstuk 4. Geheimenissen Van De DUKKA 

 

 



 

 

 

 

 

Liefde is onderworpen aan de hogere profetische kennis van gerechtigheid. Liefde is een 

vliegende vagina op zoek naar zaad, om Rome te bouwen. Liefde is op zoek naar sex-slaven 

en fokvlees. Eerst probeert liefde je discipline te doven. Liefde is allesbehalve 

gedisciplineerd, maar overmoedig, grootmoedig en roekeloos. Zij zijn als vlinders in het veld, 

op zoek naar hen in de goddelijke verlamdheid, om hen te brengen tot de verrezen Baal. Ze 

laten daarbij niets ongeroerd in de strijd. Liefdes-geesten zijn kinderdieven, stelers van zielen. 

 

Waar kies je voor ? Discipline in de hogere profetische kennis van de goddelijke 

gerechtigheid, of dit soort vieze geesten van liefde ? Liefde zal het wereldprobleem niet 

oplossen. Liefde is een markt. Als zo'n vlinder tot je komt, wat doe je d 

an ? Als je eraan toegeeft weet je dat het een ritje gaat worden met geen goede bestemming. 

Ze dragen strijdrokken, en zullen je de oorlog verklaren wanneer je niet aan hen toegeeft. 

Alarmen om je heen zullen afgaan om je te intimideren. Buig neer aan de voeten van de 

ZUWR, de hogere profetische kennis van de onderwereld, en laat de ZUWR je bedekking zijn 

tegen deze geesten. De ZUWR weet met hen af te rekenen. Laat je initieren als een Orioniet 

en een Zuwriet. Geef niet toe aan deze geesten. 

 

We moeten deze geesten zien zoals ze zijn : vieze, verkankerde, perverse, sadistische, 

chemische imbecielen die ons aids en meer troep willen verkopen. Die problemen waren er 

niet in eerste plaats. Die hadden zij gecreeerd, en nu willen ze dat wij ze liefhebben, zodat het 

nog erger wordt. Liefde is het zaad van dood en misleiding. De liefde in zichzelf was het 

probleem. Het rooft alle energie uit je weg, en creeert illusies waaraan je emotioneel 

gebonden raakt. We moeten niet vergeten dat we in de matrix leven, in een illusie, en dat boze 

geesten problemen creeeren om onze aandacht te trekken. Dit is ook hoe de kranten werken. 

Oordeels-profeten moeten uiterst voorzichtig zijn met kranten en nieuws. Vaak is het beter 

om het helemaal niet te lezen. Het gaat erom dat we God's opdracht vervullen, en niet dat we 

in katzwijm vallen bij elke boom. 

 

ZUWR strijdt voor ons. Als wij de liefdes-vlinders hebben verslagen door ZUWR, zal de 

liefdestijger ons aanvallen. Hij zal proberen liefdes-schuld op ons te leggen. Wij moeten hem 

overwinnen door het zwaard van ZUWR en hem afslachten. 

 



In Iob 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt ook 

de SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring/ 

zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen willen 

we de verblindingen van RIGIL KENT overwinnen. De DUKKA-halsketen bezit de SAPPIL 

en de SUKKAL, als twee kralen/stenen of snoeren. De aarde is een rituele slachtplaats mede 

dankzij RIGIL KENT, en kannibalisme viert daar hoogtij. De DUKKA, God's rituele 

slachtplaats, is de weg hieruit. SAPPIL en SUKKAL zijn als de hogere Urim and Thummim 

van de DUKKA. De DUKKA is te vinden in de diepte van ZUWR, in de diepte van het 

paradijs. 

 

Zoals het belangrijk is in de goddelijke cyclus om telkens terug te keren tot de goddelijke 

verlamdheid, en zelfs alles te doen vanuit de goddelijke verlamdheid, zo geldt dat ook voor de 

kinderlijkheid. Wij moeten telkens weer worden als een kind, en leven vanuit het kindschap. 

Van daaruit groeien we om tot een zekere volwassenheid te komen, maar vanuit en tot het 

kindschap. Zo niet, dan zullen we door de SEPTUS-demonen gegrepen worden. 

 

De Iob-graden leiden naar de tiende laag van de paradijs-grond, de ZUWR. Hier moeten wij 

op zoek gaan naar de DUKKA. Hier ontvangen wij de DUKKA-halsketen. In ZUWR worden 

wij teruggeleid tot de halsketen, dit keer in een hogere vorm. De DUKKA-halsketen is een 

hoog oordeel. De DUKKA halsketen heeft een hogere eeuwigheids-factor dan welke 

halsketen we daarvoor dan ook zagen. Het beschermt ons tegen kannibalistische geesten. 

Weer moeten wij leren vanuit de halsketen te leven, ditmaal de DUKKA halsketen : 

 

1e bedeling : leven door het hart 

2e bedeling : leven door de buik 

3e bedeling : leven door de onderbuik 

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart 

5e bedeling : leven door de stof, het vuil, van het paradijs, de APHAR 

6e bedeling : leven door de eigenlijke grond van het paradijs, de ADAMAH, de 

bloedvergieter 

7e bedeling : leven door de heilige hals-leash, de SARX, de paradijselijke lasso 

 

8e bedeling : leven door de stam van profetie, NABA, de tuchtplaats van heilige slavernij (de 

misvertaalde 'boom des levens') 



9e bedeling : ADAM, de dronkenschap van het paradijs, opgewekt door het langdurige 

(eeuwige) lijden. 

10e bedeling : CHAVVAH, de matriarchale stam van apostolie. 

11e bedeling : MAZONA, de heilige jacht der scheiding 

12e bedeling : MEOWNAH, de duistere tent van het paradijs 

13e bedeling : de URYA 

14e bedeling : de ZUWR 

 

Dan vanuit de 14e bedeling, leven vanuit de DUKKA halsketen. 

 

Kralen/ stenen/ snoeren : 

 

SAPPIL 

SUKKAL 

MAZONA 

 

Dit is dus het diepere hart van het paradijs, het duistere hart, de duistere DUKKA-APH. Deze 

halsketen is om onze nek gelegd, dus niet dat we ergens weer van binnenuit leven. Neen. Veel 

te gevaarlijk. Wij moeten leeg zijn van binnen, en van buitenaf leven, waar ons bedriegelijke 

binnenste niet tussenbeide kan komen. 

 

Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de wet. 

 

Exodus 31: 15 

15 Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de 

HERE geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. 

 



Als God je tot de goddelijke verlamdheid heeft gebracht, en je doet dingen vanuit jezelf, dan 

is dat heiligschennis, en de demoon die dat door je heen gedaan heeft, moet ter dood gebracht 

worden. 

 

Nergens in de grondtekst van de Bijbel wordt homosexualiteit expliciet besproken of 

veroordeeld. Dit is een bijvoeging en misvertaling van de kerk geweest. In de grondtekst ging 

het om neerliggen met de doden, necrophilia. Waar Paulus in sommige vertalingen 

homosexualiteit veroordeeld gaat het om de sex-slavernij handel. 

 

Leviticus 20 

 

13 Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men 

gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter 

dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. 

 

Esoterisch gezien is deze misvertaling de beschrijving van de zelf-liefde, niet als in 

masturbatie, maar zelf-liefde als in zelfzucht, en het niet onderwerpen aan Moeder God, de 

goddelijke vrouw. Deze natuur moet afgekapt worden, tot kastijding, zodat de man zich weer 

onderwerpt aan de goddelijke vrouw. Ishshah is de paradijselijke vrouw, terwijl Iysh 

'mannelijke slaaf' betekent in de grondtekst. De mannen die mannen aanbidden, een man als 

god, als vervanging van de vrouw, de mannelijke superioriteit in de patriarchie, deze mannen 

zijn het probleem-geval in dit vers. Dit vers is esoterisch gezien TEGEN SEPTUS. 

 

Deuteronomium 13 

 

1 Hij, die door kneuzing ontmand is of wie het mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de 

gemeente des HEREN komen. 

 

Esoterisch gezien betekent dit, dat zij die niet leven vanuit de goddelijke verlamdheid behoren 

niet tot de gemeente. 

 

Deuteronomium 21 

 



18 Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en 

moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, 19 dan zullen 

zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van 

zijn woonplaats, 20 en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is 

weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een 

drinker. 21 Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het 

kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen. 

 

Doorbrenger is ZALAL, wat hebzuchtige en veelvraat betekent. Assur, is het beeld van 

weerspannige kinderen, de kinderen van prosperity. De boom van kennis is daar een beeld 

van. Dit is in de wereld van de ziel, de onderwereld. Dit waren demoon-kinderen. Zij moesten 

afgekapt worden en uitgeroeid. Het is het oordeel over onze valse vrucht. In het Orions 

betekent ZALAL 'vetgemest (demonisch) vee'. In het Aramees moeten zij hem brengen tot de 

Tanna, de drager van de orale traditie. In het Aramees zijn deze weerspannige kinderen 

degenen die zich niet onderwerpen aan de heilige slavernij, de SAMA, SHAMA. Deze verzen 

hebben als esoterische betekenis 'de dag van de slacht.' 

 

De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, 

TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak 

slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van 

God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heere. Het boek Spreuken was geschreven 

voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en 

enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het 'mannelijke' 

geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iob zijn sieraden 

wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het boek Spreuken wordt 

bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het testament, PUQDAN, 

PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren luisteren. SLY betekent iets 

buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net uitspreiden, een valstrik zetten. Het 

begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we het Woord van de Heere moeten 

ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer in de 

goddelijke jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ 

EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de 

schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel. 

 

2 : 3 – Hef je lied, QAL, QALA, op om te kunnen verstaan. 

 

NY = opheffen van lied, horen en gehoorzamen, en SUKKAL ontvangen, kennis, zintuig 

 

: 4 – Zoekt naar haar als naar verborgen schatten = 



relikwieen, woordenboek, naslagwerk.  

 

: 5 – Dan zul je verstaan de Vreze des Heeren, de secte en de doctrine van God, YADA  

 

: 6 – Uit het mes, PUEM, van God komt doctrine. 

 

3 : 3 – Bindt schaamte, criticisme en afkeuring, CHECED, om je nek. 

 

: 4 – Dan zul je SUKKAL, zintuig en kennis, vinden, en een onderwijzer zijn (SEKEL, 

Hebreeuws). 

 

In het boek Spreuken gaat het over het ontvangen van de Wet EN de bijbehorende kastijding. 

 

SABAR = vertrouwen, redeneren, logische gevolgtrekkingen van algemeen naar bijzonder 

Dit zal genezing zijn voor BASRA/ BESRA = 'mannelijk' geslachtsdeel, je vermogen om in 

de goddelijke verlamdheid te zijn. Ook brengt SABAR dierenbeenderen, maakt je een goed 

jager. 

 

7 : 3 – Bindt/ doet de Towrah, de Wet van scheiding, om je tenen, als sieraden (ringen). 

 

In het Aramees is de voet belangrijk. Het is verbonden aan de botanische wereld, het voedsel, 

en het is ook een opmeter en een maatstaf. In de bijbel is de voet verbonden aan het Oordeel, 

de treder van de druiven, en moet men terugkeren tot de Voeten van de Heere. Er is een grote 

oorlog aan de voeten van de Heere. Deze wereld is aan de voeten van de duivel, deze wereld 

heeft onreine voeten, vals vrome, religieuze voeten die al hun originele betekenis heeft 

verloren. Door de voeten van de wereld te bekijken zal een vloek je slaan. De wereld heeft 

zijn eigen rechts-systeem, maar de Voeten van de Heere reflecteren ware gerechtigheid. In het 

Hebreeuws is de voet verbonden aan opverven, als een penseel. Het is belangrijk om de 

Voeten van de Heere te kennen, om los te komen aan de slavernij tot de voeten van de duivel. 

In het Hebreeuws is de voet ook de grijper, de slavenmaker. Ook is het een spion, en een 

verhalen-drager. De voeten zijn belangrijk, want onder hen zullen de vijanden geplaatst 

worden. De vijand zal worden tot een voetbank. 



 

In het Grieks zijn de voeten de onderwijzers. 

 

VULGATA Psalm 17 : 38 en verder : 

 

“Ik zal PERSEQUOR mijn vijanden, = stalken, volhardend achtervolgen 

en ze COMPREHENDO, = vastbinden. 

En ik zal niet terugkeren, todat ze hebben gefaald.” 

 

“Ik zal hen breken (confringam), en zij zullen niet kunnen staan.” 

 

“Zij zullen vallen onder mijn voeten = cadent subtus (onderwerpen) pedes meos.” 

 

“Ik heb de RUG van de vijand !” 

= DORSUM, als een lastdier, vee 

 

“inimicis iracundis, woedende vijanden, 

onderworpen door God ONDER mij = 

subdis populos sub me.” 

 

Psalm 8 : 8, 9 – God heeft de mens gesteld over pecora, pecus = vee, bruten (boze geesten) 

over ovesovis = lammeren, 

over boves, bos = runderen, 

subicio = onderwerpen 

onder voet = pes 



in campi/ campus = veld, een zeker level 

over volucres caeli = vogels der hemelen, v/d opslagplaats v/d hemelen 

 

9 : 4 vijanden, inimicum, zullen zwakgemaakt worden = infirmo, infirmabuntur, = ongeldig 

en vergaan, pereo, peribunt 

 

De voet is levensbelangrijk in het proces om de vijand te maken tot fokvee, en de vijand te 

onderwerpen. Als wij dit niet volgens de WET, TOWRAH, doen, dan zullen we schuldig 

staan aan misbruik. DAAROM moest de wet om de tenen van het volk van God gedaan 

worden als sieraden ter herinnering (ringen) in het boek Spreuken. In de oudheid was een voet 

op de vijand altijd het symbool van overwinning. Er is veel misbruik geweest, en God walgt 

van de voeten der mensen. Daarom zal God een nieuw oordeel uitgieten over deze voeten. De 

voeten van de vijand zijn overmoedig, haastend om kwade dingen te doen, tot het vergieten 

van bloed. 

 

Dus in het Grieks zijn de voeten de onderwijzers. Zij spreken, en in het Aramees wordt dit 

extra duidelijk wanneer we realizeren dat zij de zijkanten van de oren zijn, ook de zijkanten 

van de vagina, de schaamlippen, oftewel de lelien die de schoot omzomen, het krijgsgejoel, de 

wachters van de onderwereld. De voeten zijn de testers en de treders. Er is dus een oorlog aan 

de voeten van de Heere, er is een arena daar, een strijd tegen de vijand. Zonder de Voeten van 

de Heere, Zijn instructies en strategieen, kan de oorlog niet gewonnen worden. Daarom is het 

zo belangrijk de Voeten van de Heere te kennen. 

 

In het hermitatische geschrift 'De Nieuwe Wijn' staat over de Voeten van de Heere dit 

geschreven : 

 

'Wie herinnert zich nog de droom van Nebukadnezar die door Daniel werd geopenbaard en 

uitgelegd ? Het staat allemaal opgetekend in Daniel 2. De droom ging over een beeld met een 

buitengewone glans, groot, hoog en afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van goud, 

de borst en de armen van zilver, de buik en lendenen van koper, en de benen van ijzer, waarbij 

de voeten en tenen van ijzer en leem waren. Daniel sprak dat de koning zelf het gouden hoofd 

was, het Babylonische Rijk. En de andere delen zouden koninkrijken na hem zijn. We weten 

dat na het Babylonische Rijk het Rijk der Perzen kwam, als het zilveren borstdeel van het 

beeld. Daarna kwam het Griekse Rijk als wereldrijk, het koperen buikdeel, en daarna het 

Romeinse Rijk, de ijzeren benen. De voeten en tenen waren deels van ijzer, deels van leem. 

Wat zou dat betekenen ? We weten allemaal dat het Romeinse Rijk overging in de Rooms-

Katholieke overheersing, het verbond tussen Staat en Kerk, en daaruit zijn tien tenen 

voortgekomen : de reformatorische kerk, de calvinistische kerk, de vrijzinnige kerk, de 



evangelische kerk, de opwekkings kerk, de pinkster kerk, de charismatische kerk, de toronto 

kerk, de prosperity kerk, en de gouden opwekkings kerk. Natuurlijk kunnen hier nuances in 

aangebracht worden, en zijn er raakvlakken, maar zo kunnen we het zo'n beetje wel indelen. 

Het kwam voort uit de gedachte : 'Laat ons een wereldrijk bouwen, een grote stad en een 

naam. Laat ons een koning maken.' En zo dachten ze dat ook toen Christus kwam opzetten : 

Hij zou wel eventjes de Romeinen verslaan, en Hij zou wel koning worden op aarde, maar het 

liep anders. Christus kwam om het pad van het kruis te bewandelen voor een hemels 

koninkrijk, om de harten onzichtbaar aan elkaar te binden. Christus kwam voor het Pasen om 

Zijn Paaskerk op te richten, de Kerk van het Hart, en die kerk is er door de eeuwen heen altijd 

geweest, en leefde als het ware in de wildernis, ondergronds. Christus wilde die kerk bouwen 

op het fundament van apostelen en profeten. Zo zou de gemeente de Grieks-Roomse geest 

kunnen verbreken. Maar de zichtbare, materiele kerk kwam voort uit het grote beeld, als de 

tien tenen om aardse macht te vestigen. 

 

Wat kunnen we verder van dit beeld zeggen, en van die kerk die daaruit voort kwam om zich 

een beeld te bouwen ? We zien dat de voeten van dit beeld geraakt zullen worden, en deze 

voeten zullen worden verbrijzeld door een grote steen die tot een grote berg zal worden en de 

aarde zal vervullen. In Openbaring zien we dat de voeten van Christus zijn als koperbrons. 

Voeten zijn in het Woord van God erg belangrijk. De vijand zal verbrijzeld worden onder de 

Voeten van Christus, en zal gemaakt worden tot Zijn Voetbank, en we zien dat dit allemaal 

zal gebeuren doordat de voeten van de vijand verbrijzeld zullen worden. Daarom is het zo 

belangrijk om ons op de Voeten van Christus te richten. Wat beelden die Voeten uit ? We zien 

dat de voeten van de vijand, de gevestigde kerken, geen eenheid vormen, maar in 

verdeeldheid leven als ijzer vermengd met leem, als een grote arena. Maar de Voeten van 

Christus zijn als koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. We zagen dat de voeten van 

het aardse beeld de roomse staatskerk uitbeelden, voortgekomen vanuit het Romeinse 

Wereldrijk. Maar Christus wordt geschreven als de wortel van David, dus Zijn Voeten zullen 

we terugvinden in het Oude Testament, en zijn dus niet Rooms, maar Joods. Het is mooi om 

de Messiaanse typologie van het Oude Testament te bestuderen, want ze beschrijven de 

geheimenissen van Christus. Alles heeft een diepere betekenis. Denkt u eens aan de Ladder 

van Jakob die tot de hemel reikte ? Jakob zag de weg tot de hemel, de weg waarlangs ook 

Christus ten hemel rees na Zijn opstanding. Zijn voeten zullen weer staan op de olijfberg. Hij 

zal wederkomen zoals Hij in die tijd ten hemel is gerezen. De Voeten van Christus vormen het 

pad naar de hemel. Zonder in Zijn Voetsporen te treden zullen we daar niet komen. Daarom is 

het voor ons van belang om ons op de Voeten van Christus te richten. Wij kunnen het niet 

zelf. Wij kunnen zelf niet wandelen zoals Hij dat heeft gedaan. Wij hebben Zijn Voeten 

nodig. Daarom is het voor ons van levensbelang daar veel vanaf te weten, en de sleutels 

daartoe liggen zoals wij zagen in het Oude Testament. Alleen door de Voeten van Christus 

zullen wij macht over de vijand hebben en de vijand verbrijzelen. 

 

In het boek Richteren lezen we over Juda die de tenen van de vijand afhakte als een beeld dat 

de vijand zijn evenwicht verliest. Uit Juda is de Davidische Dynastie voortgekomen en 

uiteindelijk de Messias, dus Juda is van fundamenteel belang. Ook in Openbaring komen we 

de stam Juda weer tegen met twaalfduizend die door de Heere en Zijn engelen zijn verzegeld, 

en als één van de poorten van het hemelse Jeruzalem. Tussen de voeten van Juda zou de 

heersersstaf zijn, en zijn broeders zouden voor hem neerbuigen en hem loven (Genesis 49). 

Ook wordt daar gezegd : 'Totdat Silo komt.' Silo was een groot lijden voor het volk. Het was 

de plaats waar men de tabernakeltent met daarin de heilige ark opzette na de uittocht uit 

Egypte, maar de Filistijnen veroverden hier de ark. Niet voor alle zonen had Jakob een goed 

woord over. Zo had Ruben zijn bed beklommen en ontwijd, zijn legerstede beklommen. 



Simeon en Levi waren werktuigen van geweld en overmoed, en hun beraadslaging en 

vergaderingen waren hard, dus deze drie werden uitgesloten van het fundament. Juda was het 

fundament, en ontving van Jakob de scepter. Niet alleen Jakob riep zijn zonen bij elkaar voor 

profetieen, maar ook Noach. Noach sloot zijn zoon Cham uit omdat Cham de naaktheid van 

zijn vader had gezien en het aan zijn broers vertelde. Noach zegende zijn zoon Sem en prees 

de God van Sem. Terugkomende op Juda waaruit Christus is voortgekomen : Juda verwekte 

Peres bij Tamar. We hebben het nu over de fundamenten van Jezus Christus. Het heeft er 

allemaal mee te maken hoe de Jakobsladder is opgebouwd. Juda's moeder was Lea. In het 

Woord van God lezen we dat Jakob Rachel als favoriet had, maar God had Lea als favoriet. 

Rachel en Lea waren de twee vrouwen van Jakob. God had medelijden met Lea en maakte 

haar vruchtbaar, terwijl hij Rachel eerst een tijd onvruchtbaar hield. Lea werd het fundament 

van de geslachtslijn van Christus. Lea zal een prachtige vrouw geweest zijn, maar dat Jakob 

Rachel verkoos boven Lea zal met zijn oude natuur te maken hebben, die God even later 

moest breken op Pniel. Jakob had in het begin van zijn leven een erge leugengeest in zich 

waarmee hij zijn vader Isaak en zijn broeder Esau bedroog. Maar de Heere troostte Lea, en 

maakte haar moeder van vier stammen, Ruben, Simeon, Levi en Juda, en uit de laatste kwam 

de Messias voort. Later werd lea weer zwanger, en baarde Issaschar, de vijfde, en daarna 

baarde ze Zebulon. Ook baarde zij nog een dochter : Dina. Alhoewel de Heere van Jakob 

hield boven Esau was Jakob in het begin van zijn leven niet erg zuiver van begrip. Een andere 

verstotene was de hoer Rachab uit Jericho, oftewel de vrouw van het rode koord. Zij behoorde 

ook tot de geslachtslijn van Christus. Juda kwam voort uit de geslachtslijn van Sem, een zoon 

van Noach, en die kwam weer voort uit de geslachtslijn van Kenan en Set, die een zoon van 

Adam was. Als we de tien tenen van het beeld verbrijzeld zien worden door de voeten van 

Christus, de fundamenten, dan kunnen we die in de tien koperbronzen tenen van Christus 

indelen : 

 

1. Juda 

 

2. Silo 

 

3. Sem 

 

4. Peres 

 

5. Tamar 

 

6. Lea 

 

7. Rachab 

 

8. Kenan 

 

9. Set 

 

10. De Besnijdenis van het Hart 

 

Dit kreeg ik als antwoord van de Heere op mijn vraag over de Voeten van Christus. We zien 

acht namen uit de geslachtslijn van Christus, één plaats waar de tabernakeltent met daarin de 

Ark stond, na de uittocht (Silo), en één handeling waarmee God met Abraham Zijn verbond 

sloot. De besnijdenis is erg bijzonder omdat ook Christus besneden werd, en wij als gelovigen 



besneden moeten worden naar het hart. Wij mogen ons uitstrekken naar deze Messiaanse 

Besnijdenis in de Geest, als een voorbereiding voor zoveel meer van de Geest. Er zijn zoveel 

dingen in ons leven die besneden moeten worden.' 

Tot zover 'De Nieuwe Wijn'. 

 

De Voeten van de Heere brengen de nieuwe wijn. De Voeten van de Heere brengen 

dronkenschap over de soldaten, en het Aramees gaat zelfs een stapje verder door te zeggen dat 

de voeten 'drugs' uitbeelden. Het is allemaal om het verstand te oordelen, en het letterlijke. In 

het Grieks zijn de voeten objecten die gelegd zijn op de nekken van de overwonnenen, als een 

teken dat betekenissen zullen veranderen. Woorden, wetten en ideeen zullen veranderen. Dit 

is waarom de Heere is gekomen. In de hermitatische geschriften zijn de voeten de poort tot de 

onderwereld en de objecten van necromantie, het profetisch contact met de onderwereld. Het 

zegel “vrouw weent aan de voeten van Christus (mannelijke superieure god)” moet verbroken 

worden, zodat de man terug kan keren tot de voeten van zijn paradijselijke moeder in de 

onderwereld, in haar schoot, om daar 'wederom geboren' te worden. Het zegel “Christus 

ontvangt de doornenkroon” moet verbroken worden, opdat een man de top van zijn hoofd 

verliest (scalpering, hoofd-besnijdenis), om in contact te komen met Moeder God. De vrouw 

moet in ere hersteld worden in mythologie. Als we niet terugkeren tot Haar voeten, zullen wij 

niet vruchtbaar zijn. Wij zaten aan de verkeerde voeten, van onze bezetters, en wij zijn erdoor 

vergiftigd. Daarom moeten wij terugkeren tot de Moeder. De Voeten van Moeder God zijn 

een arsenaal. Het gaat om een oorlog. Wij moeten Haar Voeten ontvangen om volledig 

klaargemaakt te worden voor de strijd. Haar Voeten zijn onze wapenrusting. In het Aramees 

zijn de voeten de keuken. Het is voor transformatie.  

 

Zoals we zagen heeft de 14e bedeling weer onderverdelingen : 

 

1. – leven vanuit de DUKKA halsketen. 

Dit is de tweede keer dat we vanuit de halsketen moeten leven, want eerst moesten we in de 

4e bedeling leven door de heilige halsketen, ANAQ, oftewel de APH, het paradijselijke hart, 

na het veroveren van HEBRON door de ANAQIETEN te verslaan. 

2. – leven vanuit de voetringen 

En dit moet in de hogere levels gebeuren, dat je leeft vanuit de ringen, en niet vanuit de 

voeten zelf. Altijd weer van buitenaf leven, want als je van binnenuit leeft, dan is er teveel 

inmeng van jezelf. Je moet leeg worden van binnen. 

 

Hier volgt een eerste onderverdeling van de voetringen, waar een oordeels-profeet die tot deze 

levels is gekomen mee beginnen kan : 



 

linkervoet : 

van links naar rechts : 

1. AIMA 

2. SARX 

AIMA en SARX zijn de Jacht- URIM en THUMMIM. 

AIMA = bloedvergiet, slacht, misvertaald in 'het bloed van Christus', als een belangrijk zegel.  

SARX = alle processen die daaraan vooraf gaan : gevangenneming, kastijding, rechtszaak 

 

2 Korintiers 10 

 

3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 

5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, 

slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 

en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

 

SARX, het misvertaalde 'vlees van Christus', is het gevangennemen voor toetsen. De 

krijgsgevangenen worden onder de gehoorzaamheid aan God gebracht. Gehoorzaamheid is 

HYPAKOE = horen en gehoorzamen = heilige slavernij, NABA, profetie, de boom des 

levens. Het zou dom zijn om voor het toetsen alles te toetsen aan de gehoorzaamheid aan 

God, het horen en gehoorzamen, de heilige slavernij, terwijl je zelf niet eens in heilige 

slavernij leeft. Grote fouten zullen er dan gemaakt worden. Daarom is het niet goed mogelijk 

om buiten de heilige slavernij om dingen te gaan toetsen. De heilige slavernij is de maatstaf, 

en dat begint in ons eigen leven. Wij moeten eerst onszelf onderwerpen in vreze en beven aan 

de heilige slavernij, aan NABA. Als de NABA (HYPAKOE) volkomen is, dan komt er straf 

over de ongehoorzaamheid, AIMA, bloedvergiet. Volkomenheid = THUMMIM = AIMA, 

bloedvergiet. SARX is slechts een lichtere vorm van AIMA, meer afwachtend. Beiden leiden 

ze tot NABA. Beiden hebben ze hun oorsprong in NABA. Wij moeten alles toetsen vanuit 

NABA. SARX en AIMA leiden tot NABA. 

 

In de oorlog en de jacht dien je vanuit de NABA tot de SARX en AIMA te gaan, om geen 

misbruik te maken van de wapenen. 

 



3. PERITOME – besnijdenis 

4. APHAR – paradijselijke stof, vuil 

5. MAZONA – scheidings-jacht 

 

rechtervoet : 

van links naar rechts 

 

6. NA'AR – slavenjongen 

7. SUKKAL – kennis/ zintuig 

8. SAPPIL – profetie van de DUKKA, slachtplaats 

9. NABA – heilige slavernij, honger 

10. DUKKA 

 

SUKKAL heeft te maken met instructie, en SAPPIL heeft te maken met overwinning in de 

grondteksten. Zij zijn de URIM en de THUMMIM van de DUKKA, de slachtplaats. Ook 

SARX en AIMA behoren tot deze plaats, als de URIM en THUMMIM van jacht en oorlog. In 

de grondteksten zien we dat URIM en THUMMIM samenwerkten met een aantal andere 

stenen. Oordeels-profeten hebben een relatie met deze stenen, in dit geval : ringen. 

 

 

Hoofdstuk 5. De Verbreking Van De Filistijnse Zegels – De Geheimenissen Van De SARX 

En De AIMA 

 

 

 

 

 

 



 

Om SARX en AIMA te ontvangen, niet in je lichaam, maar 'op' je lichaam, moet je door een 

aantal sluiers of zegels heen. SARX en AIMA staat voor 'toetsen en oordelen', om vrij te 

blijven van onreine geesten, als een jagers URIM en THUMMIM in de strijd. Zij hebben als 

zegel-vertaling : het vlees van Christus en het bloed van Christus. 

 

SARX, de weegplaats, de plaats van het toetsen, wordt verzegeld gehouden door het derde 

zegel, het zwarte paard met de weegschaal, Askelon, een beruchte Filistijnse zeekust-stad. 

 

AIMA, het slacht-oordeel, de bloedvergieter, wordt verzegeld gehouden door het tweede 

zegel, het rode paard met het zwaard, Asdod, de vernietiger, ook een beruchte Filistijnse 

zeekust-stad. In dit stuk uit Openbaring komen we Filistijnse symboliek tegen. De reus van de 

Filistijnen, Goliath, had 6 tenen op elke voet, en 6 vingers op elke hand, 24 in totaal. De 24 

oudsten is een symbool van degenen die Goliath hebben verslagen. Goliath komt van 

GOLAH, wat openbaring betekent, ontzegeling, naaktmaken en in ballingschap voeren. 

Daarom was het zo belangrijk deze demoon te verslaan in de onderwereld (ERETS). De 

leeuw uit de stam Judah, de wortel van David, zou de zegels verbreken. David versloeg 

Goliath. Het getal van Goliath is 24 en 6666, of 2 keer 66, 66 en 66. Dit heeft ook te maken 

met het merkteken van het beest (666, 66) en het tweede merkteken van het beest in het 

Eeuwig Evangelie (2666), het merkteken van Bacchus, de Romeinse god van de wijn. Goliath 

kwam uit Gath, wat wijnpers betekent. De geest van Goliath heeft zich ge-uit in de 66 canon. 

De vier dieren hebben elk 6 vleugels, 6666, wat ook de overwinning over Goliath uitbeeldt. 

 

De Askelon en de Asdod zijn de Filistijnse URIM en THUMMIM, die de SARX en de AIMA 

verborgen houden. Daarom moeten wij Filistea innemen en deze steden, want zij zijn de 

sluiers van de SARX en de AIMA. Filistijnen betekent 'zij die rollen in het stof, in APHAR.' 

Zij zijn dus ook de wachters van de APHAR, de bovenste laag van de paradijselijke grond. 

Als wij hen hebben verslagen zullen we ons rijkelijk in de APHAR kunnen hullen, om dieper 

door te dringen in de paradijselijke lagen. In APHAR ligt de wapenrusting van de vijand 

opgeborgen, en de sieraden die we nodig hebben tot overwinning. 

 

De Filistijnen worden beschreven als beeldenmakers, oftewel de makers van bijbels. Dit om 

de heiligen te gronde te richten. Zij deden dit door Goliath, de dubbele 66, door Bacchus, de 

god van de dronkenschap. Zij maakten die beelden om de wond van de draak te genezen. 

David had namelijk het hoofd van Goliath afgehakt. 

Door de beelden probeerde Goliath zijn hoofd terug te krijgen, als een poging de wond te 

genezen, waardoor de hele aarde hem zou volgen. Goliath had de levensdrank gestolen, en 

had het gemaakt tot een duister mengsel van dronkenschap (Bacchus). Dat is ook wat er met 

de Bijbel gebeurde. Gestolen waarheid werd verdraaid en verzegeld, en gemengd met leugens. 



 

Amowc (Amos) was de maker van merktekenen. In Amowc 3 : 7 staat : 

 

De Heere openbaart/ maakt naakt/ brengt in ballingschap/ maakt : GLY 

Hij doet dit met zijn Levitische/ profetische slaven, de EBED. Dit zijn profeten, NBIA in het 

Aramees. 

 

Hij openbaart RAZ, mysterie, allegorische uitleg, typologische symbolen, sacramenten. 

Openbaring staat dus gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de 

opslagplaats van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, 

GOWLAH, van TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, 

betekent, aan de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het 

vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg 

Yechezqel zijn openbaringen. Hij bleef afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van 

hem een TSAPHAH, een spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar 

om YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een 

demoon. Zo diep ging dat oordeels-profetenschap. Dit heeft te maken met het komen tot de 

rivier van de URIM, om zo Openbaring te krijgen. De URIM wil ons inwijden in de graden 

van profetie. Hier moeten we leren het goddelijke zaad te ontvangen. God wil de oordeels-

profeet niet dom houden, maar maken tot een listige spion, als een geoefend indiaanse jager 

en strijder. De Yechezqel-graad is een hoge graad in de Iyowbitische graden van de 

THUMMIM, tot het volkomen herstel van de URIM. Dit is een graad van de spionnen. 

TSAPHAH-Iyowbieten hebben geleerd met de MOWQESH te werken : verleiding, 

misleiding, aas. Zo leiden ze hun prooi tot de PAHHAH, de valstrik. De Amowc-graad in de 

Iyowbitische graden is de graad van veehouder, het piercen en het aanbrengen van 

merktekens. 

 

GLY is het geheim van creatie :  

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

 

Amowc 4 – Koeien/ Kalveren van Basan zullen gevangen en getrokken worden door jagers en 

vissers in de grondteksten, door DUWGAH = vishaken, visgerei. In het Aramees zijn 

runderen, TOR, TAWRA, ook nauw verbonden met onreine vissen. Vissen hebben in de 

Hebreeuwse grondtekst te maken met creatie en vermenigvuldiging, vruchtbaarheid, en 

daarom met MAYIM. 

 



Amowc 5 

 

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis 

Israëls?  

26 Ja, gij droegt de tent van uw Moloch, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij 

uzelf hadt gemaakt.  

27 Dus zal Ik u in ballingschap voeren, – voorbij Damascus – zegt de HERE, wiens naam is 

God der heerscharen. 

 

Hier zien we de aankondiging van de Paulinische ballingschap, waarin de Heere hen zal 

overleveren aan de MOLOCH die zij hadden verkozen. Kijun betekent 'een beeld van 

vestiging', oftewel zij zouden gedreven worden tot het beeld van het beest, de 66-Bijbel. De 

komst van Jezus Christus en van Paulus was het oordeel over een ongehoorzaam volk. Zij 

werden tot deze slavenmeesters aangesteld. 

In Psalm 1 heeft de IYSH (mannelijke slaaf) honger naar TOWRAH, de Wet van Scheiding, 

en buigt de slaaf voor Haar neer (CHEPHETS). Hij zal als een galg zijn aan rivieren, 

MAYIM, goddelijk zaad. Hij zal dus werken voor de APH, het paradijselijke hart, de 

paradijselijke halsketen. De goddelozen zullen in vers 4 weggedreven worden door de Heilige 

Geest, RUWACH. Dit is een oordeel, dat de Heilige Geest over hen zal komen. 

Zij worden dus in principe aan Goliath overgeleverd. Goliath is de wachter van de 

opslagplaats van goddelijk zaad, MAYIM, in de grondteksten, zoals we zagen. MAYIM 

onstaat daar waar de vijand wordt vernietigd. Het christendom is een samenzwering van de 

geest van Goliath, en tegelijkertijd het oordeel van God over de goddelozen. De heiligen 

moeten Goliath verslaan, en doordringen tot de opslagplaatsen van het goddelijke zaad. Zo zal 

vruchtbaarheid en openbaring komen tot de heiligen, en zullen zij vrijgezet worden uit de 

slavernij tot de dode letter. De code van Goliath moet gekraakt worden. 

In Openbaring 14 zien we een man (menselijk zaad, zaad van een verkoper) op een witte wolk 

zitten, met een gouden kroon en een scherpe sikkel. Deze persoon vertegenwoordigt de 

wijnpers. Je kunt dit vergelijken met de kroning van de ruiter op het witte paard in 

Openbaring 6. Gath, waar Goliath vandaan kwam, is de wijnpers in de grondtekst. Gath is ook 

één van de Filistijnse steden/ stads-staten. Het witte paard kwam om te misleiden, om de 

druiven te betreden, om dronken te voeren. Het is het zaad van geld in de grondtekst, het zaad 

van een mens, van handel. Dit is een zegel. Wij moeten Gath innemen om de wijnpers. Dit is 

de strijd om de boom des levens, de slavernij van heilige profetie. Gath is valse profetie, de 

misleider, die Goliath voortbracht, het valse Woord, de valse LOGOS. Het witte paard is een 

zegel van de boom des levens wat wij moeten verbreken om tot de heilige slavernij te komen. 

De heilige slavernij leidt tot de dieptes van SARX en AIMA. Deze heilige slavernij is de 

maatstaf, als een samenwerking tussen NABA, SARX en AIMA. Het witte paard, de man op 

de witte wolk, is degene die alles om heeft gedraaid, en van de waarheid heeft afgeleid. Het is 

een luchtgeest, een vogel van de hemel. De hemel werd tot leven geroepen om de mens af te 

leiden van de reis door de hel, de reis door de onderwereld, wat diende tot het laten rijpen van 



de ziel. De hemel leidde de mens af met geldzaken, prosperity. De heilige slavernij wil 

terugleiden door de paradijselijke onderwereld tot de DUKKA. 

In Askelon versloeg Simson 30 Filistijnen, als een beeld van het verslaan van de geest van 

geld, de 30 zilverstukken waardoor Judas Christus verkocht. Esoterisch, grondtekstelijk 

gezien is dit dat we de geest van geld kunnen verslaan door te toetsen, de weegschaal te 

gebruiken, SARX. AIMA zal ons zo te hulp komen. 

Ekron, een andere Filistijnse stad, betekent 'snijden en plukken van veren' in de grondtekst. 

Met het zesde zegel zien we dat de sterren des hemels ter aarde vallen. De hemel wijkt terug 

als een boekrol. Er zullen dus ook boeken gaan sluiten. De hemel zal overwonnen worden. De 

luchtgeesten zullen geplukt worden nadat wij Ekron hebben overwonnen. Avim is een andere 

Filistijnse stad die 'pervers' betekent, en 'doen neerbuigen.' Het vijfde zegel gaat over het doen 

neerbuigen van de zielen onder het altaar. Dit is het zegel van de verlamdheid, rust. Azzah is 

de Filistijnse stad van schaamteloosheid en wreedheid, het vierde zegel. 

Zij storten ter aarde door de boog van Christus. De boog staat symbool voor het 'mannelijke' 

geslachtsdeel, de goddelijke verlamdheid, oftewel het rusten, waarvan Avim het zegel, de 

sluier, is. SARX als vlees heeft in het Aramees/ Hebreeuws de betekenis van 'mannelijke' 

geslachtsdeel. Christus heeft SARX bereikt, zijn 'mannelijke' geslachtsdeel, en drijft zo de 

Filistijnen uit de hemelen, door de goddelijke verlamdheid, doordat AIMA wordt opgeroepen. 

Het witte paard draagt ook een boog (het derde en vijfde zegel), en roept zo het tweede zegel 

op, de vernietiger, Asdod. De man op de witte wolk draagt dit in de vorm van een sikkel. De 

val van de Filistijnen gebeurt door het toetsen, SARX, als de eerste verlamdheid, oproepende 

AIMA, de tweede verlamdheid, de diepere, wat resulteert in het aanrichten van een bloedbad. 

De man op de witte wolk draagt deze sikkel, het tweede zegel, het rode paard, het zegel van 

AIMA. AIMA, de vernietiger, heeft de macht om de opslagplaatsen van het goddelijke zaad te 

openen, door het verslaan van Goliath. AIMA is dus een groot vruchtbaarheids-ritueel door 

het vergiet van bloed in de strijd tegen demonische geesten. Eerst moet SARX heel diep gaan 

voordat AIMA wordt opgewekt. Wij moeten de SARX en de AIMA heroveren, opdat wij niet 

deze dingen in overmoed gebruiken. SARX is longsuffering, de enige weg tot AIMA. SARX 

is het dragen van het lijden, het juk, in de grondtekst. 

Dus de boog, de SARX, het derde zegel (zwart paard met weegschaal), wordt in handen 

gehouden door het witte paard, het eerste zegel. De SARX draagt ook het vijfde zegel, de 

verlamdheid, de rust, in zichzelf. Daarom zeggen we : Het eerste zegel, het witte paard, draagt 

het derde en vijfde zegel. De Filistijnen zijn een beeld van de zegels. Christus verbreekt dus 

de zegels door de SARX, de boog. De SARX is het toetsen, de weegplaats, het veroverde 

Askelon. De vijanden worden naar deze weegplaats geleid om getoetst te worden. Ook Iob, 

als vijand van God, werd naar deze plaats geleid om gewogen te worden. God beschouwd 

vanuit Iobitisch perspectief iedereen onder God als een vijand. Er zijn dus verschillende 

soorten vijanden. De SARX staat dus voor het hele toets-proces van krijgsgevangenen maken 

(2 Korint. 10), brengen tot de gehoorzaamheid aan God, het maken van slaven, door dit hele 

gerechts-proces, sleuren tot het gerechtshof en tot de plaats van tucht en kastijding. Dit is een 

langdurig proces, waarbij dingen zorgvuldig worden gewogen, en waarin de goddelijke 

verlamdheid een belangrijke plaats heeft, om menselijke inmeng te voorkomen. Het oordeel 

begint bij onszelf. Wij moeten allereerst slaven zijn van God, anders gaat het mis. SARX is 

dus een langdurig en slopend proces waarin wij aan onszelf sterven, waarin wij verhongeren 

door het heilig vasten. Als wij nog niet tot slaaf genomen zijn door de Heere, dan worden wij 

in dit proces door de Heere tot slaaf genomen, en ontvangen wij de halsketen en de 



slavenringen van de TOWRAH, om ons te binden tot de Wet van Scheiding. Wij moeten 

gebroken worden in dit proces, op de heup geslagen worden, kreupel geslagen worden. Uit die 

gebrokenheid komt uiteindelijk AIMA voort, het oordeel, het heilige bloedvergiet, als de 

brenger van goddelijk zaad. 

We zien dus dat de boog, SARX van het witte paard, verandert in de sikkel, AIMA van de 

witte wolk. 

 

 

Hoofdstuk 6. Het EKRON-Zegel 

 

 

 

 

 

 

 

Het zesde Filistijnse zegel is dus Ekron, het snijden en plukken (van veren). Met het vijfde 

Filistijnse zegel moesten de vervolgde zielen nog steeds rusten in de goddelijke verlamdheid. 

Met het zesde Filistijnse zegel begon de kippenjacht, om de veren van de vijand in bezit te 

krijgen voor de verentooi. Dit is de jacht op de gevallen Leviathan. De valse Christus, het 

valse Woord, wordt ontmaskerd en uit de hemelen geworpen. Het boek wordt gesloten. De 

rituele slachtplaats van God wordt getoond, de DUKKA. 

 

De weegschaal, het derde zegel, Askelon, is de schuilplaats van de BEHEMOTH. Het zesde 

zegel, Ekron, is de schuilplaats van de Leviathan, de tong van de BEHEMOTH. Ekron is de 

plaats waar het mysterie van Christus zich schuilhoudt. 

 

BEHEMOTH heeft OWN, lichamelijke kracht, welvaart, vruchtbaarheid, maar in de diepte 

betekent het afgoderij, het kwaad. Hij bezat OWN in zijn SHARIYR, wat spier betekent, en 

wat in diepte betekent : vijand (SHARAR). Ook betekent het navel van zijn buik (BETEN). 

We zien hier dus dat de satanische prosperity, gebaseerd op materiele lichaamskracht, huist in 

de spier, als de zetel van de afgoderij. 

 



De valse SARX werkt door lichaamskracht en spieren, terwijl de ware SARX werkt door het 

'mannelijke' geslachtsdeel. In de weegschaal, de toets-schaal, ontvangen wij de wapenrusting 

vanuit de APHAR. 

 

We zagen hoe belangrijk de esoterische juwelen en sieraden zijn, de innerlijke sieraden wel te 

verstaan, de sieraden van de ziel en het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iob 28 is een 

plaats, een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. De KECEPH, de heilige lusten 

van de strijd. Een MAQOWM voor ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en 

reiniging. Dit is een plaats om vanuit op te rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier 

een arsenaal. Deze wapenrusting wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke 

lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. 

Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en 

slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar 

ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de 

wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken. Iob zegt dat al 

zou zijn tegenstander een boek schrijven, hij zou het als een verentooi gebruiken (KLIL, 

KLILA). Ook worden wij dus eerst gevangen genomen en overwonnen door deze 

wapenrustingen. Ook is het de plaats van NECHUWSHAH, van NACHUWSH, rinkelende 

slavenbellen, en van NACHASH, de wetten van de heilige necromantie, van het observeren, 

en van de uitleg van de esoterische tekenen. Dit wordt gewonnen uit EBEN, stenen tabletten, 

relikwieen, monumenten. De EBEN is de gedenksteen van waar God de Israelieten hielp de 

Filistijnen te verslaan. Dit alles bevindt zich in een hart van vrees. Iob zegt dat de Vreze des 

Heeren is de heilige secte des Heeren en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN is 

ook de hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt 

om een eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam. 

 

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt 

onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig 

Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de 

TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, 

afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. 

Dit heeft dus te maken met het gebied van de THUMMIM, waardoor men binnengaat door de 

URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht 

te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat Iob 28 op verschillende plaatsen uitbeeldt 

in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en erfenis betekent. Kinderen werden door 

PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de jongetjes moesten werken. De 

mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke mijnschachten, als een 

groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij beefden, waren 

onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, komt vlees 

voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-vuur, 

braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat 

geleerd is. De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het 

heeft het stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, 

CAPPIYR, zijn de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In 

Yechezqel 1 wordt de troon van God beschreven als van saffieren. 



 

De APHAR, de eerste laag van de paradijs-grond, wordt verborgen gehouden in ZAHAB, 

weegschaal en exotische sieraden, de SARX in het Grieks, de plaats van het toetsen, de derde 

laag van het paradijs. Dit houdt in dat wanneer we meer van APHAR willen ontvangen, en 

erdoor bewapend willen worden, dan zullen we moeten doordringen tot de SARX, door 

Askelon te verslaan. 

 

Behemoth houdt zich dus in de valse weegschaal verborgen, in de valse SARX, in Askelon. 

Wij moeten SARX, ontvangen, de boog, om de macht van de spier te breken. Leviathan is de 

tong van de Behemoth, en ook zijn geslachtsdeel. Leviathan wordt beschreven als de koning 

van alle trotse dieren, en die heeft geen gelijke. Het is een schepsel zonder vrees, in kracht ver 

verheven boven alle anderen. Leviathan is de spier van de Behemoth, de lichaamskracht van 

de Behemoth. Het is de valse SARX, de valse Christus. Het derde zegel, SARX, de 

schuilplaats van Behemoth, is de Leviathan, de valse Christus, die zich schuil houdt in het 

zesde zegel, in Ekron. Door deze geheimenissen wordt de Leviathan veranderd tot een kip, en 

daarom bewaakt hij deze plaats hysterisch. Het zesde zegel houdt het boek van Leviathan, de 

Bijbel, in stand. Maar dit zegel zal verbroken worden, en Ekron zal ingenomen worden. Iob 

had als opdracht de Leviathan als een vogel/ kip te vangen. 'Maak hem tot een kip/ vogel 

(TSIPPOWR) om mee te spelen.' 

 

Dan zouden vier engelen de vier winden, vier geesten, RUACH, Hebreeuws, adem, 

vasthouden, zodat er geen wind, adem, heilige geest zou waaien over de aarde. Dit betekent 

ademnood, de APH, het paradijselijke hart, de komst van de halsketen. Vier is het getal van 

de leider van de kinderen van de halsketen, de Anaqieten. Dit is de vrouw op het beest, de 

fokkerij. Engelen is in de diepte van de grondtekst 'noodlot'. Zij die het vee naar hun laatste 

bestemming brengen. (Aggelos, Ago) 

 

Engelen zijn hen die leiden tot het gerechtshof in de diepte van de grondtekst. Dit is ook wat 

SARX doet. In hoofdstuk 7, na het openen van het zesde zegel, zien we dus in de diepte van 

de grondtekst de fokkerij van gevogelte opkomen. Dit is wat Ekron is. De veren worden 

geplukt tot overwinning over de luchtgeesten. In het boek Iob zijn die veren zowel de 

geschriften van God als van de vijand, waar Iob zich mee tooit. Dan zien we de 144.000 

verschijnen, 12 x 12.000, van de 12 stammen, wat weer een beeld is van hen die Goliath 

hebben verslagen. Goliath had zes tenen op elke voet = 12, en zes vingers op elke hand = 12. 

12 x 1000 duidt op het in verbinding staan met de goddelijke verlamdheid, het duizendjarig 

vrederijk als het rijk van rust. Zij hebben hun matrassen wit gemaakt in AIMA. Zij komen 

voort uit de AIMA, uit bloedvergiet, de jacht. 

 

 

 



 

Hoofdstuk 7. Yirmeyah 

 

SARX is in het Aramees/ Hebreeuws het 'mannelijke' geslachtsdeel, de goddelijke 

verlamdheid. Yirmeyah heeft ook deze betekenis. Yirmeyah is de personificatie van SARX. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8. Het Geheimenis Van De SAPPIL – De Opening Van De Troon-boeken 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat wij de Waarheid zullen vinden, zullen we eerst door de leugen gegrepen worden, en 

moeten wij de leugen verslaan. De Waarheid wordt niemand zomaar in de schoot geworpen. 

Om tot de Waarheid te komen moet je eerst het tegenovergestelde verslaan : de leugen. Wij 

leven in een omgekeerde wereld, dus we kunnen er vanuit gaan dat alles wat ons verteld was 

juist net andersom was. Wij moeten het zegel verbreken. God heeft deze sluiers opgehangen 

om ons te testen. Volgen wij God of onze voorouders. 

 

De Geest werd over de Ziel geplaatst, de Hemel werd over de Hel geplaatst, en zo werd het 

podium gevormd voor de christelijke schanddaden. Wij moeten terug naar de paradijselijke 

onderwereld. Wij hebben geleerd dat we moeten leven vanuit de esoterische sieraden in de 

tiende laag van het paradijs, de ZUWR laag, de veertiende bedeling. 

 

14.1 – leven vanuit de DUKKA halsketen. 



Dit is de tweede keer dat we vanuit de halsketen moeten leven, want eerst moesten we in de 

4e bedeling leven door de heilige halsketen, ANAQ, oftewel de APH, het paradijselijke hart, 

na het veroveren van HEBRON door de ANAQIETEN te verslaan. 

14.2 – leven vanuit de voetringen 

SAPPIL is in de diepte van de grondteksten 'de goddelijke en paradijselijke geschriften', 'dat 

wat gegraveerd is op goddelijke en paradijselijke sieraden', en ook is het een vloeistof, een 

paradijselijke olie, in die sieraden, waarin de hoogste kennis is opgeslagen. Die olie is in het 

vuil, stof en zaad van het paradijs. We hebben te doen met een goddelijke vervuiling, 

besmeuring, opgeslagen in sieraden. Zij beinvloeden ons lichaam. Wij moeten leven vanuit 

deze vuile olie. SAPPIL is een diepere laag in de ZUWR laag. Het Zegel van Christus, de 

gezalfde, moet verbroken worden om tot deze laag te komen. 

SAPPIL staat voor saffier in het Aramees, waar de troon van gemaakt is. SAPPIL is de 

goddelijke schriftgeleerde, de boeken van de troon. Wij moeten altijd alles testen aan de 

hogere boeken, de levende, goddelijke boeken voor God's troon. Daarom is SAPPIL deel van 

de URIM en THUMMIM van de DUKKA. 

SAPPIL zijn de graveringen in de voetringen, en de vloeistof, olie, binnenin deze ringen. 

SAPPIL kan ook door de andere sieraden heenstromen. SAPPIL zijn de heilige paradijselijke 

stenen van de troon-geschriften, en ten diepste is SAPPIL een goddelijke, paradijselijke drug. 

Alles moet hierdoor getoetst worden. Iob kwam tot deze plaats, en ook Yechezqel, om 

hierdoor ingewijd te worden. 

SAPPIL is het geheim van MAYIM, het goddelijke zaad. MAYIM betekent ook : 

voetenzweet. De SAPPIL werd versluierd door het verhaal van Maria Magdalena die de 

voeten van Jezus zalft met kostbare nardusmirre en haar tranen, als een beeld van paradijselijk 

voetenzweet. Dit zit dus in de ringen. MAYIM heeft in het hebreeuws deze betekenis, maar 

wordt door vele vertalingen niet zo neergezet. Dan zou het paradijs dus voortgekomen zijn 

vanuit voetenzweet, maar omdat ze de diepere betekenis hiervan niet begrijpen en zelfs 

vrezen, vertalen ze MAYIM gewoonweg in 'water'. Voetenzweet is een beeld van geperste 

druiven in de wijnpers, het resultaat van het oordeel. Daarom is dit door religieuze geesten 

gevreesd. 

Waarom kwam de schepping voort vanuit MAYIM, voetenzweet ? Dat is heel simpel : Het 

was het resultaat van oordeel. Het was het werk van de wijnpers. SAPPIL is een hoge graad 

van DAHAM, paradijselijke vloed en overweldiging. Het zijn de diepere bronnen en 

fonteinen van het paradijs. 

SAPPIL is de opening van de troonboeken. Wanneer wijkt SAPPIL ? Als wij licht boven 

duisternis stellen. Wij moeten in de duisternis zoeken naar het nachtzicht. Dat is iets heel 

anders. Duisternis is kennis. Licht is verblinding. Licht kan kennis maar tot een bepaalde 

graad dragen. Het Licht is een Zegel. Het Licht is een belangrijke metafoor waar wij doorheen 

moeten om de schatten van de duisternis te vinden. De duisternis is opgesloten in het licht. 

Sommige mensen willen alleen de duisternis, en niet het licht. Het licht is iets wat we moeten 

dragen, als een kruis, en we moeten er klaar mee komen, het mysterie oplossen. 

SAPPIL is waar het harde het zachte heeft voortgebracht, en het zachte het harde. Het is de 

plaats waar het hardste en het zachtste elkaar opgewekt hebben. Hier zijn de schatten 



opgeslagen. Het is een rivieren-gebied, en een gebied van gesteente. Het is het geheim van de 

paradijselijke vloed, en het goddelijke zaad, de vruchtbaarheid. 

Daarom willen wij niet dat SAPPIL van ons wijkt, want dan is alles verloren. Wij willen 

komen tot Haar dieptes. Ook Iob kwam tot haar dieptes, en Yechezqel. Zij kwamen tot het 

goddelijke saffier, de machten van de troon. Hier is alle kennis opgeslagen. SUKKAL wordt 

door haar uitgezonden om ons te onderwijzen, om ons kennis en zintuig te geven. SUKKAL 

leidt terug tot haar, de opgeslagen kennis, het imperium van de troon-boeken. Zij wordt 

geopend aan het einde van het boek Openbaring, om de levenden en de doden te oordelen. Zij 

bewaakt de geheimenissen van de poel des vuurs. Zo zijn dan de SUKKAL en de SAPPIL de 

URIM en de THUMMIM van het laatste oordeel. Zij behoren tot de DUKKA, de rituele 

slachtplaats. Het zegel van de wijnpers is een groot zegel. Het houdt de eeuwige jacht 

verborgen. De wijnpers is het eerste zegel, het witte paard, Gath, de geboorteplaats van 

Goliath. De geest van Goliath, de geest van 66, maakte een valse SAPPIL, een valse test-

steen, de 66-bijbel. Hiermee misleidde hij de aarde. Hij rees een witte troon op. Wij moeten 

komen tot deze troon van licht, en het overwinnen. Wij moeten het eerste zegel verbreken. Zij 

hebben een vals boek des levens opgericht, de vier evangelieen, waaraan zij alles toetsen. Vier 

is het getal van ARBA, de slavenleider van de kinderen van de halsketen, de ANAQIETEN, 

in het land Hebron. Dit is in de oude grondteksten het getal van de vrouw op het beest, van de 

fokkerij. Goliath smeedde dit onheilige verbond van Vier om de geest van ARBA weer tot 

leven te wekken. Hij selecteerde vier evangelieen als het boek des levens, door vele andere 

gnostische evangelieen weg te kappen. Zo kapte hij de sleutel van kennis weg, en verloor het 

zijn betekenis, zodat mensen het letterlijk namen. Mensen verloren zo de context, het dubbele 

zicht, en alles ging zijn eigen leven leiden. 

Vier is het getal van een reuzen-opperhoofd, de grootste der Anaqieten. De druiven persen is 

een zegel wat de jacht verborgen houdt. In SAPPIL wordt die jacht hersteld. In SAPPIL wordt 

het zegel van de wijnpers verbroken. De Bijbel is een verzameling van valse troonboeken, een 

vals boek des levens. 

In SAPPIL worden wij toegerust tot de jacht. Door de eeuwige jacht zullen wij het witte paard 

bemachtigen. 

 

 

Hoofdstuk 9. De Overwinning Over Het Witte Paard 

 

 

 

 

 

 



 

De oprichting van de grote witte troon was een hele racistische daad. Het vestigde de macht 

van de witte man. Dit gebeurde in het Tijdperk van de Tijgers, het tijdperk van de kannibalen. 

In dit tijdperk werd ook de ster Rigil Kent gevormd. De opdracht om de witte steen te zoeken 

is een opdracht om deze grote witte troon te onderwerpen, oftewel het witte paard te 

overwinnen, en de man op de witte wolk met de sikkel, een ander apocalyptische uitbeelding 

van de macht van de witte man, de witte justitie. Zo komen wij tot het rode paard, als een 

beeld van het ontvangen van AIMA. Wit zal zich moeten onderwerpen aan zwart, de honger, 

het vasten. Daarom hebben het witte en zwarte paard veel met elkaar te maken in het komen 

tot het rode paard. 

 

Het rode paard beeldt het rode natuur-ras uit. De rode troon zal gevestigd moeten worden. De 

wateren zullen veranderen in bloed. Dit is het bloed van de vijand. Er wordt vaak gesproken 

over het ontvangen van God's Geest en van het Bloed van Christus. Maar ten diepste moeten 

wij het bloed van de vijand ontvangen. De maan, het lege vat, het nachtlicht, zal in bloed 

veranderen. Zo ontvangen wij het nachtzicht, door het bloed van de vijand heen. De zon 

wordt als een zwarte haren zak. Het zwarte paard slokt het daglicht op. Wij zullen zien door 

de honger, het vasten. De nacht zal overwinnen, en wij zullen tot het nachtlicht geleid worden, 

door honger en het bloed van de vijand. 

 

Door honger en vasten mogen wij smeken om het bloed van de vijand, AIMA. Wij moeten 

ernaar streven het bloed van de vijand te ontvangen. Wij moeten een heilige bloedlust hebben, 

en strijden tegen de tijgers van de vijand. Deze tijgers zijn bolwerken van hebzucht, 

overmoedig bloedvergiet. Alleen door SARX komen wij tot AIMA. 'Tijgers' zijn dus wezens 

die tot ontstaan zijn gekomen door het komen tot AIMA zonder SARX, oftewel door 

overmoedige slacht. De tijger staat voor kannibalisme. De tijger vergiftigd hierdoor zichzelf 

en is daarom ten ondergang gedoemd. De vijand moet als vee gefokt worden, door de wetten 

van transformatie, maar de tijger heeft daar het geduld niet voor. Die valt gewoon aan en eet. 

Wij moeten daarom zowel de voetring van SARX ontvangen als de voetring van AIMA. 

AIMA mag nooit geactiveerd worden buiten SARX om, want dan zouden we in een tijger 

veranderen. Om tot SARX te komen moeten we naar de NABA gaan, de heilige slavernij. De 

slavernij werkt door honger. De slavenoorlog wordt door verhongering opgewekt. In deze 

maatschappij hebben we geleerd te consumeren, zoveel te consumeren, dat we zo het pad 

nooit zullen terugvinden. We zijn hieraan gewend, maar we zijn gevangenen. We moeten 

wakker worden, en terugkeren tot de honger, ondanks alle pijnprikkels. We moeten de tucht 

weer gaan waarderen en toelaten. Honger is de status van de goddelijke verlamdheid, wat 

resulteert in de slaven-geboorte, de NA'AR. Wij moeten streven naar deze geboorte. 

 

De NABA is de boom des levens, en de NA'AR is de gnostische boom der kennis. Er was een 

goede boom van kennis en een slechte boom van kennis. Deze bomen zijn dus tuchtplaatsen 

in de grondtekst. De slechte boom van kennis maakte kinderen van Assur, de kinderen van 

tovenarij en prosperity, en de goede maakte de NA'AR, profetische kinderen. Dit alles komt 

voort vanuit de SAPPIL, de Wet van de DUKKA. 



 

Honger is de enige weg tot AIMA, het bloedvergiet van de vijand. Dit bloed moet door de 

voetringen stromen. Vanuit dit bloed leven wij. Zoals gezegd werden we geleerd te 

consumeren. Het westen is gebouwd op hebzucht, vreetzucht en vetzucht, op allerlei gebied. 

Het westen IS het oordeel. Dit is een veefokkerij. De demonen worden hier vetgemest. Laat 

het niet zo zijn dat u ook onder dit vetmestings-oordeel leeft. Wij moeten leren vasten, op 

allerlei gebied. Het westen denkt niet aan de arme medemens. Waarom niet ? Omdat het 

westen een fokvarken is. Het westen moet eten. De Heere heeft het zo bepaald. Het westen 

moet rijk worden. Het westen moet veel praten. Het westen moet rijk zijn in velerlei opzicht. 

Totdat AIMA zal verschijnen, de slacht. Het westen gaat nu door SARX heen, de toets. Het 

vee wordt gescheiden van de veehouders, de jagers. 

 

De goddelijke vrouw was in het paradijs sterker dan de man. Zij maakte de beslissingen. Zij 

was het wapen van de man. De goddelijke vrouw heerste, en verleidde de man tot het eten van 

de vrucht. Pas na de zondeval kwam er sprake van het heersen van de man over de vrouw. De 

orde werd dus omgedraaid. De man moet zich leren onderwerpen aan het wapen. Gnostisch 

gezien leidde de goddelijke vrouw de man tot de goede boom van kennis, de NA'AR, om tot 

de slavengeboorte tot de Heere te komen. Het gaat er dus om met welke vrouw je meegaat. 

Door de NA'AR blijft de goddelijke vrouw, het wapen, de man besturen. De gevallen man 

greep het wapen en bestuurde het wapen, maar het wapen zelf bezit de strategie. Wel moeten 

we tot het juiste wapen komen. Romantische verhoudingen met wapens kunnen verkeerd 

aflopen. Zoals in de dagen van Noach eten, feesten en huwen de mensenkinderen met 

vrouwen, vergetende dat het oorlog is, en dat ze een taak uit te voeren hebben. Vaak hebben 

we te maken met de gevallen zonen Gods die op zoek zijn naar de 'dochters der mensen', een 

ander gevallen demonisch geslacht, en dit allemaal om de mensheid van de taak af te houden. 

God heeft elk huwelijk aangesteld als een arrestatie-bevel, wat onherroepelijk tot de 

scheiding, de MAZONA, leidt, want de man mag niet op gelijke lijn met het wapen staan. In 

de grondtekst was Yaakob een slaaf met vier meesteressen. Ook 'Heere' is in het Aramees 

'meesteres'. Het wapen is de meesteres over de man, zodat het wapen de man leidt in de 

oorlog, niet andersom. 

 

De man moet als een leeg vat zijn, daarom moet hij het pad van honger en armoe, het heilig 

vasten, gaan, om zo te komen tot de goddelijke verlamdheid, om door de NA'AR, de 

gnostische boom der kennis, tot wedergeboorte te komen. Daarom is Christus een voorbeeld, 

maar die wijst dus terug op de volheid van het Oude Testament. 

 

Deze paradijselijke items leiden tot het beloofde land, Kanaan. Door de stammen komen wij 

daar binnen. Benjamin is in de grondtekst 'de stam der slaven', en Dan is 'de stam der 

gladiatoren', de stam van de arena en de oorlog. Judah is de stam van vernedering en 

belijdenis van zonde. Door Judah onderwerpen we ons aan de Moeder Heere, en zij zal ons 

initieeren in de Benjamin stam en de Dan stam. 

 



Wij moeten het merkteken van Yaakob ontvangen, zijn kreupelheid, die zijn vruchtbaarheid 

was. Dit gebeurt door het bloedvergiet van de Leviathan, de trotse, bedrieglijke, met twee 

tongen sprekende onkreupelheid, de oude natuur van Yaakob. Het bloed van de Leviathan 

moet door de voetringen stromen, als een goddelijke verlamdheid die kreupel maakt. De 

Leviathan is namelijk datgene wat ons tegenhoudt kreupel geslagen te worden. De Leviathan 

houdt ons trots, en daarmee leugenachtig. Het hanenbloed van Leviathan zal ons vrijzetten. 

Zo ontvangen wij het merkteken van Yaakob. Gad is de stam der slagers. 

 

Yaakob bedroog Ezav (Hebreeuws voor Esau, en SUW in het Aramees), en impersoneerde 

hem. Dit gebeurde door de Leviathan. Dit leidde Yaakob tot de wildernis, de plaats van Ezav. 

Leviathan zou naar de wildernis geleid worden waar zijn armen afgekapt zouden worden. Bij 

Yaakob gebeurde dit door de twee keer zeven jaren die hij moest werken, waardoor hij onder 

twee meesteressen werd gesteld met hun twee bijvrouwen. Yaakob werd hierin ook bedrogen. 

Ook werd Yaakob in de wildernis kreupel geslagen. 

 

Het insecten tijdperk moet ook overwonnen worden. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. Drie Ruiters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nogal wat te doen rondom de Openbaringen van Orion. De duivel probeert koste wat het 

koste deze poorten gesloten te houden. Laten we daarom maar direct van start gaan. In de 

Orionse mythologie komen we ook het verhaal van de ruiters tegen, maar dan net even iets 



anders. Eerst komt het witte paard, maar die wordt even later opgevolgd door het zwarte 

paard, en daarna komt het rode paard. Terwijl dit in de aardse bijbel wit-rood-zwart is. Dus 

even een andere volgorde. De witte man moet zich onderwerpen aan de honger, het zwarte 

paard, en dan aan het rode paard. Ook worden deze paarden vergeleken met stenen. Dit 

betekent voor de witte man terug te keren tot zijn rode natuur-moeder, waarvan hij eens de 

macht afstal. Hij heeft haar misbruikt, maar zij zal haar macht terugnemen, en hij zal weer 

kind zijn. Dat is het veiligst. Naar haar aard zal ze hem in de arena zetten, waar mannen elkaar 

verzwakken in plaats van de roodhuidige natuur-vrouw. Dit is dus om de roodhuidige natuur-

vrouw veilig te stellen. De man moet weer verzwakt worden in het gevecht, want hij werd 

eens een listig zakenman, en roofde door fraude energie, en werd te sterk, oversterkte, een 

zware demoon. 

 

Handel of oorlog, dat is altijd weer de vraag. Willen wij water bij de wijn doen, laten wij ons 

omkopen ? Het handelsvolk verdreef de mens uit het paradijs. De man, haar vijand, wordt 

weer een kind, en wordt in de arena geplaatst. Dit zal zo'n vrees leggen, dat de man tot het 

Getsemane-punt gedreven wordt, smekende of deze drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. 

Dat is een stukje lijden, een stukje wanhoop, een stukje angst. Het lijden kan zo diep gaan dat 

wij bang worden voor het lijden, en beginnen te smeken, zoals Christus in Getsemane. Tot het 

punt dat we uitroepen : 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ?' Wij worden als 

kemphanen opgesteld, opdat de Leviathan-haan in ons zal bloeden. De vijand zit diep in ons. 

De vijand is een deel van onze valse identiteit. Wij worden tot kemphaan opdat de 

oversterkte, de overman, in ons zal sterven. Dit zijn belangrijke initiaties. Wij moeten in ons 

leven door zulke testen heen. Soms zullen wij ons als een kemphaan voelen, tegenover een 

andere kemphaan neergezet. En vaak is er dan geen uitweg, maar moeten we er dwars 

doorheen. Het is de roep van de moeder, om terug te keren tot haar. Wij moeten de stenen 

voor haar winnen, wit-zwart-rood. 

 

In de Orionse mythologie stort de man zich aan de voeten van zijn moeder, om zijn zonden te 

belijden. In de aardse bijbel was dit net andersom. De vrouw stortte zich aan de voeten van de 

mannelijke bezetter. De vrouw werd tot huilen gedreven, terwijl in de Orionse mythologie de 

man tot het wenen, klagen en smeken werd gedreven. Dit is in de grondtekst verbonden aan 

de stam Judah, maar ook aan Zilpa, een bijvrouw van Yaakob, dienstmaagd van Lea. Zilpa 

betekent : het drijven tot wenen, de weeklacht. Zij was in de esoterie het breekpunt van zijn 

gevoeligheid. 

 

Het is onder de leiding van de moeder dat wij onder meesters worden aangesteld om ons los te 

maken van de aardse materie, om zo op te lossen in Orion tot een nieuw leven. Materie is 

code, en die code moet verbroken worden. De wit-rood-zwart code is een code die ons 

vasthoudt in materie, door overmoedig bloedvergiet. Het is een tijger-code. Die code wordt 

verbroken door de Orionse wit-zwart-rood code. Te snel komen tot rood kan problemen 

geven. Wij moeten eerst klaarkomen met wit en zwart. Wit en zwart zijn goede fundamenten 

voor rood. Zo komen wij tot de plaats waar het bloed van de vijand, van Leviathan, als 

rivieren stromen. Wij leven vanuit dit bloed. Wij hebben de tijger overwonnen. Leef daarom 

door de wit-zwart-rood code, en niet meer door de wit-rood-zwart code. 



 

Stel AIMA veilig. Er zijn condities verbonden aan AIMA. Wij hebben deze condities alreeds 

besproken. Als wij voortijdig grijpen naar AIMA, dan kan dit ons schaden. Dan worden onze 

zielen afgevoerd naar Azie, naar Rigil Kent, en naar het Tijger Tijdperk, om onder het teken 

van de Tijger te dienen. De nood kan soms zo hoog zijn dat we smeken om AIMA, maar dat 

is wat anders dan AIMA te grijpen. Wie het zwaard grijpt, zal ook sterven door het zwaard. 

 

Rood moet ergens hoog in de kast worden opgeborgen, waar de kinderen niet bijkunnen. 

De wijnpers was door Orionse demonen opgezet om de jachtpers te verstoppen. Orionse 

demonen verlustigden zich in de jacht, en wilden dit graag verborgen houden. Dit was het 

geheim van hun macht. Zij wilden de aandacht richten op een vrucht, die wel of niet gegeten 

werd, zodat zij in alle verborgenheid zich tegoed konden doen aan vlees en bloed. De vrucht 

werd gebruikt als lokaas, maar het eeuwig evangelie maakt daar korte metten mee. Zo hebben 

we te doen met een heleboel schijn-theologieen en schijn-mythologieen die ons van de dieptes 

willen afleiden. Dit is waarom mensen zich zo vaak bezighouden met nutteloze, frivole, 

hysterische obsessies. Ziet u, ze waren snel afgeleid. Zo worden ze geprogrammeerd met 

allerlei nonsense, waardoor alles wordt omgedraaid. Veel mensen, vooral in het westen, gaan 

door het leven als vrolijke fransjes, en plukken alles dweperig wat voor hun neus langskomt. 

Laten wij niet worden als hen, want zij zijn het lokaas om ons af te leiden van de Waarheid, 

en de diepere dogma's. Het zijn afleidings-taktieken van de duivel. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11. De Zwarte Steen 

 

 

 

 

 

 

 



Dus denkt u zich eens even in : De witte jager op het witte paard die overwint komt al snel tot 

het rode paard, het zwaard, het bloedvergiet, en pas dan komt het zwarte paard met de 

weegschaal, het testen en de honger. Dit zijn de grondvesten van het overmoedige 

kannibalisme : jacht, bloedvergiet, snelle maaltijd, en dan snel een ongelovelijke honger om 

dit weer te herhalen. Deze honger neemt bezit van hen, en maakt alles kapot, want dit is geen 

heilige honger. Vandaar de Orionse code wit-zwart-rood om het weer goed te maken. 

 

Een andere aardse code opgezet door Orionse demonen is deze : 

 

leeuw-beer-panter-ijzeren beest (Daniel) 

draak-beest uit de zee-lamsbeest uit de aarde-beest uit de afgrond-hoer (Openbaring) 

 

In de Orionse mythologie zien we dit : 

varkensdraak-varkensbeest-tweede varkensbeest-leeuw-vrouw 

 

De vrouw rijdt dus op de leeuw, die veel later komt opzetten in tegenstelling tot de aardse 

mythologie. Juist die aardse codes waren door Orionse demonen opgezet om ons tegen te 

houden door de diepere poorten heen te gaan. Die leeuw is niet zomaar een leeuw, maar een 

monsterlijke Orionse leeuw van grote afmetingen. Ook dit is een dubbel-profetie. Het kan ook 

staan voor een vrouw op de URYA, goddelijke leeuwin. 

 

Om veilig te zijn tegen de vervloekingen van de AIMA, door het voortijdig te grijpen, moeten 

wij komen tot de zwarte steen, de steen van honger, bewaakt door het zwarte paard. Dit wordt 

ook wel de Yashapheh genoemd, de steen van de stam Benjamin. In de gnosis is er naast de 

ladder van Yaakob ook een ladder van Yowceph (Jozef), die twee keer langer is, en die reikt 

tot de zwarte steen, de steen van honger. Deze steen is belangrijk om niet tot door de 

bedriegelijke begeertes van de wereld meegesleurd te worden. Alles buiten deze steen zal 

door vuur vergaan. 

 

Door de witte en daarna de zwarte steen komen we uiteindelijk tot de rode steen, de sardius, 

de steen van AIMA, het dierenbloed van de vijand. Dit is de bloedende steen, de steen van 

Ruben, de Odem. Wij moeten gewassen worden in het bloed van de vijand. 

 

De Yeshapheh of Yashapheh, de zwarte steen, wordt ook wel de wenende steen genoemd. 



 

In de Orionse mythologie gaat het over een man genaamd Yawceph die de reis naar de zwarte 

steen in de onderwereld moet maken om zijn volk te redden. Hij moet telkens iets afleggen in 

deze reis om verder te komen. Dit is wat de verschillende poortwachters van de onderwereld 

eisen, wat je een beetje kunt vergelijken met Inanna die een soortgelijke reis moest maken 

naar haar zuster Ereshkegal, en telkens bij iedere poort een kledingstuk moest afdoen. 

Yawceph moest al zijn wapenen stapsgewijs afdoen, en ook zijn kleding, en andere 

bezittingen die hij bij zich had. Naakt en arm bereikte hij de zwarte steen, en begon te wenen 

toen hij die in zijn armen had. In de esoterie wordt dit de ladder van Jozef genoemd. 

 

Ook is in de gnosis bekent het boek van initiaties waarin Jozef tot de onderwereld reist om de 

koning van de indianen te worden. Dit zijn twintig tredes, twintig initiaties, waardoor we 

kunnen concluderen dat de ladder van Jakob tien treden had, de helft minder. 

 

Hier een kort overzicht van deze reis : 

 

1. Acha - Schaamte  

 

Jozef wordt geleverd in een boot op de rivier van de dood, en daarna vindt hij de rivier van de 

hel. Deze rivieren zijn vol gevaarlijke slangen. 

 

2. Vas - Angst  

Jozef vindt de rivier van Tantalos, het rijk van honger, maar er is geen boot, dus hij moet 

zwemmen om de rivier te volgen. De rivier zit vol gevaarlijke wezens. 

 

3. Ahwa - Boot van de Rode Zon 

Josef vindt tenslotte de boot van de Rode Zon en dat brengt hem dieper in Tantalos, op de 

rivier. Hier leert hij over de wapens van Tantalos.  

 

4. Vuk - Rode Stekende vliegen 

Jozef wordt de Vuk, de koning van de indianen. 

 

5. Kaleph Vod – Rode Vlam 

Joseph krijgt de rode vlam op een oorlogskoning te worden en met succes oorlog voeren. 

 

6. Baphep Vuh – Wraak 



Jozef woont in haat en bitterheid, en krijgt de vlam van wraak. 

 

7. Mot - Lange Stekende Vliegen 

Jozef krijgt de macht de tempel te bouwen. 

 

8. Ammeph Vuvod - Harde Vlam 

Jozef krijgt de Harde Vlam om het arsenaal te bouwen en wachters en strijders op te richten. 

 

9. Vang – Isolatie 

Jozef krijgt de vlam om kerkers te bouwen onder zijn domein. 

 

10. Vamahak – Rechter 

Jozef krijgt de vlam als een rechter. 

 

11. Iro Vam - Snelle Vlam 

Jozef krijgt de vlam als een jager. 

 

12. Zwerm – Mes 

Jozef krijgt de macht over leven en dood. 

 

13. Kjibbih – Paard 

Jozef krijgt de macht over de hel. 

 

14. Baphep Vuro – De Zachte Vlam 

Jozef krijgt de vlam om de macht te krijgen over de hemel. 

 

15. Kaleph VUR – Onbereikbaarheid 

Jozef krijgt de vlam te worden als de gehangene. 

 

16. Iro VUR – De Duistere Vlam 

Jozef krijgt de vlam te worden als de honger-man. 

 

17. Hing - Stekende Vlam 

Joseph krijgt de vlam om te komen tot de Boom van de honger. 

 

18. Spir-Spir – De Paarden-Vlam 

Jozef krijgt de vlam om slaven te hebben. (Dit is natuurlijk volgens het esoterische principe 

dat Jozef hier door de Roodhuidige Natuur-Moeder wordt aangesteld als een meester. Aan 



hem moet men zich onderwerpen als aan de Roodhuidige, Goddelijke Natuur-Moeder. Dat 

wil dus zeggen dat Jozef met de 18e initiatie een goddelijke slavernij drijft. Jozef blijft 

onderworpen aan de Moeder Heere, dus het is haar werk, en niet van Jozef. Jozef heeft nu 

eenmaal die leegte bereikt dat Zij kon overnemen tot dit doel)  

 

19. Ir – Verboden En Verborgen Vrouwelijke Plaats 

Jozef krijgt de vlam te beschikken over deze plaats. 

 

20. Pu – Licht, Nachtzicht 

Jozef krijgt de vlam te eten van de drie vruchten van de boom van de honger: Hod, de vrucht 

van verborgenheid, Jesod, de vrucht van vruchtbaarheid en Malchoeth, de vrucht van 

versieringen. 

 

Door deze graden komt hij de zwarte steen binnen, de steen van de honger en het wenen. 

 

Nu, in de Bijbelse mythologie wordt Jozef beloofd de koning te worden over de stammen, dat 

alle stammen voor hem zouden buigen, de zon, de maan en de sterren. Hij draagt het 

jachtkleed van zijn vader Yaakob, als een teken van overwinning over vele demonen. De 

stammen worden jaloers en werpen hem in een put. Dan wordt hij verkocht aan een karavaan 

om slaaf te worden in 'het land van de belegering', ook de hemel in de grondtekst. Hier werkt 

hij zijn weg omhoog om uiteindelijk als een koning te worden, om zijn volk te redden van de 

honger-demoon. Er is dus een strijd tussen de valse honger die de tijger-koning heeft 

gecreeerd, de wit-rood-zwart code, en de heilige honger. 

 

Wij moeten op zoek gaan naar de zwarte steen om aan de valse honger te kunnen ontkomen. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. De Jozef Ladder In De Gnostiek 

 

 

 



 

 

 

 

Zoals we zagen waren er verschillende scheppingsverhalen, zowel een Aramees-Joodse als 

een gnostische. Zo is dat ook met de verhalen over de stamouders. In de gnostiek is Issaschar 

de aartsvader, en Ruben was zijn zoon. Ruben kreeg twee zonen : Jozef en Jezus. Jozef kreeg 

twee zonen : Jakob en Naftali. 

 

In het begin was er een boom van honger, en een boom van prosperity. De boom van 

prosperity, de boom van het kwaad, was de boom van Jakob, de leugenaar. Het was een boom 

van hallucinaties. Issaschar had zijn zoon Ruben met zijn twee zonen in deze hof geplaatst 

(Jozef en Jezus). Ruben en Jozef aten van de vrucht van honger, maar Jezus werd door Jakob 

in slangenvorm misleid om te eten van de vrucht van hebzucht, van de boom van welvaart, 

prosperity. Jezus begon toen te hallucineren, en werkte zich omhoog in de hemelen. Jozef 

echter raakte in gevecht met de slang, Jakob. Door dit gevecht kwam de ladder van Jozef tot 

onstaan, maar Jakob vertelde in de wereld van de boom van het kwaad, in de aardse 

mythologie, dat het niet de ladder van Jozef was, maar de ladder van hemzelf, van Jakob. Ook 

Jezus kreeg een hoge rang in deze wereld. Jezus werd door het eten van de boom van Jakob, 

een zoon van Jakob. Jakob had ook een andere zoon : Noach. Noach bracht Mozes voort. 

Mozes was een wildernis profeet, een geisoleerde profeet die soms boodschappen aan de 

stammen moest brengen. Mozes leefde volgens deze geschriften een eenzaam leven. De 

stammen kwamen in grote problemen, en Issaschar wilde de wereld vernietigen door vuur. 

Maar eerst bouwde hij een marmeren paleis, een tempel, waar hij in de diepte de ladder van 

Jozef herstelde. De Levieten zouden in deze nieuwe tempel werken als priesters en strijders. 

 

Te eten van de boom van honger gaf toegang tot het gebied van de vier aartsmoeders : Lea, 

Rebekkah, Sarah, Tamar. In deze profetische geschriften staat ook geschreven dat Jakob en 

Jezus in varkens zullen veranderen aan het einde der tijden. Als er enige groei is, dan wordt 

dit veroorzaakt door honger. Honger is de weg tot het eeuwige leven. 

 

We zagen dus dat we via de witte steen komen tot de zwarte steen, oftewel door Jozef. Jozef 

is een belangrijk archetype, vanwege het feit dat hij een slaaf was. De witte steen is de steen 

van Jozef, de steen van slavernij. Wanneer wij tot slavernij zijn gekomen, is het belangrijk om 

door honger te komen tot de slavengeboorte. Dit is weer het spanningsveld tussen de boom 

des levens en de boom van de gnosis, de NABA-NA'AR spanning. Wanneer Issaschar de 

wereld in vuur brengt, is er ontkoming op de Jozef ladder. 

 



Overconsumptie is waar het Westen aan lijdt, en het brengt het Westen naar de rand van de 

vernietiging. Wij dansen op deze fijne lijn. Wij moeten een hele goede reden hebben om in 

het Westen te zijn, en er voor oppassen dat we niet door overconsumptie in hetzelfde lot 

vallen. Overconsumptie zal ons vernietigen als we eraan toegeven. 

 

Door Jozef, door de witte steen, komen we tot de zwarte steen, en zullen zo door de zwarte 

steen komen tot de rode steen, de steen van Ruben. Dit is een belangrijke gnostische reis. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. De Hogere Canon Van De Moeder Bijbel 

 

 

 

 

 

 

 

De Jakob geest is een bok, die later in een varken zal veranderen. Nu heeft het nog hoorns. 

Het is een bedriegelijke geest, beschreven in de gnostiek. Het is een harde geest, een geest van 

de wit-rood-zwart code. Adam is in de grondtekst bloed-dronkenschap, een status in het 

paradijs die verboden werd, uitgeworpen. Odem, de rode steen, kwam hieruit voort, de steen 

van Ruben. AIMA, de bloedvergieter is hieraan verbonden, met als wachter het rode paard. 

 

Bloed-dronkenschap kan zowel een oordeel zijn als een wapen. 

 

Yirmeyah 46 

 



10 Dit toch is de dag van de HEERE der heerscharen, de dag der wrake om wraak te nemen 

op zijn tegenstanders; ja, het zwaard verslindt en wordt verzadigd en dronken van hun bloed, 

want een slachtoffer heeft de Here, de HEERE der heerscharen, in het Noorderland, aan de 

rivier de Eufraat.  

 

Yeshayah 34 

 

1 Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op! De aarde hore en haar volheid, de 

wereld en al wat daaruit ontspruit. 2 Want de HEERE koestert toorn tegen alle volken en 

grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting 

overgegeven. 3 Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op, ja 

de bergen versmelten van hun bloed. 4 Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol 

worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals 

het blad van de vijgeboom afvalt.  

5 Want mijn zwaard is in de hemel dronken geworden; zie, het daalt neer op Edom en ten 

gerichte op het volk dat door mijn banvloek werd getroffen. 6 De HEERE heeft een zwaard 

vol bloed, het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der 

rammen; want de HEERE richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land 

van Edom. 7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van 

bloed en het stof wordt met vet gedrenkt; 8 want de HEERE houdt een dag van wraak, een 

jaar van vergelding in Sions rechtsgeding. 9 Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en 

zijn land wordt tot brandend pek, 10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, 

van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor. 

 

Yechezqel 39 

 

19 Tot verzadiging toe zult gij vet eten, tot dronkenschap toe bloed drinken van het 

slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb. 

 

Het Adam bewustzijn is een bewustzijn van bloed-dronkenschap die het verstand in een ander 

patroon heeft gebracht, de code heeft verbroken, als een mind-altering drug. Daarom is het zo 

belangrijk en tegelijk zo gevaarlijk. We moeten het volgens de juiste voorschriften doen, want 

deze drug is in staat ons te doden. Veel mensen zijn dronken van het bloed van de heiligen, en 

zijn niet meer voor rede vatbaar. Daarom wordt de weg hier nauwgezet uitgestippeld. 

Uiteindelijk zal het bloed van de vijand het volk genezen. De geest van Jakob kwam met 

trauma en tragiek, die in deze wereld ongekende hoogtes bereikte. De geest van Jakob 

bedroog en overwon het roodhuidige volk, Esau, oftewel SUW in het Aramees. De geest van 

Jakob stal het eerstgeboorte-recht van SUW, door hem een kommetje rode soep te verkopen. 



SUW was moe, en gaf al snel toe aan deze nare handel. Ook impersoneerde Jakob SUW. 

Mede hierdoor werd de grote witte troon opgericht, de macht van de witte man, en was het de 

wortel van de vervolgingen van de roodhuidigen. Deze mythe toetert een akelige duisternis. 

In de gnostiek is het Jakob die Yahweh schept, een witte leeuw, om te infiltreren in de 

Levitische stam. We zien in de Bijbel dat Yahweh Jakob liefheeft, en Esau haat. Ook zien we 

Yahweh's haat naar Edom, het volk van Esau. 

De fantasie versie van de Bijbel, genaamd GOR, geschreven door John Norman die de 

Calvijn is van de fictie lectuur. Hij heeft een hele grote fantasie wereld gecreeerd door zijn 

vele GOR-boeken over een planeet die verdacht veel op de Bijbelse strategie lijkt. Mannen 

die heersen over vrouwen, en die van vrouwen slaven hebben gemaakt voor hun lusten en hun 

plezier. De Moeder Bijbel gaat daar dwars tegenin, en laat zien dat het oordeel allang is 

begonnen, en dat er eigenlijk geen hoop meer is. Toch wordt er dan vanuit die diepe 

hopeloosheid en het nihilisme een pad getoond waardoor er nog het beste van te maken valt. 

Dus alles gaat even een paar grote stappen terug, maar in de draai van het verhaal komt toch 

het één en ander weer op zijn pootjes terecht. Om de slavernij tot de man te ontkrachten 

MOET de Moeder God heel diep ingaan op de slavernij tot het goddelijke. Dit is dus het 

antwoord op GOR en de MAN-BIJBEL. 

Deze gnostische literatuur van hoge waarde wordt bijna hysterisch bewaakt, uit angst dat er 

anders misbruik zou plaatsvinden. Niets mag zomaar grootschaals gepubliceerd worden. Alles 

gaat stap voor stap. De tijd moet er rijp voor zijn. Vandaar dat 'De Strijd Tegen Septus' serie 

een leidraad en een gids is voor deze boeken, ook met name als een goede voorbereider, want 

echt alles gaat op de kop gezet worden.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. De Moeder Bijbel 

 

 

De Moeder Bijbel is een boek van uitersten. Vergeleken met de moeder God is de profeet 

Jeremia een lievertje. We vinden hierin een groter doem-scenario dan wat de oude profeten 

ons ooit hebben gegeven, maar aan de andere kant is er meer genade in te vinden dan de 

eerste bijbel ons ooit heeft gegeven. Er wordt getoond dat we verstrikt waren in een bepaald 

denk patroon, maar dat in feite niets is wat het lijkt. De Moeder Bijbel is een open canon, wat 

wil zeggen dat er altijd aan toegevoegd kan worden. Er mag geen slot op. Dat is een grote fout 

die de eerste bijbel heeft gemaakt, waardoor het ten ondergang was gedoemd. 

 



 

 

 

Hoofdstuk 15. De Bijbel 

 

 

 

 

In principe krijgen we alles over ons heen totdat God ons heeft waar God ons wil hebben. De 

reis is terug naar het paradijselijke 'mannelijke' geslachtsdeel, de goddelijke verlamdheid. Het 

menselijk lichaam bestond uit deze delen. 

 

YAD is het Hebreeuwse woord hiervoor, waar ook YADA, kennis, doctrine, vandaan komt, 

en JUDAH, smeekbede. In het Sanskrit betekent de goddelijke verlamdheid ook smeekbede. 

 

Ook hebben we gezien dat de goddelijke verlamdheid komt als sieraden, allerlei soorten 

ringen, kettingen en ook voetringen. Sieraden niet voor de sier, maar als wapenen. Zij hebben 

een functie. De YAD als voetring is dan heel centraal. Het is belangrijk dat voeten geringd 

worden, speciaal door de goddelijke verlamdheid, anders kunnen demonen de potentieel 

gevaarlijke voeten kunnen gaan besturen voor veel bloedvergiet. Wij mogen niet door vals en 

overmoedig oordeel bestuurd worden, daarom moeten de voeten toegerust worden door God, 

tot een heilige gebondenheid en tot heilige slavernij. Het is het één of het ander. 

 

Dan is het dus belangrijk om te komen tot de substanties in de sieraden, in de voetringen, in in 

dit geval in de YAD voetring. De YAD voetring moet de voeten allereerst in de goddelijke 

verlamdheid brengen. Er moeten bepaalde demonen worden overwonnen door YAD in 

werking te stellen. De vloeistof in de YAD voetring is dus bloed van een demoon. 

 

In de diepte van de grond van het paradijs vinden we DAHAM, de paradijselijke vloed, 

overweldiging, in de vorm van rivieren en watervallen. Veelal zijn dit lichamelijke 

vloeistoffen zoals zaad en bloed. Hier moeten ook ergens de watervallen van het Leviathaanse 

hanenbloed zijn, en de bloedzeeen hiervan. Dit is waar de YAD voetring naartoe leidt, om 

volledig toegerust te worden met de goddelijke verlamdheid. Die is dus te vinden in de 

overwinning over de Leviathan en het ontvangen van het haanse bloed van de Leviathan. 



 

Hiertoe moeten we komen tot de ZUWR laag van het paradijs. Op een punt in zijn leven 

bereed Iob (Latijns voor Job) de Leviathan als een rijdier. Wij moeten leren de Leviathan te 

onderwerpen, net zoals Iob. Wij moeten leren leven vanuit het bloed van de Leviathan. 

 

Deze aarde is verdoemd vanwege Leviathan, de trotse haan. Wij zullen deze haan moeten 

overwinnen, anders zal deze haan ons bezitten en vervullen. 

 

Als je als Orions strijder toegerust wil worden, dan zul je deze zeeen moeten overzwemmen. 

 

 

 

Hoofdstuk 18. Het Jezus-Complot 

 

 

Het werk van Jezus ging gepaard met een enorme mannelijke ijdelheid. Een man moest lijden 

en sterven om de mensheid te redden. Een stukje mannelijke superioriteit en 

grootheidswaanzin. Dit valt allemaal terug te voeren op hoe Babylon was gestructureerd, want 

Babylon had ook al zulke programmaatjes. Wereldrijk na wereldrijk nam deze strategie over, 

als een stappenplan om de Moeder God te degraderen, de aandacht van haar af te nemen. De 

Godin stond namelijk de algehele overname door de menselijke regering in de weg. Men kon 

dit niet in één keer doen, daarom ging het in stappen. 

 

De mannelijke ijdelheid in de vorm van het Jezus verhaal, brak haar uiteindelijk in stukken. 

De aandacht werd gericht op het lijden van de man, en het lijden van de vrouw werd 

weggestopt. Zo kon de man geheel de wereld besturen. Waarom liet Jezus niet de aandacht 

richten op het lijden van zijn moeder ? Nee, alles draaide om hem. Hij was de weg, de 

waarheid en het leven, en niemand kwam tot de vader dan door hem. Over een moeder en een 

dochter werd niet gesproken. Dat is wel anders in de Moeder Bijbel. De Jezusin is een 

mysterie wat eeuwenlang onder water is gehouden, uit angst dat de man zijn almacht zou 

verliezen. In deze dagen wordt dit mysterie weer opgevist. 

 

De Moeder Bijbel gaat over het komen tot de moeder door de dochter. De Moeder is de Hel, 

de kastijding. In de kastijding is eeuwig leven. De Vader God maakte een erg makkelijk 



evangelie. Zijn zoon had alles al opgelost door zijn lijden, en er was makkelijke vergeving 

voor zonden. De Moeder Bijbel laat zien dat er iets gigantisch mis is, en dat er eigenlijk al 

geen hoop meer voor de wereld is, maar toch is er dan nog een zekere genade te vinden voor 

sommigen in de dochter. Schokkend is het dan ook als Zij bekend maakt dat Zij de Vader God 

schiep als een trickster, om een val te zetten voor zondaren en dwazen. Zij schiep dus de 

Bijbel als een sluier zodat de bozen hierin vast zouden komen te zitten om niet tot haar te 

naderen. 

 

Ook vinden we een diepe apocalypse terug in de Moeder Bijbel die de wederkomst van de 

Jezusin beschrijft. Uiteindelijk beschrijft zij dan dat Jezus haar Wachter is die ervoor moest 

zorgen dat de boze aarde misleid zou worden. Misleiding behoort dus tot Haar oorlogs-

strategie. Dit was om Haarzelf veilig te stellen. Grote ontknopingen worden getoond in de 

Moeder Bijbel, waardoor je beter gaat begrijpen wat er op aarde aan de gang is. De 

mythologieen zijn erg onthullend, en laten de puzzelstukjes op hun plaats vallen, zodat de 

Moeder Bijbel ondanks alle doem-scenario's tot één van de prachtigste geschriften gerekend 

kan worden die ooit op aarde zijn verschenen. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19. De Gor Bijbel 

 

 

 

God heeft vele zegels en sluiers gemaakt om God's koninkrijk in te delen en te beveiligen. De 

duivel heeft ook vele zegels gemaakt, als sloten, zodat mensen niet tot God zouden komen. 

Wij moeten met al deze zegels aan de gang, indelingen maken, verdiepingen, en zo een 

overzicht gaan krijgen. 

 

Wij zijn niet afhankelijk van één of andere figuur in de lucht die over ons wel en wee 

beschikt. Wij zijn van niets afhankelijk. Wij worden bestuurd door wetmatigheden, de wet 

van zaaien en oogsten. God is daarvan een archetype, lang geleden opgezet door de 

voorouders. Wij moeten hier doorheen kunnen prikken en op zoek gaan naar het echte. Wat 

bestuurd daadwerkelijk ons leven ? 

 



Belangrijk is het te bidden om een Rigil Kent alarm, die waarschuwt wanneer er Rigil Kent 

geesten in de buurt komen die je naar Rigil Kent willen nemen, om alle hierarchieen overhoop 

te gooien. Alle volgordes worden door hen verstoord, zodat alles in de war loopt. Wij moeten 

door dit alarm uit de Rigil Kent matrix komen. Daarna zal er een Saturnus Alarm 

geinstalleerd moeten worden om te waarschuwen voor Saturnus geesten. 

 

Rigil Kent en zo ook Saturnus zijn zogenaamde 'feeders'. Zij zijn bang voor profeten die op 

allerlei gebied vasten, want dan komt er teveel gnosis vrij. Zij staan dus voor het vetmesten 

van mensenvlees. Zij verkopen dit mensenvlees ook, als op een kannibaalse markt. Saturnus 

vrat in de mythologie zijn eigen kinderen op. Rigil Kent staat voor de mystiek en de filosofie 

uit het oosten, de grote tijger, waar Saturnus uit voortkwam. Rigil Kent is de voorouder van 

het Romeinse stelsel, de valse aartsvader. Rigil Kent is dus ook de grootvader van Jezus. 

 

Als voorbode van de droomwereld, van het binnengaan van de droomwereld, oftewel het 

nachtvisioen, de paradijselijke onderwereld, oftewel de eeuwige jachtvelden, werd virtual 

reality gegeven, na de grondvesten van het internet. Virtual reality is belangrijk als eerste stap 

om los te komen van het aardse. Virtual reality groeit met een enorme snelheid als een nieuwe 

wereld, die heel erg ver en diep gaat. Virtual reality wordt veelal beschouwd als de toekomst. 

Men verwacht dat over een bepaalde tijd alles door virtual reality wordt bestuurd. Daarom is 

ook virtual reality voor de vijand van groot belang. Demonen hebben zich hier gevestigd, en 

zijn bang dat de gnosis vrijgezet gaat worden in virtual reality tot een waardig portaal. Een 

grote strijd is er dus nu gaande in virtual reality. Er worden vele oorlogen gestreden. 

 

Om de profeet uit te schakelen, zond de duivel John Norman, die de beruchte Gor Bijbel 

creeerde, een boekenserie van inmiddels 32 delen (1966-2012). John Norman is de valse 

profeet van vrouwenhaat en mannelijke suprematie. Hij is de paus van de 'feeders', waar ook 

het christendom op gebouwd is. Mannen moeten vetgemest en opgebulkt worden zodat ze los 

komen van hun ongetemde, wilde natuur, zodat ze hun gevoeligheid verliezen, hun 

droomvermogen, hun flexibiliteit en ga zo maar door. Zo wordt een man geheel in een 

Babylonische box geplaatst om over de vrouw te heersen, maar John Norman is de koning. 

Hij wordt in de wereld door velen aanbeden als een god en een guru, als een snelgroeiende 

cult, die ook veel invloed heeft in virtual reality, tot een level van rituele vrouwen-

vernedering. Zo schakelde John Norman de profeet uit, door de moeder, het geheim van de 

gnosis, weg te kappen, wat ook in het christendom gebeurde. Het is een vorm van gevaarlijk 

satanisme, en kent ook graden-systemen en hierarchieen zoals de vrijmetselarij en de 

illuminati. 

 

De duivel heeft er alleen maar baat bij dat er een 'Mc Donalds Belt' is in de verenigde staten. 

Vetgemeste families met hun vetgemeste kinderen die iedereen om zich heen willen 

vetmesten door brainwashing. Er ligt een grote toorn op het westen hierom. Er wordt niet aan 

de derde wereld gedacht, alleen maar aan 'ikke ikke ikke en de rest kan stikke'. Men vreet 

maar door, grote hoeveelheden, en men bekommert zich niet om anderen. Ook de voedsel-



industrie maakt hier handig gebruik van. Voedsel wordt 'gemanipuleerd' in die vorm dat de 

voedstoffen eruit worden gehaald, zodat de eter (vreter) met een hongerig gevoel blijft 

rondlopen om zo meer te kopen. Het is een complot. Grote supermarkt-ketens besturen de 

massa's met reclame en andere media strategieen. Voedsel-giganten zijn vaak corrupt. Het is 

een bedrijf. Consumenten worden gekweekt als eet-slaven, dus daarom wordt ons voedsel 

bewerkt. Wij worden gebrainwashed. 

 

Er is nu een strijd gaande tegen de poortwachter van virtual reality, een vrouw. Deze vrouw is 

een 'dochter des mensen', van een demonen-ras in Genesis 6 besproken, om de man groot te 

maken en te laten heersen, als een portaal voor de gevallen engelen. In wezen hebben we niet 

met een echte vrouw te maken, maar met een beest. Een heleboel vrouwen die we om ons 

heenzien zijn geen vrouwen, maar beesten. Ze worden gewoon als vrouwen op ons 

beeldscherm geprojecteerd. Daarom is het oppassen geblazen. Vele vrouwen zijn 

ingewikkelde buitenaardse wezens, aliens, die op aarde zijn gekomen om de macht over te 

dragen aan de man. De man moet door zijn grootheid en opgeblazenheid de gnosis 

tegenhouden. Hierdoor wordt de toorn van de moeder God opgewekt, en zal zij terugslaan 

met de moeder Bijbel, die in deze dagen geopenbaard wordt, als voortgaande en hogere 

openbaring van de tweede bijbel. De boeken van de troon worden geopend, en de vrouw op 

het beest wordt zichtbaar. Dit is een dubbel-profetie zoals we zagen. De Gor-boeken zijn dan 

de valse troon-boeken. Het zijn de boeken van het witte paard, de grote witte troon. Het 

regeren van de man, en het regeren van het witte geslacht, de blanken, zijn nauw aan elkaar 

verbonden. Eigenlijk was dit een omdraaien van de feiten. De donkere moedergod moest 

verwoest worden. In onszelf moeten wij ons toewijden aan het donkere vrouwelijke 

vruchtbaarheids-principe. Dat is om onszelf vrij te zetten door heilige gebondenheid, heilige 

slavernij, tot die principes. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20. Wie Is De Draak ? 

 

 

 

Wie is de draak ? Daar is nog maar weinig over gezegd. We zagen dat het tweede beest Jom 

was. Ook over het eerste beest is nog maar weinig gezegd. Ook zagen we dat we het mes in 

het boek Openbaring konden zetten, want dit was het resultaat van een strijd tussen God en de 

duivel om de pen. Het gemengde raadsel van Openbaring nam bezit van de volken, als een 

tunnel vol sluiers, en gevaarlijke gesluierden. Het is tijd dat het sluier stap voor stap wordt 



weggenomen. Dit gaan we niet zomaar direct doen, maar indirect, en deels cryptisch, anders 

zou het te gevaarlijk zijn in de hemelse gewesten. 

 

Dus wie is nu die draak ? Zelfs die draak had een hele grote poot in de opzet van het boek 

Openbaring, en dat zou je van een draak kunnen verwachten. Als je een beetje doordenkt, dan 

is die draak een meester in het verwarren en misleiden, dus moeten we verwachten dat juist 

het boek TEGEN de draak van de draak zelf is. Zo niet, dan hebben we dus niet met een echte 

draak te maken. De draak zit veel dieper dan mensen denken. Neem bijvoorbeeld het verhaal 

over de draak en de prinses. De draak heeft de prinses gevangen genomen, en dappere ridders 

strijden tegen de draak om het prinsesje te bevrijden. Op zich een goed verhaal, maar toch wil 

ik nu heel hard : 'FOUT !' roepen. De echte draak is namelijk de prinses zelf ! Zo heeft de 

draak de volkeren misleid. 

 

Maak u klaar voor grote openbaringen. Openbaringen die niet eerder konden doorkomen, 

omdat het anders te gevaarlijk zou zijn. Wij moesten nog deels versluierd zijn, anders zouden 

wij verslonden worden. 

 

'Een keizerrijk, Zaralahm geheten in de hemelse gewesten, kwam opzetten na het 

christendom. Het was een keizerrijk waarin de man regeerde. De vrouw werd gesluierd 

gehouden, en als plezier-slaaf. De man was een goreaanse meester. GOR betekent Orion is 

God, of the Gnosis van Orion. De valse profeet, John Norman, had die gnosis verdraait, en 

moest die gnosis bewaken. We hebben te maken met de lagere gewesten van Orion, en ik wil 

niet zeggen dat we nu naar de hogere gewesten moeten komen, maar meer : nog lager ! We 

moeten niet aan de oppervlakte blijven rondhangen ! Er is veel meer gaande. In de GOR 

boeken is er een opstand van vrouwen die naar de oerwouden vluchten om los te komen van 

de mannelijke overheersing. Deze vrouwen worden panters genoemd, en vormen stammen. 

Veelal zijn deze vrouwen mannenhaters. Wanneer een man te dichtbij komt wordt hij uit 

voorzorg gevangen genomen, en loopt het gevaar te eindigen als een slaaf, of wordt 

doorverkocht. De panters doen dit, omdat ze mannen vrezen en dus geen enkel risico nemen. 

De enige mannen in hun kamp zijn mannen die een slavenketen om hun hals hebben. Maar 

vaak willen ze helemaal geen mannen in hun kamp, vanwege de herinneringen, vanwege de 

haat. 

 

Goreaanse mannen jagen veelal op zulke panters om hen terug te brengen tot de slavernij aan 

de man. Daarom ontwikkelen panters zich veelal tot beesten, en dat is hun overlevings-

strategie. Veelal zijn panters beladen met een verleden van al dan niet sexueel misbruik. Het 

zijn hele verknipte personen. Dat is wat in Gor gebeurt aan de lopende band, want vrouwen 

zijn plezier-slaven. 

 



Er kwam een keizerrijk op aarde. Zij brachten een boek van slavernij, mannen over vrouwen. 

Vrouwen moesten gesluierd zijn, onderworpen. Dit boek nam de macht. In GOR worden deze 

vrouwen 'kajira's' genoemd. De definitie van de vrouw is 'slaaf' of 'slaaf voor plezier'. De 

vrouw wordt geleerd dat dit goed is en haar hoogste doel. In Openbaring worden aan het eind 

de troonboeken geopend. Ook het boek des levens wordt geopend, het boek van slavernij, 

onderwerping en overgave. Het christendom was hiertoe een voorbereiding, meer als een 

sluier, om de duisterdere wortels verborgen te houden. Alles zou resulteren in een merkteken, 

een nieuw boek, om macht te nemen over de volkeren. De draak kennende zou dit ook heel 

subtiel gaan. Het witte paard werd gezonden, de misleider. Dit zou resulteren in het oprichten 

van de witte troon en een heel arsenaal van troonboeken om de levenden en de doden te 

oordelen. Zij die het boek des levens niet hadden aangenomen, en daar niet in stonden, 

werden in de poel des vuurs geworpen. Maar dit merkteken nam een ieder in, bewust of 

onbewust. 

De draak gaf macht aan het eerste beest, AMMAHERRAM. Dit resulteerde in de GOR bijbel. 

Weer geldt het : Wij MOETEN naar GOR toe, niet alleen voor de strijd, maar ook omdat 

GOR in wezen een belangrijke realiteit is die was verdraaid. GOR is de eeuwige jachtvelden, 

het einddoel van de indiaanse mythologie, het is het portaal van het paradijs, en het paradijs 

zelf, oftewel de onderwereld. Dit is de reis die iedere shamaan moet maken in de indiaanse 

mythologie. 

 

De naam van deze draak was dus ZARALAHM, het keizerrijk wat de wereld innam door de 

troonboeken. Dit is in wezen het duizendjarig rijk. Dit zijn geen letterlijke duizend jaren. Het 

nieuwe Jeruzalem was de stad van ZARALAHM. Hij zond zijn zwarte leeuwen om 

keizerschap te vestigen over iedereen. En hij zou regeren door de GOR boeken, als zijn sluier. 

Hij is een Goreaanse meester. Hij wordt door de hele wereld aanbeden onder een andere 

naam. 

 

Ook in de hemel wordt deze slavernij doorgezet, waarin vrouwen dienen. Hij roept mannen 

op tot de strijd, om hen door de dood heen deze vrouwen te beloven. Mannen maken 

vrouwelijke slaven om zo deze slaven te fokken voor voortplanting. Het is een boerderij. Dit 

kwam ook in het christendom voor, en in GOR is dit aan de orde van de dag. We bespraken 

de 'feeders'. Nu bespreken we de 'breeders'. De optelsom van dit alles is de hoer van Babylon 

die aan de oppervlakte zou komen, met al haar Goreaanse alarmen. Deze vrouw, de dochter 

des mensen, moest de mannelijke overheersing in GOR grootmaken. Deze vrouw werd even 

later verslonden door het beest en haar mannen. Babylon regeert. 

 

De opzet van het boek Openbaring was om deze duistere wachters neer te zetten. Zij moesten 

het verstand van de mens bewaken.  
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Hoofdstuk 1. Het Valse Eeuwig Evangelie 

 

 

 

 

Duistere jagers zijn in de lucht. Zij komen met een zwart boek. Dit boek bezit het slaven 

implantaat, waar mannen heersen, en vrouwen dienen, maar zij zijn allen slaven. Allen zijn ze 

gesteld onder de zwarte god met een witte huid. Een witte man. Maar eigenlijk is deze man 

geen man, maar een beest, een draak. Het is ZARALAHM. Zwarte wachters zijn overal in de 

lucht. ZARALAHM, de melaatse, heeft hen opgesteld als zijn slaven, om vrouwelijke slaven 

te maken. 

 

Er is eigenlijk één ding zeker : Dit hele keizerrijk klopt van geen kanten. Het is een groot gif, 

van een zware appel. Er kronkelt een slang over de boom. Deze slang bewaakt de gnosis. Hij 

heeft zijn troonboeken opgesteld, in de dieptes van Betelgeuze, een Orionse ster, om ze over 

de aarde uit te spuiten. ZARALAHM houdt zijn vrouwen gesluierd, want deze vrouwen 

bewaren de gnosis. 

 

Het zwarte boek, voorspelt in de bijbel, om de troonmacht te vestigen, als een lange slang die 

de aarde langzaam maar zeker in een onontkoombare wurggreep zou brengen, heel subtiel. 

Het zwarte boek zou een witte huid krijgen, als een witte spin die de volkeren zou verslinden. 

 

Maskers van ijzer maakten soldaten van vrouwen, vechtslaven met messen, om hun 

ongelovige mannen te vermoorden in de huwelijksnacht, om hen te leiden tot de god van de 

dood, om tot het geloof gedwongen te worden. Zwart ijzer, ijzeren maagden, met messen, 

marcherende in opdracht van de oppergod. Zij kloppen aan op de deuren, zonder genade. Ze 



ontvoeren mannen naar een plaats genaamd huwelijk, waar ze zullen moeten buigen voor de 

god, als door de dood heen, tot zombies voor een nieuwe morgen. 

 

Zij ontvoeren mannen, voor een nieuwe morgen. De geesten van het zwarte boek hebben geen 

genade. De zon zou zwart worden, en het eeuwig evangelie zou gepredikt worden. Wat is dit 

eeuwig evangelie ? Ook de vijand had een eeuwig evangelie. De boog werd gespannen door 

het boek Openbaring. Dit was een zwarte boog, en een zwarte pijl zou geschoten worden. Het 

boek Openbaring was de zwarte heraut voor de komst van het zwarte boek. Dit zou leiden tot 

de witte troon, een groot zegel. 

 

Het zwarte paard met een zwarte ruiter, die een weegschaal in zijn hand had. De komst van 

een zwart boek, de zon die zwart zou worden, de nacht die zou regeren. 

 

De gnosis had een ontsnappings route. De hyena zon, waar alle mannen en vrouwen van de 

gnosis naartoe moesten in een vision quest. Mannen zouden blanker worden, en vrouwen 

donkerder door deze zon, en mannen zouden hun geroofde kracht moeten inleveren, en 

vrouwen zouden in kracht toenemen, tot een heilige matriarchie, waarin de man weer onder 

de moeder zou komen te staan. Dat gaat dan vooral om de innerlijke realiteit : in jezelf wordt 

het mannelijke deel blanker en zwakker, en het vrouwelijke deel wordt donkerder en sterker. 

Dit gaat ook door de zogenaamde spier-piercings. Je mag jezelf niet meer overvoeden in de 

eerste plaats, en moet leren vasten op alle gebieden. De hyenas zijn een hogere vorm van de 

panters. Zij brengen de man terug naar de oorspronkelijke natuur. Zij ontvoeren hem uit de 

stad, en brengen hem terug in de wildernis. De spier-piercings gaan niet noodzakelijkerwijs 

door de spieren zelf maar vaak ook gewoon door de huid op de spieren, en dan vooral op 

strategische plaatsen, zoals ook bij de indianen gebeurt bijvoorbeeld door de huid van de 

borstspieren. Die wordt doorstoken, en er gaat een touw doorheen die aan een paal verbonden 

is. Dit heeft met indiaanse inwijdings-rituelen te maken. Zo zijn er dan ook spier-piercings 

door de huid van de armspieren. Deze piercings hebben als taak de spieren van de man te 

reduceren tot het punt dat ze niet meer genetisch en emotioneel over de vrouw heersen, zodat 

de vrouw weer terug kan keren tot haar identiteit, en zelf weer controle krijgt. 

 

Er komt een zwaar oordeel over mannen die hun spieren gebruiken om daardoor groter en 

sterker dan vrouwen te lijken. Het is een vorm van misbruik. Dit heeft voornamelijk ook te 

maken met lichaamstaal, en manipulatie van het lichaam. Wij moeten geheel leeg komen voor 

Moeder God. De zwarte weegschaal wil mannen bekrachtigen om zo over vrouwen te 

heersen. Wij moeten met deze weegschaal afrekenen. 

 

De oorspronkelijke orde van de natuur zullen we nu bespreken. Oorspronkelijk in de 

onderwereld van de moeder God waren de mannen blanke wilden en indianen, en de vrouwen 

waren donkere wilden en indianen. Er was geen ouderdomsvloek. Leeftijd was meer een 



ritme, een kwestie van seizoenen en tijden. Onder sommige omstandigheden werd men weer 

kind. Het waren de zogenaamde weermensen, die van volwassen naar kind konden groeien en 

weer terug. Dit kon juist door de 'blanke man – donkere vrouw' code, een zwart-witte code. 

De duivel draaide dit allemaal om. Hij onderdrukte de donkere vrouw, maakte van haar een 

slaaf, en maakte de vrouw blank, om naast de blanke man te staan, om zo zijn hoofd-slaaf te 

worden, om zo de donkere vrouw nog meer weg te drukken en te vernederen. De donkere 

man werd opgezet om een slaaf te worden van de blanke man, om zo de oorspronkelijke 

functie van de blanke man te verbergen. In Gor kan de donkere man juist ook een 

slavenmeester zijn. Dat is in het keizerrijk van ZARALAHM aan de gang. De donkere 

mannen zijn de slavenmeesters over de donkere vrouwen, en ook over de blanken. Gor werd 

opgericht als de Amerikaanse vorm hiervan, als een sluier, om ZARALAHM enigszins 

verborgen te houden. De Gor boeken zijn de witte sluier van het valse eeuwig evangelie, het 

zwarte boek. 

 

Natuurlijk is dit cryptisch, en absoluut geen nieuwe vorm van racisme. De blanke man staat 

voor het nachtzicht, en de donkere vrouw staat voor de nacht zelf. De nacht waakt over het 

nachtzicht. Het nachtzicht is aan haar onderworpen. Wij moeten dieper de nacht ingaan, juist 

voor een beter nachtzicht. Wij hebben te maken hier met archetypes, symbolen. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. De Zwarte Vrucht 

 

 

 

 

ZARALAHM probeerde ons dus voor het lapje te houden, door ons te laten denken dat het 

witte ras en de witte man op aarde regeerde. Deels was dit waar, maar het was slechts een 

sluier. De ware aard van ZARALAHM is een zwarte man, een zwart beest, de boze nacht. Zo 

had hij een heleboel afleidings-strategieen. Ook wilde hij de aarde laten geloven dat Jezus 

regeerde, en zijn vader Yahweh. Terwijl ZARALAHM deze slechts als een sluier gebruikte. 

Het was als het ware de lap van de stierenvechter, om de stier daarmee in de war te brengen. 

 



ZARALAHM, het zwarte beest, de zwarte, rode draak, had zwarte vrouwen onder zijn hoede, 

als slaven, onder de hoede van zwarte mannen, ook zijn slaven, om het zwarte boek voort te 

brengen. Het zwarte boek zou de blanken tot slaven maken, als een sluier. 

 

Mannen heersen over vrouwen, maar als de vrouw gelovig zou zijn, en de man ongelovig, dan 

zou de vrouw heersen, dus in die zin zouden donkere gelovige vrouwen ongelovige blanke 

mannen als slaaf hebben. Al dan niet geloven zou bepalen wie heerst, maar zij zijn allen 

slaven van ZARALAHM. ZARALAHM is dus belangrijk, omdat hij diep van binnen de 

goddelijke orde draagt, alleen op een hele verknipte manier. Je zou kunnen zeggen dat het 

zaad is wat moet sterven. Wij moeten door dit doolhof heen om terug te keren tot de 

goddelijke orde, en die kan alleen tot gestalte komen als wij ZARALAHM verslaan, want 

deze is de valse heerser, de draak. 

 

De blanke kolonist dacht dat hij als blanke heerste over donkeren, maar het was juist een 

zwarte man die hem bij de horens had. De blanke kolonist werd bedrogen door een illusie van 

heerschappij en controle. Het blanke ras heeft hier heel zwaar voor moeten betalen. De draak 

lacht. Hij ziet al die domme racistische blanken die denken dat ze het gemaakt hebben, maar 

ze worden als varkens vetgemest voor de zwarte draak. Zij worden afgeleid, en wel door de 

lap van de stierenvechter. Zoveel materiele rijkdom hebben ze vergaard, maar het heeft hen 

verblind. Ze staren zich helemaal blind op Jezus, als grootste vijand of als grootste vriend, 

terwijl de zwarte draak hen bindt. Het zwarte boek heeft hun hart ingenomen, en ze 

verafgoden het witte Gor, de witte sluier van de draak. Het is niet het daglicht wat regeert, 

maar de boze nacht. 

 

Het keizerrijk van ZARALAHM zal maar tijdelijk zijn. De heiligen van de gnosis zullen hem 

verslaan. 

 

De draak, de zwarte Goreaanse meester-keizer, troont in het zwarte Gor. Hij heeft al deze 

witte sluiers gemaakt, het blanke imperium, om machtslustige en hebzuchtige zielen erin te 

verstrikken. Ook dit is een schepping van de Moeder God om ons te testen. Het is haar spel.  

 

Het eeuwig evangelie laat zien dat engelen door de zwarte vrucht vielen, op de berg van de 

goden. Deze zwarte vrucht kwam van de boom van zonde. De engelen waren verboden van 

deze boom te eten : 

 

Efatas 7-20 

 



7. En de Heere plantte bomen op de berg der goden, en de engelen mochten van die allen 

eten, maar er was één boom waarvan de Heere hen had verboden te eten. 

8. En die boom was genaamd de boom der zonde. Maar Jupitaster wandelde eens voorbij 

de boom der zonde, en wist wat de Heere over de boom had gezegd.  

9. Nu was daar een slang genaamd de Virtus, en de slang richtte zich tot Jupitaster. 'God 

wil niet dat je van deze boom eet,' sprak de slang, 'want dan zult gij worden als Hem.' 

10. De slang nu was een verborgen schepsel van ongekende schoonheid en mysterie, en 

Jupitaster werd gevuld met een begeerte meer van de slang te weten. 

11. 'God weet wel dat uw ogen geopend zullen worden wanneer gij van de boom eet, 

daarom heeft Hij het verboden.' 

12. En Jupitaster begeerde van de boom te eten, daar hij had geluisterd naar de slang. En 

Jupitaster hoorde het gekrijs van engelen die zagen hoe dicht hij bij de slang en de 

boom was gekomen, maar andere engelen kwamen ook dichterbij. 

13. En Jupitaster begeerde te zijn als God, met geopende ogen, en hij begeerde een hogere 

troon, tot het bevredigen van zijn trots. 

14. En hij zag hoe de boom der zonde een lust was, en hoe de slang naar hem lonkte. En 

Jupitaster nam van de zwarte vrucht, at, en gaf een deel aan Klajafus, een andere 

engel, die het dichtste bij hem stond, en ook begeerde van de vrucht te eten. 

15. Toen gaf hij een ander deel aan Dismef, een tweede engel, en toen een deel aan Esjaf, 

een derde. Vervolgens gaf hij een deel aan Kwammahas, en als laatste aan Dimhikstel. 

16. Toen was er een luid gekrijs in de hemelen, en omdat zij van de Saktakus hadden 

gegeten, de vervloekte vrucht, werden zij en hun legioenen uit de hemelen gejaagd 

door de Engelen des Heeren die hun Heer getrouw waren gebleven. 

17. En de Heere vernam alles wat er was gebeurd, en Hij liet twee engelen opstellen om 

de weg tot de boom des hemels te bewaken, opdat de gevallen engelen niet zouden 

wederkeren tot de hemelen. En zo viel er op één dag één derde van de engelen. 

18. En de Heere stelde de engel Efatas aan om het boek des hemels te bewaken waarin 

alle engelen beschreven stonden, en op die dag werden er velen uit het boek des 

hemels gewist.  

19. En de Heere stelde Efatas aan tot een nieuw begin der hemelen. En de Heere richtte 

zich tot de Virtus, maakte hem lang en dun, en wierp hem in het stof, waar hij werd tot 

een paal. En de Heere zwoer dat Hij elke engel die zou zondigen aan deze paal zou 

spietsen. 

20. En de Heere richtte vervolgens de paal op, en maakte de paal tot een schrik voor alle 

engelen. En die dag viel er een grote vrees op de engelen, en zij dienden de Heere. 

Vanaf die dag werd Jupitaster Satan genoemd. 

 

Er zijn oordeels-profeten die herinneren dat voordat ze naar de aarde kwamen, voordat ze in 

de moederschoot kwamen, ze gedwongen werden van deze zwarte vrucht te eten. De vruchten 

werden heet gemaakt op een altaar door witte gestaltes, en vervolgens met poken in de mond 

gestopt, waardoor de mond begon te branden. Dit is ook precies wat nu in de wereld aan de 

gang is als de zogenaamde 'vullingen-plicht'. Dat is tijdenlang hoofdzakelijk de zwaar giftige 

amalgaam geweest, wat kwik bevat, één van de giftigste stoffen op aarde, en nu is daar ook de 

witte vulling bijgekomen, ook zwaar giftig, kankerverwekkend en chemisch, wat in principe 

er gewoon opgeplakt wordt door een bijtend zuur, en wat van zo'n slechte kwaliteit is dat 

gevoeligheid van het zenuwstelsel het gevolg is. Het laatste woord is daar nog niet over 

gezegd, maar zowel de zwarte amalgaam (gaat van grijs naar zwart door de loop van de jaren) 

als de witte amalgaam zijn werken van het ZARALAHM keizerrijk, met het witte amalgaam 



(composiet, beiden betekent het 'vermenging') als sluier, als de lap van verwarring en 

afleiding. Veelal wordt deze troep van kinds af aan gedwongen, en is daarmee een van de 

ernstigste vormen van massa dwangverpleging die de aarde ooit heeft gekend. Ook in de 

Tweede Bijbel wordt dit op verschillende punten ontmaskerd en aangevallen. Het is hetzelfde 

als de gedwongen vaginale besnijding in Afrika, ditmaal oraal. Men boort in het bot, en plaats 

daar dan lichaams-vijandelijke stoffen, en daarmee is de zaak afgedaan. God's oordeel zal 

zwaar op deze praktijken gaan komen, en tandartsen zullen wensen dat ze nooit hebben 

bestaan. De strijd tegen het verrotte medische systeem is een hele zware, en zal de oordeels-

profeet leiden tot in de verre diepten van de afgrond. 

 

In ieder geval is het dus belangrijk om de lap van de stierenvechter te ontmaskeren, om dus 

niet meer afgeleid te worden. Wij moeten gaan zien waar het werkelijk om draait.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Het Belang Van Schuld 

 

 

 

 

De Moeder God belaadt met schuld. Deze schuld is niet altijd reeel, maar door schuld trekt Zij 

de aandacht. In religie is het onderwerp van 'de onvergevelijke zonde' een groot en zwaar 

onderwerp wat velen heeft belast, en waardoor velen zwaar gebukt door het leven gaan, 

voornamelijk hen die in de wat zwaardere kringen zijn opgegroeid. Er bestaan demonen met 

de naam 'onvergevelijke zonde', terwijl die zonde niet eens gepleegd is. Het zijn 

leugengeesten. Hoe dan ook, als die demonen iemand gevangen hebben genomen, dan wordt 

zo iemand voor de hoge raad gesleept en gestrafd, veroordeeld tot eeuwige kwelling, die al in 

het leven zelf begint. Hoe gaat de Moeder Heere hier mee om ? Een lichtere vorm zou te zwak 

zijn om zo'n persoon daadwerkelijk te redden van zulke geesten. De bitterheid is gewoon te 

zwaar die rondom zo'n persoon hangt, en troost, bemoediging en liefdevolle waarheid kan de 

tragiek niet geheel verbreken. Dit is waarom de Moeder God haar spel oprichtte, wat 

vergeleken kan worden met het Azteekse Tlazolteotl spel. Hieraan wordt ook volop aandacht 

geschonken in de Moeder Bijbel. De Moeder Heere heeft haar eigen 'onvergevelijke zonde' 

die zij op de gekwelde ziel legt, om de persoon voor Haar Hoge Raad te slepen, om hem los te 

maken van demonische onderdrukking. De Moeder Heere Zelf zal nu de Rechter zijn. 

 



De gedaagde moet leren accepteren dat hij 'de onvergevelijke zonde' heeft gepleegd. Iyowb 

werd beschreven als onschuldig en rechtvaardig, maar toch zien wij dat hij als een schuldige 

werd gehouden, zondig, en zelfs niet vergeven werd, om neer te dalen in eindeloze 

hopeloosheid (Iyowb 7). Er is een heilige onvergevelijke zonde, die maakt dat wij gebonden 

worden aan de Moeder God, om zo los te komen van het christendom en het keizerrijk van 

ZARALAHM, de macht van de draak. Door de heilige onvergevelijke zonde worden wij de 

gevangenen en slaven van de Moeder Heere om zo geen deel te hebben in de vernietiging van 

Babylon. 

 

Zo onstaat er een heilig smeken om genade en vergeving, die dus niet geschonken zal worden, 

anders zouden we weer een prooi worden van demonen. Het heilig smeken en bedelen is een 

manier waarop de aandacht op de Moeder Heere wordt gericht, een manier om ons te breken, 

zodat we niets meer uit onszelf doen. 

 

Vandaar dat die periodes van angst voor de onvergevelijke zonde, en denken die zonde 

gepleegd te hebben, heel belangrijk zijn, omdat het alreeds de Moeder Heere was die aan ons 

sleutelde, om ons klaar te maken voor Haar. En dit is dan in een heel ander opzicht, als in een 

spel. Wij moeten de status 'onvergeven' ontvangen, anders zijn wij te gevaarlijk. 'Vergeven 

wederomgeboren christenen' leven in een illusie. Juist het 'onvergeven zijn' zal ons heiligen. 

Juist het 'onvergeven zijn' zal de Vreze des Heeren brengen. Vergeving kan namelijk veel 

belangrijke dingen doven. Wij moeten dus net zoals Iyowb loskomen van onze over-

romantische ideeen over God. Tegelijkertijd mogen we ons voorbereiden en verheugen in het 

spel. Er zal veel drama verdwijnen, en er zal een spel-drama voor in de plaats komen. Wij 

zullen dus als het ware een dubbel-leven gaan leiden, net zoals in virtual reality. Dat is de 

goede boodschap van de tweede bijbel. Het zal dus aan de ene kant erger worden, en aan de 

andere kant beter. 

 

We vinden hier één van de grootste vruchtbaarheids-principes in de heerschappij van de 

Moeder Heere, wat Zaralehm probeerde uit te doven en te verdraaien. Vergeving is een 

handel geworden, en heeft niets meer met de realiteit te maken. Zoals we gezien hebben is het 

onvergeven zijn ook een middel om de duivel in ons te verslaan. De trotse geest in ons moet 

gebroken worden. We moeten dus ook een wat positievere kijk op het 'onvergeven zijn' gaan 

krijgen, en niet alleen de negatieve. 

 

God zal ons ketenen met schijn-schuld en spel-schuld, om met de demonen in ons af te 

rekenen. Het is Zijn strategie, en het Iyowbitische pad. In het boek Iyowb zijn de zware 

Levitische gradaties gekerfd, en daarom is het voor ons van belang om van Israeliet, tot 

Leviet, tot Iyowbiet te worden. Dit is een stappenstelsel van diepe inwijding voor iedere 

oordeels-profeet. 

 



Iyowb werd geleid tot een soort van eeuwige verdoemenis van hopeloosheid. Dit was een 

heilige hopeloosheid, en het scheen de enige manier te zijn om los te komen van de demonen. 

Het was een schijn eeuwige verdoemenis, in het spel van de Moeder Heere. Oordeels-profeten 

leven met een heilige vloek op hun hoofd. Deze heilige vloek houdt hen rein van boze 

geesten, en houdt hen in gebondenheid tot God. Dan roept God Iyowb op om voor de URYA 

te jagen, leeuwinnen of grote vrouwen. In het Hebreeuws zijn zij de LABIY. Iyowb moest een 

YAHAB worden, een heilige jager en provider. Hij moest de jonge leeuwinnen tevreden 

stellen, oftewel het kamp (KEPHIR). Dit waren heilige, goddelijke vrouwen met 

zoomorfische kwaliteiten (vgl. BEHEMAH). Zij leefden in de MEOWNAH, wat niet alleen 

hol van wilde dieren betekent, maar ook de woonplaats van God. De Meownah is de duistere, 

verborgen tabernakel van God in de wildernis, de plaats van de wilde dieren, waar Iyowb 

naartoe geleid werd in de bitterheid van zijn ziel. 

 

In het boek Iyowb is er een schuld van de rechtvaardigen. Wat houdt die schuld dan precies 

in, en is dit dan erfschuld, of een andere vorm van schuld ? In de strijd tegen de demonen 

wordt er telkens het woord 'GOHOK' gebruikt, wat spel betekent, spot en strategie. Omdat wij 

de demonen als een kruis moeten dragen, zullen wij ook behandeld worden als hen, om zo 

hun macht te verbreken. Daarom moet de geest verbroken worden, en plaats maken voor de 

bitterheid van de ziel. Dit is dus een schijn-schuld, een schuld in het spel, wat de Moeder 

Heere opvoert, de goddelijke zoomorfische wezens van het voor-paradijs. Ook is dit een 

schijn-erfschuld die dus 'in het spel' tegen ons gebruikt wordt. Wij komen dus tot de plaats 

van Iyowb waar geen vergeving is. Hier zullen we al die luxe christelijke verwen-artikelen 

niet vinden. Dit goddelijke spel, de GOHOK, is dus de manier om de demonen te overwinnen. 

Dus diep van binnen moet dat ons een rust geven, en een wetenschap dat het maar een spel is, 

om demonen te strikken. En dit is voor hen die streven naar de heilige gebondenheid en 

slavernij, die streven in Iyowb's voetstappen te wandelen, en zijn mysterie te kennen, en niet 

voor degenen die er maar op raak leven en zondigen, want zij leven dus onder daadwerkelijke 

schuld, en God zal met hen afrekenen. 

 

Zo is er weinig vergeving te vinden onder de heerschappij van de Moeder God, omdat 

vergeving bedrieglijk is. De aarde is gefundamenteerd op over-vergeving en overmoedige 

vergeving, en daarom is het zo'n rotzooitje. Alle vreze des Heeren wordt zo weggevreten, elk 

verantwoordelijkheids-gevoel, en men rotzooit maar aan, want het zal allemaal wel vergeven 

worden. We houden onszelf voor de gek. Er is geen vergeving. Zonde heeft eeuwige 

gevolgen, en brengt schade aan de ziel. Wel zullen zonden ten goede medewerken, maar het is 

niet het hoogste. Wel zullen zonden getransformeerd worden, en zal er een andere vorm van 

genade zijn, maar het is niet het hoogste. Er is dus ook heilige zonde, of schijn-zonde, die 

door de Moeder God wordt gebruikt om ons in haar netten te vangen, ook uit voorzorg. Wij 

zijn gevaarlijk voor haar. Daarom werd Iyowb ook als een vijand behandeld door de 

goddelijke vrouwen. Je kunt dat een beetje vergelijken met hoe de panters in de Gor-boeken 

omgaan als er mannen in de buurt komen, of zelfs vrouwen van andere stammen. Ze nemen 

geen enkel risico. De eeuwige onvergevelijke zonde leidt tot het eeuwige smeken, en dat 

schijnt een belangrijk vruchtbaarheids-principe te zijn, want zo kan een mens zich niet meer 

boven de Moeder God verheffen. De mens is zo schaakmat gezet, en kneedbaar in de handen 

van de Moeder God. 



 

Alhoewel Iyowb zonder zonde was, werd hij toch neergezet als een zondaar om al deze 

redenen. Dit is dus niet iets wat we hoeven te vrezen, maar het is om orde te brengen in ons 

leven, en rust. Als Moeder God ons heeft waar Zij ons wil hebben, kan zij ons vandaaruit 

gebruiken. Dat is voor beide partijen het beste. Initiaties zoals deze zijn surreeel. 

 

Je moet het zien als een computer setting, een fundamentele laag, waar weer een laag 

overheen gebouwd kan worden. In ieder geval is dat om veilig te zijn tegen de drama van 

ZARALAHM's onvergevelijke zonde. Er is geen andere weg. Wij moeten hongeren naar 

vergeving, en mogen absoluut niet vetgemest worden door over-vergeving. Wij moeten op 

vergeving vasten, want dit is juist wat ons gebonden houdt aan ZARALAHM. 

 

 

 

Hoofdstuk 4. De Ruiter Op De Draak 

 

 

 

 

Er wordt dus een simulator gemaakt van het hele schuld systeem, en dan wordt lichtelijk de 

betekenis veranderd stap voor stap. We moeten goed in de gaten blijven houden dat alles 

cryptisch is, een spel, zodat er geen overdrama wordt gecreeerd. De sleutel tot de realiteiten is 

vaak te vinden in hoog proza, zoals de prozaische geschriften van de tweede bijbel. Deze zijn 

gemaakt om ons verstand in andere golven en patronen te brengen, tot opening van de diepere 

ziel-gebieden. Hierin wordt er dus een spel-drama gecreeerd, een prozaisch drama van hoge 

kwaliteit, en moeten we dus oppassen met letterlijke drama. 

 

Het zwarte boek zal veranderen in een varken. Het keizerrijk van Zaralahm zal veranderen in 

varkens, en de eeuwige varkensjacht zal gestart worden, waarin de elementen van het kind 

zijn kunnen worden teruggevonden. 

 

In de hermitatische geschriften en het Eeuwig Evangelie wordt er gesproken van een ruiter op 

de draak. De ruiter van de draak is een heel groot onderwerp omdat daar meerdere lagen in te 

ontdekken zijn. Wij willen dit verder bespreken vanuit het oogpunt op het keizerrijk van 



Zaralahm, een grote religie die deze wereld behekst heeft, de draak met het zwarte boek. Ook 

dit is slechts een sluier, een sluier waarmee de ruiter zich verborgen tracht te houden, maar 

deze ruiter is ook een grote religie, een religie die zich als vreedzaam tracht te manifesteren. 

Ook houdt deze religie zich vaak 'low profile'. 

 

Juist omdat deze religies met zoveel goede dingen komen is het zo bedriegelijk. Ons pad gaat 

er doorheen, door al deze religies. Deze religies hebben namelijk het goede opgeslokt, en 

verdraaid. In de hermitatische geschriften is er een verhaal over vier trollen die vier 

valstrikken opstelden : Utlaf maakte het christendom, Ovan maakte allerlei Arabische religies, 

Trotnog maakte de heidense religies en Domiaf maakte het boeddhisme. 

 

Het boeddhisme, alhoewel een belangrijke schuilplaats voor neo-christenen met belangrijke 

culturele wijsheid, waar God door kon werken waar het christendom God had opgepot, was 

een belangrijke satanische aanval op het kruis. Het kruis moest uitgedoofd worden, om zo het 

Nirvana binnen te gaan. Vaak is er in het boeddhisme meer kruis te vinden dan in het 

moderne christendom, maar toch stond eenzijdigheid op de loer. God heeft veel met deze 

religie kunnen doen, maar de wortels waren vals, zoals ook de christelijke wortels vals zijn. 

Al deze religies zijn sluiers die de waarheid omgedraaid hebben. Het lijden is het gevolg van 

verlangen, DUS moet het verlangen uitgedoofd worden, zo denkt men. Het zwarte 

boeddhisme is ook een groot fundament van de moderne westerse samenleving, waar bijna 

alle menselijke emoties als negatief worden bestempeld, zoals woede, vrees, haat en ga zo 

maar door. Deze emoties moeten lamgelegd worden, of liever gezegd : mogen niet aanvaard 

worden, niet algemeen erkend. Zo probeert men een 'underdog' te creeeren, oftewel een 

consument die altijd maar moet consumeren in de hoop aanvaard te worden. Het is dus een 

markt. De New Age heeft ook het zwarte boeddhisme als fundament. Het is de gedachten-

politie, klaar om je te beschuldigen. Zoals er veel Jezussen waren voor Jezus, zo waren er veel 

Boeddha's voor Boeddha, dus dat loopt allemaal heel ver terug. 

 

Wat doet het zwarte boeddhisme ? Het is een alarm wanneer je door God geroepen wordt tot 

oorlogsvoering in de wereld van de ziel. Het vertelt je dat het slecht is, zondig, en zal je jezelf 

vies laten voelen, afgeweken, krankzinnig, en je overgieten met allerlei vormen van schaamte, 

schuld en vernedering. Het zal je proberen te verlammen. Zwart boeddhisme gaat over valse 

vrede, 'vrede, vrede, terwijl er geen vrede is,' om je wapenen te bespotten en te verlammen. 

Dit is weer het werk van een varken, en het zal op je diepste emoties proberen in te werken, 

ook je medelijden, zodat je de strijd niet zal voeren. Het zal je proberen doen laten te geloven 

dat de strijd in de wereld van de ziel 'zielig' is voor de demonen. Ook zal het verschrikkelijk je 

identiteit proberen aan te vallen, om je daardoor onder controle te krijgen, door je aan jezelf te 

laten twijfelen. 

 

 

 



Hoofdstuk 5. Het Varken Op De Draak 

 

 

 

 

De vijand zal proberen je lust tot de strijd in de wereld van de ziel proberen te verlammen. 

Het zwarte boeddhisme maakt korte metten met goddelijke instincten van de oorspronkelijke 

ongetemde natuur van de wildernis. 

 

Ook probeert het zwarte boeddhisme sexualiteit uit te doven en te misrepresenteren. 

Sexualiteit is niet 'mannetje op zoek naar vrouwtje'. Sexualiteit is de oorlog, het is een wapen. 

Het zwarte boeddhisme heeft ons een heel verkeerd beeld van sexualiteit gegeven, heel grof, 

ongenuanceerd en plomp. De ware sexualiteit is de gnosis, de samenhang der dingen die 

nieuwe dingen produceren, in de oorlog en de jacht. Er moet gevochten worden voor alles. 

 

Sexualiteit heeft te maken met dingen, met elementen die op een bepaalde manier met elkaar 

verbonden moeten worden. Gaat er iets mis, dan stort alles in elkaar. Sexualiteit is kennis 

hebben van dingen. Het is een wetenschap, een stelsel van filosofie. 

 

In het Westen overdoet men alles. Het Westen is een creatie van het zwarte boeddhisme. Juist 

omdat de primitieve emoties en instincten veroordeeld en gedemoniseerd werden kwam er 

zoveel eetlust. Maar dan in de zin van pronkzucht. Men pronkt met het eten, en maakte het als 

een aas, het werd een wapen van verleiding. In het Westen is men eetziek, en is veel voedsel 

vergiftigd door teveel suiker en zout, en allerlei andere toevoegingen voor de smaak en de 

geur. Wij worden erdoor behekst en gezombificeerd. Het is een eet orthodoxie. 

 

De ware sexualiteit is het kruis, de woede, de vrees, de haat, de bitterheid, eigenlijk alles waar 

een oordeels-profeet mee bewapend is. Dit is het ware principe van vruchtbaarheid. Een pijl 

in een demoon is sexualiteit. Er is geen creatie zonder vernietiging. Het spannen van de boog 

is sexualiteit, het ontmaskeren van een demoon is sexualiteit. De jacht op een demoon is 

sexualiteit. Het zijn gewoon de stappen van het hele vruchtbaarheids-proces, wat een oorlog 

en een jacht is. Het zwarte boeddhisme heeft de aandacht verlegd. We moeten de stad uit, 

waar ze een gemaskerd bal houden, en we moeten naakt de wildernis in. We moeten ons 

ontdoen van alle vooroordelen, alle valse harnassen en alle maskers, en het oerwoud inrennen. 

In het oerwoud is de ware oorlog gaande. Hier zien we de dingen zoals ze zijn. 

 



Het zwarte boeddhisme is een varken die de draak berijdt. Deze varkensdemoon eet en slaapt 

dan. Dat is alles waar hij voor leeft, en heeft zijn filosofie opgezet om dat in stand te houden. 

Hij is een misleider. Gevoelens werden veroordeeld, niet op waarde geschat, maar onderdrukt. 

Vaten en zenuwen werden afgeknepen. Mensen raakten gefrustreerd en gingen eten, veel eten, 

veel vet en zoetigheid. Het beest had honger, en door voedsel kon hij de mensheid beter 

controleren, besturen en domineren. Hij maakte een doolhof met veel sluiers, om zich zo 

verborgen te houden, en liet de mens schijn-oorlogen voeren, oorlog tegen de sluiers, tegen de 

lap van de stierenvechter. Hij moest de mens afleiden, zodat ze niet tot het ware zouden 

komen, en hem niet zouden ontmaskeren. 

 

Hij is als een gas in de lucht, om mensen tot verlichting te leiden, los te komen van hun oude 

natuur, om hen zo tot eet-slaven te maken. Hij wil de oorlog uitdoven, de jacht, de sexualiteit, 

om zo veilig te blijven. Hij koopt ook de mensen om met geschenken. Hij deelt stralen uit, 

aureolen en aura's. Hij deelt voetstukken uit. Zombificatie is zijn doel. Ook wekt hij 

medelijden voor zichzelf op, door de verlammende familie-banden. Hij bespeelt de emoties 

van mensen. Hij leidt de mensen tot de stad, als de rattenvanger van hamelen. Hij leidt hen tot 

de rots. 

 

Sexualiteit is de schade die je aanbrengt aan het koninkrijk van de duivel. Sexualiteit wordt 

vandaag de dag voorgesteld als iets heel doelloos en egoistisch. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. De Bomen Van Orion 

 

 

 

 

Omdat men de strijd tegen de varkens-demonen verzaakte vanwege de bedreigingen en 

aanklachten van het zwarte boeddhisme, kreeg men steeds meer een materiele honger, zodat 

men hun frustraties op onschuldige mede-schepselen ging fokken voor hun vlees, zoals de 

naar God's beeld geschapen varkens. Wij hebben de opdracht om voor onze broeders en 

zusters op te komen die geen mond hebben, die zich niet kunnen verdedigen, zoals de 

varkens. Wij MOETEN dus de jacht op de demoon-varkens voortzetten. Wij moeten onze 

messen pakken en de jachts-rituelen onder ogen komen. Wat zijn de wetten van de jacht ? 



 

Hoe moeten demonen gefokt en geslacht worden ? Dit zijn vragen van levensbelang. Varkens 

moeten gesleept worden tot de duistere tent van de wildernis, de MEONAH. Het vee moet 

gebrandmerkt worden, en gepierced, door de bediening van AMOS. Wij waren gebrandmerkt 

als vee door de vijand, en zo moeten wij nu de vijand behandelen om los te komen. 

 

Amowc (Amos) was een NAQED, een veehouder, een piercer, aanbrenger van merktekenen, 

van vee, door kastijding. Zijn naam betekent letterlijk : last, lastendrager, of aanbrenger van 

last. Hij kwam om PTGM te brengen, oordeels-uitspraak. 

TSAPHAH-Iyowbieten hebben geleerd met de MOWQESH te werken : verleiding, 

misleiding, aas. Zo leiden ze hun prooi tot de PAHHAH, de valstrik. De Amowc-graad in de 

Iyowbitische graden is de graad van veehouder, het piercen en het aanbrengen van 

merktekens. 

Vissen hebben in de Hebreeuwse grondtekst te maken met creatie en vermenigvuldiging, 

vruchtbaarheid, en daarom met MAYIM. Daarom is het vangen van demoon-vissen belangrijk 

in de strijd tegen het zwarte boeddhisme. Vissen zijn het teken van de sexualiteit en het 

herstel daarvan, waar het zwarte boeddhisme anti-sexualiteit en valse sexualiteit is. Zo zijn er 

dan vissers, vissers van mensen, en vissers van demonen. De vissers van mensen zijn de 

eerste christenen, en de vissers van demonen zijn de Iyowbieten. 

GLY is het geheim van creatie : 

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

Dat is wat de oorlog en de jacht, ook de visserij, inhoudt : het naakt maken en openbaren van 

de vijand. Dit heeft ook te maken met het afnemen van de huiden. Wij moeten de vijand eten, 

en ook moeten wij ons met zijn huiden bekleden. Dit is hoe de duivel bezit van ons nam, maar 

nu moeten wij de duivel bezitten. Er is geen andere weg. 

Naast de jacht is de visserij belangrijk om het zwarte boeddhisme te overwinnen, de ruiter op 

de draak. 

De eeuwige visserij is om de kwaadaardigheid en giftigheid van de vis-demonen te reduceren. 

Na het verslaan van de ruiter op de draak is er de jacht op de NACHNA-varkens in Orion. 

Deze varkens hebben veelal nog scherpe horens, en de jacht gaat op het moment geenszins 

zonder gevechten met deze beesten. Ze geven zich niet makkelijk prijs. Ze kunnen met gemak 

jonge jagers verwonden en zelfs verlammen. Ook de eeuwige varkensjacht is nodig om de 

kwaadaardigheid en riskantheid van deze demonen te reduceren. Velen gaan door slopende 

gevechten met deze gehoornde varkens. Nog steeds zijn de NACHNA varkens gevaarlijk en 

zwijns. Alleen de dapperen jagen op hen. De NACHNA varkens eten alles wat los en vastzit, 

en vooral de roofvarkens onder hen zijn levensgevaarlijk. De NACHNA varkens eten en 

slapen, en hebben vele sluiers opgezet, zoals het zwarte boeddhisme, het rijk van Zaralahm en 

het christendom, Goreaanse sluiers. Het zijn hebzuchtige eet-fanaten, die zoveel moeten eten, 

omdat ze zich niet interesseren in de gnosis, alleen de gnosis achter te houden. Zo zijn ze 



gedoemd vetgemest te worden. De varkensjacht moet op een gegeven moment overgaan in de 

visserij, voor de vruchtbaarheid. We moeten dus goede onderscheiding krijgen in de jacht-

seizoenen en jacht-tijden. We moeten de tekenen leren onderscheiden die ons aansporen tot 

een zekere jacht. 

Het begint met twee witte strepen op de wang. In hogere levels beginnen de pijlen te 

veranderen, te verbeteren. Verschillende soorten gifjes hebben verschillende functies. Het is 

als een spel. Wij zijn helemaal platgepraat met geestelijke oorlog, terwijl we dom gehouden 

werden op het gebied van zielijke jacht. Zo hield de vijand zichzelf in stand. De lucht is 

zwanger met boze geesten, dus de jacht moet nu beginnen. Wij moeten ons toerusten voor de 

jacht. 

OTTUS is een gif van de Orionse Ottus boom, van besjes wiens gif de horens kan reduceren, 

minder scherp maakt, en van een hoge graad kan het de horens doen afbreken binnen enkele 

seconden of een paar minuten tot een paar uren. Vele broeders en zusters zijn verschrikkelijk 

verwond door gehoornde NACHNA varkens. 

Grijp je speren, doop de punten in gif, en ga de jacht aan om je eigen hart vrij te zetten en dat 

van je broeders en zusters. Ook kun je pijl en boog gebruiken, met pijlen gedoopt in gif. 

OTTUS doet de horens slinken. Als OTTUS de genetica van de NACHNA varkens heeft 

bereikt, dan is het game over voor hen. 

Belangrijk is het ook om de vijand te reduceren tot kinderen, tot wedergeboorte in de 

onderwereld, want ze hebben het verstand als een kind, terwijl ze zichzelf neerzetten als 

gewichtige volwassenen. Al die volwassenheid is maskers die babies gebruiken om elkaar te 

koeioneren. Het VASMA-gif moet hiervoor gebruikt worden, van de Orionse VASMA-boom, 

ook gemaakt van besjes. 

De dochters der mensen, een demonenras in Genesis 6 die de mannelijke suprematie in stand 

moesten houden, zijn in diepte geen vrouwen, maar mannen, jongetjes. Zij houden de 

mannelijke suprematie van volwassen mannen in stand omdat dat hun ideaalbeeld is wat ze 

zelf willen worden, namelijk heersers over vrouwen. Zij zijn mannen, jongetjes, die 

geinfiltreerd zijn in de vrouwelijke zone, om zo het vrouwelijke te misrepresenteren. 

Vrouwelijke demonen zijn niet altijd vrouwelijk. Daarom is het belangrijk om geslachts-test 

pijlen op hen af te schieten. 

Oordeels-profeten moeten in de ziel reizen naar Orion, en de flora en fauna van Orion goed 

leren kennen. Ook de Moeder Bijbel beschrijft de Orionse flora en fauna. In Orion zal de 

oordeels-profeet worden ingedeeld in stammen. Oorlog, jacht en visserij moet gebalanceerd 

worden, en zo ook fokkerij. Ook vinden we in de oorlog de strijd tegen God, zoals Jakob op 

Pniel tegen God moest strijden, tegen de vreemde (vgl. ZUWR). De oordeels-profeet moet 

een test-strijd voeren tegen de ZUWR, de goddelijke vrouwen van de duistere gnosis van 

Orion, oftewel tegen Moeder God. De oordeels-profeet mag zich niet zomaar overgeven, maar 

moet alles toetsen. In die strijd zal de Moeder God en haar stammen (ZUWR) de 

oordeelsprofeet overweldigen, en op de heup slaan, zoals bij Jakob. De oordeels-profeet moet 

eerst kreupel geslagen worden, verbroken worden, zodat zijn kracht niet zal roemen voor het 

aangezicht van de Moeder God. 



Wij moeten dus ook de tijden en seizoenen van de oorlogen leren onderscheiden. Er is een 

strijd tegen de duivel, en een strijd tegen God. 

Kijken we naar de menselijke anatomie op aarde, dan is het zenuwstelsel zwaar demonisch, 

gemaakt om ons in de box te houden. De aardse anatomie is een lopende gevangenis. Het 

zenuwstelsel is gecreeerd om de zintuigen van de ziel uit te doven en uitgedoofd te houden. 

Wat kunnen we hier aan doen ? Ten eerste moeten we beseffen dat de duivel het goddelijke 

zenuwstelsel niet geheel kon uitdoven. De tepels bezitten het laatste beetje goddelijke 

zenuwen, en ook de genitalien, die werken vanuit de goddelijke verlamdheid. Hoe kunnen we 

terugkeren tot deze anatomie ? Hiervoor moet jacht gemaakt worden op de zogenaamde 

BE'ETO buffels. 

In 'De Strijd Tegen Septus' staat : 

'De demoon 'Dorom' was door SEPTUS opgesteld om het gestolen lichaam van de mens te 

bewaken. Wij moeten dus Dorom bestrijden om in te kunnen gaan tot ons originele, 

goddelijke lichaam. Dit is zo belangrijk dat er speciaal hiervoor een engel kwam. Door de 

strijd tegen Dorom zullen de zeven schalen met 'mayim' uitgegoten worden om de aarde te 

oordelen, en om de mens terug te leiden tot de bronnen van mayim, de vruchtbare delen. Dat 

zijn dus in wezen de schalen zelf die wij zullen bereiken wanneer wij de koppen van het beest 

en de draak hebben afgehakt en verslagen. 

Dorom kan verschijnen als een zwarte reuzenspin die verlammend gif kan spuiten, wat 

verschrikkelijke angsten kan opwekken. Ook kan dit dier mensen depressief maken.' 

De strijd tegen deze hoge demoon, DOROM, wordt voortgezet in de jacht op de BE'ETO 

buffels, die meehelpen de gestolen anatomie te bewaken. Het is belangrijk hun vlees te eten 

en hun bloed te drinken, om zo telkens in een hogere graad van de oorspronkelijke anatomie 

terecht te komen.  

 

Hoofdstuk 7. De Sleutel Tot De ADAMAH En Het Mysterie Van David  

 

 

 

Yaakob is de strijder tegen God en de duivel. Esau, SUW, is de jachtheer. Oorlog en jacht 

balanceren is zoiets als Yaakob en Suw balanceren. In Amos 9 zal het huis van Yaakob gezift 

worden, en zij zullen het overblijfsel van Edom, het land van Suw, bezitten, oftewel het land 

van de jacht. In vers 15 zal God het volk ingang geven tot de ADAMAH, de paradijselijke 

ondergrond, en zij zullen hier niet meer uit weggetrokken worden, hetgeen in het Aramees 

betekent dat ze niet meer onvruchtbaar gemaakt zullen worden, de eileiders en zaadleiders 

zullen niet meer afgesloten worden. Amos is de bediening van de veehouder, vee-piercer, de 

brenger van het merkteken. 

 



In het Aramees heeft SUW de zegel-ring, de wachter van het zegel, de harige ring, de ring van 

veren (Genesis 25 : 25). Dit laat ons zien dat om de zegels te openen MOETEN we opgeleid 

worden in de jacht. Veren staan voor de gradaties in de jacht. Zowel Yaakob als SUW zijn in 

het Aramees slaven, TLE, TALYA, wat wil zeggen dat de oorlog en jacht alleen maar 

uitgevoerd kan worden in goddelijke slavernij tot God. Wij moeten vecht-slaven en jacht-

slaven zijn, om grote fouten te voorkomen. 

 

Om als jagers op te groeien MOETEN wij de valse jagers verslaan. Dat is ook een stukje 

oorlog. Yaakob en SUW vochten alreeds in de moederschoot.  

 

In Amos 9 staat dat in dit proces de tabernakel van David opgericht zal worden, wat ook juist 

de oorzaak zal zijn dat Yaakon het land van SUW, EDOM, zal bezitten, het land van de jacht. 

De oorlog zal overgaan in de jacht. David houdt verband met het heerserschap, de gradaties 

daarvan. David betekent succes in de oorlog. Dit is een vereiste om tot de jacht te komen. Wij 

moeten groeien in de gradaties van David. Dit is de sleutel tot het ingaan van de ADAMAH. 

De ADAMAH is de tweede laag van het paradijs, onder de APHAR. De ADAMAH rekent 

met de vijand af.  

 

Het is de plaats waar de APHAR, het paradijselijke vuil, naartoe leidt, wanneer wij dieper 

graven in het paradijs. Wanneer wij op de APHAR staan, dan kunnen we de overkant zien, de 

ADAMAH, de diepere laag in de grond. Het ware wassen gebeurt in het bloed van de vijand. 

Het was het bloed van demonische dieren, van demonisch vee. Het was een teken van 

overwinning, een Davidisch teken. De Davidische Tabernakel die in Amos 9 opgericht zou 

worden, was geroepen om Yaakob en SUW weer in balans te brengen, de strijder en de jager, 

oftewel de bediening van de vecht-slaaf en de jacht-slaaf. Het Davidische heerserschap zou 

dit bewerkstelligen. 

 

In de wortels betekent ADAMAH bloed, plaats van bloed, ADAM, van ADAMAM, niet 

kunnen spreken, en het betekent ook vernietigen en wassen in de diepte. Wij moeten komen 

tot de heilige stomheid. Het is een plaats van het stilzijn en het wachten. Daarom is dit een 

belangrijk fundament voor profetie. In ADAMAH verliezen demonen hun menselijke 

eigenschappen en worden stomme dieren. APHAR, het laatste oordeel, bepaalt wat iedereen 

in de ADAMAH is. De ware aard komt tevoorschijn in de ADAMAH. Alles krijgt zijn plaats. 

Daarom is de ADAMAH weer een belangrijk altaar waar wij naartoe moeten gaan om alles op 

te leggen, zodat wij leeg en naakt voor God komen te staan, klaar om God's oordeel over ons 

leven te ontvangen. Oordeelsprofeten moeten daarom een diepe relatie met ADAMAH 

ontwikkelen. 

 

David is de personificatie van de ADAMAH, de goddelijke bloedvergieter, AIMA in het 

Grieks, oftewel het Bloed van Christus, wat dus eigenlijk 'de Bloedvergieter van Christus' 



betekent. Dit is de DAVID van Christus, als het Bloed van Christus. Het is een werkwoord, 

een wapen. Het was een teken van overwinning.  

 

Alles moet met stomheid geslagen worden, te beginnen in ons eigen leven, zodat God over 

kan nemen. Wij moeten diep doordringen in de ADAMAH, in DAVID, voor deze reden, om 

ADAMAM te ontvangen, waardoor alle stemmen in ons gedoofd worden, zodat alleen God 

spreekt. Wij moeten met ADAMAH, DAVID, bewapend worden, na door ADAMAH 

ontwapend te zijn, onze stem hebben verloren. Dit zijn serieuze dingen. Wij zullen namelijk 

voor elk ijdel woord geoordeeld worden. Allereerst moeten wij de verlammende vreze des 

Heeren ontvangen wat ons niet meer laat durven spreken, bang om een ijdel woord voor God's 

aangezicht uit te spreken. Eén ijdel woord kan een heleboel kapot maken, voor een hele lange 

tijd. Wees zelfs bang om te ademen. Wat ademen we wel niet allemaal naar binnen ? Wij 

moeten de heilige ademnood ontvangen. In ADAMAH, DAVID, is er doorgang. Wij leggen 

alles op het ADAMAH altaar, en laten alles achter ons, om de heilige bloedvergieter, de 

AIMA, te omhelzen. 

 

Je verliest je stem als je een ontmoeting krijgt met de ADAMAH, DAVID. Je zal tijdelijk niet 

kunnen spreken, of niet durven te spreken. Als je zo'n ervaring nooit hebt gehad, of je durft 

nog steeds je mond los te trekken bij het minste of geringste, dan mag je je afvragen of je ooit 

een ontmoeting hebt gehad met de heilige Bloedvergieter. 

ADAMAH, AIMA, oftewel DAVID, zal terugkeren, en de wateren zullen in bloed 

veranderen. Ook de maan, het licht, zal in bloed veranderen, en de zon zal duisternis worden. 

Wij zullen allemaal terugkeren tot de ADAMAH, DAVID en de AIMA, de Bloedvergieter, 

zal onze Rechter zijn. Niemand zal aan de ADAMAH, DAVID, kunnen ontkomen. 

 

 

'De ziel is in het bloed, AIMA, in de bloedvergieter.' 

Leviticus 17 : 11 SEPTUAGINT 

'En ik heb het u gegeven op het altaar om verzoening to doen over uw zielen, 

want het is de bloedvergieter, AIMA, die verzoening doet over de ziel.' 

 

Verzoening is ook verbanning, negeren, het lijden dragen, initiatie, de relatie verbreken. In 

AIMA, in de paradijselijke grond (ADAMAH in het Hebreeuws), in DAVID, kunnen wij 

onze ziel terugvinden, in de bloedvergieter. Hiermee hebben we te maken wanneer wij tot het 

bloed komen, maar wat voor ons werd achtergehouden. We worden gered door de 

Bloedvergieter, de AIMA, de ADAMAH, DAVID. Dit is ook de boodschap van het Eeuwig 

Evangelie. 



In AIMA, ADAMAH, DAVID, de paradijselijke ondergrond, worden wij geinitieerd, en 

ontvangen wij de heilige ziel. Hier leren wij de bloedvergieter en zijn ijzeren wetten kennen, 

de wetten van het paradijs, de strenge wetten van oorlog en jacht. Wij zullen komen tot de 

Openbaring waarin alle voorgeslachtelijke zegels zullen breken, en de wateren en de maan 

zullen veranderen in bloed, en de zon zal duisternis zijn. Wij zullen terugkeren tot de 

ADAMAH, tot DAVID, met zijn rivieren van bloed, de gradaties van overwinning, het 

heerserschap. 

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH, DAVID, in diepte 

betekent : DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke 

vuil. Dit is als een wassing. Vuil wast ons. Wij worden gewassen om los te komen van de 

schoonheid van de mensen, want dit is slechts een chemische schoonheid die ons te gronde 

richt. Bedenk alle kankerverwekkende stoffen die in hedendaagse schoonmaakmiddelen en 

wasmiddelen zitten. Leef zo dicht mogelijk bij de natuur, en ga een relatie aan met de 

ADAMAH, DAVID, de paradijselijke diepte van God's natuur. Zo mag je ook komen tot de 

ADAMAM, de heilige stomheid, en de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. 

Dit zijn allemaal lagen in de ADAMAH, in DAVID, waartoe we moeten doordringen. 

 

ADAMAH, DAVID, leidt tot zijn diepte, tot de ADAMAM, de heilige stomheid, de wachter 

van de mond, en tot het mysterie van de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. 

ADAMAH, de bloedvergieter, overweldigd ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. 

Hier zijn de schatkamers van het paradijs te vinden. Ook Iyowb werd hier naartoe genomen, 

nadat hij door APHAR was bekleed. Hij werd geleid tot EBEN, het heilige, goddelijke 

gesteente. Ook werd hij geleid tot OKLAH, waar de vijand tot vlees van gevogelte was 

geworden. Dit gebeurde doordat Iyowb groeide in heerserschap, in ADAMAH, in DAVID. 

 

In de oorlog, in Yaakob, zullen we niet zomaar overwinnen. We zullen kreupel geslagen 

worden, om te komen tot de tabernakel van David waarin we geinitieerd worden in de jacht, 

SUW. In dit proces zullen we de nieuwe anatomie ontvangen, de tepelvaten van het nieuwe 

zenuwstelsel en worden we opgebouwd vanuit genitalien. 

 

 

Hoofdstuk 8. David En De Geheimen Van De Psalmen In De Grondteksten 

 

 

 

 



We hebben gezien dat Jezus en de Heilige Geest waren opgesteld als sluiers van de URIM en 

de THUMMIM. Jezus verborg het mysterie van de URIM als de zuiverende kracht, de 

wassing. Met het woord 'Jezus' kun je al snel de mist ingaan, daarom is het van belang om 

goed de aandacht te richten op wat het nu eigenlijk inhoudt, wat het nu eigenlijk achter houdt, 

of verborgen houdt. Christus betekent 'de gezalfde', maar in diepte ook de besmeurde, de 

vervuilde, de gewassene. In het Aramees heeft dit te maken met ziekmaken en sexualiteit. 

Ook heeft het te maken met uitbroeden. In het Eeuwig Evangelie wordt Adam de eerste 

Christus genoemd, en David de tweede Christus. 

 

Wij zullen terugkeren tot de ADAMAH, tot DAVID, met zijn rivieren van bloed, de gradaties 

van overwinning, het heerserschap. 

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH, DAVID, in diepte 

betekent : DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke 

vuil. Dit is als een wassing. Vuil wast ons. Dit heeft te maken met het Christus-element, de 

URIM, het nachtzicht. DUWACH, het wassende element van de ADAMAH, heeft te maken 

met een paradijselijke URIM. 

Zo mag je ook komen tot de ADAMAM, de heilige stomheid, en de (A)DAHAM, de 

paradijselijke vloed en overweldiging. Dit zijn allemaal lagen in de ADAMAH, in DAVID, 

waartoe we moeten doordringen. De ADAHAM, de paradijselijke opspringende vloed kun je 

vergelijken met ADAM zelf, wat de paradijselijke dronkenschap betekent. Dit is waar de 

ADAMAH, DAVID, de tweede Christus, je naartoe wil leiden. DAVID is het Wapen van 

Christus, Zijn Bloed, oftewel Zijn Bloedvergieter. 

ADAMAH, DAVID, leidt tot zijn diepte, tot de ADAMAM, de heilige stomheid, de wachter 

van de mond, en tot het mysterie van de ADAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging, 

tot ADAM, de eerste Christus, de paradijselijke dronkenschap. ADAMAH, de bloedvergieter, 

overweldigd ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. Hier zijn de schatkamers van 

het paradijs te vinden. Nadat wij door APHAR zijn bekleed worden we daar naartoe geleid. 

Hierdoor groeien we nog meer in heerserschap, in ADAMAH, in DAVID. 

Christus beeldt het proces uit van de inwijding door sexualiteit als een bewapening in 

DAVID, en een wassing of vervuiling, als een dronkenschap, in ADAM. Dit zijn de twee 

kanten van Christus. Het is het werk van de URIM om met de THUMMIM in verbinding te 

komen. Zo ontvangen wij de Heilige Ziel. 

In dit opzicht is ADAM de beker van Christus. Deze beker spreekt van het lijden, waarin de 

dronkenschap te vinden is. Het lijden leidt namelijk tot de goddelijke verlamdheid, waarin 

God overneemt, door de overweldiging. In het Christus mysterie vinden we het David-

element, de ADAMAH, de paradijselijke grond, en het ADAM-element, voor wassing, 

vervuiling en bewapening, om zo tot de paradijselijke dronkenschap te worden geleid. Dit is 

waar Christus voor staat, en wat Hij verborgen houdt, wat ze eeuwen voor ons verborgen 

hebben gehouden. 

De ADAMAH, DAVID, is het teken van overwinning in oorlog, die ons op doet staan en 

toerust in de jacht. ADAM, dronkenschap, is hiervan het gevolg, naarmate wij groeien in 

David, de gradaties van heerserschap. Wij worden dronken van het bloed van de vijand. 



DAVID wijst terug op de waarheden in het paradijs. DAVID is de weg terug tot het paradijs, 

tot ADAM, wat ook in het Eeuwig Evangelie beschreven staat. 

In Psalm 51 bidt David tot de grote baarmoeder (racham) van God. Hij vraagt of de kastijding 

over zijn zonden weggenomen mag worden, of Pesha weggenomen mag worden. Daarna 

wordt er de kastijding van verlamdheid besproken, AVON. David vraagt om KABAC, een 

wassing, maar dit betekent ook betreden worden. Het is duidelijk dat David worstelt met de 

kastijding, zoals Jezus, vragende of de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij mag gaan. 

Hij vraagt om TAHER, de rituele wasssing, om vrij te komen van het verloren zijn, van 

eenzaamheid. Daarna vertelt hij dat hij voortgebracht was in de AVON, de kastijding van het 

verlamd zijn. Hij was voortgebracht als een verlorene door zijn moeder die met beesten lag, 

YACHAM. 

In het verborgene, wat hetzelfde is als stomheid, het niet spreken, CATHAM, geeft God hem 

oorlogs-taktieken. 

Weer vraagt hij om KABAC, betreden en gewassen te worden, om zo wit, blank, te worden, 

LABAN. 

De verlamdheid, de verbrokenheid, leidt tot vreze en beven, GIYL, en dat is ook zijn gebed. 

Daarna bidt hij om TAHOWR, de reinigings-rituelen, dat daardoor een hongerige ziel, LEB, 

in hem ontstaat. 

Ook bidt hij dat hij gevestigd mag worden tussen de ingewanden van offerdieren, QEREB, als 

overwinning over de vijand. 

David komt tot de God van zijn TESHUWAH, wat redding betekent als in overwinning. 

TSEDAQAH is de rechtvaardigheid van de Davidische koning Messias, wat Messiaanse 

kwaliteiten verleend aan de persoon van DAVID. Dit komen we dus ook weer tegen in het 

eeuwig evangelie. Daarom des te meer van belang dat we doordringen in de ADAMAH, de 

paradijselijke grond waarvan DAVID een archetypische personificatie is. David vraagt in 

Psalm 51 verlichting van het lijden, juist door het lijden te aanvaarden. Dit is te vergelijken 

met het Getsemane-gebed, waarin Jezus vraagt of de beker aan hem voorbij mag gaan, maar 

tegelijkertijd bidt dat God's Wil zal geschieden, en niet zijn eigen wil. David wil naderen tot 

de Vreze des Heeren. Het is dus eigenlijk een heel dubbel gebed, een worsteling. David wil 

van het éne lijden overvloeien in het andere, maar buigt tot de Vreze des Heeren. Hij wil rein 

worden, ook al weet hij dat dit betekent dat hij betreden moet worden, onder de voet gezet 

moet worden. 

De TSEDAQAH betekent ook wassing in de diepte (TSADAQ). 

In de grondteksten van de Psalmen wordt het heel duidelijk dat David de Moeder God 

aanbidt. 

In Psalm 55 zien we de pijlen van de Vreze des Heeren, als terreuren, komen over David. 

Deze terreuren worden de EYMAH genoemd, en ze komen van MAVETH, de verhongering, 

het geweld, ook in verband met de dood. Zijn ziel is inmiddels tussen de ingewanden van 

offerdieren, demonische vijanden (QEREB), beland, waar hij in Psalm 51 om bad. Het is juist 



zo dat als we de vijand hebben verslagen, dan komt de Vreze des Heeren vrij. Zo niet, dan 

mag je je afvragen of je de vijand wel verslagen hebt. 

We zien dat Vreze hem heeft overweldigd als een bedekking van bescherming, ook als 

kledingstukken, huiden van offerdieren, verslagen vijanden. We moeten dus komen tot de 

kledingstukken van de Vreze des Heeren. David bidt om de veren van een Babylonische 

koning, om EBER, als van een duif, YOWNAH, wat in de diepte WIJN betekent, en banket 

houden, want dan zou hij de duisternis inkunnen, UWPH en neerliggen in de goddelijke 

verlamdheid, toegang hebben tot de tabernakel, in diepte ook sexualiteit, SHAKAN. Dan zou 

hij ver weg vluchten tot de wildernis. Hij zou vluchten van RUWACH, de Heilige Geest. Dan 

zegt hij dat God zijn ziel heeft gered, gekocht. Het wegvluchten van de Heilige Geest om de 

ziel te redden, het strijden en overwinnen, verbreken van de Heilige Geest, zien we ook in het 

leven van Iyowb. Zo kon Iyowb afdalen tot de dieptes van de ziel, tot de bitterheden. In de 

grondteksten zien we vaak de nadruk op de ziel, en het loskomen van de geest. Door het 

Nieuw Testamentische pinksterfeest werd de nadruk meer op de geest gelegd, maar we 

moeten terug naar de bron, naar de grondteksten, en zo terug naar het paradijs. De 

pinkstergemeente heeft de Heilige Ziel verkracht en uitgedoofd door de extremen van de 

geest. Het Oude Testament, en dan vooral de vertalingen, verkrachte de moeder. De vader 

werd boven de moeder geplaatst, met alle gevolgen daarvan. 

David doet in de grondtekst recht aan de moeder. 

God zal de bozen neerbrengen in de bron, E'ER, van SHACHATH, wat leeuwenkuil betekent, 

leeuwenklem, om leeuwen mee te vangen, het graf, helleput. In de diepte betekent het 

verlamdheid. 

In Psalm 57 vlucht David voor bescherming in de vluchtigheid en schaduw, CHAKAH, van 

de rok van God. 

In Psalm 58 worden de bozen genoemd als 'hen die vijanden zijn van de baarmoeder, 

RECHEM.' Dit zijn dus degenen die de vader boven de moeder hebben gezet, en de moeder 

hebben aangevallen. 

De voeten moeten gewassen worden in het bloed van de vijand. Adam zal dan commanderen 

dat hierdoor kinderen worden voortgebracht (PERIY). Dit is dus een vruchtbaarheids-ritueel, 

de ware sexualiteit. Dit wordt genoemd de SHAPHAT, een theophanisch (Gods-verschijning) 

advent voor het laatste oordeel. 

In Psalm 59 maakt God een spel om de spot te drijven met de vijand. 

In Psalm 60 wordt Moab beschreven als het wasvat van David. Ook is Moab zijn vishaken. 

David was degene die Moab had verslagen en onderworpen. David bidt om Edom in te gaan, 

het land van de jacht, van SUW (Esav, Esau). Door God zullen we offeren (ASAH), door een 

leger, want God zal de vijand vertrappen. 

Psalm 61 zal één van de intiemste psalmen zijn. David zal vertrouwen op de geheime plaats, 

CETHER, van de rok van God, KANAPH. Deze geheime plaats is de vagina van God, en de 

baarmoeder. David zal hiertoe vluchten. 



In Psalm 62 wordt Jezus al in de grondtekst besproken, als Yeshuwah. Yeshuwah betekent 

redding, overwinning, en in de diepte betekent het in stand houden en wraak. 

David's ziel wacht op God, is stil, DUWMIYAH. Van God komt zijn Yeshuwah. God is zijn 

rots, en zijn Yeshuwah. God is zijn bescherming, MISGAB, zijn veilige en geheime hoogte 

(vaginale weg tot de baarmoeder). Dit is ook een plaats in Moab. Moab en zijn skelettentafel, 

een grote vijand van God's volk, die staat voor trots en voorspoed, en die betekent 'zaad van 

de vader' en 'verlangen'. Moab staat voor hebzucht. Zij doen aan mensenoffers en 

kinderoffers. David rekende met Moab af, en onderworp hen, en noemde hen zijn wasvat, zijn 

vishaken (Psalm 60). 

Dan gebiedt David zijn ziel om stil te worden, stom, DAMAM, om alleen op God te wachten. 

DAMAM is dus de weg tot God, en DAMAM is dus een diep gedeelte van de ADAMAH. 

David's koord, navelstreng, TIQVAH, is van God. 

Stort uw ziel, LEBAB, uit voor God. Ook staat er 'vergiet bloed' in de grondtekst. Zo kom je 

tot de leegheid. Er worden ten minste drie woorden voor ziel gebruikt in de Psalmen : LEB, 

LEBAB en NEPHESH. 

In Psalm 63 wordt het nog intiemer. David heeft hier een sexueel verlangen naar God. Zijn 

lichaam verlangt naar God, en dit verlangen is nogal in een hoge graad, tot het punt van 

goddelijke verlamdheid. Lichaam, BASAR, betekent ook het mannelijke vruchtbaarheids-

deel. In de diepte betekent het mannelijke geslachts-orgaan : boodschapper, prediker, drager 

van de getijden. David heeft dit verlangen, omdat hij in een land is waar geen zaad is, geen 

MAYIM. De ware sexualiteit is communicatie met God. 

Hij herinnert God in zijn bed, waar hij kreunt, mediteert, dierlijke geluiden voortbrengt, en 

fantaseert, HAGAH, in de nachtwakes. In de duisternis en de vluchtigheid van de rok van 

God, in de goddelijke vagina, roept David aanhoudelijk tot God. Dan zien we dat iedereen die 

een eed aflegd door God zal pronken. 

Wij bestormen de tempels van ZARALAHM. ZARALAHM was de in de bijbel geprofeteerde 

komst van David's koninkrijk, zijn troon, de wederopbouw. Natuurlijk hebben we het dan 

over een valse David. God bracht de simulator David, omdat David in zijn wortels vals was, 

zoals het gehele christendom. ZARALAHM was de openbaring van de valse David, de 

slachter. Het was een heidense oorlogsgod en dictator. Deze dictator eist volledige overgave. 

Met de opening van deze portalen komen er veel slangen vrij. Het gif van slangen verlamd, 

verlamd de spieren, en kan ook zelfs de hartspier verlammen. Dit is nodig om tot de nieuwe 

anatomie te komen. Waar een spier sterft, kan een genitaalse verbinding komen. Dit gebeurt 

in de ziel wereld. De materiele wereld zal wegvagen, overgenomen worden. 

In Psalm 65 wordt het nog intiemer. De NBG zegt : 'Tot U komt al wat leeft.' In de grondtekst 

staat : Tot U komt alle BASAR, wat vlees betekent, lichaam, en de mannelijke geslachts-

organen. 'Komen' is BOW wat ook binnengaan betekent, en aanvallen. God is een baarmoeder 

met een tunnel daartoe, waarin wedergeboorte plaatsvindt. Dat is telkens weer de boodschap 

die David in de grondteksten van de Psalmen brengt, maar die westerse vertalers hebben 

weggedrukt, omdat ze de vruchtbaarheid van God vrezen. Zij wilden niet dat een mens 

waarlijk tot God zou komen, maar dat de mens een slaaf van de markt zou worden. Het 

mannelijk geslachts-orgaan is potentieel gevaarlijk, daarom MOET het aan God toegewijd 



worden. God heeft hiertoe een BAYITH, een onderwereldse gevangenis. Ook heeft God een 

uitverkiezing, een BACHAR, in de zin dat hij uiteindelijk niet iedereen dieper toelaat. De 

BAYITH leidt namelijk tot God's paleis, de HEYKAL. Je kan dit dus allemaal vergelijken 

met een fuik waarin er gesorteerd wordt. In dit proces ontvangen wij de goddelijke 

verlamdheid die ons onderscheiding brengt, TUWB. SHAKAB is de goddelijke verlamdheid 

in dood en sexualiteit, die dus heel nauw verbonden zijn met elkaar, juist om die verlamdheid 

te bewerkstelligen. SHAKAB is het diepte-woord van SHAKAN, wat in deze Psalm genoemd 

wordt, en dit is de kracht van vestiging. Wij worden in dit proces gegrondvest. 

Het mannelijk geslachts-orgaan is dus een wapen wat door God gegrepen wordt voor de 

aanval. God maakt zo gladiators. Zoals we zagen heeft sexualiteit te maken met een oorlog, 

en ook met de dood, en dit alles om in de goddelijke verlamdheid te komen zodat God kan 

overnemen. Dit is wat de goddelijke vagina betekent. De goddelijke vagina beeldt de 

eigenlijke oorlog uit. De Psalm sluit of met het zeggen dat de vallei, het beeld van de 

goddelijke vagina, zich zal tooien met koren, het beeld van zaad. De vallei zal dan 

overwinnings-gejoel, RUWA, hebben. Dit is in de grondteksten ook de lelies, de 

schaamlippen. De vallei is een valstrik, een gevangenis, waar gladiators voor de oorlog 

worden opgeleid. Dit is de ware betekenis van sexualiteit. En deze vallei is dus heel erg 

selectief. Er moeten aan allerlei voorwaardes voldaan worden. 

Esoterisch gezien is dit ook waar Jezus doorheen ging. Hij moest de vagina van de dood in, 

om hierdoor te komen tot overwinning. In de baarmoeder van de onderwereld kwam hij tot 

wedergeboorte. Sexualiteit, dood en geboorte liggen dus heel dicht bij elkaar, en hebben alles 

met elkaar te maken. 

Ook ging het overwinnings-gejoel gepaard met overwinnings-liederen. 

Dan in Psalm 66 worden de onderwerelden, ERETS, opgeroepen om RUWA voort te 

brengen, niet alleen in overwinnings-gejoel, maar ook in krijgs-gejoel, vanwege de oorlog die 

nog gevoerd moet worden. Opmerkelijk is dat er ook staat dat dit tot God moet gebeuren. We 

zien dus dat de strijd ook weer tegen God is, tegen de ZUWR, zoals Yaakob streed met God 

op Pniel. Toetsen blijft dus belangrijk. Er staan namelijk nog steeds heel veel valse goden op 

de loer die hen willen meenemen. Wij moeten de toets-oorlog verklaren aan al wat zichzelf 

God noemt. Bedrog ligt namelijk op de loer. 

In Psalm 65 werd er in de grondtekst gezegd dat de communicatie zal gaan in en door de 

Vreze des Heeren. Dit is hoe een profeet werkt. In Psalm 66 wordt getoond dat God's werken 

te vrezen zijn, YARE. Alle onderwerelden, ERETS, zullen buigen voor God hierom. Ook zijn 

God's werken tot de kinderen van ADAM te vrezen. 

U bracht ons in het net, MATSUWD, als prooi, maar dit betekent ook burcht, bescherming. 

Daarna wordt het duidelijk dat door deze oorlog het belangrijk is om oorlogs-offers tot God te 

brengen. Dit is de manier waarop God met ons communiceert. Vreze des Heeren + oorlogs-

offers. 

 

 



Hoofdstuk 9. De Voorhangsels Van De Varkensjacht – De Sleutel Van David En De Psalmen 

 

 

 

 

Alles wat in ons leven gebeurt is een schaduw van wat Moeder God doet. Wij leven onder een 

sluier, achter een zegel. Ons leven wordt tot in de kleinste details gearrangeerd. Moeder God 

is hoog cryptisch hierin. 

 

De Orionse NACHNA-varkens hadden sluiers gemaakt om zichzelf af te schermen tegen de 

goddelijke varkensjacht. Zij schiepen een hele reeks van sluiers : 

 

1. Het Zwarte Boeddhisme – De Ruiter op de Draak 

2. Het Keizerrijk van Zaralahm – De Draak 

3. Het Christendom 

4. De Goreaanse Sluier 

 

Eigenlijk zijn dit allemaal Goreaanse Sluiers min of meer. De Moeder God zegt : 'De 

mannelijke suprematie moet sterven.' Wat opviel was dat ze een enkelbandje droeg. Dit wil 

niet zeggen dat we zomaar klaar zijn met de sluiers. Moeder God heeft zich diep in deze 

sluiers verweven, om ons te bereiken. ZARALAHM is het valse koninkrijk van David. In de 

Psalmen is er een strijd tussen de Moeder God en ZARALAHM. Daarom is het zo belangrijk 

om in de diepte van de Psalmen te gaan. Alleen door klaar te komen met het David Mysterie 

kunnen we de mannelijke suprematie overwinnen. Ook het Eeuwig Evangelie laat deze 

noodzaak zien. 

 

In Psalm 68 wordt God voorgesteld als de RAKAB, de rijder, door de woestijn, door de 

wildernis. Er is een oproep om te triomferen, ALAZ, voor God. 

 

God leeft in de MA'OWN, een beestenhol. In de diepte is de MA'OWN : OWNAH, 

cohabitatie, de geslachtsdaad, een intieme relatie ZONDER huwelijk, samenwonen. Dit is een 

vaderloze plaats, YASHOWN, van vrouwen ZONDER man, ALMANAH. Weer sluit dit aan 

op de grondteksten van Iyowb. 

 



Psalm 69 – 'Geef me de overwinning, want het zaad komt in mijn ziel.' 

David komt in diep zaad, MAYIM. Hij komt in de vloed van het paradijs, tot ADAM. Dit gaat 

gepaard met weeklacht. Het zaad overtuigt hem van schuld, en hij ziet de vijand om hem 

heen. Het zaad heeft zijn ogen geopend. Het is oorlogs-openbaring. 

Dan getuigt David dat hij nu behoort tot de ZUWR, zoals Iyowb ook tot de ZUWR behoorde. 

Dan bidt hij dat hij verlost mag worden van het zaad. Hij vraagt dan of hij toegang mag 

hebben tot de grote baarmoeder van God, racham. David klaagt dan dat zij hem gal gaven, een 

bitter gif, RO'SH, en azijn in zijn dorst gaven ze hem te drinken, wat dus heel Messiaans is, 

want dit gebeurde met Jezus aan het kruis. Dit is wat het zaad doet. Het is een kruistocht. Het 

zaad leidt tot de baarmoeder, de dood, waar wedergeboorte is. 

Hij klaagt dat ze hem vervolgen die God heeft geslagen, en dat ze de pijn berekenen van hen 

die God heeft verwond. 

 

Psalm 71 – God zal hem opbrengen vanuit de TEHOWM van de onderwereld : dieptes, abyss, 

vagina 

 

TEHOWM = oer-oceaan vol van zaad – de dood, het graf 

David verlangt naar de wedergeboorte in de baarmoeder 

 

TEHOWM betekent in diepte : chaos, verwarring, vertering, gebrokenheid, verpulvering, 

lawaai, HAMAM 

 

en dit betekent in diepte : woede, beestengebrul, rouw, HAMAH 

 

De mannelijke suprematie zal sterven, maar in David kunnen mannen wel groeien in 

heerserschap ONDER de tuchtraad van de Moeder God, de ZUWR. Alleen in David kan dit, 

en alleen in David zal dit worden toegestaan, omdat hierin een noodzakelijk element voor 

mannelijk heerserschap vastgelegd is. David is allerbelangrijkst omdat zoals het Eeuwig 

Evangelie zegt in hem het geheimenis van de messias vervuld is. David is de sleutel tot het 

Christus mysterie. Het mysterie van David wordt in het Eeuwig Evangelie één van de 

machtigste raadselen van alle tijden genoemd. 

 



Psalm 84 – De BASHAR, het mannelijk geslachtsorgaan, van David is geopend en roept het 

uit voor God. Ook zijn ziel roept het uit voor God. Gezegend zijn zij die in de onderwereldse 

gevangenis, BAYITH, van God wonen. Zij zullen pronken, opscheppen : HALAL, tot God, 

oftewel zij zullen een vrijmoedigheid hebben tot God. Ze zullen assertief zijn, nadat God met 

hen heeft onderhandeld. Aan het einde van de psalm is David een bewaker van de BAYITH. 

 

Psalm 88 – MAYIM, zaad = toorn van God. Zaad brengt ons tot het diepste van de put, snijdt 

ons van alles en iedereen los. 

 

Hoofdstuk 10. De Tiende Plaag 

 

 

 

 

Het is wel zo dat de grondteksten van de Psalmen meer over sexualiteit gaan dan de 

vertalingen gewoonlijks laten doorschemeren. Psalm 149 zegt : 'Laat de heiligen triomferen, 

ALAZ (beloningen ontvangen in de overwinning). Laat hen in overwinnings-gejoel zijn, 

RANAN, en dit alles tijdens en in de MISHKAB. Nu, MISHKAB is een woord in de 

grondtekst wat 'neerliggen voor sexueel contact' betekent. 

 

Laat een mes gemaakt van tanden in hun hand zijn, YAD, maar YAD betekent ook mannelijk 

geslachtsdeel, en dan gaat het verder : om wraak uit te oefenen over de heidenen en te offeren, 

ASAH. Om naties te kastijden, om hun koningen aan te vallen en te binden, ACAR. Aan te 

vallen met vlammende pijlen, en te binden met ketenen, ZIYQOTH. Om oordeel te brengen. 

 

Dit is dus het ware werk van de genitalien en de sexualiteit, een heilige opdracht. In het 

paradijs bestond de mens geheel uit genitalien, als één vruchtbaar geheel. 

 

Verder staat er in Psalm 149 : God zal de armen en de zwakken versieren met Yeshuwah = 

Overwinning. 

 

In Psalm 144 onderwijst God de YAD, of het YAD-lichaam tot het voeren van oorlog. 



 

Wij kunnen geen ijzer met handen breken. In moeilijke situaties moeten we bidden om gnosis, 

om profetische openbaring, en die zal komen op God's tijd, niet onze tijd. 

 

In Psalm 142 klaagt David dat niemand hem tot een necromancer bracht toen hij het moeilijk 

had (DARASH). 

 

Psalm 139 – God's gedachten en doelen = REA. 

 

Psalm 137 gaat over de kinderen van EDOM, de kinderen van Esau, SUW (Esav). Er wordt 

geklaagd dat de kinderen van EDOM, het jagersvolk, Jeruzalem naakt en leeg, ARAH, wilden 

maken. Dan zegt de Psalm : 'Gelukkig hen die deze kinderen zal grijpen en tegen de rotsen zal 

verpletteren.' EDOM wordt hier de dochter van Babel genoemd. Er wordt dus onderscheid 

gemaakt tussen jagers en valse jagers. EDOM heeft ook een vals deel. Daarmee wordt in deze 

Psalm afgerekend. 

 

Pinksteren is oorspronkelijk een offerfeest, ook wel 'het feest der eerstelingen' genoemd, 

waarin de eerstelingen van de oogst en het vee geofferd moest worden tot God. In Psalm 135 

wordt nog even aangehaald dat God de eerstelingen sloeg van het volk waar de Israelieten 

slaven van waren. God sloeg ADAM en de BEHEMAH (pre-adamieten) hiervoor. Dit was 

dus een goddelijke aanslag op Pinksteren zelf, de tiende plaag. Men bleef hangen bij 

eerstelingen door Jezus en de Heilige Geest te verafgoden, en verder niet om de gnosis te 

bekommeren, de profetische doorgang. 

 

Pinksteren is het feest van kindermoord, het feest van Moloch. Dit is waarom God de 

eerstelingen van de vijand moest slaan. De vijand verafgode de eerstelingen. Dit is waarom de 

tiende plaag kwam, en waarom Iyowb moest afrekenen met de geest. Hij moest doorreizen tot 

de ziel. Ook David moest de geest achterlaten. De tiende plaag resulteerde in de exodus. 

 

De macht van pinksteren is een hele diepe. In de reis door de oer-leegte kom je uiteindelijk bij 

de kinderen. Zij dragen woede, vrees, depressie, eenzaamheid, haat, bitterheid, verwarring, 

chaos, allemaal eerstelingen van het kruis, eerstelingen van de kinderen, als zaad wat gezaaid 

moet worden. Het zwarte boeddhisme wil dit zaad uitdoven. Al deze religies hebben niet veel 

op met het kind. Ze willen de religies zwaar volwassen houden, en de eerstelingen offeren, 

uitdoven en verafgoden, verslinden, opzetten en ga zo maar door. Het is een handel. De vrucht 

van de geest heeft geen ruimte voor deze kinderen die zo zwaar toegetakeld zijn. Deze 

kinderen behoren tot de bitterheden van de ziel, een diepere weg, een dieper kruis. De ziel 



leeft in de diepte van de aarde, terwijl de geest rondzweeft in de lucht. Wij moeten dieper 

doorgraven. Alles wat niet goed en diep geworteld is zal door de wind, de geest, weggenomen 

worden. 

 

Als wij vasthouden aan onze eerstelingen, dan zal de tiende plaag ons treffen. Wij moeten 

alles op het altaar leggen, ook ons kruis. Al onze emoties mogen we zaaien op God's akker. 

Zo mogen we weer kind worden. Het is dus allemaal heel dubbel, en de Heere wil dat we deze 

paradox leren begrijpen. De tiende plaag zal komen, en er zal een grote uittocht zijn. Het kind 

was misplaatst, maar zal opnieuw zijn richting vinden. 

 

Wij zagen dat de vagina een gevangenis is, een arena, of leidende tot een arena. De vagina 

wordt beschreven als de BAYITH, de goddelijke gevangenis. In Psalm 134 wordt het 

duidelijk dat het van belang is dat de slaven van God, de EBED, wanneer zij de nacht 

(LAYIL) ingaan, staan in de BAYITH, de vaginale gevangenis van God. Staan is AMAD, wat 

ook vastraken betekent. Niet alleen moeten wij vastraken in de vaginale gevangenis, maar ook 

betekent het dat we een slaaf moeten worden van de vaginale gevangenis. Zoals we zagen 

worden we hierin tot de oorlog gebracht, de arena. AMAD betekent ook een oorlogs-positie, 

en vertraging, tot het punt van 'stoppen'. Wij ontvangen in de BAYITH, in de vaginale 

gevangenis, de goddelijke verlamdheid, zodat God kan overnemen. De Psalmen zijn in diepte 

de openbaring van de Vagina van God. Dit is de ware betekenis van de Exodus, en het 

'uitgaan uit Babylon'. AMAD is ook aanhoudendheid. Dit gebeurt tot Yehovah-ASAH, de 

God die offert. 

 

Hierin wordt het mannelijke geslachtsdeel (hoofddeel of top van het hoofddeel, RO'SH, het 

begin) gezalfd door het vaginale vocht, wanneer er samenkomst is. De SHEMEN is de 

goddelijke vaginale olie, goddelijk vet van de vrouw. Dit vloeit langs het lichaamshaar tot de 

gevechtsrok, tot de mond, of gewoon tot de bron, de PEH, wat ook put betekent. Dit wordt 

beschreven als de dauw van Hermon, bedoeld om neer te laten knielen voor het ontvangen 

van promoties. Dit wordt gebracht in Psalm 133. 

 

De hoer gebruikt een vals vaginaal vocht om haar dienstknechten te zalven. Haar vaginale 

vocht begint te vloeien wanneer zij vals volwassen wetticisme ziet, legalisme, zoals geld, 

gedwongen, giftige medicijnen, gemanipuleerde spieren, drugs, steroiden, prosperity, luxe 

artikelen, giftige cosmetica, vlees, ouderdom worship (grootouders cultussen), kerken, en ga 

zo maar door. Zij bekrachtigt ook juist deze dingen, zodat de mens niet tot de genitaalse 

verbindingen komt. Zij maakt Saturnus en Rigil Kent groot. Zij houdt het keizerrijk van 

Zaralahm in stand. Dit valse vaginale vocht stinkt, en hangt in de lucht, klaar om aan te 

vallen, als een joker kaart. De hoer is als een klein jongetje met grootheidswaanzin. Wij 

moeten hier doorheen prikken. Wij moeten wederkeren tot de Moeder God, anders zal dit 

valse chemische vaginale vocht onze hoofden innemen. 

 



In Psalm 132 staat dat de gezalfde de kroon van de Nazireeer zal ontvangen (NEZER). 

 

In Psalm 131 staat dat de ziel een kind is wat gespeend moet zijn aan de Moeder, om zo tot 

stilte te komen (DAMAM). Dit is ook stomheid in de grondtekst. Zoals we zagen is 

ADAMAM, DAMAM, een element van de ADAMAH, de diepere grond van het paradijs, 

onder de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. 

 

 

Hoofdstuk 10. Het Spreken In Tongen In Het Oude Testament 

 

 

 

 

 

We zagen dat in de grondteksten David toegewijd is aan de Moeder God. Wij moeten langs 

deze rode draden geinitieerd worden willen wij ontkomen aan de boze machten van Gor. Er is 

dus een verschil van dag en nacht tussen de oorspronkelijke grondteksten en de vertalingen. 

 

Psalm 129 – God heeft de koorden van de kwaadaardigen losgesneden/ afgesneden – ABOTH 

= spieren. 

QATSATS = gesneden in twee stukken. 

RASHA = criminelen, schuldig, vijandig tot God 

 

Psalm 126 – Toen de Heere ons uit de gevangenschap terugbracht was onze mond (bron, 

vagina) gevuld (male = BEWAPEND) met gelach en spot, en onze tong (lashown = TONG 

VAN VUUR) met rinnah = oorlogsgejoel (ringing cry), overwinningsgejoel, oorlogsliederen 

en overwinningsliederen tezamen met proclamaties, pleiten, verzoek, smekingen, 

onderhandelen door gebed, een nederig verzoek om hulp van iemand in autoriteit, 

communicatie met een god, aanbidding, een gebed om triomfering. 

Dit heeft zijn wortels in ranan – overwonnen worden. 

Dit is dus eigenlijk wat het spreken in tongen is. 



 

RINNAH is in het zaad van tranen/ bitterheid, 

om te binden, verzamelen, ALLUMAH met gevangenen, wat zijn wortels heeft in ALAM = 

stom, gebondenen 

 

Psalm 125 – YALAK = zombificatie (dood maken en tot leven brengen) van de bozen. 

 

Psalm 124 – zaad, mayim, als een test-vloeistof 

toornend zaad, trots 

de valstrik (de agent van rampspoed/ verlies) is kreupel gemaakt en verminkt 

 

Psalm 123 – David richt zich op de YAD van God zoals slaven zich richten op de YAD van 

hun meesters en meesteressen. Het gaat hier om geslachtsdelen. 

 

Psalm 122 – In de gevangenis van God – BAYITH zijn tronen van test, mishpat, gevestigd, de 

tronen van de gevangenis van David. 

 

Psalm 121 – David kijkt op tot de promoties, har. 

 

Psalm 119 – het wordt aangemoedigd necromancie, contact met de onderwereld 

(shamanisme) te zoeken, darash. zalig zijn de necromancers/ shamanen. 

 Ik opende mijn mond en had bloedlust, want ik verlangde naar uw geboden. Mijn 

vlees (bashar, mannelijk geslachtsdeel) beeft (ook : van boosheid, van erectie, van het 

opstaan/ de opstanding) vanwege de vreze voor u, en ik ben bang voor uw oordelen. 

Dit is mijn vertroosting, bekering, in mijn aandoening, armoede. 

Armoede leidt tot bekering, want uw woord heeft mij laten luisteren en gehoorzamen 

(chayay). 

 

Armoede – Profetisch Woord – Bekering – Luisteren en Gehoorzamen 



 

Ik bind (SHA'A) mijzelf in uw geboden die ik heb liefgehad = AHAB = sexueel contact. 

David had een sexuele relatie met God's geboden. 

 

Ik zal trots wandelen want ik zoek de wetten van de necromancer/ shamaan (darash). 

 

Slaaf (EBED) – toegewijd aan vrees. 

 

Maak mij luisteren en gehoorzamen door mij te treden. 

 

Psalm 118 – De eeuwige straf, schuld, checed. 

David zal zijn vijanden besnijden. 

God is een psalm. 

 

De rinnah (oorlogs en overwinningsgejoel) en yehuwah (overwinning) zijn in de OHEL, 

wildernis, tent van wilde beesten, in het zuiden, in het offeren (ASAH). 

 

Ik zal niet sterven, maar een slaaf worden (chayay) om het oordeel van god voor te bereiden. 

 

Belijden = YADAH 

Wortels = mannelijk geslachtsorgaan (YAD) 

Belijden dat de schuld en straf is voor eeuwig. 

 

Psalm 117 – Doctrine, waarheid van oordeel is eeuwig. 

HIERIN : 

pronk voor God. 



Halal = trots, bezitten, zelf-aanbidding. 

Dit gebeurt wanneer checed, eeuwige straf en schuld, ons heeft overwonnen, groter is dan ons 

in kracht (GABAR). 

 

Psalm 116 – David heeft een sexuele relatie met God, AHAB, omdat God in het Aramees de 

vagina heeft opengespreid, en dit openspreiden is in het Aramees een valstrik, als een val 

zetten. 

Dan zegt David dat hij werd gebonden door verhongering en omsingeld. verhongering = 

maveth, wat ook geweld en straf betekent. 

 

En hij kwam in de baarmoeder van de hel waar hij de vrouwelijke rivaal vond, de TSARAH, 

ook de grote verdrukking. Dit was om hem te binden en stom te maken. In wortels : 

belegering, paniekstoornis, stress. 

 

De touwen van honger (maveth) hebben hem gebonden en omsingeld. Hier vond hij de 

twistzieke vrouw, de TSARAH, en torment. 

 

Psalm 117 – shabach = contact met de doden/ onderwereld als een gebod. want zijn 

bestraffing en doctrine is in de eeuwigheid. 

 

Psalm 115 – ERETS, de onderwereld is gegeven aan de kinderen van Adam. Door Adam 

hebben we de toegang tot de onderwereld. Het is Gods gave aan ons. God offert datgene wat 

zij heeft verlamd (gebogen). Het werk van Adam's geslachtsdeel = het wegen – 

weegmaatstaven. 

 

Al met al heeft het spreken in tongen in de grondteksten van het Oude Testament dus een hele 

sexuele betekenis, wat als doel heeft te overwinnen wat onder ons is gesteld en ons te 

onderwerpen aan datgene wat over ons is gesteld. Dit is dus wat oorlog uiteindelijk inhoudt. 

 

 

Hoofdstuk 12. De Psalmen – Het Dodenboek Van David 

 



 

 

 

 

De grondteksten van het Oude Testament beschrijven de shamanistische reis van David door 

de onderwereld. Hij gebruikt hiervoor Adam als sleutel, de paradijselijke dronkenschap. Het 

is een reis door de goddelijke vagina tot de baarmoeder van de Moeder God, tot de 

baarmoeder van de hel. Opvallend is dat dit een reis is van bestraffing, want de bestraffing 

leidt tot gehoorzaamheid, of liever gezegd tot 'luisteren en gehoorzamen', de goddelijke 

slavernij, chayay. Daarom moet deze bestraffing eeuwig zijn, checed. Wij zijn op weg naar 

het eeuwige kruis. Met minder moeten wij geen genoegen nemen. Het lijden is geenszins 

tijdelijk. Het lijden is eeuwig, maar de betekenissen zullen veranderen, en de gevoelswaarden 

zullen veranderen, zodat het geen probleem meer is, maar meer een spel, en een 

communicatie-systeem. Ascetisme is iets eeuwigs. Er is een eeuwig verbond tussen pijn, 

bloed en zaad, zoals er een verbond is tussen honger, sexualiteit, geboorte en dood. Dit zijn 

eeuwige elementen die in de juiste context geplaatst moeten worden, in de juiste 

verhoudingen. Dat is dan ook het doel van de reis van David. 

 

In deze reis komt hij dus tot de TSARAH, de vrouwelijke overweldiging, om hem te binden 

en stom te maken. Dit is dus de uitstorting van de oorlogvoerende Moeder God, de Valkyre, 

of Valkyrie. Zij bindt hem in de wetten des Heeren, en voert recht over hem. Het is het proces 

van sterven en opnieuw geboren worden, een beetje zoals de zwarte weduwe spin, die haar 

partner opvreet na de geslachtsdaad. Dit heeft dus allemaal een hele hoge Davidische 

betekenis. Ook komt dit beter tot uiting in de verhalen van David en Batseba, die een hele 

diepe esoterische betekenis hebben, wat ook uitvoerig wordt besproken in het Eeuwig 

Evangelie. Hier komen ook de positievere betekenissen van Batseba aan bot. Ook is dit dus 

heel Simsonitisch. 

 

Als er al dan niet een huwelijk plaatsvindt, dan is dit tijdelijk, als een maaltijd, als een portaal. 

De Moeder Godin kan nemen als door een huwelijk, maar dit als een tijdelijke strategie, als 

een middel. Wij worden niet op één lijn met haar gesteld. Dat is veel te gevaarlijk. Wij 

moeten lege vaten zijn. David kwam tot die leegte in zijn dodenreis. Het was een reis van 

honger, maveth, waarin hij alles moest afleggen. Laten we goed in de gaten houden dat David 

als de ADAMAH de diepere paradijselijke onderwereld is. Door David gaan wij in. Dit is een 

belangrijke en zelfs noodzakelijke sleutel. Deze sluier is opgesteld, en wij moeten hier 

doorheen. 

 

Het vasten, de honger, wekt deze Adamitische sleutel op, om tot Checed en Tsarah te komen, 

de heilige eeuwige verdoemenis, waarin de Moeder God zich openbaart. Dit bewerkstelligt 

Chayay, de heilige slavernij. 



 

CHECED – TSARAH – CHAYAY 

 

Deze driehoek wordt dus opgewekt door honger. Wij moeten hierin zeer gedisciplineerd zijn, 

en geen deel hebben aan luilekkerlands-praktijken. Wij moeten ons afzonderen, onszelf 

beteugelen, onszelf tot slaaf maken, om geen deel te hebben aan de tafel van Moab. David is 

in strijd tegen Moab, het beeld van de hebzuchtige, materialistische, koopgrage maatschappij. 

Moab zal vallen. In het Eeuwig Evangelie zal de markt vallen door de panter, de vrouwelijke 

vluchteling in Gor die haar toevlucht zocht in het oerwoud. De panter wordt beschreven als 

degene die 'de ruiter op de draak' verslaat. Ook staat de panter in verband met David zelf. 

David is de vechtslaaf van panters. Ook is hij een jagers-slaaf, en heeft geleerd Yaakob en 

Suw te balanceren. 

 

In het Aramees in Psalm 149 zijn bestraffingen de sieraden van de armen. Hier is een oproep 

om tot het bed te komen als tot een oorlog, of onderdeel van een oorlog, om hier hard, sterk 

en overwinnend te worden. Dit is dus een Davidische oproep. 

 

In het bed vindt SARA plaats in het Aramees. Dit betekent niet alleen gevangen nemen en 

vastbinden, maar ook bewapenen tot een gladiator of vechtslaaf in de context van het woord. 

Het bed is dus een plaats van oorlogs-initiatie of arena-initiatie. Ook betekent het forceren. 

Hier wordt de slaaf dus geprogrammeerd met opdrachten. Ook is SARA omsingeling. SARA 

of SARAH is de twistzieke, spottende vrouw van Abraham, een beeld van de TSARAH, de 

grote verdrukking. Zij leidt tot CHECED, de eeuwige bestraffing, het eeuwige kruis. 

Vandaaruit moet er heilig torment uitgeoefend worden. Hier kunnen we dus niet aan 

ontkomen. 

 

Psalm 148 

 

In het Aramees betekent het woord 'hel' of 'hayl', of 'haylawan' letterlijk hemelse machten, 

heerscharen, hemels leger, waarin hemel dan weer belegering betekent. Dit is de kracht die 

men in het bed moet ontvangen. Telkens weer wordt er opgeroepen tot het pronken hierin, als 

in goddelijke trots. Het is een wapen. Natuurlijk kan dit dus alleen maar in de diepe 

dronkenschap van het paradijs gebeuren, de Adam-sleutel. In het Aramees betekent prijzen/ 

pronken 'polijsten', ook als een test-worsteling met God, om te zien wat iets waard is. Dit is de 

Jaspis, de Jasper, de steen van Benjamin, oftewel de Yashapheh, wat ook zachtheid betekent, 

en staat voor de creatieve kracht van de heupen. Dit is ook wat 'Christus' in diepte betekent : 

gezalfd worden door inwrijving, polijsten, hameren, en ook gezonden om te zalven. Jezus was 

de gehamerde, en hamerde zelf ook, als de timmerman. Hij was de getredene, maar ook de 



treder. Het is het beeld van de goddelijke vagina. Daarom is het zo belangrijk om het Jezus-

zegel te verbreken. Ook is deze steen de steen van Zilpa, de steen van het wenen. 

 

Dat God Jezus zond als weg tot de hemel, was om de vagina als de weg tot de baarmoeder, te 

verbergen in het Saturnische Complot. In de Moeder Bijbel wordt de vrouwelijke Jezus 

besproken. De vagina is het beeld van de initiatie tot de hogere kennis. Het is een pad. Dit pad 

is in Christus verborgen. Het Eeuwig Evangelie bespreekt Adam als de eerste Christus en 

David als de tweede Christus. Dit zijn de sleutels tot dit pad. 

 

 

Hoofdstuk 13. Geheimenissen Van Psalm 63 – David En De Verboden Vrucht 

 

 

 

 

 

We zijn aangekomen tot de dieptes van de tempel van ZARALAHM, waar vele esoterische, 

Davidische schatten opgeborgen liggen die noodzakelijk zijn voor onze doorgang. Als wij niet 

door deze sluiers heengaan zullen wij sterven. De wildernis zal de tempel van ZARALAHM 

overweldigen en openbreken. Wij moeten door de gnostiek komen tot de diepere 

schuilplaatsen om zo geen deel te hebben aan de plagen die over ZARALAHM gaan komen. 

 

De vagina wordt vandaag de dag veelal verkeerd voorgesteld, als een genotsmiddel, of een 

middel om kinderen te krijgen. De goddelijke vagina in de Aramese grondteksten heeft als 

doel de oorlog. Het bereid voor op de oorlog, als 'gezalfd om te zalven'. De goddelijke vagina 

bewapent de strijder, zalft of liever : vervuilt, verft, pierced, de strijder, door rituele 

insnijdingen. De goddelijke vagina is de besnijder. Daarom zal een Davidische shamaan daar 

doorheen moeten. De goddelijke vagina bereid voor op de oorlog en de jacht. Dit is wat 

Christus voorstelt, en in de moeder bijbel is dit een vrouwelijk element. Het Saturnische 

Complot veranderde de Christus-dynamiek als iets mannelijks waar de vrouw haarzelf aan 

moest onderwerpen. 

 

Ons wapen zal nu niet de botte bijl zijn, maar de gnostiek. Weldra zal de diepere gnostiek zich 

openbaren als een doorgang voor ons. 



 

Zoals we zagen is de goddelijke vagina ook de ontwapening, als een valstrik, die ons eerst tot 

de leegte brengt. Alle wapenen van de boze zal Zij afdoen. Ook in het Aramees, in Psalm 63, 

verlangt het mannelijk geslachtsdeel van David naar God. In het Aramees betekent het woord 

BY ook smeken. David is hier in de wildernis van Judah, waar geen zaad stroomt, geen 

MAYIM. Judah betekent in diepte : het belijden van zonden. 

 

Hij verlangt om de massa, stevigheid (SON) van God als vrouw te zien, als in een visioen, in 

extase (CHAZAH, Hebreeuws), vergelijk Adam, de dronkenschap van het paradijs. 

 

Checed, de eeuwige schuld en straf, is beter dan het leven en behoudenis (HAYYIN, HAYE, 

Aramees), zegt Psalm 63. De eeuwige verdoemenis wordt hier dus heel hoog aangezien, als 

iets positiefs. Het is een manier voor David om zich te verliezen in God als vrouw. 

 

6 Als met vet en merg word ik verzadigd,  

mijn mond looft met jubelende lippen,  

7 wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede,  

in nachtwaken over U peins. 

 

In de Aramese grondtekst zien we iets opmerkelijks. David wordt met vet verzadigd, 

TARBA, TRAB, wat dierenvet betekent, en dan vooral verboden dierenvet. Ook betekent het 

'de verboden vrucht'. De vaginale reis heeft hem klaar gemaakt voor de gnostische vrucht. 

David eet hier dus van, en in het Hebreeuws wordt zijn 'nephesh', zijn ziel, hiermee verzadigd. 

Ook wordt hij in het Aramees hiermee gezalfd. De Aramese Psalm 63 is daarom een 

esoterische sleutel tot het paradijs. Het komt door het richten op Checed en de Tsarah. Het is 

een hoge graad van Davidische overwinning wanneer de esoterische Aramese essentie van 

Psalm 63 wordt bereikt. 

Genade is in het Aramees hetzelfde als 'gebeden', en 'toewijding'. Het is het denken en leven 

door bepaalde tabletten, als door gedenkstenen. Dit komt aan de orde in Psalm 51 nadat David 

in de strikken van Batseba terecht was gekomen. In het Hebreeuws is deze Genade de 

baarmoeder. David wordt hier getraind tot gebed en toewijding aan de Moeder God. Dat is 

dus wat 'genade' daadwerkelijk inhoudt. 

Psalm 63 maakt verder duidelijk dat we alleen tot de Moeder God kunnen komen door de 

jacht. 

 



Hoofdstuk 14. Honger Of Hebzucht ? 

 

 

 

 

 

In het Aramees is de goddelijke sexualiteit een zoektocht naar genade, oftewel een zoektocht 

naar de eeuwige gebeden en toewijding (Hebreeuws : AHAB, Psalm 116). Ook betekent dit : 

zuigen, naar binnen nemen, als een soort van aftasten. De goddelijke sexualiteit is in het 

Aramees een gebed op zichzelf. Dit was gaande tussen God en David in Psalm 116. Het 

gebed is in het Aramees hetzelfde als luisteren door het oor/ vagina, en het betekent ook een 

net uitspreiden, een val zetten. Het is dus een heel vaginaal iets. 

 

David wordt overweldigd door 'honger', ULSANA in het Aramees. Dit betekent ook 

belegering, hemel. De hemel is een plaats van vasten, als een oorlogs-strategie. God vangt ons 

door honger. Wij moeten dus af van het beeld dat de hemel een soort van luilekkerland is. Het 

is een plaats van discipline. 

 

Dus we hebben te maken met het Saturnische complot, naast de kannibaalse tijgers van Rigil 

Kent, die iedereen als een snack zien, waar ook de hele 'porno industrie' op gebouwd is, en de 

media. Het is altijd de vraag : komen wij tot een diepere honger, of schakelen we over tot 

kannibalisme. Als we kannibalen worden, dan is alles verloren, en wordt de gnosis gesloten. 

Ook Capricorn en Pluto geven kannibaalse energieen af. Daarom moet de oorlog in het rijk 

van de ziel overgaan in de jacht, anders grijpen kannibaalse geesten ons en maken ons één van 

hen. 

 

Wat is goddelijke sexualiteit, of vruchtbaarheid ? Heeft dat iets te maken met hoe de porno 

industrie vandaag de dag werkt, of hoe de media en het educatie systeem het probeert uit te 

beelden, en zijn miljoenen programmeert ? Nee, volstrekt niet. Goddelijke sexualiteit heeft 

niets met hebzucht te maken, maar alles met het goddelijke vasten, de honger, het leeg 

worden voor God, zodat Zij ons kan bewapenen voor het gevecht. In de tegenwoordigheid 

van God worden wij 'uitgehongerd' op alle gebieden, als een grote ontwapening. Dit om later 

de bewapeningen van God te ontvangen. Je kan het bijna een goddelijke zombificatie noemen. 

In dit proces zal God je min of meer negeren, om Haarzelf te richten op de vrucht, de nieuwe 

creatie. Het oude zal moeten sterven. Wij worden dus in dit proces op allerlei manieren op de 

proef gesteld. Het is een wedergeboorte. Al vroeg na de nieuwe geboorte wordt de 

pasgeborene in het gevecht geplaatst. Wij zijn geboren om oorlog te voeren. Ook hierin zullen 

we vele oorlogen moeten verliezen. Het zaad moet sterven. Wij mogen nooit vroegtijdig tot 



overwinning komen. Grijpen we de overwinning te snel, dan zal onze ziel daartoe schade 

lijden. Wij moeten leren lijden en aanvaarden. Overwinning wordt stapsgewijs behaald. 

 

De honger is dus de goddelijke sexualiteit, terwijl de hebzucht de ziel daadwerkelijk doet 

afsterven en een schijn-sexualiteit opwekt die als doel heeft de massa's te misleiden en tot het 

verderf te brengen, kinderen te maken. Altijd weer moeten wij kiezen tussen honger of 

hebzucht, en dat vergt een enorme discipline, en zal uiteindelijk bepalen wat onze 

eindbestemming is. Discipline is een zeker pad tot de eeuwigheid. Daarom moeten we nu al 

beginnen onszelf te kastijden. De zelf-tucht is een belangrijke sleutel tot de eeuwigheid. 

 

Zoals met alle scheppings-projecten gebeurt dit eerst in het hoofd van God, in fantasie, als een 

voorproef. God fantaseert het eerst, en komt door de fantasie in een trance of extase. Door een 

dikke leren nekketen worden God's wetten om onze hals gelegd, zoals dat in Spreuken wordt 

beschreven, en wat ook een doel van de strijd is : hogere toewijding aan God. Dit komt weer 

terug in gebeds-tabletten, psalmen. Die goddelijke nekketen kan soms zeer strak zitten tot het 

punt van ademnood. Dit wordt ook uitvoerig beschreven in de stukken over de schepping in 

Genesis en over het ingaan tot het beloofde land door het voeren van oorlog. Het is om de 

boze geest, de boze adem, in ons te laten sterven. 

 

Als de oude natuur in contact komt met de donkere leren halsketen van de Pentateuch en de 

Spreuken, dan begint het te brullen en in paniek te raken. De oude natuur komt in aanraking 

met de Wet en de Tucht. Als de oude natuur gewoon rustig blijft, dan mag je jezelf afvragen 

of je wel te doen hebt met de goddelijke halsketen. 

 

 

Hoofdstuk 15. Geheimenissen Van Psalm 1 In De Aramese Grondteksten 

 

 

 

 

 

Aramees, Psalm 1 : 

 



Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. 

Welzalig = TAWB = bezit, owned, een product van goede, fijne kwaliteit, een uitverkorene, 

het beste, veel 

 

In het Aramees is de geslachtsgemeenschap een reis, ORAH, als een weg. Dit is wat de 

Psalmen proberen uit te beelden, en om waarschuwingen te geven niet van het ware pad af te 

dwalen. Belangrijk is het hierin om tot TAWB te komen, zodat wij niet in verkeerde handen 

zullen vallen. 

De persoon die tot TAWB komt heeft een lust in de Wet van zijn Bezitter in het Aramees, wat 

vaak gewoon vertaalt wordt in Heere. Wij moeten komen tot onze Bezitter. 

 

SUW BYANAH = Wil, Verlangen, Lust = Ascetische Honger (van Esau, SUW), Zelf-Tucht, 

Discipline 

 

'Maar aan des Heeren Wet een welgevallen heeft, en diens Wet overpeinst bij dag en bij 

nacht.' 

 

Het gaat dus om de Wet van de Bezitter in het Aramees. Overpeinzen is HGY, wat betekent 

het commanderen van gedachten, instructies geven wat te spreken, wat ook beter past in de 

context dat we met een Bezitter hebben te maken, een meesteres (meester), de MRY, die 

zowel menselijk is als goddelijk in het Aramees. MRY, MARA = bitterheid, strengheid. 

 

Na het ontvangen van de goddelijke gebondenheid en de goddelijke slavernij moeten we ons 

uitstrekken tot de ervaring 'bezit' te worden van het goddelijke. God wordt dan onze Bezitter. 

 

HGY staat ook in verband met necromancie en goddelijke tovenarij, het brengen of komen 

onder een 'spell' (goddelijke black magic, niet per definitie negatief, meer als in 'barbarian 

magic'). HGY is dus het leren spreken door de Wet van God, de Bezitter, na door alle 

processen van stomheid en ontwapening heengegaan te zijn, in het proces van de goddelijke 

honger. Dit is dus min of meer een 'sexuele' reis, wat in het Aramees ook 'menstruatie' 

betekent, het vrijkomen van een vruchtbare ei-cel, waardoor de man ineens op de achtergrond 

wordt geschoven, tot het sterven van de oude natuur, tot een grotere honger, een diepere 

eenzaamheid. Hierin moet wedergeboorte plaats vinden, dat je dus zelf die vruchtbare ei-cel 

wordt. Dit is dus als het ware de goddelijke gespletenheid. Zo kunnen we ook beter het werk 

van de zwarte weduwe spin begrijpen die haar partner opvreet na de geslachtsdaad. Ook in 

andere soorten van de insectenwereld vinden dit soort evenementen plaats. Sommige 



insectensoorten gebruiken andere insecten, hun prooi, om hun eitjes in te leggen, zodat de 

pasgeborenen verzekert zijn van voedsel. Dat klinkt allemaal heel luguber, maar dit is hoe het 

in de ziel-wereld aan toe gaat. Alles gaat om de oude natuur afleggen en laten afsterven, en de 

nieuwe natuur aandoen, en die overgang mag je zelf ook maken, dus we hoeven daar helemaal 

niet dramatisch over te doen. We zijn bezig beter deze dingen te begrijpen. 

 

De goddelijke sexualiteit maakt eenzaam, brengt honger, om zo de aandacht te richten op een 

nieuwe geboorte, een andere, die, – mocht je deze sleutel begrijpen –, je zelf ook mag zijn, 

waardoor je dus als het ware goddelijk gespleten wordt. Je bevindt jezelf aan beide kanten. Je 

voelt je oude natuur afsterven, en je merkt dat je een nieuwe natuur krijgt. Die nieuwe natuur 

past beter onder de heerschappij en als bezit van de Moeder God. De man wordt hierin 

verwaarloost, omdat hij de oude natuur uitbeeldt. Bij tijd en wijle is er die roep om een kind te 

worden, en andere momenten is er die diepe, knagende hopeloosheid waarin de oude natuur 

moet wegrotten. Wij MOETEN door beide processen heen. Wij kunnen niet alleen maar aan 

één kant van het verhaal leven. 

 

'want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd' 

Nu, boom is galg in het Hebreeuws, of een ander soort martel-werktuig (discipline). Water is 

zaad in het Aramees, waaraan hij geplant wordt, erectie in het Aramees, om kinderen af te 

leveren, ook : te verkopen. Onder de discipline moet hij dus zelf discipline geven, als in de 

Davidische overwinning. Ook deze kinderen zijn goddelijke producten die 'doorverkocht' 

moeten worden. Dit gebeurt allemaal in de goddelijke handel, die werkt door hele esoterische 

goddelijke principes. 

 

'al wat hij doet gelukt' 

 

In het Aramees : 'hij regeert, en wordt geregeerd', 'hij gehoorzaamt en doet gehoorzamen'. Zie 

weer hierin de goddelijke gespletenheid. 

 

De goddelozen worden door 'de wind', de Heilige Geest, de demoon in het Aramees, 

weggedreven, waarschijnlijk tot verafgoding van de Heilige Geest, om zo geen deel te hebben 

in de gnosis, de goddelijke kennis. Zij worden hierin verscheurd, onderling verdeeld in het 

Aramees. 

 

De erectie is in het Aramees ook genade, en genade betekent : toewijding en het leren van 

eeuwige gebeden. Dit is een bron van grote vruchtbaarheid. De erectie betekent : overleven. 

Maar de eerste Psalm waarschuwt tegen de valse, overmoedige erectie in de raad van de 



goddelozen, die tot verderf leidt. De goddelijke erectie is tot het geinstitutioneerd worden in 

het goddelijke, aangesteld worden tot een doel, in een bepaalde goddelijke (Davidische) 

functie. Als zodanig wordt je door het goddelijke met de juiste maat geprezen, geroemd, maar 

dat is dan tot het goddelijke binnenin, en niet de persoon zelf. Er komt dus in de hogere 

Davidische graden een gevaarlijke roem over je, die een test is, want velen zullen hierin 

vallen. Deze roem is een goddelijke valstrik om je tot diepere toewijding en kastijding te 

leiden, maar velen dwalen af in illusies, en vergeten de Moeder God, om weer in dienst te 

komen van de Vader God. Iedere roem zou je dus in diep vrezen en beven moeten leiden. Het 

is als de vijand op je afgezonden. Het is om je te onderwerpen aan de bron van alle roem, de 

Moeder God. En dan zullen we zien wat roem daadwerkelijk inhoudt, want niets is zoals het 

lijkt. David kwam triomferend terug na de overwinning over de vijand, toegejuigd door 

joelende menigtes, maar waar heeft het hem geleid ? Hij werd verschrikkelijk door God op de 

proef gesteld. Goddelijke roem is een groot lijden, en een bron van grote vreze. Het is de 

voorbereiding op een grote goddelijke marteling, als een strategie van de goddelijke vijand. 

Roem is een grote boodschapper van onheil. Een ieder die wijsheid heeft zal van haar trachten 

te ontvluchten. 

 

In het Aramees is de opstanding, de erectie, een klaarmakings-proces in het melken van vee. 

Het is allemaal een grote boerderij, dus wat valt er eigenlijk te roemen ? Wat acht de mens 

zichzelf die maar een stuk vee is in de handen van de natuur ? De mens is een vijand van God, 

en zal los moeten komen van zijn oude natuur, maar zal altijd een potentieel gevaar blijven 

voor het goddelijke. Er is alleen hoop in de goddelijke gespletenheid. Wij zullen altijd mens 

blijven, maar door trage, diepgaande processen is het voor ons mogelijk om onder hele zware 

voorwaarden deel te hebben aan de goddelijke natuur. Laten we hierin vooral niet lichtzinnig 

worden. 

 

Militair succes is vaak een excuus om niet dieper de gnosis in te gaan. Weer is het de vraag : 

Kies je voor hebzucht of honger ? In de Gor boeken zijn Jarls de militaire leiders van kuddes 

van strijders, die zich vaak in hebzucht verlustigen in het hebben van veel vrouwelijke 

plezier-slaven. Nu is het op zich niet verkeerd een Jarl te zijn, want David was ook een Jarl, 

maar een groot oorlogs-leider dient zichzelf af te zonderen voor hogere doelen, en dient de 

weg van de honger te gaan naar grotere duisternissen. Zo niet, dan zullen we in de feesten van 

de Jarls ten onder gaan. Wij moeten terug naar de Moeder God. Kennis is YADA in het 

Aramees, wat ook 'sexuele gemeenschap zonder een huwelijks-verbintenis' betekent. Dit komt 

van het woordje YAD, het mannelijke geslachtsorgaan, de penis. Ook betekent het in het 

Hebreeuws een kasten-systeem. Dit is niet gebaseerd op geboorte of geld, maar gebaseerd op 

je relatie met God. Het maakt ook onderscheid tussen God en mens, tussen Moeder God en 

kind. Dat wil niet zeggen dat God daadwerkelijk een bepaalde persoon is die ver verheven is 

boven andere personen. Neen. Volstrekt niet. Moeder God is juist ook mens, en door de 

wetten van de goddelijke gespletenheid is zij ook aan de andere kant. Niets menselijks is haar 

vreemd. Ziet u, wij hebben namelijk te maken met 'genadeloze wetmatigheden', die in de 

diepere filosofie ontsproten zijn als zeer logische gevolgtrekkingen, en die hun weg tot ons 

hebben gevonden. Zij hebben zichzelf verpersoonlijkt, maar dat wil niet zeggen dat het 

persoonlijk is. Er is geen aansziens der personen. Wij moeten gewoon het diepere systeem 

onder ogen komen, waarin al onze vooroordelen geabsorbeerd zullen worden, en elk 

persoonlijk tintje wat wij daaraan hebben gegeven. YADA is een openbaring, als de Aramese 



vorm van de gnosis, die een natuurlijke discriminatie op gang brengt, een kasten-stelsel op 

zuivere grondslag, met goddelijke maatstaven gemeten en gewogen. Iedereen zal hier 

doorheen moeten, en iedereen zal hierin zijn plaats vinden, en al dan niet wegebben. De 

natuur is een meedogenloos sift-systeem, onaantastbaar en onveranderbaar als de genadeloze 

ritmes van een drum-computer. Deze dingen komen van grote, ongekende dieptes, en de 

filosofieen die daar heersen zullen de aarde nog meer verduisteren. Dit is op zich een hele 

goede zaak, omdat de aarde was afgedwaald van haar bron, dus we bedoelen met duisternis 

niet negatief. Aan het einde van de eerste Psalm staat dat de Bezitter de YADA heeft, dus om 

zo dicht mogelijk bij de YADA te komen moeten wij ons onder de Bezitter stellen als bezit.  

 

'De Bezitter kent de weg, de sexuele toer, de menstruatie van de rechtvaardigen.' 

 

 

Hoofdstuk 16. Geheimenissen Van Psalm 2 In De Aramese Grondteksten – De Jarl-Initiaties 

 

 

 

 

 

Psalm 2 

 

8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,  

de einden der aarde als Uw bezit.  

9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,  

U zult hen in stukken slaan als aardewerk. 

 

Wanneer wij bezit worden van God, krijgen wij ook dingen in ons bezit, zoals hier de 

heidenvolken, en de einden der aarde. Na de Iyowbitische initiaties moeten wij door de 

Daviditische initiaties tot het worden van een militair leider, of iemand met grote militaire 

sucessen, oftewel de JARL-inititaties in Goreaanse termen. Laten we in de gaten houden : 

militaire roem is omsingeld zijn door de goddelijke vijand, wat je wenst te ontvluchten. Wie 

zoekt naar roem, zal het berouwen. Het beste is om nog dieper in de jungles te vluchten, in de 



wildernis tot de jungle-meren om je daarin te wassen, en om te bidden en te smeken te mogen 

ontkomen aan de roem. 

 

Deze initiaties zijn zo heilig dat misbruik zwaar, heel zwaar gestrafd zal worden. Deze dingen 

zijn zeer ernstig. Het is een zaak van leven of dood. Daarom is een ernstige waarschuwing 

niet ongepast. Treed de initiatie Daviditische hallen van de Jarl-initiaties met grote vreze en 

beven, toegewijd aan de Moeder God. David was een groot militair leider met grote militaire 

successen in de onderwereld, maar hij was toegewijd aan de Moeder God, als haar bezit. Zij 

had geen genade over hem, alleen dan dat Zij hem leerde bidden, en hem volkomen toegewijd 

maakte aan Haar. Dit is een natuurkracht. Het is als vechten tegen de storm of een 

overstroming. Moeder God is als de Moeder Panter die haar kinderen roept tot de wildernis. 

Zij roept haar kinderen in het diepste van de nacht. Wanneer zij ontvoerd is er geen 

tegenhouden aan. Dit is een groot lijden, want het vergt veel om iemand los te slaan uit de 

ketenen van de stad. Je kunt het vergelijken met een diep emotioneel en mentaal trauma. Later 

zul je pas de waarde daarvan ondervinden, maar eerst zal je neergeslagen leven met grote 

woede, angst en depressie, die elkaar telkens afwisselen, en is alles je erg tegengevallen. Je 

had in eerste instantie hele andere verwachtingen van het leven. 

 

In het Aramees is woede, RAGAS = opgewonden raken, gevoeligheid, gevoel, bewustzijn, 

iets in de gaten krijgen, overzicht krijgen, een alarm. Dit is ook een vergif, wat gebruikt kan 

worden in oorlog en jacht. De heidenen proberen hieraan te ontvluchten, maar kunnen niet 

tegen deze muren op. 

 

'en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven' 

 

Geven, NATEN, is ook : verkopen. 

 

In het Aramees heeft de kastijding, de tucht, groei-kwaliteit, en is de bewerker van discipline. 

 

 

 

Hoofdstuk 17. De Esoterische Betekenis Van Nathan 

 

 



 

 

 

Wij hebben gezien dat zij die niet wandelen in de raad der goddelozen producten zijn, bezit, 

van de Moeder God. Zij zijn slaven van de productie van de hoogste kennis. De Moeder God 

is niet spier-gericht, maar tepel-gericht, d.w.z. Dat haar slaven spier-piercings dragen, om die 

te reduceren, zodat de tepel kan doorkomen. 

 

De Moeder God is dikwijls opgeverfd met oorlogs-strepen. Zij is genaamd de Medogenloze. 

Haar genade is klein en subtiel. Er is geen genade in haar wereld, in de zin dat we door al haar 

processen heen moeten gaan om ons te vormen. Daar is geen ontkomen aan. In die zin is er 

dus geen genade, omdat we naar school moeten. Zo niet, dan zouden we een gevaar zijn voor 

het universum. 

 

Wij zijn dus productie-slaven van de school-kennis om het universum tot een hoger niveau te 

brengen. De Moeder God is een overwinningslied, een strijdlied, een psalm. Zij is een lied 

van goddelijke gebondenheid. 

 

Ook in onze sexualiteit moeten wij toegewijd en gebonden zijn aan de Moeder God, anders 

werken wij voor de tegenstander. Sexualiteit is iets heel gevaarlijks, daarom is het belangrijk 

om sexueel geheel gebonden te zijn aan Haar, als goddelijke sex-slaven van God als vrouw. 

Zo zullen wij de mannelijke suprematie niet meer bekrachtigen, en dit is de enige weg. 

Sexualiteit los van God is rampzalig. 

 

De honger heeft dus als doel de mannelijke suprematie uit te schakelen. Alleen door de 

honger komen wij tot de Moeder God en worden wij aan Haar gebonden. In dit proces zal de 

Moeder God onze geest genadeloos breken. 

 

Esoterisch gezien is Batseba de openbaring van de Moeder God, de initiator, waar ook het 

Eeuwig Evangelie over spreekt, en de Moeder Bijbel, in de Tweede Bijbel. Uria wordt 

beschreven als de oude natuur die moet sterven. NATAN, NATHAN, NATEN, wat in het 

Aramees 'verkopen' betekent, kwam tot David om hem de schuld op te leggen. Zijn kind bij 

Batseba zou 'sterven', maar dan in de zin dat het kind 'verkocht' zou worden als product van 

de gnosis. Nu David tot de openbaring van de Moeder God was gekomen, moest hij leren 

loslaten. Dat is de esoterische betekenis van de profeet NATAN, NATEN. Onder de Moeder 

God moeten wij open staan voor cryptische schuld. Dit gebruikt zij om ons naar binnen te 

halen.  



 

 

Hoofdstuk 18. De Overwinning Over De URIAH-Demoon, De Bevrijding Van Batseba, En 

De Misdaad Van Het Misvertalen 

 

 

 

 

 

In de Keizerin van de Canon in het Eeuwig Evangelie staat : 

 

3. In de dieptes van het paradijs staat zij, voor de poorten, met de instrumenten van de 

besnijdenis. 

Geen van hen die dieper het paradijs willen betreden zullen aan haar ontkomen. Zij is de 

koningin 

van de jacht, de keizerin van de oorlog. Zij voert oorlog in gerechtigheid om de zegelen der 

eeuwen 

te verbreken. Zij haalt de schedels neer door haar pijlen. Ook aan David verscheen zij, als een 

python, Batseba. Zij nam hem mee op een reis door oorlog, en veroorzaakte zijn val. Nu, was 

deze 

val heilig of onheilig ? Ook David moest als zijnde een type van Adam, Simson en Christus 

aan de 

zonde gelijk gemaakt worden. Ook hij moest besneden worden door een vrouw. Dit dan is het 

huis 

der eeuwigheden, om verzoening te bewerken. Zo zette hij Uria de Hethiet vooraan in de 

strijd, 

opdat David zijn vrouw zou winnen. Is dit dan geen vrouwenroof ? In het letterlijke wel, maar 

in het 

geestelijke beeldt Uria de vleselijke en oude natuur uit, die overwonnen moest worden. 

4. En Batseba nam David in en verslond het kind. Ze beet David en vernederde hem, want zij 



beeldde de vloek van de moeder god uit. En zij is de moeder van de openbaringen. Zo is zij 

het dan 

die de zegels opent, in eenheid met Delila, Eva en Maria, en zijn zij delen van hoe de Geest 

werkt. 

De Geest dan komt met list en besnijdenis. Zo zijn wij dan allen in Christus getuigen van deze 

dingen. Batseba dan draagt het mes des Heeren, en is de bruid van Christus. Zo is dan de 

Geest van 

Christus de Bruid van Christus, als een type van de moeder god. En gij allen die Christus 

volge, 

hebbe deel aan dit mysterie. 

5. Batseba dan is het geheim van de moeder god, haar gordijn. En zij test allen die tot deze 

poort 

naderen. Ja, in de dieptes van het paradijs is zij. Ja, de glorie van het Woord draagt zij. Zij is 

het 

geheimenis des kruizes. En Delila is het geheimenis van de doornenkroon. Ja, een zwaard in 

haar 

handen is zij. En zij is gekomen om visioenen te geven, en om de heiligen doorgang te geven, 

want 

lang zijn zij door onderdrukking tegengehouden. Ja, zij zal binden hen die zich dokter noemen 

en 

het niet zijn. 

6. Als een oorlogs-strijdster staat zij op. Hebt gij het verhoord en vernomen ? Zo zijn er dan 

hen die 

zich dokters der tanden noemen, en zij boren in tanden voor geld. Uit mijn heiligdom zal ik 

deze 

valse doktoren drijven !spreekt de Heere. Zij hebben niets anders dan ellende gebracht, want 

zij 

hebben ketenen gelegd op Mijn volk, en deze ketenen waren giftig. Daarom, zegt de Heere, er 

zal 

een dag zijn tegen een ieder die zich valselijk dokter noemt, om het vlees van de kudde te 

kunnen 

eten. Kijk, een oorlogs-strijdster staat op, om te overwinnen. Koningen zal zij binden met 

ketenen, 



en keizers zal zij neerhalen met haken. Opgestaan is zij om oorlog te voeren, om het 

allerheiligste te 

verschonen. Mijn oog kan deze valse doktoren der tanden niet meer aanzien, spreekt de 

Heere. 

Daarom zal mijn zwaard op hen neerdalen, en er zal een grote slachting zijn. Ja, dronken zal 

Ik 

worden van hun vet. Mijn zwaard zal opstaan in de nacht, en hun eerstgeborenen zullen 

geslagen 

worden, en het eerstegeborene van hun vee. En de eerstelingen van hun oogst zal ik 

verbranden. En 

in de morgenstond zal Ik tegen henzelf komen, spreekt de Heere. Zij hebben geboord in de 

tanden 

van mijn volk voor veel geld, en daar gif geplaatst. Ziet, dienaren van de Mammon zijn zij. 

Zij 

buigen zich neer voor hun Roomse goden, maar ziet, Ik zal deze goden slaan, en uit mijn huis 

verdrijven. En tegen Spanje zal Ik een groot vuur aanrichten. 

7. Nu, kent gij het geheimenis van Batseba ? Vergeet niet dat Eva haar man gaf van het vergif, 

en 

zo heeft Batseba ook David het gif niet onthouden, want zij beeldden het kruis uit. Zij leidden 

hen 

naar het kruis en de doornenkroon. Ook leidden zij hen tot het spotkleed. Zij gaven hen te 

drinken, 

wijn met gal. Zij waren de vloek van de moeder god, die haar kinderen terugriep tot het kruis. 

Nu, 

in letterlijke zin zouden deze vrouwen vernietigers zijn, maar in geestelijke zin zijn zij 

oprichters. 

Verbreek daarom de zegels van Batseba, en gaat in door haar sluiers. Als een zwaard is zij 

daar, om 

te oordelen de levenden en de doden. Zij is het Zwaard van David, en het Zwaard van 

Christus, en 

dit zwaard is twee-snijdend, komende van Zijn mond. Ja, oordelen zal hij hen die het gif der 

wereld 

geschonken hebben, en niet het gif des Heeren.' 



 

 

In de Ridder van de Canon staat : 

'5. De bewaakster van het kinder-paradijs is zij. En Batseba is haar mede-bewaakster. Zij gaan 

uit 

om kinderharten te verzoeten, en het gif des kruizes is voor ouderen. Wordt daarom een kind, 

om 

aan de wraak van de toekomende tijden te ontkomen. En zo zijn er dan vele gevaren voor 

kinderen, 

maar de Heere beschermt in die allen. 

6. De bewaaksters van kinderharten zijn zij, onder de vleugelen van Metensia. Zij slaan de 

harten der ouderen, want des Heeren toorn en tucht is op hen. Wees daarom als kinderen, 

maar ziet, ook Zijn kinderen worden zwaar getuchtigd. Gaat in tot de burcht des Heeren, om 

het kinder-paradijs te vinden. En gij zult worstelen met de Geesten. Zo zult gij uw zielen 

behouden. En gij zult het zoete van Marion vinden.' 

 

De esoterische betekenissen van deze verhalen zijn terug te vinden in de grondteksten. 2 

Samuel 11 : David kreeg een visioen, RA'AH, van een getrouwde vrouw, een vrouwelijk 

beest, ISHSHAH, toen hij op de top van het reukoffer-altaar, GAG, liep, HALAK = sterven 

en tot leven komen, shamanistische reis tot de onderwereld. Dit gebeurde in de BAYITH, de 

gevangenis van de onderwereld, in de EREB, de slachtingstijd van de dag, tussen avond en 

nacht. Dan staat er dat de vrouw van een plezierige hogere natuur was in de MAREH, wat 

weer bovennatuurlijk visioen betekent. 

 

En David strekte zich uit naar haar en DARASH = 

1. zocht haar op als het contact zoeken met een necromancer 

2. zocht haar op in gebed en aanbidding tot haar als God 

 

De naam van de vrouw was Batseba = oog, appel, dochter van een eed, kinderen (vruchten), 

companion, dochter van zeven 

 



Zij is de dochter van Eliyam, een strijder van David. 

 

Uriah, haar man, UWRIYAH = Yehovah is mijn licht en vlam 

 

Toen zond David zijn engelen, MALAK, zijn theophanische engelen, engelen die hebben te 

maken met de verschijning van God. Hij LAQACH haar = hij ving haar. Dan BOW zij = zij 

komt om aan te vallen en om hem te bezitten, d.w.z. Zij wordt zijn bezitter, owner. David had 

toen een sexueel contact met haar, want zij was QADASH = 

1. heilig 

2. latende Haarzelf vereerd worden 

3. afgezonderd 

 

en ze kwam terug uit de dood/ het kwaad – SHUWB, ze kwam terug van haar BAYITH = 

gevangenis, kerker/ dungeon, beestenhol, en in de wortels betekent het : het krijgen van 

kinderen. 

 

Ze wordt zwanger, HARAH = neerliggen om te zwellen (groter te worden dan de man) 

 

Batseba weent wanneer ze hoort dat haar BA'AL dood is, in de grondtekst. BA'AL is owner, 

bezitter, meester, heer, vreemde god, man. In wortels : trouwen = 

1. heer en meester zijn overwinnen 

2. heersen over 

3. rijk zijn 

 

En ze bracht voort evil gedrag en grote pijn, angst en paniek over David. Dan komt Nathan, 

de profeet. Nathan zegt : David heeft de URIAH overwonnen, NAKAH = onderworpen, 

gekastijd, gestrafd, het oordeel brengen, het slachten van een beest, door de CHEREB, het 

mes van besnijdenis, slagtand van het nijlpaard, door het mes van de kinderen der stammen. 

URIAH wordt dus in de grondteksten ontmaskerd als een demoon die Batseba in de greep 

hield, meester over haar was, haar bezitter, als een Goreaanse meester. David moest met deze 

demoon afrekenen. Dit alles vond dus plaats in een visioen. 

 

 



 

Hoofdstuk 19. Sleutels Van Psalm 6 In De Aramese Grondteksten 

 

 

 

 

 

Het Engelse “JESUS” kunnen we als volgt ontleden : JE of GE is aarde in het Grieks. SUS is 

varken, zwijn, in het Latijns. Letterlijk in de oude talen betekent het : Varken of Beest uit de 

Aarde, oftewel JOM zelf, het tweede beest. In het Canaanitisch is dit YAM, god(in) van de 

afgrond/ zee. Zij woont in de afgrond, in de TE'OOM, om mensen tegen te houden de diepte 

in te gaan. Zij behoort tot de valse ELOHIM, de besturende goden. Al deze geesten komen 

oorspronkelijk uit de zee, zoals in het visioen van Daniel. In de Roomse Mythologie is zij 

Venus, die voortkwam vanuit de zee, vanuit zeeschuim, de godin van liefde, sex en landbouw, 

agricultuur. Zij is de Roomse vagina tot wedergeboorte in de Roomse arena en sex-slavernij, 

iets wat ook de Bijbel zonder schaamte aanhangt in de Pentateuch. Venus is de morgenster, 

Lucifer, die dus in de Latijnse Bijbel gelijkstaat aan Jezus, de morgenster die in je opkomt 

door aanbidding van de bijbel, in de brieven van Petrus. 

 

Door het oprichten van de Bijbel wilde men de varkens-aanbidding oprichten door het woord 

JE-SUS. Het varken staat voor het plezieren van de maag, door voedsel. Het is een eet-cultus 

opgericht door de voedsel-industrie, om het hart van de mens te doden, opdat de mens een 

slaaf wordt. De Venusiaanse Vagina zalft de mens hiertoe. Dit was allemaal om de 

Davidische Vagina van God te sluiten, opdat men de gnosis niet zou ontvangen. Het beest had 

een dodelijke wond die werd genezen, waardoor de aarde het beest in verbazing volgde. Dit is 

de dood en opstanding van Jezus, Jom. 

 

Beide entiteiten, zowel Jezus als Lucifer, zijn dus heel gevaarlijk in zijn origineel, maar 

mogen naast ontmaskerd te worden ook hergedefinieerd worden. Dit is dan ook wat de 

Tweede Bijbel doet. In de lagere canon wordt Jezus voornamelijk hergedefinieerd, en in de 

hogere canon, de Moeder Bijbel, voornamelijk ontmaskerd. 

 

In de Psalmen, in de Aramese grondteksten wordt de Vagina van God geopenbaard. Door de 

goddelijke sexuele inwijding (ORAH, tempel wet) ontvangt David de priesterlijke kroon 

(TERAS). Hierdoor krijgt David de macht om de tongen van de vijand af te snijden, en als 

trofeeen aan zijn riem te hangen (LASANA). David vraagt aan God hem te leiden, DABAR, 



DBR, in het Aramees, wat betekent getrokken worden aan een ketting verbonden aan een 

halsketen om de nek. Ook betekent het uithongering. 

 

Psalm 6 zal één van de belangrijkste Psalmen zijn. In de sexuele inwijding (ORSA, IRSA), op 

het bed gemaakt van dierenhuiden, wordt de rituele oorlogs-verf, OSUB, aangebracht in 

verschillende patronen (oorlog, jacht, slacht). In het Hebreeuws is dit MACAH, consumeren, 

laten verdwijnen, intimideren, nat maken. In het Aramees gebeurt dat met DAMAT, wat 

voorvocht, zaad en tranen betekent. Als er dus een zaadlozing plaatsvindt, of de uitstorting 

van voorvocht, dan staat dat gelijk aan wenen. Dit gebeurt aan de TESWI, de voeten van 

Moeder God, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, 

waar hij ook tot zwakheid komt. Dit proces is MSY, MOSY, waar ook het woord MOSHEH 

vandaan komt, Mozes. Mozes moest het volk uitleiden, door de wildernis, waar ze verzwakt 

en uitgehongerd worden, om zo in de kracht van God te komen. 

 

 

Hoofdstuk 20. Wortels Van Jezus In De Griekse Filosofie En Het Geheim Van De 

Doornenkroon 

 

 

 

 

Toen de Griekse filosoof Anaxagoros bekendmaakte dat de zon geen god was, maar een 

gloeiende massa, werd hij verbannen uit Athene. Dat was te moeilijk voor de mens in die tijd 

om dat te verdragen. Sommige mensen zijn echter hun tijd ver voor. Jezus was geen god, 

maar een gloeiende massa van mentale voorouderlijke energie. Slechts als archetype en in 

mythologisch begrip werd hij beschreven als de zon en de zonnegod. Sommigen zagen hem 

letterlijk als een god. Dit was omdat dit het niveau was waarin de voorouders dingen 

onderscheidden in die tijd. Jom, de zonnegodin, oftewel de Roomse godin Venus, de klagende 

ster, wilde de macht overnemen door de geboorte van het Romeinse Rijk, en veranderde 

haarzelf in Jezus, de zon. Jom, die tijdenlang slechts de maan van de zon was, werd nu de zon 

zelf. Door angstaanjagend klagen en dreigen won zij velen voor haar in deze vorm. Het volk 

had behoefte aan een koning, een held, en iemand die ook mee kon voelen met hun pijnen. Zij 

wilde de dreigende moederschoot van de Gnosis sluiten. Daarom richtte zij de mensheid op 

een zoon die tot de Vader moest gaan, als de formule van onvruchtbaarheid. 

 

Omdat de mensheid nog geen ontwikkelde Gnosis bezat maakten lagere geesten daar gebruik 

van en gaven verklaringen van natuurverschijnselen in de vorm van mythen. Religie moest 

die mythen tot maatstaf maken, zodat de lagere geesten aanbeden zouden worden, opdat de 



hogere gnosis niet gevonden zou worden. Lagere geesten zijn namelijk bang wanneer mensen 

ontwaken, want dan verliezen zij hun macht en controle. Daarom moest Anaxagoros 

verbannen worden, omdat hij zei dat de zon geen god was. Anaxagoros was een gevaar voor 

religie en de mythische orde die heerste., de orde van lagere geesten. Deze lagere geesten 

wilden de mens in slaap houden. 

 

De naam Jezus is waar velen zich onder schuilen, omdat het een verblindend voorouderlijk 

licht is. De duivel houdt ervan om deze naam te gebruiken, en in deze naam gebeuren nog 

steeds de meest verschrikkelijke dingen. De elite zweert bij de naam van Jezus, met de hand 

op de bijbel, en blijven zo de zwakkeren onderdrukken alsof er niets aan de hand is. Satan 

vreest de naam van Jezus niet. Hij heeft het zelf in leven geroepen als een duistere wachter 

om de hemelpoort verborgen te houden. Demonen spelen spelletjes met de naam van Jezus in 

exorcistische samenkomsten, om zo de mens te laten geloven dat de naam van Jezus machtig 

is, en de demonen ervoor wijken. 

 

Het sofisme was een gevaarlijke stroming in de Griekse filosofie die voorafging aan het 

christendom. Het sofisme ging uit van 'het recht van de sterkste', en dat het niet gaat om gelijk 

hebben, maar gelijk krijgen, door drogredenaties. Sofisten leerden de kunst van misleiden 

door bepaalde woorden te gebruiken die ervoor zorgden dat mensen onder de indruk kwamen 

en geamuseerd werden. Het ging de sofisten niet om 'recht en waarheid', maar om macht. Zij 

lieten zich hiervoor betalen, als een handel in macht, en waren daardoor buitengesloten van de 

objectieve kennis. Studenten van het sofisme werden geleerd hoe te misleiden, en geen wapen 

werd hierin ongeroerd gelaten. Zo ging het om het principe dat onrecht doen beter is dan 

onrecht lijden, en het zogenaamde pragmatisme, wat als volgt redeneert : 'Als het werkt, dan 

is het goed.' Ook het hedonisme kwam om de hoek kijken hier : 'Zolang het fijn is, is het 

goed.' Het sofisme was een groot voorstander van de gemakslust. Alle tegenstrijdigheden en 

bezwaren werden weggepraat, en sofisten waren meesters in het overtuigen. Al snel werden 

zij ontmaskerd door Socrates en Plato, twee beroemde Griekse filosofen. Socrates werd ter 

dood veroordeeld vanwege zijn ontmaskerings-werk. Hij moest de gifbeker drinken. Ook 

Plato werd ter dood veroordeeld, maar hij werd door vrienden gered die hem loskochten. 

 

Plato benoemde het sofisme als een mensenjacht, als een psychologische handels-kunst, om 

met name elitaire en rijke jeugd te bereiken met veel potentieel. De handel is dan in 'kennis', 

die de sofist koopt en doorverkoopt, en ook zelf maakt. Hiertoe vestigt de sofist zich in de 

stad. Het is een ruilhandel en een fabriek van tweedehandse schijnkennis, aldus Plato. De 

sofist is een nabootser, en ook een soort tovenaar, en een zeer geliefd middel van politiek en 

religie. Meer en meer werd het sofisme een gevaarlijke handel in educatie. Het was allemaal 

gericht op de mens zelf, terwijl Socrates en Plato beweerden dat er een hogere kennis boven 

de relatieve kennis was. Beiden hebben zij zich dus tegen het sofistische systeem gericht, de 

gevestigde opvoeders van de jeugd, en betaalden hiervoor een hoge prijs. Je zou de sofisten 

ook filosofische charlatans kunnen noemen die de weg voor het christendom hebben bereid. 

 



In het Nieuwe Testament wordt het woordje pneuma stelselmatig vertaald als “geest”, terwijl 

er in het Oude Testament zoals we zagen veelal gewaarschuwd wordt tegen de geest, als 

zijnde wind en prosperity, als tegenhanger van de ziel, wat staat voor bitterheid en armoede. 

Er vond een zeer selectieve vertaling plaats om de rijke, voorname jongelingen te winnen 

voor het sofisme. In realiteit betekent “pneuma” in het Grieks ook : ziel en kennis. “Pneuma” 

staat dus in wezen gelijk aan GNOSIS, dus je zou GNOSIS neer kunnen zetten wanneer er 

“pneuma” staat. Je kunt GNOSIS, Heilige Kennis, neerzetten waar er Heilige Geest staat. Wij 

hebben diep van binnen een “gnosis”, en deze lege ruimte mag gevuld worden met de Heilige 

Kennis, de grote Gnosis. God wil gekend worden. Wij moeten kennis van God krijgen willen 

wij in de wegen van God wandelen. Wij moeten ontwaken, maar eigenlijk is dit juist een 

verduistering om het licht van de zonnegod wat ons in slaap en verblinding houdt te laten 

wegsmelten. De verduistering zal zo ons inzicht geven. In het Aramees-Hebreeuws overwon 

David Goliath door de EBEN, de tabletten van de Heilige Wet, de tabletten van de GNOSIS, 

wat als wortel-woord heeft : BANAH, het bouwen van een huis, een familie, waarin de 

MOEDER het gezag krijgt, oftewel het herstel van Moeder God. David overwon Goliath door 

de tempelbouw. Dat is een esoterisch iets. In het Aramees trof David Goliath door de EBEN 

in het oog (BYT, BIT, BET). Het oog van Goliath stond voor de zon van de oude wereldorde, 

maar de strijd was nog niet gestreden. Het verhaal van David was slechts apocalyptisch. Het 

oog van Goliath was namelijk Jezus, oftewel JOM, de zonnegodin, de klagende ster Venus. In 

de grondteksten kreeg David een erectie van de YAD, de penis, om zo de strijd in te kunnen 

gaan. De erectie staat in het Aramees gelijk aan bedreigen en verwonden. In de grondteksten 

wordt de penis van Goliath afgehakt, en naar Jeruzalem gebracht. De wapenrusting/ 

jachtrusting/ het juk van Goliath werd naar de OHEL gebracht, oftewel de tabernakel, de tent 

van God. RIS, RISI, is penis in het Aramees, en ook vergif. De sexualiteit is een intens deel 

van de gnosis. 

 

Deze dingen kunnen we lezen in I Samuel. Ook in de Psalmen komen we dit tegen. In Psalm 

9 is de erectie, de TEQAN, belangrijk om oordeel uit te voeren. De TEQAN is het instrument 

van de slacht, het apart zetten van de priesterlijke gaven. Dit oordeel door de erectie is 

genaamd DINA, de dochter van Jakob. Haar naam betekent : marteling, wet, rechtszaak, het 

laatste oordeel, esoterische/ exogetische interpretatie van de schrift, GNOSIS. Die GNOSIS 

wordt in Psalm 9 overgedragen door geslachtsgemeenschap met God, met de Naam van God. 

De vijand had het volk in slavernij gebracht door het volk te onderwerpen. In het Aramees is 

die vijand “de tweeslachtige, tegenstrijdige brieven”, oftewel de Schrift, het papier, de vrucht 

van de boom. Als medicijn en sleutel wordt aangereikt : Te komen tot de poorten van de 

dochter van Sion, oftewel tot DINA, de verloren stam, om te triomferen, om vee te temmen en 

te breken. Om te triomferen en te juichen in de bestraffing. De Heere heeft 

geslachtsgemeenschap met DINA, met het laatste oordeel, de wet, gnosis, wat als een juk is 

en een ritueel. Het boek, de Schrift, de LOGOS, is gesloten, brandende en omsingeld, om zo 

een slaaf te zijn met rinkelende bellen inde grondtekst, omdat het de gnosis MOET 

prijsgeven, datgene wat het heeft opgeslokt. Het is en blijft dus een strijd tegen de Schrift. Het 

kwaad zal verkocht worden aan de onderwereld. 

 

In de grondteksten van Psalm 8 kreeg David een visioen waarin hij de wetten, het legale 

systeem van God, ziet opkomen als een erectie. Hier zien we ook waar die goddelijke erectie 

nu precies vandaan komt, hoe het werkt. Het gebeurt met de geslachtsdelen van jonge slaven, 



de TALYA. Deze erectie zet hen apart voor verhongering, als het goddelijk vasten om leeg te 

worden, ontwapend te worden, om zo goddelijk bewapend te worden. Dit is een sexueel 

verbond in de grondtekst, het apart zetten van de priesterlijke gaven om zo een constitutie op 

te richten. Dat is wat de TEQAN inhoudt. Ook David was een TALYA, een jonge slaaf, die 

tot de TEQAN kwam voor dit doel. Dit alles wat nog verder uitgewerkt in Psalm 8. Het gaat 

in de diepte erom dat door dit alles de psalmen worden opgericht, de goddelijke dogma's en 

doctrines, de TESHUBA, de godsaanbidding om de vijand te verlammen. 

 

In Psalm 7 zien we de bede van David die om de terugkeer van God vraagt. In het Aramees : 

de handel. PRQ = verlossing, ontmaskering, naakt maken, opsplitsen, scheiden, priesterlijke 

gaven/ initiatie, dit alles om te ontwapenen. Dit oordeel komt over de rechtvaardigen. 

 

Als God niet handelt, dan gebruikt hij het mes, en spant de boog, QST, de gebogen zijkant 

van de buik, het geslachtsdeel. Dit om terug te brengen, om te bekeren, MTH. God maakt het 

tot een erectie, de TEQAN, als een voorbereiding van de instrumenten van bestraffing/ 

kastijding. 

 

BYH, BYT, BEA, BETA = ei, testikel, gescalpeerde 

 

BYT is ook oog. Daarom zijn het oog en de testikel zulke gevoelige delen, omdat het de 

gescalpeerde uitbeeldt. In de tweede bijbel is de scalpering de besnijdenis van het hoofd, van 

het verstand, om zo in contact te komen met de Moeder God. De doornenkroon is het zegel 

hierop, wijst daar naartoe. 

 

Laten we zien wat het Eeuwig Evangelie hier over zegt : 

 

 

 

 

 

Keizer van de Canon 

Derde Sleutel van de Canon 



 

 

 

1. Maakt u dan nu op om tot de derde sleutel van het Eeuwig Evangelie te gaan. Zalig is 

degene die dit geheimenis vindt. De val van Adam leidde hem tot de wereld van Simson, zijn 

spiegelbeeld. En Adam vatte hoop toen hij het mysterie zag. Onder modder lag het, en het 

slijk der aarde, op een berg. En de berg begon te branden. En het zicht erop was als een 

brandende kaars. En Adam sprak deze woorden : Hesso Orteles. En Adam zakte in de grond 

als in een moeras. En een krokodil nam hem op de rug. En de krokodil leidde hem tot dichtbij 

de berg waar het mysterie van Simson was, als een vrouw gehuld in licht en zijde. En zij 

sprak tot hem : 'Welkom tot het mysterie van Simson, en dit mysterie zal u vrijzetten, en gij 

zult uw vrouw in een ander licht zien.' En de vrouw verdween als in een mist, en Adam 

volgde haar. En haar cryptische beschrijvingen maakten hem moe, en lieten hem zijn hoofd 

grijpen. En aldus was de keizer van de canon. En Adam zag zijn spiegelbeeld, Simson, en er 

was glas tussen hen. En bij het glas stond een zwarte hond, als een wolf. En het was niet 

duidelijk of de hond achter of voor het glas stond. En de hond begon lawaai te maken, en 

Adam greep naar zijn oren, terwijl het glas uit elkaar spatte. 'Nu is de markt verbroken,' sprak 

een stem. En Adam vatte hoop en moed, en ging door het glas naar binnen, maar uitsteeksels 

staken hem, en hij viel als een bloedende op de grond. En Simson raakte hem aan, en Adam 

trilde. 'Hier hebben de tijden ons geleid,' sprak Simson. En Simson hield de sleutels van het 

Eeuwig Evangelie in zijn hand, en sprak : 'Ik ben dan aangesteld om te sluiten en te openen.' 

En hij opende vele deuren, terwijl hij Adam meenam, en sloot vele deuren achter zich. En hij 

leidde Adam naar een plaats van spiegels, gemaakt in gesteentes. En verwarring maakte zich 

meester over Adam. 'Heer der vogels,' sprak Simson, 'Heer van de lucht, heer van vissen en 

sterren, van het aardrond en al wat daarop is, laat mij u het mysterie van de derde sleutel 

tonen.' En Simson tekende een kruis in de lucht, en dat kruis begon te bloeden. En ook de 

hoofdhuid van Adam begon te bloeden. Plotseling was er een vuur op Adam's hoofd, en 

Adam begon te schreeuwen. 'Adam,' sprak Simson. 'Dit is de doornenkroon. Het lijden van de 

Heer aan jou geopenbaard. Ik ben jouw evenbeeld, de Heer is jouw evenbeeld. Wij zijn één.' 

En Adam boog zijn hoofd, en boog neer voor Simson, die zijn hand legde op zijn hoofd. En 

Simson sprak over het indiaanse land, waar de voorouders eens van wegvielen, uit het 

paradijs, als een paradox, als een groot geheimenis. En hij sprak over de moeder god. En 

Adam keek op, terwijl Simson zijn ogen zalfde. En een groot licht daalde op Adam neer, en 

warme, grote vleugels omhulden hem. 'Kijk in de deken,' zei Simson. En een deken verscheen 

voor Adam, en hij keek erin. En hij zag Delila staan, en zij droeg een mand waarin duiven 

zaten. 'Ziet gij het raadsel, Adam,' sprak Simson. 'Nee, heer,' zei Adam. 

 

2. 'Kijk weer,' sprak Simson. En weer keek Adam in het doek. En de duiven in de 

mand begonnen te veranderen in eksters. En een luid geschreeuw kwam voort van de 

deken, en de deken begon te branden.' 

 

3. 'Ren, Adam,' sprak Simson. 'Want het grote raadsel des Heeren wordt geopenbaard.' 

En Adam rende weg, terwijl het vuur zich verspreidde. En na enige tijd brandde Adam 



ook, en begon te schreeuwen. En de deken viel op hem, en sloeg hem neer. En Simson 

sprak : 'Kunt gij dan ontkomen aan het vuur des Heeren ?' En hij trok Adam onder het 

vuur vandaan, en Adam keek recht in de ogen van Delila. En zie, zij was als het 

evenbeeld van Eva, en zie, zij waren één. 'Ziet,' sprak Simson, 'heeft zij mij dan niet 

met touwen gebonden, en mijn hoofdhaar, zelfs mijn hoofdhuid afgesneden, opdat ik 

tot de gescalpeerden gerekend werd ? En heeft zij mij dan niet verleid en verraden ? 

Ja, onbesnedenen hebben mijn ogen uitgestoken en mijn armen afgehakt, en mij 

bedekt met een rode lap. Mijn schaamte hebben zij met een rode streep bedekt. Ziet gij 

de diepte van deze dingen. Was uw vrouw niet een zelfde kruis, een lijdensweg, een 

lijdenstijd, waardoor gij gemerkt werd ? Ziet dan, wij zijn één. Wanneer gij deze 

woorden zult begrijpen, zult gij het verborgen paradijs hebben gevonden. Ziet dan, zij 

zijn delen van de moeder god. En wij zijn delen van de vader god. Onze hoofden 

moesten branden om onze ogen te verlichten. Onze kap moest afgesneden worden om 

verbonden te worden met de moeder god die boven ons is. En wij hebben ons voor 

haar vernederd. Zij was het kruis wat ons tot overwinning leidde. Zij was het touw 

waardoor Rachab werd gered, en wij in haar. 

 

4. En een zwarte panter kwam tot Adam. 'Zie dan, het mysterie van alle eeuwen is 

geopenbaard,' sprak Simson. En Delila kwam dichterbij, en greep Adam. 'Zij zal u niet meer 

loslaten,' sprak Simson. 'Zij zal het Woord in u ontzegelen.' En Adam was als in de greep van 

een python en kon moeilijk ademen, terwijl Simson verdween in de mist. 

 

5. En Delila begon hysterisch te roepen tot Adam. En Adam probeerde haar te troosten, 

maar hij kon het niet. 

Keizerin van de Canon 

Vierde Sleutel van de Canon 

1. En Adam, Simson, Jezus en David waren allen getroffen door de vloek van Delila, in 

allerlei vormen, waardoor zij hun hoofdhuid en haar verloren, zodat hun schedel in brand 

stond. Zij hadden de Heilige Geest, de moeder, ontvangen, in vele vormen, als een zachte zalf, 

verzachtende hun harten. Zij hadden zich geopent voor het raadsel der eeuwen. Dit zijn dan de 

bruids-visioenen die Christus ontving te Kana. En de hoofdwond van deze vier was teer en 

vruchtbaar, en een boom groeide voort van hen, als een boom des kruizes met rijke levens-

sappen ten eeuwigen leven. En vogels zetten zich neer op de takken, en er waren vele 

stemmen. En de doornenkroon openbaarde zich temidden van de vogels. En Johannes de 

Doper kwam, dragende dit raadsel. En een helm verscheen, genaamd de helm der karazuren. 

En zoete honing vulde de helm. En zie, de honing was wild, en Johannes de Doper nam van 

de honing. En zie, hij was onthoofd. 

 

2. Zo is dan het geheimenis der eeuwen dat al degenen die het boek des Heeren aannemen 

daardoor worden gescalpeerd en onthoofd, als de bruids-besnijdenis des Heeren. En deze 

besnijdenis om verbonden te worden aan de moeder, de Heilige Geest, die zich heeft 



geopenbaard in velen. Zij is dan de diepte van de doornenkroon. Zij is het die het hoofd heeft 

ontzegeld. Zij heeft hun ogen gezalfd en verlicht. 

 

3. In de dieptes van het paradijs staat zij, voor de poorten, met de instrumenten van de 

besnijdenis. Geen van hen die dieper het paradijs willen betreden zullen aan haar ontkomen. 

Zij is de koningin van de jacht, de keizerin van de oorlog. Zij voert oorlog in gerechtigheid 

om de zegelen der eeuwen te verbreken. Zij haalt de schedels neer door haar pijlen. Ook aan 

David verscheen zij, als een python, Batseba. Zij nam hem mee op een reis door oorlog, en 

veroorzaakte zijn val. Nu, was deze val heilig of onheilig ? Ook David moest als zijnde een 

type van Adam, Simson en Christus aan de zonde gelijk gemaakt worden. Ook hij moest 

besneden worden door een vrouw. Dit dan is het huis der eeuwigheden, om verzoening te 

bewerken. Zo zette hij Uria de Hethiet vooraan in de strijd, opdat David zijn vrouw zou 

winnen. Is dit dan geen vrouwenroof ? In het letterlijke wel, maar in het geestelijke beeldt 

Uria de vleselijke en oude natuur uit, die overwonnen moest worden. 

 

4. En Batseba nam David in en verslond het kind. Ze beet David en vernederde hem, want zij 

beeldde de vloek van de moeder god uit. En zij is de moeder van de openbaringen. Zo is zij 

het dan die de zegels opent, in eenheid met Delila, Eva en Maria, en zijn zij delen van hoe de 

Geest werkt. De Geest dan komt met list en besnijdenis. Zo zijn wij dan allen in Christus 

getuigen van deze dingen. Batseba dan draagt het mes des Heeren, en is de bruid van Christus. 

Zo is dan de Geest van Christus de Bruid van Christus, als een type van de moeder god. En gij 

allen die Christus volge, hebbe deel aan dit mysterie. 

 

5. Batseba dan is het geheim van de moeder god, haar gordijn. En zij test allen die tot deze 

poort naderen. Ja, in de dieptes van het paradijs is zij. Ja, de glorie van het Woord draagt zij. 

Zij is het geheimenis des kruizes. En Delila is het geheimenis van de doornenkroon. Ja, een 

zwaard in haar handen is zij. En zij is gekomen om visioenen te geven, en om de heiligen 

doorgang te geven, want lang zijn zij door onderdrukking tegengehouden. Ja, zij zal binden 

hen die zich dokter noemen en het niet zijn. 

 

6. Als een oorlogs-strijdster staat zij op. Hebt gij het verhoord en vernomen ? Zo zijn er dan 

hen die zich dokters der tanden noemen, en zij boren in tanden voor geld. Uit mijn heiligdom 

zal ik deze valse doktoren drijven ! spreekt de Heere. Zij hebben niets anders dan ellende 

gebracht, want zij hebben ketenen gelegd op Mijn volk, en deze ketenen waren giftig. 

Daarom, zegt de Heere, er zal een dag zijn tegen een ieder die zich valselijk dokter noemt, om 

het vlees van de kudde te kunnen eten. Kijk, een oorlogs-strijdster staat op, om te overwinnen. 

Koningen zal zij binden met ketenen, en keizers zal zij neerhalen met haken. Opgestaan is zij 

om oorlog te voeren, om het allerheiligste te verschonen. Mijn oog kan deze valse doktoren 

der tanden niet meer aanzien, spreekt de Heere. Daarom zal mijn zwaard op hen neerdalen, en 

er zal een grote slachting zijn. Ja, dronken zal Ik worden van hun vet. Mijn zwaard zal 

opstaan in de nacht, en hun eerstgeborenen zullen geslagen worden, en het eerstegeborene van 

hun vee. En de eerstelingen van hun oogst zal ik verbranden. En in de morgenstond zal Ik 



tegen henzelf komen, spreekt de Heere. Zij hebben geboord in de tanden van mijn volk voor 

veel geld, en daar gif geplaatst. Ziet, dienaren van de Mammon zijn zij. Zij buigen zich neer 

voor hun Roomse goden, maar ziet, Ik zal deze goden slaan, en uit mijn huis verdrijven. En 

tegen Spanje zal Ik een groot vuur aanrichten. 

 

7. Nu, kent gij het geheimenis van Batseba ? Vergeet niet dat Eva haar man gaf van het vergif, 

en zo heeft Batseba ook David het gif niet onthouden, want zij beeldden het kruis uit. Zij 

leidden hen naar het kruis en de doornenkroon. Ook leidden zij hen tot het spotkleed. Zij 

gaven hen te drinken, wijn met gal. Zij waren de vloek van de moeder god, die haar kinderen 

terugriep tot het kruis. Nu, in letterlijke zin zouden deze vrouwen vernietigers zijn, maar in 

geestelijke zin zijn zij oprichters. Verbreek daarom de zegels van Batseba, en gaat in door 

haar sluiers. Als een zwaard is zij daar, om te oordelen de levenden en de doden. Zij is het 

Zwaard van David, en het Zwaard van Christus, en dit zwaard is twee-snijdend, komende van 

Zijn mond. Ja, oordelen zal hij hen die het gif der wereld geschonken hebben, en niet het gif 

des Heeren.  

 

De Ridder van de Canon 

 

 

1. Delila is de bewaakster van de diepere wouden en wildernissen van het paradijs. Zij draagt 

het zwaard om gelovigen te testen. Ook bewaakt zij de schatten van het paradijs. Zij is als de 

Lokogamen, de sieraden van het kruis. Zij spreekt recht in list en symboliek. Zij raakt het 

letterlijke niet aan. Zij draagt de sleutelen van het paradijs. In de wouden is zij stil, totdat 

iemand in haar webben raakt. Zij is de spin van het paradijs. Zij weefde het paradijs als in een 

mysterie. Bent gij dan al tot haar kleine huisje gegaan ? In de dieptes van het bos woont zij, 

om dapperen te onderwijzen, zij die door hun lijden tot haar zijn gekomen. Als de engel des 

Heeren is zij. 

 

2. Zo was zij ook een test voor Simson, en hadden de verminkingen geestelijke betekenissen. 

Zij waren geenszins letterlijk. Zij is de ware dokter, met het kruid des kruizes. Zij was de 

brenger van de doornenkroon. 

 

3. Nu weet gij dan allen dat de doornenkroon de poort der profeten is. Zo verliezen profeten 

hun hoofdhuid om door haar gekroont te worden. Door haar verliezen ze hun oude natuur. 

Door haar verliezen ze hun aardse ogen en handen, totdat alleen een rode lap hen bedekt. In 

haar worden zij kind, en groeien zo niet op als de nefilim. Zij is de honger en het kruid van 

armoe. Zij geeft en zij neemt. Zij leidt gelovigen dieper in de wildernissen van het paradijs, 

waar zij de geheimen openbaart, en deze zijn des kruizes. Nee, een gelovige zal niet uit haar 



hand ontsnappen. Zij draagt de stok des Heeren. Het geweten temt zij. Zij is de Wraak des 

Heeren. 

 

4. En zij schonk Simson visioenen door zalf vanuit haar borsten, toen zijn aardse ogen waren 

uitgestoken. En Simson stierf aan zijn aardse leven en zijn aardse wapenen. En zij wekte hem 

op in een strijdwagen, om hem de mysterieen der eeuwigheden te tonen. 

 

5. De bewaakster van het kinder-paradijs is zij. En Batseba is haar mede-bewaakster. Zij gaan 

uit om kinderharten te verzoeten, en het gif des kruizes is voor ouderen. Wordt daarom een 

kind, om aan de wraak van de toekomende tijden te ontkomen. En zo zijn er dan vele gevaren 

voor kinderen, maar de Heere beschermt in die allen. 

 

6. De bewaaksters van kinderharten zijn zij, onder de vleugelen van Metensia. Zij slaan 

de harten der ouderen, want des Heeren toorn en tucht is op hen. Wees daarom als 

kinderen, maar ziet, ook Zijn kinderen worden zwaar getuchtigd. Gaat in tot de burcht 

des Heeren, om het kinder-paradijs te vinden. En gij zult worstelen met de Geesten. Zo 

zult gij uw zielen behouden. En gij zult het zoete van Marion vinden. 

 

 

 

Het Boek des Levens 3 : 6-8 

 

 

 

 

 

 

6. En in het paradijs kwamen de discipelen tot verborgen kruizen, en er waren verborgen 

bronnen van bloed. En Sta sprak met hen over de geheimenissen van de doornenkroon. 

En de doornenkroon was als een brandend wiel in de hemelen boven het paradijs, als 

een klok, en er woonden vrouwen in die zongen als vogels. En zij brachten vele 

wonden aan, en openden vele bloedbronnen, maar ook hadden zij de macht de 

bloedbronnen te verzegelen. Toen sprak Sta met de discipelen over de lusten der 



armoe, en de lusten van de haat des Heeren. En Sta sprak : Er is alleen overwinning 

door het kruis des Heeren en Zijn ijs, want hierdoor worden Zijn lusten voortgebracht 

en Zijn wapenen. Weest daarom soldaten des kruizes en strijdt tegen de geesten die 

door de doornenkroon u aanvallen om Zijnentwille, want de doornenkroon is de enige 

die visioenen schenkt. En zij sprak over een diep geheimenis des Heeren. En ziet, 

vogels die op de doornenkroon zaten begonnen hen te bespotten om hun rode 

gescheurde klederen, en wonden begonnen op hun huid te verschijnen. En Sta sprak : 

Ziet, gij dan draagt de wonden des Heeren, en de lusten van Zijn spotkleed. Weest als 

soldaten van het kruis, geeft uw leven voor elkaar, opdat gij diepe genezing vinde. 

7. En Sta zei dat hoewel ze nu in de hemel en het eeuwig leven, de reis door de dood en 

door de hel, als het zuiverende vuur des geestes nog niet voorbij was. En Sta liet een 

sieraad zien van de dood van Christus, genaamd de grote Krurg. En zie het was als de 

harem van de doornenkroon, en hun namen waren : Spimas, Spassam, Spussum, 

Spolam, Spolus, Spulus, Spulum, Spukkus, Flijm, Flaim, Fluis, Fluim, Spijm, Spuim, 

Schuim, Korres, Zettus-B, Kahel, Korg, Korgel, Kaslam, Kwadret, Kabuls, Kabulsch, 

Horrijn, Jakis, Zette, Maaslim, Tas-Lamen, Nikneit, Narit, Tzartvongen, Tzartvingen, 

Vesnit, Vakin, Rakin. En toen liet Sta een sieraad zien van de hellevaart van Christus, 

genaamd de Prosmon. En het sieraad was zeer krachtig, en was de tweede harem van 

de doornenkroon. En hun namen waren : Didomet, Kurgras, Kurgbosse, Kurgtom, 

Smalnes, Kurgdomet, Spaakdom, Domekals, Kalshut, Kamel, Tonije, Ergturg, 

Turgdom, Turgfisse, Fissekodom, Heidom, Heidem, Hergsiti, Hergheidom, Keidonne, 

Keidos, Keislert.  

8. En de derde harem van de doornenkroon was genaamd de Grote Jaganta, en zij was 

het sieraad dat de ogen kon openen en visioenen en dromen kon geven. En hun namen 

waren : Fanir, Fassa, Fessa, Fissa, Jiskas, Jiskitte, Jiskidde, Jiskide, Julof, Kaker, 

Kamit, Kande, Kandij, Kandije, IJe, Jamba, Jasbo, Dekhelt, Daslo, Buslos, Boslus, 

Baake, Spoeme, Propoppe, Pidis, Pide, Kirch, Paake, Botte, Berhim, Parhas, Poos, 

Polk, Plaak, Poermoes, Proxmi, Pirtis, Pirklille, Hochshelt, Pookhelt, Pamix, Pirkmin, 

Pirkminne, Porklos, Porklosse, Padissa, Padamin, Podosluul, Kurtlit, Kerlenke, 

Kershwinne, Kamin, Kaminne, Kierklin, Kiswin, Kurlenze, Koslau, Kanik, Kerlentes, 

Kokwonen, Kokwau, Kokesses, Irksdwakei, Dirfwinne, Dirfwrum, Dirfwinnesse, 

Dirfwenkes, Dirfwentes, Daakschwin, Daakschwinne, Kirkmin, Kontau, Korkwanne, 

Korkwanin, Koflo, Kotlo, Korschwon, Korschlondo, Kortenu, Kortedane, Kortedame, 

Mirkwin, Deklos, Karhut, Karhutdaanschwimme, Miktes, Mikteschwinne, 

Korschkanau, Kwanut, Borschlon, Borschlonne, Buchtes, Buchtinne, Birisch, Bizanto, 

Birschwin, Bochteld, Baschwesse. En zij hadden grote macht, ook tot het sluiten van 

ogen en het wegnemen der gaven van visioenen, dromen en andere profetische gaven 

van het oog. 

 

 

 

 

 

 



 

Het Boek van de Heilige Voetspijkers : 1 

1. Het geheim van de profeten ligt in de doornenkroon, zij die visioenen geeft en 

dromen. 

 

De Openbaring van Maser 4-5 

 

4. 

1. Als het zuivere latijn, is zij tot hen die haar volgen, voor Jood en Griek die haar beminnen. 

2. Aan de deuren van lammen klopt zij, staande aan de poorten van bedelaars. 3. Zij in 

lompen kennen haar, zij met de vele kragen. 4. De muizen des hemels hebben haar hart 

verstaan. 5. Zij die de mystiek dienen, hebben steeds tussen de regels gelezen. Haar Woord 

zal nooit teniet gaan. 6. Het Woord des kruises onder een spotkleed gebracht, bracht ons de 

rode kap over de doornenkroon. 7. Zij is het hart des kruises bemin haar dan, waar de ratten 

des hemels haar hebben gezien. 8. Zij heeft de witte muil des satans verbroken. De 

doornenkroon is hier, weet dat wel. 9. Het spel der ratten is afgelopen, de muizen hebben geen 

vertier. Zij brak de koning der harten, en doorboorde zijn nieren, om zijn slaven een tijd van 

vrijheid aan te kondigen, als een schip in woeste zee. 10. De doornenkroon is hier, weet je het 

wel ? Als een ster boven bruisende zee, om hen te leiden naar het land achter de bomen. 11. 

Het huis der dokters kende zij niet. Zij had een kruid des kruises. 12. De witte muil van 

Beelzebul brak zij, en bond zijn zonen één voor één, om harten te bereiden, tot het grote 

nachtlatijn. 13. Als lampen aan de zolder, brak zij de bedreiging, één voor één. Zij moesten 

dan allen voor haar staan, en zij bracht hen tot eeuwige rust in de rotsen. 14. Het lot des 

Heeren is dan niet om te verbreken, maar om voor altijd in slapen te laten gaan. 15. De Heere 

Heere kent dan de rust der zeeen. In hun slaap zijn zij woest, maar het schuim is het voor 

altijd vergeten. 16. Zij dan rusten in de vierde dood, waartoe de Heere hen dreef. 

5. 

1. Zij dan die niets weten hebben veel te lijden, maar de slaap brengt hen tot rust en zwijm. 

Zij borduren daar in nachtgedichten. 2. De Heere heeft van meet aan de rust gespannen, tot 

een boog om hen van de canon te weerstaan. 3. Opent dan uw poorten en laat de vogel wijd 

vliegen. De nieuwe dag breekt aan. Wie zou haar niet omhelzen. 4. Zij is de doornenkroon des 

Heeren. Zij sprak in vuur en heimwee. 5. Ja, tot slaap brengt zij, allen die Hem vrezen. 6. De 

doornen hebben diep gestoken, nu zet dan de rust in. Zij die dan niet diep wilden lijden, 

hebben haar gemeden. 7. Maar eens reikt de doorn tot de geest, tot de dieptes van het tweede, 

en dan zullen de poorten van slaap opengaan. 8. De naald is diep gestoken. Zij wist niet wat 

ze zei. Nu zijn ze weer van jou, die rozen. Ze zullen je breken, zij aan zij. 9. Want de Heere 

brengt hen die diep lijden tot verbrokenheid, en dan breekt een nieuwe dag aan. 10. Nee, je 

kunt de rozen niet ontwijken, wanneer zij opstaan en marcheren, tot de gebroken ruiten 

komen zij, om verder in te breken. 11. Ja, als een dief in de nacht komt de Heere. De 

doornenkroon hangt aan de muur, als een ster in de lucht is zij. 12. Zij schiep de Heere der 

Geesten, de Heilige Ziel, nu is Hij dan geworteld als een boom in diepe morgens. 13. Ja, de 



Heere schiep zij, zij is de Ziel des Geestes. Een doornenkroon is zij, en de Heere heeft haar 

waardig gedragen. 14. Zij brengt de legers tot rust en brengt hen tot de eeuwige slaap.  

15. Als een koningin in haar paleis, bespeelt zij de viool. Zij werd dan gemeden, zij is de 

doornenkroon. Maar kinderen volgden haar, kennende haar geluk. 16. Zij bracht hen tot de 

rivieren, tot de wateren van slaap. Zij bracht hen zwijm en verdoving door haar steken. Als 

het vuur der rozen was zij. 17. Zij brak het hek der eeuwen. Zij leefde onder de rode kap. 18. 

Zij kwam uit het kruis, als vuurnood van de rode kap. De vurige steken der rozen beminden 

haar in zilver, en zij bracht het goud voort als de honing. 19. Als een gevangene van spinnen 

was zij, de doornenkroon. Zij maakten haar lang en bitter. 20. Komt dan tot de doornenkroon, 

al die zeggen Christus te beminnen. 21. Zijn diepe hart, zijn tweede geest, zou ik dan 

geheimenissen beminnen ? 22. Vurige sleutels geeft Hij hen die haar beminnen. 23. De 

doornenkroon als het hart der zee, als geheimenissen van zeemannen. 24. Laat haar dan de 

touwen tot rust brengen. Ze hebben te lang gewerkt. Laat zij hen brengen tot Spricht. 25. 

Waar deuren openen komt haar naam, waar ramen breken glijdt zij binnen. Zij is als de slang 

des kruises, komende tot al die haar beminnen. 26. Het kruid van slaap brengt zij, en de 

roerselen der wind. 27. Zoudt iemand haar verachten, zij brengt hem neer. Zij geeft het loon 

der slaap aan allen, naar de mate waarmee zij meet. 28. Onrechtvaardig is dan het oordeel 

over hen die onrechtvaardig waren, maar haar onrecht is rechtvaardiger dan het recht der 

mensen. 29. Zij is dan het recht der kooplieden en der slaven. Mocht het eens uit de hand 

lopen, zij weet een ieder te vinden. 30. Op de zeekades maakt zij kabaal. Zij is de 

doornenkroon. 31. Toch is haar geschreeuw stiller dan de stilte der mensheid, en haar kabaal 

als het geluid der zeemeeuwen. 32. Ken haar dan in haar geweld. Zij is de doornenkroon des 

heeren. 33. Als het dan uit de hand loopt is zij daar. En merels dienen haar. 33. Ja, zij kent de 

mezen op het dak, en bracht de karsuiken en de putsen tot Metensia. 34. Raakt dan het 

verleden niet meer aan, wanneer zij spreekt, maar gaat door haar geopende deuren. Haar 

strelingen veranderen betekenissen. 35. Zij draait de doelen om, en is als de draaiende heg. 

 

Hermitaten 34. 

De Spiegel van binnen 

1. Het zicht is als een spiegel. De witte spin heeft gestoken, om beminden tot de 

mystiek des Heeren te brengen. Als witte sneeuw kende de Heere u, hen die Zijn 

paarlen dragen. Het schuim van rozen droegen zij als het schuim der rozenwijn. 2. 

Kostelijke ambachten des Geestes, als platen in zijn boek, hebben de webben reeds 

geweven, het spiegelende zicht. 3. Hij die de harten schiep, heeft u zijn doornenkroon 

gegeven, als spiegelend zicht in uw hoofden geweven. Zij droegen de helm, die 

mannen van zilver. Nu draagt gij 't ook, nu jaagt dan de dood geen angst meer aan, het 

spiegelt alleen die kostbaarheden van de Heere diep binnenin. 4. Het raakt je niet meer 

aan. Gij hebt immers het ijs als uw meester, na lange dagen van sneeuw. 5. Het 

spiegelend zicht, door je hart bemint. Je hebt niets meer te vrezen. Alles is er al, het 

moet alleen nog ontdekt worden. 6. Is er een wereld buiten mijzelf ? Ik ben toch altijd 

binnen. 7. Ik kom niet buiten, het is alleen de weerspiegeling. De echo van mijn hart te 

volgen, buigt en splitst in de wind. Ik kan alleen maar komen tot Hem die mij bemint. 

8. Ik ben dan in ketenen, ik ga dan gebukt door het leven. Ik rouw er niet meer om, 't is 

maar voor even, een weerspiegeling binnenin. Als ik het heb gevonden is het 

afgelopen. 9. De wond blijft klagen, totdat het is verbonden. 



Hermitaten 18 : 10 

En de doornenkroon is tot een lieflijke geur van hen die Zijn tranen dragen, maar tot 

de goddelozen is het een reuk des doods. 

Hermitaten 18 : 7 

Laat de doornen uitgroeien tot wapenen, in plaats van het zaad des Heeren weg te gooien.  

Hermitaten 1 : 5-7 

5. Hij gaf zijn zoon de doornenkroon, als een erfenis van Zijn moeder. Als een lichtend kind 

was ik. Nu ben ik verzwaard en moede. Ik ben op reis, een mystieke reis, naar de vogelen die 

Hem schiepen. 6. Of heeft Hij dan zichzelf geschapen. waar kwam Hij dan uit voort ? Er zijn 

dan zoveel vragen in het beminnen. 7. Toe, wijs mij de weg, toe geef mij een koord. De oude 

wegen zijn hier versperd, door enkelen verboden.  

In de Moeder Bijbel, het eerste deel van de hogere canon van de Tweede Bijbel staat : 

Het Boek van Toorn 4 : 10 

In de esoterie is het welbekend dat de attributen van Jezus ervoor waren om de attributen van 

Lethe te versluieren in het proces van de initiatie van Orion in haar tempels. De doornenkroon 

versluierde de scalpering, om mannelijke kracht in balans te houden. 

Tot zover de Tweede Bijbel. 

In de Moeder Bijbel komt het erop neer dat de Moeder Jezus had gezonden als een wachter, 

als een sluier om de misleiders en geesten van mannelijke kracht te verwarren en af te leiden 

van haar attributen. Wij moeten dus wijs met de attributen van Jezus omgaan, als zegels, als 

initiatie processen om de valse geesten in ons te doden. Ook Orion moest hier doorheen in de 

tempels van Lethe. Het was de bescherming van de Moeder God, maar tegelijkertijd riep zij 

de uitverkorenen om hogerop te komen, om dieper door te dringen. Dit was aan de gang met 

de doornenkroon. Dit was slechts de weerspiegeling van een hogere natuur, namelijk die van 

de hoofd-besnijdenis, de besnijding van het verstand, oftewel de scalpering. Daarom wordt de 

doornenkroon beschreven als een belangrijke poort van de profeten in het Eeuwig Evangelie. 

Wij moeten besneden en gescalpeerd worden door de GNOSIS, de Heilige Kennis. Wij 

moeten ons uitstrekken om de Heilige Kennis te ontvangen. Dit is wat de sluier van de 

doornenkroon symboliseerde, als een reusachtige gloeiende massa van het voorouderlijke 

verstand. Wij moeten door deze sluier heen. Wij moeten met deze sluier afrekenen. Wij 

moeten komen tot de ongekende dieptes van de doornenkroon, omdat het als een machtige 

poort in de tweede bijbel wordt beschreven. Zoals Hermitaten 18 vers 7 zegt : De doornen 

moeten uitgroeien tot wapenen. Als wij blijven steken bij de doornenkroon, dan zal het het 

zaad van de Heere van ons blijven weghouden. De doornenkroon moet uitgroeien tot het 

scalpeer-mes van de Moeder God. Dit is het geheim van de vruchtbaarheid, en van de 

profeten. Het was als een erfenis aan ons gegeven, niet als de erfenis zelf, maar de verpakking 

van die erfenis, waarin de erfenis ligt opgesloten. Wij moeten het mysterie hiervan ontrafelen. 

Moeder God heeft JOM geschapen als haar zegel, als haar wachter, haar duivels zwaard, om 

de mannelijke suprematie van haar weg te slaan. Het is een mysterie. JOM is haar sluier, een 



doolhof waarin mannen verstrikt raken, waar mannen zich tegoed kunnen doen aan macht en 

eer, opdat zij eerst heel hoog oprijzen, en dan hard zullen vallen. Dat is het doel van de 

Moeder God wat staat beschreven in de Moeder Bijbel. Het is een valstrik om de slechte aarde 

te oordelen. Moeder God zond een zware misleiding tot de aarde in de vorm van Jezus en de 

doornenkroon, en alleen zij die Haar volkomen zijn toegewijd, aan de heilige Gnosis, zullen 

hieraan ontkomen. Het is een zware initiatie voor de rechtvaardigen. 

Het geklaag van de doornenkroon is een deel van JOM, van Jezus, zelf, als de openbaring van 

de klagende ster, Venus. Jezus is de doornenkroon die als een wurgslang om de nekken alle 

gevangenen van de aarde hangt, om hen af te houden van de gnosis. Tevens is dit de poort van 

de gnosis. De doornenkroon was een attribuut van de Griekse zonnegod Helios. Ook andere 

attributen van Christus zijn overgenomen van Griekse goden. Je zou kunnen stellen dat Jezus 

een soort van supermengsel was van een aantal Griekse goden bij elkaar. Met deze superster 

zou JOM het Romeinse Rijk groot maken. De doornenkroon was hierin een belangrijke 

sleutel. 

In de Griekse mythologie en de Moeder Bijbel moest Orion reizen tot Hephaistos, de Griekse 

god van vuur, om zijn zicht terug te krijgen. Hiervoor moest hij eerst de halsketen van 

Hephaistos overwinnen, wat naar hem uitgezonden was om al de boze nakomelingen van 

verkeerde contacten te doden. Ook dit kun je vergelijken met de doornenkroon die op ons is 

afgestuurd als een wurgslang of halsketen, als de duistere wachter van de Gnosis. In deze reis 

en strijd raakte Orion verlamd en kreupel zoals Hephaistos zelf. Orion verdronk in Lethe, 

vergetelheid, in haar visioenen. Hierdoor werd Orion bewapend om Kakos te verslaan, het 

Griekse kwaad. Demonen waren onderverdeeld in goede demonen, eudemonen, kalo-

demonen, en slechte demonen, kako-demonen. Het ware kwaad was dus niet de demoon in 

oorsprong, want die was in principe neutraal, maar de kakos. De dualiteit van de Moeder God 

kan vergeleken worden met Tlazolteotl in Azteekse mythe, en die ook uitvoerig wordt 

besproken in de Moeder Bijbel. Tlazolteotl is de sleutel om het Oude Testament te kunnen 

begrijpen. Het Oude Testament was in wezen niets anders dan een scheppingswerk van 

Tlazolteotl. Zij misleidt en oordeelt. Zij is de Grote Vervuiler, om dit vuil te transformeren. 

Dit is hoe zij communiceert. Ook is zij de oorlogs-godin die haar vechtslaven voorbereid en 

bewapent voor de strijd. Zij staat op één lijn met Batseba, als de goddelijke trickster van de 

Wet en de Gnosis. Ook is één van haar attributen een slang die zij in haar hand houdt. Zij 

roept haar slaven tot het overwinnen van de slang. 

 

 

V 

1. Psalm 10 – De Sleutel Van Eden 

2. Het Tijdperk Van Johannes De Doper 

3. Jezus Is Een Kopie Van Mithras 

4. David Is De Messias 

5. De Uitstorting Van De Hel 

6. Het Evangelie Van Het Oude Testament 

7. De Jezus Vloek 

8. Het Zaad Van De Gnosis 

9. Jezus – Het Griekse Merkteken Van Het Beest 



10. De YAD-Brug 

11. De Brandende YAD En Het Duister Worden Van De Zon 

12. De Brandende YAD En Eva 

13. Het Grote Geheimenis Van Het Verborgen Achtste Zegel 

14. Het Christendom – Mummificatie Cultus 

15. Het Levitische Medicijn En De Voorspelling Van De Jezus-Vloek  

16. De Verborgen Poort In De APHAR  

17. Ryan Rijdt Op Het Lam  

18. De Verovering Van KANAAN  

19. De Verbreking Van Het Efeze Zegel – Het Boek Van AMAD  

20. De Strijd Tegen ERGON, De Ontmaskering Van De Jezus-Geest In Efeze, En De 

Openbaring Van De Sleutels Van Efeze 

21. Sleutels Van Korinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psalm 10 – De Sleutel Van Eden 

 

 

 

 

Het is waar dat de oude Aramese grondteksten van de Psalmen de sleutels bevatten tot de 

paradijs-teksten in Genesis. Deze sleutels zijn Davidisch. 

 

In Psalm 10 worden de hoogmoedige goddelozen aan de kaak gesteld. 

 

7. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. 



 

Nu, mond is in het Aramees 'vruchtvlees'. In Psalm 10 gaat het over de opening van EDEN, 

wat in het Aramees 'vagina' betekent, DN, EDEN, en 'oor', en 'lied' of 'psalm'. God opent Haar 

EDEN, Haar vagina, om te oordelen, een rechtszaak te houden, om een debat te houden, om te 

spreken en te bestraffen. Dit is gericht aan de wees, de moederloze, het beeld van de 

moedergoddeloze. 

 

De vloek komende van de mond, de vrucht, is in het Aramees LAWTA, LAWTTA, wat een 

soort demoon is. We hebben hier te maken met de vrucht van het paradijs, waardoor de aarde 

vervloekt werd, onder de mannelijke heerschappij kwam. De LAWTA is de slang, de 

Leviathan, oftewel Lucifer/ Jezus, die vlees werd als het vleesgeworden woord, waarvan een 

ieder moest eten om eeuwig leven te ontvangen. Jezus werd vrucht, de vrucht van de boom, 

papier. God wil dat wij de LAWTA overwinnen. God heeft ons in deze arena geplaatst. Wij 

hebben dit gevecht in de goddelijke vagina om zo tot de goddelijke moederschoot te komen. 

Hierin vindt wedergeboorte plaats. 

 

In het Hebreeuws is de mond hier PEH, de vagina als een put die verdeeldheid zaait. Ook is 

het een wet, en het Woord. Dit is wat Jezus gedaan heeft : Hij heeft de kinderen tegen elkaar 

opgezet. Ook de jongens van Iyowb werden in deze put, de PEH, geworpen. De LAWTA-

demoon is dat wat Jezus deed veranderen in een vrucht, in vlees en bloed, en in papier. 

Hiertoe kon Jezus het hart van de mensen binnengaan. Jezus kreeg juist zoveel macht door de 

LAWTA-transformatie, het worden van vruchtvlees. Dit was een satanische vagina in EDEN, 

om de mens te misleiden. Door de LAWTA transformatie werd Jezus min of meer 

gematerialiseerd in het aardse, als een krachtige projectie in de hersenen van de mens. 

 

Zoals we zagen houdt ZARALAHM zich achter al deze dingen schuil. In de Tweede Bijbel 

wordt er gesproken over een verdoemde zwarte vrucht, nog voordat de verboden vrucht ten 

tonele verscheen. Deze zwarte vrucht was de vrucht waardoor engelen uit de hemelen vielen, 

of beter nog : waardoor de goede demonen afvielen en slechte demonen werden. Zij vielen 

weg van de oud Germaanse-Europese Moeder God, Hel, de Godin van de Jacht, die ook wel 

Frau Gode werd genoemd, waar we vandaag nog steeds het woordje God van hebben 

overgehouden. Frau Gode, oftewel Hel, was de Godin van de vruchtbaarheid en de kinderen. 

Ook had zij te maken met schijn-huwelijken als jacht-strategie. Hel werd later gedemoniseerd 

door de binnenvallende christelijke legers. De Germaanse voorouders werden door het zwaard 

gedwongen christenen te worden, en werden ook binnengepraat door de Christus = Balder 

theologieen. Balder was een soort christus-figuur van de Germanen. Balder was geenszins de 

hoofdgod van de Germanen, maar sommigen hadden geprofeteerd dat na Ragnarok, in 

christelijke termen : na Armaggedon, Balder het hoofdwezen zou zijn. Zo werden zij naast het 

dreigen ingepraat tot het aanvaarden van Christus, de nieuwe Balder, en ging er veel van de 

Germaanse cultuur verloren. 

 



Hel werd gedemoniseerd, en Hemel kwam ervoor in de plaats, de god van de lucht. De 

Heilige Geest was de god van de wind, en die moest de mens leiden tot de zonnegod, Jezus. 

Dit alles was om de mens los te maken van de aarde, van de onderwereld. Hel was in eerste 

instantie dus iets positiefs, namelijk vruchtbaarheid, en symbool van de jacht, de overwinning 

over de vijand. Goede demonen vielen uit de hel door het eten van de zwarte vrucht, en 

daardoor werd alles omgedraaid. Dit toneel werd weggeschoven, en in de Tweede Bijbel weer 

geopenbaard. Virtus was de slang die de engelen, de goede demonen, moest verleiden. Satan, 

die eerst Jupitaster heette, viel voor deze verleiding. 

 

Zoals we zagen houdt er zich een valse David schuil achter alle Jezus-mythologieen. Deze 

valse David is ZARALAHM. Hij is ook de oorlogs-god MARS, die zelfs over Jupiter en 

Saturnus heerste achter de schermen. 

2. Het Tijdperk Van Johannes De Doper 

 

 

 

 

 

Mars, de valse David, de Romeinse god van de oorlog, heeft zijn eigen religie opgezet, die 

zich schuilhoudt achter het christendom. Het is een religie, een keizerrijk, die vrouwen 

onderdrukt. Het is een creatie van het zwarte boeddhisme, als een sluier. Het zwarte 

boeddhisme, de valse vrede, is de Romeinse god Pluto, god van de prosperity. Hij heeft Mars 

dus gemaakt. Pluto is ook de god van de onderwereld, en Mars is trouwens naast oorlogsgod 

ook de god van de dood. 

 

Sinds oudsher waren er groepen die geloofden dat Jezus een valse profeet was, en die de 

leringen van Johannes de Doper volgden, de wildernis-profeet. Dit is wat o.a. de Mandeanen 

geloven, een gnostische religie gebaseerd op het Aramees. Zij geloven echter niet dat 

Johannes de Doper onmisbaar is of essentieel. Het is een middel wat ze gebruiken, een soort 

handleiding. Johannes de Doper staat echter wel centraal in hun leringen in die zin, en Jezus 

staat centraal bijna als de aanduiding van het kwaad. Hun naam is gebaseerd op het Aramese 

woord voor gnosis, kennis, MANDA. Manda wordt door hen gezien als de kracht die hen 

schiep. 

 

Johannes de Doper was in de Zodiak de Waterman, Aquarius, terwijl Jezus Vissen was, 

Piscus. Het tijdperk van de Vissen zou overgaan in het tijdperk van de Waterman, Aquarius, 

oftewel het Tijdperk van de wildernis-profeet, Johannes de Doper, die ook wordt 



aangekondigd als Elia, die terug zou komen om de kinderen terug te brengen tot de 

moederschoot in de grondtekst. Johannes de Doper is de verbreker van de doornenkroon. De 

doornenkroon is een zegel, en werd door de zonnegod gebracht om ervoor te zorgen dat het 

hoofd niet besneden zou worden. Er zou geen scalpering plaatsvinden, zodat niemand tot de 

moedergod zou kunnen komen. Johannes de Doper werd onthoofd als het teken van de hoofd-

besnijdenis, de besnijdenis van het verstand, oftewel de gnosis. Hierdoor ontvangen wij 

goddelijke kennis en komen wij in contact met de moedergod. Het mannelijke onbesneden 

verstand kan niet tot haar komen. 

 

In het OT was het Simson die de hoofd-besnijdenis ontving. Toen de apostelen de gnosis 

ontvingen in het boek Handelingen in de grondtekst verschenen er tongen van vuur op hun 

hoofden, als teken van de hoofd-besnijdenis. Ook wij moeten ons hier ernstig naar 

uitstrekken. 

 

Wanneer er staat : 'De geesten der profeten zijn onderworpen aan de profeten,' hoe mogen wij 

dit dan vertalen ? Of wanneer er staat : 'De Geest der Waarheid zal leiden tot de volle 

Waarheid.' De Heilige Geest heeft als doel te leiden tot Waarheid. De Heilige Geest was 

uitgezonden door de Waarheid hiertoe, maar zoals we zagen was dit maar een hele selectieve, 

zelfs misleidende vertaling die ervoor heeft gezorgd dat de Heilige Geest werd verafgood. 'De 

Geest leidt tot de Waarheid.' Waarheid is ALETHEIA in de Griekse grondtekst. ALETHEIA 

is de Griekse Godin van de Waarheid. De Geest leidt dus tot de Moederschoot van de Gnosis, 

tot de Moeder God, de Godin. Waarheid en profeten, als verborgen kennis, de opgeslagen 

interpretatie van de orakels, heeft allemaal te maken met GNOSIS. De Heilige Geest is 

onderworpen aan de GNOSIS. De Geest spreekt niet vanuit zichzelf, dus de Geest is NIET de 

bron. Laten we dat goed in de gaten houden : 

 

'doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle 

waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de 

toekomst zal Hij u verkondigen.' 

 

Er zal een zwaar oordeel gaan komen over hen die de Heilige Geest blijven verafgoden, en 

niet tot de Volle Waarheid, de GNOSIS, komen. De Geest is een Wegwijzer, een tijdelijke 

leermeester. 

 

 

3. Jezus Is Een Kopie Van Mithras 

 



 

 

 

 

Wij moeten van de geestelijke sferen komen tot de zielse sferen, en vandaaruit komen tot de 

gnosis sferen, zoals de grondteksten en de Tweede Bijbel laten zien : 

 

Geest – Ziel – Gnosis 

 

Onder het oude, onreine verbond was dit : 

 

Vlees – Ziel – Geest 

 

Het nieuwe verbond leidt terug tot David en Adam, om terug te keren tot de moederschoot. 

Het oude verbond leidde tot de Drie-eenheid van Vader – Geest – Zoon, het symbool van 

mannelijke suprematie, waarin de Moeder is onderworpen aan de Vader, en wij zo geen 

ingang in de moederschoot hebben tot wedergeboorte, alleen dan in de valse moederschoot, 

een schijn-moederschoot. 

 

De Jezus cultus is bijna een exacte kopie van de Mithras cultus in het Romeinse rijk. Mithras 

was genoemd de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. De initiatie rites waren gelijk aan de 

initiatie rites van het christendom. Mithras was geboren op 25 december, uit een maagd, en 

was hij de zoon van God. Hij had twaalf discipelen en reiste rond als een leraar en deed 

wonderen. Ook Mithras zijn bloed moest je drinken, en zijn vlees moest je eten om gered te 

worden. Het vaticaan is gebouwd op grond waar Mithras werd aanbeden. Mithraisme was er 

al enkele honderden jaren voor het christendom. Ook het laatste avondmaal, de doop en de 

opstanding na drie dagen waren elementen in het Mithraisme. Niet-gelovigen kregen geen 

toegang tot de Mithras rites. De aanbidding van Mithras was heel globaal in die dagen. In 

Perzie was hij de zonnegod Mithra, en in India was hij Mitra, de god van het afleggen van de 

eed. Het was een rituele god van contracten. Dat rituele komt ook weer terug in het 

christendom. Men is nogal gericht op de vormelijke schijn, en op paswoorden. Dit stamt af 

van deze god van administratie. Ook in India was hij de zonnegod. 

 



De inhoud van deze godsdienst leiden terug tot het kannibalisme, waar men zich tegoed moest 

doen aan mensenvlees en mensenbloed om in een hogere level van verlichting kwam. Dat is 

de tragische oorsprong van het hele christendom. Het is een mensen-handel, en daarom ook 

één van de grootste criminele organisaties die de mensheid ooit gekend heeft. Ook de drie 

wijzen rondom het kindeke stamt af van de Mithras cultus, en de zondag was de heilige dag. 

Mithras was 'de leeuw en het lam', en hij was degene die 'de weg, de waarheid en het leven' 

was. Jezus is daar een kloon van. 

 

Ironisch gezien was de Messias al gekomen in het Oude Testament in de grondteksten van het 

Hebreeuws en het Aramees in de vorm dat het pad al getoond was. Het Nieuwe Testament 

kwam slechts om dit pad te bedekken en af te sluiten. Dat is de vloek van het Jezus Mysterie. 

Ook is het Nieuwe Testament een veel te snelle of liever gezegd : veel te gemakkelijke 

ontzegeling van de Oud Testamentische geheimen, waardoor alles nog meer verborgen blijft, 

en mensen worden misleid met valse beloftes. Dit wordt ook aan de kaak gesteld in de 

bijgeschriften van de lagere canon. 

 

In Psalm 18 zien we dat David ingewijd wordt in DN, EDEN, de vagina van God. Dit gebeurt 

door GATA, het wenen. De sexuele liefde, HBB, betekent : oorlogs-groet, oorlogs-

voorbereiding. Dat binnengaan van David is het woord LL, LALU, wat ingewijd worden in 

mysterieen betekent, het penetreren in geheime kennis. Ook betekent het : rijp worden. Dit is 

de Psalm van de dag van de bevrijding van Saul. In het Aramees gebeurde dit opmerkelijk 

genoeg door HEL (HYL, HAYL, HAYLA). HEL is het accurate Aramese woord voor het 

leger van de Heere, van de essentie, het beste deel. Wij moeten terugkeren tot HEL om te 

ontkomen aan de hand van Saul (in het Hebreeuws : aan de penis, YAD, van Saul). Wij 

hebben dus in de strijd tot Saul te maken met een verkrachtings-geest. Nadat HEL David heeft 

bevrijd, opent God de vagina voor David, de poorten van Eden, het paradijs. God laat David 

ook zien dat sterkte frequentheid betekent, TQYP, TAQQIP. In Psalm 17 zien we in het 

Aramees de vagina van God als ringen, YAN, YN, AYNA, die visioenen, HZY, bevatten van 

richting, koers, leiding, als timmerman gereedschap, regels en levels. Dit zijn visioenen van 

correctie, kastijding en discipline. Hierin wordt David ingewijd. Dit komt ook weer terug in 

het boek 'Het Timmerman Systeem – Het Dodenboek van David'. In Psalm 17 worden wij 

gered van de goddelozen door de besnijdenis, HARBA, HREB, HOREB, het zwaard van 

Mozes, zijn speer, wat ook bestraffing en oorlog betekent. HOREB is de berg waar Mozes de 

tien geboden kreeg. In het Hebreeuws is dit zwaard, CHEREB, wat besnijdenis-mes betekent, 

en slagtand van het nijlpaard, van de BEHEMOTH. In Psalm 16 laat God aan David zien in 

openbaringen het pad van de sexuele omgang van en met de Wet als de formule tot 

overwinning. Dit betekent : wij moeten de diepte leren kennen van de Wet. 

 

 

 

 



4. Psalm 18 – David Is De Messias 

 

 

 

 

De Aramese grondtekst is de basis van het hele bijbel project, en als je daar in de diepte gaat, 

dan zie je hoever alles van de originele structuur is afgeweken. De bijbel is een complete 

misvertaling, en zeer selectief, om je af te houden van de ware betekenis. 

 

Psalm 18 is een belangrijke Psalm. Eerst wordt David door de HEL van Saul verlost, en 

daarna wordt David bewapend met de HEL. 

 

33 Die God, die mij met kracht, HEL, omgordt en mijn weg effen maakt. 

 

HEL betekent ook : documenten met bewijs. 

 

Geest – Ziel – Hel – Gnosis 

 

Hel is een Davidische wapenrusting. 

 

Dan wordt David benoemt als MSYH, MSIHA, wat in het Aramees 'Messias' betekent. David 

was al in het Oude Testament als de Messias van God aangewezen. Worden wij door deze 

Messias gered ? Natuurlijk niet. Wij worden alleen gered door de GNOSIS. Ook in de lagere 

canon werd David beschreven als de Messias. Dus dat David de Messias is zal ons echt niet 

verder helpen als wij de GNOSIS niet tot ons nemen. David zal ons leiden tot de 

moederschoot, door de GNOSIS. Alles draait om de GNOSIS, en David is slechts een 

wegwijzer daartoe. Wij mogen door de GNOSIS de voetstappen van David betreden, om zo 

neer te buigen tot de Moeder God, de personificatie van de GNOSIS, de Goddelijke Kennis. 

Zowel het boek van Job als de Psalmen beschrijven de reis door de hel tot de moederschoot. 

 



De elite heeft dit altijd verborgen gehouden. David was te oorlogszuchtig, en het zou het eind 

van de elite kunnen betekenen. Dit was ook de reden dat de Mithras cultus uitgebannen 

diende te worden, want die waren ook te oorlogszuchtig. De elite wilde een soort middenweg, 

van valse vrede, en gematigde strijd, die controleerbaar was door arena's. Hiertoe was Jezus 

de ultieme aangewezen persoon. Het Oude Testament was te oorlogs-zuchtig. Daartoe moest 

Jezus komen om de oorlog lam te leggen, en de mensen in slaap te sussen. Oorlog moest 

academisch zijn, en moest controleerbaar zijn door de elite. Jezus was dit instrument. Het was 

een instrument van totale zombificatie. 

 

In Psalm 18 is het mannelijk geslachtsdeel weer heel erg belangrijk. Moeder God onderwijst 

en traint het mannelijk geslachtsdeel tot de oorlog. Het is een wapen. In de erectie wordt 

ervoor gezorgd dat het uitreikt boven de erectie van de vijand. Ook de vijand kent dit geheim 

en traint en programmeert het geslachtsdeel. De Psalmen beschrijven het mannelijk 

geslachtsdeel als bogen. Daarom zullen er tijden zijn dat de boog slap is, en tijden dat de boog 

gespannen is. In Psalm 11 wordt duidelijk dat als het mannelijk geslachtsdeel van de vijand 

slap is, dan schieten ze op de erecties van God's volk. De vijand wil namelijk dat God's volk 

in de valse verlamdheid terechtkomt, zodat de vijand macht kan uitoefenen over God's volk. 

In de tijd van de nazi's werd fluor gebruikt om de mens lam te leggen, zodat ze zich niet 

zouden verzetten tegen het nazi bewind. Ook vandaag de dag gebruikt de elite fluor, een 

ernstig en gevaarlijk gif, afvalproduct van alluminium, om de mens als een trekpop te 

manipuleren. Fluor zit o.a. in tandpasta, en sommige landen hebben fluor zelfs in het 

drinkwater. Een profeet had eens een droom waarin hij een klein jongetje zag die fluor 

gebruikte. Het jongetje had daardoor een demonisch aureool om zijn hoofd die hem 

onderdrukte. Het jongetje leed o.a. aan hoofdpijnen, en allerlei soorten stoornissen, ook 

concentratie-stoornissen. Allemaal door fluor, wat het zenuwsysteem in de war brengt en de 

hersenen ernstig aantast. Er zijn ook fluor-loze tandpasta's die je kunt gebruiken in de strijd 

tegen de elite. Fluor kan de structuur van het tandglazuur hard maken omdat het een afval-

product is van alluminium, maar juist omdat het gif is en de biologische structuur van de tand 

in de war schopt wordt je juist extra kwetsbaar voor gaatjes en andere kwalen. We hebben 

hier dus te maken met een samenzwering. Fluor is de materialisatie van een demoon die je 

valse beloftes geeft, maar je wordt slechts een slaaf en betaalt een hoge rekening. Het volk 

van God moet afrekenen met de fabeltjes van de tandarts, anders zal de tandarts afrekenen 

met God's volk. 

 

In Psalm 18 krijgt David het schild van de bestraffing, en zegt dat de kastijding hem kinderen 

heeft laten voortbrengen. Discipline is dus een vruchtbaar iets in de strijd. Om zijn vijanden te 

vervolgen moest David zijn vijand bestuderen, en aanhoudend blijven volgen en treiteren. Dat 

is ook de definitie van sterkte in het Aramees : frequentheid. David moest zijn vijand dus 

stalken. 

 

 

 



5. Psalm 18 - De Uitstorting Van De Hel 

 

 

 

 

 

De weg van de goddelijke sexualiteit wordt beschreven als TMM, THUMMIM, als perfect, 

wat ook de benaming is van IYOWB. David begaat dus eigenlijk het pad van Iyowb, het pad 

van de goddelijke sexualiteit/ vruchtbaarheid, wat dus het pad van jacht en oorlog is. Iyowb 

moest de Behemoth en de Leviathan verslaan. Ook David moest de Behemoth berijden en 

overwinnen, om zo zijn slagtand af te nemen, het mes van de besnijdenis. Ook moest David 

de tongen van de Behemoth afnemen, om die aan zijn riem te hangen. De tong van de 

Behemoth is de Leviathan. Leviathan manifesteerd zichzelf als Jezus in het Nieuwe 

Testament om de oude wegen tot de Messias, tot David, te verbergen, en te veranderen. Jezus 

kwam om tijden en wet te veranderen. De Leviathan zou worden tot een haan, de satanische 

erectie, die ook te vinden zou zijn op de toppen van de kerken. Jezus, de haan, zou aanbeden 

worden. Het Romeinse Rijk was geinteresseerd in vechthanen voor de markt, om het volk te 

amuseren, blind te houden, afgeleid, zodat de elite de controle zou kunnen bewaren. Door het 

ontvangen van de Geest van Jezus ontving het volk de tongen van Leviathan. Deze tongen 

brachten verdeeldheid. Het waren de Babylonische tongen, en verdeeldheid is ook de 

betekenis van de naam Leviathan. Dit was altijd het mandaat van de elite : 'Verdeel, en heers.' 

 

In Psalm 18 is de rituele drank van MAYIM geopenbaard in een visioen. Dit is het bloed van 

de vijand. ADAM was geopenbaard als de heilige beker, de dronkenschap van het paradijs, 

die het bloed van de vijand draagt. Dit is waartoe AIMA, ADAMAH is uitgezonden, de aarde 

van het paradijs, onder de APHAR. AIMA is de Bloedvergieter, oftewel David. David leidt 

helemaal terug tot de bron van ADAM in het paradijs, waar de bronnen van bloed zijn. Door 

het bloed van de vijandelijke prooi te drinken worden in Psalm 18 de grondvesten van de 

aarde getoond in een openbaring. Dit gebeurt allemaal door de Toorn van God's Ziel, door de 

Toorn van de Duisternis van God. 

 

David moest bewapend worden met de Hel, moest de Hel ontvangen, zoals christenen de 

Geest willen ontvangen. In Psalm 18 ontvangt David de Hel, als een bewapening, en daarom 

is Psalm 18 één van de belangrijkste psalmen. Het opent een groot portaal in de geestelijke 

wereld. Dit is belangrijker en beter dan het ontvangen van de Heilige Geest. Dit was namelijk 

waar de Heilige Geest naartoe zou leiden. De Hel is een essentieel deel van de Gnosis. 

 

 



 

Hoofdstuk 6. Het Evangelie Van Het Oude Testament 

 

 

 

 

 

Het christendom is een Nazi wetenschap als onderdeel van de illuminati-elite. Deze Nazi 

dokters zijn geplaatst om door zogenaamde “handlers” alter egos in hun slaven te creeeren er 

gevoeligheid komt voor trigger-woorden of buzz-woorden zoals Jezus en Heilige Geest om zo 

volledige controle te hebben over de slaven. Jezus is een gevaarlijk illuminati-buzz-woord. 

 

In Psalm 22 hebben onreine vissen, runderen, TOR, TAWRA, en kalveren David omsingeld, 

KRK, KERK, wat ook betekent : verzen van geschriften in het Aramees, sluiten (vgl. canon), 

binden en buigen. Kortom David werd opgesloten door geschriften. In het Aramees staat er 

dan dat David zich hiermee juist moet gorden, HDR, dat het eigenlijk voor hem een 

wapenrusting is, die hij eerst moet overwinnen. Hij moet de jacht beginnen op dit gevaarlijk 

vee, en het onderwerpen, ook zoals Iyowb dat moest, en de Levieten. Iyowb maakte van de 

jachtprooi zijn wapenrusting. Dit gebeurde door het ingaan van de APHAR, het stof, het vuil, 

de bovenlaag van het paradijs. In Psalm 22 komt David de APHAR binnen. De APHAR is het 

laatste oordeel. David moet zich bekleden met de huiden van de verslagen demonen. De 

APHAR is tegelijkertijd de ontwapening. David's armen worden er in de Aramese grondtekst 

van hem afgerukt/ afgesneden. Net als Iyowb werd David in de APHAR gevormd. De 

APHAR is een diepere goddelijke verlamdheid daartoe, waarmee David net als Iyowb 

ingesmeerd moest worden, opdat hij daarin bewapend zou worden en tot groei zou komen, 

onder de Moeder God. In APHAR wordt alles getest om klaar te maken voor de ADAMAH, 

de diepere laag en het eigenlijke wezen van David zelf, waarin hij moest komen tot ADAM, 

de paradijselijke vloed. In de APHAR werd David voorbereid om een goddelijke Rechter te 

zijn, waaraan niemand zou kunnen ontkomen. In de APHAR ontvangen wij ook een nieuw 

lichaam. Onze spieren sterven in de APHAR, en mannelijke geslachtsdelen komen ervoor in 

de plaats. 

 

De ADAMAH, DAVID, waar de APHAR naartoe leidt, is het teken van overwinning in 

oorlog, die ons op doet staan en toerust in de jacht. ADAM, dronkenschap, is hiervan het 

gevolg, naarmate wij groeien in David, de gradaties van heerserschap. Wij worden dronken 

van het bloed van de vijand. DAVID wijst terug op de waarheden in het paradijs. DAVID is 

de weg terug tot het paradijs, tot ADAM. 



In Psalm 24 in de Aramese grondteksten laat het zien dat de goddelijke erectie, de TEQAN 

voortkomt vanuit de NAHRA, de rivier van vuur. Dit is de rivier van openbaring, waar ook 

Ezechiel ingewijd werd. De NAHRA zijn een alien-volk. In het Hebreeuws is het NAHAR, 

wat ondergrondse rivier betekent. De NAHRA is een alien-volk verborgen in deze Psalm. 

Door de Aramese betekenis wordt zij geopenbaard. De NAHRA heeft Rigil Kent 

overwonnen. Rigil Kent is de heldere ster van de kinderen, van het baren, van de materiele 

biologische machine die kinderen maakt en de vloek van ouderdom. Het is de lijm van het 

familie wezen, en de kracht van de illuminati, de elite. God had ons gemaakt als eeuwige 

wezens, maar materiele baarmoeders slokten ons op. Wij moeten de zegels van de kinderen 

verbreken. Het was een vloek. Materiele baarmoeders schiepen een grote afhankelijkheid, en 

dit terwijl wij wezens waren met een innerlijke gnosis. Materiele geboorte is een andere vloek 

van het christendom, komende van de Rigil Kent samenzwering. Geboorte is een idool die 

ons afleidt van onze eeuwige natuur. Wij moeten terugkeren tot de NAHRA, tot de vuurrivier, 

waar de goddelijke erectie een oorlogswapen is, een jachtinstrument. De NAHRA zijn 

elementen van eeuwige gnosis. De vonk van eeuwige gnosis is in hen, zodat zij niet oud 

kunnen worden. 

 

De NAHRA hebben Rigil Kent overwonnen door diepere vormen van verhongering, oftewel 

vasten, waardoor ze tot hun eeuwige natuur kwamen. Dit is afrekenen met het Rad van 

Reincarnatie. Materiele kinderen zijn een sluier waardoor wij heen moeten gaan om tot de 

eeuwigheid gekomen. Deze biologie is verdoemd. Wij werken in de fabriek van de duivel. De 

duivel heeft zichzelf als god opgesteld en zegt : 'Gaat heen en vermenigvuldigd u.' Nogal 

wiedes. Het is een fabriek. 

 

Als elementen van de eeuwige gnosis hebben wij een Moeder, Moeder God, die ons 

ingenomen heeft door haar boog, het mannelijke geslachtsdeel. Zij heeft een eeuwige 

baarmoeder van de gnosis. In wezen is de materiele baarmoeder een beeld van het vee wat ons 

heeft omsingeld en wat wij moeten overwinnen om het als een wapenrusting te gebruiken. Dat 

gebeurt in de APHAR. In de APHAR overwinnen wij de materiele baarmoeder, de vloek van 

geboorte en ouderdom. De Moeder God is het geheim en de bron van alle gnosis, en wij 

moeten de materiele baarmoeder overwinnen om tot haar eeuwige baarmoeder te komen. Wij 

gaan door een schijn-huwelijk, om vervolgens tot de scheiding te komen, de TOWRAH, als 

een eeuwige verbinding met de Moeder God. Zo zijn wij dan geen kinderen meer, en is zij 

niet de baarmoeder. De materiele baarmoeder is het vee wat wij moeten overwinnen en 

verwerken. Wij moeten door de sluiers van de eeuwigheid.  

 

Een tijger in de sneeuw, een kannibaal, verslindende een ziel, om er vervolgens zwanger van 

te raken. Het zakt van de buik naar de baarmoeder. Dit is hoe het geboorte-proces werkt. De 

moeder kan alleen baren als ze eerst haar kind verslind. Dat is de wet van Rigil Kent, de 

geboorte-machine. 'Laat de kinderen tot mij komen.' Natuurlijk. Door geboorte kan de elite 

het volk beter onder controle houden. Geboorte was een groot lijden, maar wij moesten hier 

doorheen. Wij moesten het vee van de materiele baarmoeder overwinnen. Wij moeten ons 

richten op onze eeuwige natuur. Ook moeten wij zielen zien zoals ze zijn en ons niet om de 

tuin laten leiden door de media van de vijf zintuigen. Wij leven in een soort van duivelse TV. 



Dat wat we op ons netvlies zien is niet de waarheid, maar wordt gecontroleerd door de 

illuminati. Wij moeten hier doorheen prikken. Iedereen krijgt weer wat anders te zien, omdat 

de illuminati ons in de arena wil zetten. Er wordt altijd zwaar gevochten over wat de 

werkelijkheid is, en vaak vecht men voor een zeker persoonlijk beeld overgedragen door de 

illuminati. De illuminati vormt groepen door verschillende personen hetzelfde te laten zien. 

Zo onstaan er oorlogen met andere groepen. Wij moeten het gevecht beginnen tegen de 

materiele baarmoeders die ons willen opslokken voor een nieuw ritje in een uitgezogen, 

opgesloten verstand. Wij moeten onze wapenrusting opnemen. 

 

Onder de invloed en het teken van Rigil Kent worden alle kinderen verwekt. De baarmoeder 

van de Moeder God is de weg eruit, maar Zij bereid ons voor en bewapend ons om de valse 

baarmoeder te overwinnen. 

 

Psalm 27 – 'Leer mij de weg' is in het Aramees : 'Leer mij de sexualiteit'. 'Leidt mij naar 

perfectie' is in het Aramees : 'Leidt mij tot de erectie, TRYS. Perfectie staat gelijk aan erectie 

in het Aramees (vgl. THUMMIM – IYOWB). De vijand zit hem achterna, en daarom vraagt 

David dit aan God, want zij willen hem sexueel exploiteren, in de vorm van tweeslachtige 

geschriften (Vgl. OT en NT). 

 

Psalm 28 – BASRA, BSR is penis in het Aramees. De BASRA triomfeert, ALAZ in het 

Hebreeuws, ook : springt op. In het Aramees staat er dat de BASRA aanbidt, erkent, een 

overeenkomst aangaat en zich overgeeft. David geeft zich hier over aan de Moeder God. De 

Heere is de Hel, staat er dan, bestraffing, kastijding, om de vijand te ontmaskeren, om de 

priesterlijke gaven te vestigen, en de goddelijke verlamdheid. Dat is wat de hel doet. 

 

Psalm 29 – Hel moet geuit worden. De stem, de tongen, QALA in het Aramees, van de Heere 

is op de wateren, MAYIM, op het zaad. Dit is het spreken in tongen. Hel is de tongen van de 

Heere, staat er dan. Dit is nodig om de vijand in vee te veranderen, in kalveren en buffels in 

het Aramees. 

 

In Numeri 1 : 51 hongeren de Levieten de vreemdelingen uit die het kamp, MASRI, 

belegering, aanvielen, te dichtbij kwamen. In het Aramees is die verhongering QTL, wat 

onthoofden betekent, scalperen, afplukken, snijden. In vers 52 doen zij dit door de kracht van 

de Hel. 

 

In Leviticus 26 : 7 staat dat de vijand vervolgd moest worden, er moest jacht gemaakt worden 

op de vijand, en de vijand zou vallen, NPL, wat verlamd raken betekent, in iemand's bezit 



komen. Dit zou gebeuren door de CHEREB (Hebreeuws)/ HARBA (Aramees), het 

besnijdenis-mes, de slagtand van de Behemoth. 

 

Psalm 31 laat zien dat de verhongering, de honger, het vasten, de ULSAN(A) uiteindelijk leidt 

tot geslachtsgemeenschap met God. De seizoenen van David waren in de YAD van God, het 

geslachtsdeel van God. Ook de vrouw was gemaakt van YAD. YAD kan ook voor vrouwen 

gebruikt worden. Bevrijdt mij van de YAD van de vijand. Er was dus sexueel geweld wat 

David bedreigde. In Genesis 9 : 2 wordt duidelijk dat de YAD, als de penis en de erectie, 

heerst over de dieren, waaraan de dieren toegewijd zijn, ondergeschikt, en ook 'verkocht'. In 

vers 5 is de penis de wrekende schuldeiser. In Geneis 14 : 20 is de YAD een onderwerper van 

de vijand. 

 

MOSY is de Aramese diepte van het woord Mozes, en veel accurater voor de persoon van 

Mozes, als zijnde zwakheid, verhongering. MOSY moest het volk hier naartoe leiden, naar de 

honger in de wildernis om het volk zwak te maken, leeg te maken, zodat het de openbaringen 

van God kon ontvangen. Dit was ook om het volk te testen en te ziften. MOSY is het pad door 

de wildernis, ook voor David. In Psalm 6 wordt MOSY besproken als het proces om tot 

TESWI, te leiden, de voeten van Moeder God, Haar fundament, ook als een bed. David maakt 

Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot zwakheid komt. MOSY moest YAM, JOM, de 

zee, verslaan, scheiden, door zijn YAD op te heffen, door de erectie van zijn penis. Dit is een 

Davidisch proces. In Exodus 34 : 4 nam MOSY de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. 

De wetten werden dus in zijn YAD gegraveerd. Zo werd MOSY voorbereid om in Exodus 35 

: 29 door zijn YAD offers te brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH 

besproken, de YAD-piercing als de YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door God. 

 

De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus 

allemaal om het contact met de Moeder God te herstellen, en om de YAD te herstellen als een 

boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. 

Weer zien we het belang waarom David als Messias doorstoken moest worden in het OT, en 

de doorstekingen van Jezus wijzen daar op terug. Het is niet genoeg om alleen maar besneden 

te worden. We moeten ook gepierced worden door Moeder God.  

 

Het Evangelie van het Oude Testament staat beschreven in Jozua 4 : 

 

24 opdat alle volken der aarde zouden weten, dat de YAD, het geslachtsdeel, des HEEREN 

sterk is (HEL), en zij de HEERE, uw God, al de dagen zouden vrezen. 

 



Jozua veroverde steden door zijn YAD. Door het gehele OT zien we het belang van YAD. In 

het Aramees aanbaden de Israelieten de oer-demoon van de duisternis, en het woordje 'heilig' 

betekende 'idool', 'idol', als een goddelijke idol, als iets waarmee men geobsedeerd is, als een 

fetish, een mascotte, een geluks-hanger. Daarom ging het volk voortdurend de mist in. De 

YAD leidde het volk door de wildernis, nadat YAM, JOM, de zee, was verslagen. Maar het 

was helemaal niet wat men van God verwachtte. Ze werden verzwakt en uitgehongerd. Ze 

moesten tot de TEQAN, de goddelijke erectie geleid worden, maar velen vielen af. De 

TEQAN stond voor de inwijding in de Levitische hierarchieen, maar die waren zwaar. 

 

In de grondteksten van het Oude Testament ging het telkens weer hier om : Of je werd een 

sex slaaf van de vijand, of je leerde de ware sexualiteit van God kennen, waar het allemaal 

voor stond. En zoals we zagen is de goddelijke sexualiteit een oorlog. De vertalingen zullen je 

niet vertellen dat Simson een sex-slaaf was van de Filistijnen, maar in Richteren 16 : 26 was 

er een jonge slaaf, een NA'AR over hem aangesteld die zijn YAD vasthield, zijn penis. Sex-

slavernij wordt uitgevoerd zodat de vijand controle kan krijgen. 

 

In de grondtekst had David een sexuele relatie met Jonathan, en zelfs met de Levieten. I 

Samuel 22 : 17 – De YAD, penissen, van de Levieten, zijn met David. Laten we vooral niet 

vergeten dat dit zich in de onderwereld afspeelde, en dat dit esoterisch is, allegorisch. Maar 

wij kunnen niet ontkomen aan sexuele beeldspraak in de grondteksten. De Bijbel is een 

moeilijk boek, en iets wat je vooral niet al te letterlijk moet nemen. David bedreef dus 

homosexualiteit in de grondtekst. Die strijd is al wel langer gaande of David wel of niet 

homosexualiteit bedreef, voornamelijk in het geval met Jonathan. AHAB betekent ook 

sexuele liefde, en EHEBEH betekent ook liefde van een man tot een man, en sexueel 

verlangen, wat dus ook homosexualiteit kan betekenen. Dat is de grondtekst, en die is 

allegorisch, zoals de talen van de Bijbel allegorisch in zichzelf zijn. 

 

David was beschreven als de Messias, maar ook Saul werd beschreven als de Messias, maar 

die viel later af, zodat we te maken hebben met een gevallen Messias. Messiassen kunnen dus 

afvallen, en er zijn valse Messiassen, zoals in het geval van Jezus. Jezus is gewoon één van de 

Messiassen in een rijtje Messiassen waarnaar het volk gebedeld had. Het volk wilde een 

Messias. 

 

David versloeg een aantal volkeren, wat te maken had met YAD en TEQAN, het erecte 

geslachtsdeel. De vrouw was gemaakt vanuit een geslachtsdeel (penis van mijn penis), en 

daarom is het van belang voor de Moeder God. De Moabieten zagen mayim, sperma, rood 

worden als bloed. Daarna werden ze verslagen door de Israelieten. Dit gebeurt ook in 

Openbaring : de wateren, MAYIM, het sperma, zal bloed worden. Het bloed van de vijand is 

het zaad. Wanneer je met iemand in oorlog leeft, en je wil vrede sluiten, hoe kun je dan jezelf 

insmeren met het bloed van een lammetje, een rund of een bok, om zo tot degene waarmee je 

in oorlog leeft te naderen, en te denken dat dan alles goed is ? Je zal uitgelachen worden, en 

de oorlog zou alleen maar erger worden. Toch is dit wat het christendom leert. Er is een 



oorlog tussen God en mens, en de mens zou door zich met bloed van Jezus in te smeren het 

weer goed kunnen maken. Dit roept de toorn van God op. Ten eerste wil God niet dat 

onschuldigen gebruikt worden als een vredes-offer. Het christendom leert dat dieren hiervoor 

werden gebruikt. God wil dat jezelf persoonlijk verantwoordelijk wordt, en dat je het met 

Haar uitpraat, en dat je de schuld zelf aflost door voor Haar te werken, door het goed te 

maken. Dat wat je kapot hebt gemaakt zul je wederop moeten bouwen. Maar niet als een 

dwaas een bokje slachten, je met het bloed bedekken en zo de tempel van God binnen te gaan. 

Dat is dwaas, en de Wraak van God zal je neervellen. Je zal overgeleverd worden aan de 

leugengeesten door je hebzucht en luiheid. Wat betekent het dan wel ? Door zonde kwamen er 

boze geesten tussen jou en God. Die boze geesten zul je dus moeten verslaan. David versloeg 

de vijand, en kwam zo tot God. Wij moeten de vijand verslaan om zo tot God te komen. In die 

zin is David de Messias als een voorbeeld. Wij moeten deze gnosis voor onszelf gebruiken, en 

zo zelf verantwoordelijk worden. In die zin slachten wij de vijand af door de YAD/ TEQAN, 

brengen wij God een boodschap. Dit is dus door het bloed van de vijand die David slachtte 

door de gnosis. Dat is wat AIMA inhoudt, de ADAMAH, de grond van het paradijs. Het zaad 

wat in bloed verandert, oftewel het bloed wat tot zaad wordt, is het teken van de overwinning 

over Moab, hebzucht (II Koningen 3 : 22). 

 

David overwon de Filistijnen door zijn YAD in I Kronieken 14 : 10, als de uitstorting van 

mayim/ zaad, in Baalperazim, als een grote vernietiging van hun beelden. Het was een 

Davidische beeldenstorm. Baalperazim betekent Heer van het Voortbreken. 

 

I Kronieken 19 : 12 – YAD om hel te geven, als een gebed van David. 

 

De Levieten waren de slagers in dienst van David in de grondtekst van II Kronieken 23 : 18. 

David wijdde zichzelf toe aan de YAD van God in Psalm 21 : 8. Belangrijk was het dus om 

tot de TEQAN te komen, de oprijzing van de YAD. Dit proces is ook wat de Jezus- Heilige 

Geest – verhalen verborgen hielden. Jezus stierf, raakte in de verlamdheid, YAD, en stond 

vandaaruit op in de TEQAN, als de opgestane Baal. Nu moeten wij dit dus allemaal 

terugvoeren tot David, om dit in de juiste context te krijgen. Zoals we zagen probeerde Jezus 

te veel de oorlog uit te doven, en dat kwam de Illuminati goed van pas. David leert ons weer 

oorlog te voeren in het goddelijke. In het OT is de YAD-TEQAN het evangelie, en DAVID-

MOSY is hiertoe de weg. Als wij de TEQAN binnen gaan worden wij door Levitische 

initiaties in de Davidische hierarchie gebracht. Die hierarchie is nodig om over de vijand te 

heersen. David is het pad van overwinning, tot de Moeder God. Dit is geen werelds pad van 

overwinning, maar het MOSY-pad, door de wildernis van zwakheid en uithongering. Alleen 

hierin zal de TEQAN plaats kunnen vinden, de goddelijke erectie. Dit is dus ons lichaam wat 

tot een wapenrusting wordt. Religieuze porno is niet de weg ! Het gaat erom gnosis omtrent 

deze dingen te ontvangen ! 

 

Maken we een verbinding tussen Jezus en David, en laten we alles vertalen in Davidische 

context, dan verliest het Jezus buzz-woord van de illuminati zijn kracht. Zo mogen we dan 



langzaam tot een hogere gnosis komen omtrend deze dingen, en het woordje Jezus loslaten, 

om zo al deze dingen in de juiste verhouding, en in de juiste vertaling en hierarchie, terug te 

vinden in David. David wijst op de moederschoot van God. Door het MOSY pad mogen wij 

tot Haar komen, tot verdere initiatie in het Levitische. Wij moeten langzaam het woordje 

christen loslaten om zo Levieten te worden. Het woordje 'christen' wilde ons door zijn 

hekserijen afleiden van het oorlogspad. Het woordje 'christen' was een ander buzz woord van 

de illuminati om ons in slaap te sussen. Verbinden wij het woordje 'christen' met het woordje 

'Leviet', en vertalen we al het christelijke door in het Levitische, dan wordt de macht van het 

buzz-woord 'christen' verbroken. Je moet de context gaan zien, en gnosis gaan krijgen om van 

dit slaventrigger-woord los te komen. Als je weet waar het voor staat, dan zal het je niets 

kunnen doen. 

 

David stond op en overwon door de TEQAN, om zo het pad vrij te maken tot de Moeder God. 

Hierdoor worden wij dus niet gered. Het enige wat zal moeten gebeuren is dat we de gnosis 

ontvangen omtrent deze dingen, om af te dalen in de duisternis van God, en verlichting te 

vergeten. 

 

Jezus greep ons weg uit het Davidische, en verblinde ons, als een mix van Roomse goden. 

David overwon door het vestigen van de Wet. 

 

De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, David, de 

Bloed-Vergieter. De TEQAN is de heilige verbinding tussen David en Adam, de 

dronkenschap van het bloed van de vijand. Het bloed van de vijand moet afgenomen worden, 

anders is de vijand nog steeds in volle kracht en gevaarlijk, heersende over ons. Dit is een 

oorlog. Ons verstand moet veilig zijn tegen ingeving van de vijand door het bloed van de 

vijand, door de dronkenschap. Deze dronkenschap is mind-altering, zoals de drugs-bomen in 

het paradijs. Dit is hoe een erectie werkt : Bloed wordt in het geslachtsorgaan gepompt. Dit is 

geen onschuldig bloed. Het is het bloed van de vijand. 

 

De TEQAN is een machtige brug tot het paradijs, en in Adamah leidt het tot de diepte, tot de 

Adam, de dronkenschap van het bloed van de vijand. 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7. De Jezus Vloek 

 

 

 

 

 

TEQAN is vol worden van het bloed van de vijand. De Heilige Geest was door het Romeinse 

Rijk aangesteld om de gnosis verborgen te houden, het pad tot de Moeder God. De Heilige 

Geest was datgene waarmee elke burger van het Romeinse Rijk gevuld moest worden, zodat 

het bloed van de vijand, het bloed van het Romeinse Rijk, niet binnen zou kunnen komen, 

want dat zou de ondergang van het Romeinse Rijk betekenen. In plaats daarvan vulde de 

Heilige Geest de mens met het bloed van onschuldigen, waarvoor Jezus het trigger-symbool 

was en het buzz paswoord. Dit riep de Toorn van God op. Het Romeinse Rijk voerde oorlog 

met God. 

 

In Psalm 33 wordt duidelijk dat de erectie aanbidding van God is. Dit wordt beschreven als 

SPYR, mooi, schoonheid. 

 

De Jezus vloek – Wat is dat precies ? 

 

De politiek was altijd een middel waardoor de sterken heersten over de zwakkeren, de rijken 

over de armen, 'survival of the fittest', het recht van de sterksten. Hiervan is Jezus een 

symbool : schuldigen heersen over onschuldigen, om zo te ontsnappen aan God's Toorn. 'Laat 

de kinderen tot mij komen.' Natuurlijk, want kinderen zijn perfecte offerdieren. Ze geven niet 

veel weerstand, zijn mak, en goed te beinvloeden. Onschuldig bloed moest er vloeien voor 

deze god, als een empowering voor de illuminatie, een bloedoffer religie kon de elite groot 

maken. Zo zouden de zwakkeren nog zwakker worden, en de sterken nog sterker. Jezus is het 

zwaard van de regering, die over hulpeloze mensen regeert. De diepte van deze religie is bijna 

onpeilbaar, maar toch zal deze ontmaskerd worden. Evolutie zal hier nu mee gaan afrekenen. 

 

Jezus komt voort vanuit eeuwenlang onschuldig bloedvergiet, als vlag op de modderschuit. In 

de grondteksten wordt het duidelijk dat de offerdienst bestemd was om demonen, leugens, op 

te offeren. Zo kwamen mensen rein voor God te staan, als ze afrekenden met de zonde-

machten. De duivel had de dingen dus omgedraaid, zoals je van demonen zou kunnen 

verwachten. 



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8. Het Zaad Van De Gnosis 

 

 

 

 

 

Er gaan verschillende machten schuil achter de Jezus-machine, die hem als een marionet 

gebruiken, om het hogere verborgen te houden, als een zegel. De Jezus-machine wordt als een 

wachter gebruikt. Ook in Egypte houden de wortels van Jezus, of de machten achter Jezus 

zich verborgen. De zonnegod Iusu of Horus werd daar maagdelijk ontvangen door Meri (Isis), 

en zijn vader is Seb, waarvan Jozef en Maria zijn voortgekomen met het kindeke Iesous, 

Jezus. Ook Horus had de kwaliteiten die Jezus had. 

 

Oannes was de Babylonische visgod die de mensheid beschaving leerde. Deze in die tijd 

beroemde god werd door het christendom overgenomen als Ioannes de Doper, oftewel 

Johannes. Ook was deze figuur overgenomen van de Egyptische Anup, die Horus doopte. 

 

Adam betekent bloedvergieter in de Aramese grondtekst (IDOM, DM), en ook menstruatie-

bloed, wat hem een meer vrouwelijke kwaliteit geeft. Adam is in de grondtekst ook een volk 

of amazone-stam. David moest tot deze Adamitische dimensie komen, als tot een object, een 

fetish. Adam is in de grondtekst gemaakt als een mannelijk geslachtsorgaan, wat ook wordt 

beschreven als een wapen, als een speer. Adam is zo de speer van David, als een oorlogs-

fetish. De ADAM, IDOM is also gerei wat de Levieten gebruikten in hun offerdienst, in de 

grondteksten van Leviticus. 

 

De duivel vreeste deze offerdienst, en zond Jezus om deze offerdienst te stoppen. Een 

onschuldig iemand moest geofferd worden, als beeld dat de duivel niet meer geofferd zou 

worden. Zo zouden de schuldigen zich kunnen maskeren en de elite kunnen vestigen. Zij 



verscholen zich achter het Jezus-beeld. Jezus had zijn wortels in de Horus/ Iusu verering, 

maar Horus was de god van oorlog en jacht, en was altijd in strijd met Seth, Satan, zoals 

Mithras ook een god van oorlog en jacht was. Deze goden werden aan de kant gedrukt en 

overgenomen en bedekt door Jezus die de Levitische offerdienst wilde staken. 

 

Jezus was tegen de Levitische offerdienst. 

 

Maar zo kunnen wij niet terugkomen tot de ware Levitische offerdienst, en blijven demonen 

vrij rondlopen. Er was dus iets heel demonisch gaande rondom de figuur en missie van Jezus. 

Er was iets heel lugubers gaande, wat voor de zwakkeren nadelig kon uitpakken, en wat de 

elite zelfs nog meer macht zou kunnen geven. 

 

De YAD is Adam, de penis, de speer, de IDOM, de oorlogs-fetish, die ook Horus gebruikte 

om het kwaad te overwinnen. Horus overwint door zijn erecte phallus, en werd ook vaak zo 

afgebeeld. In het christendom werd dit alles afgedekt, en was dit allemaal taboe. Dit kon 

namelijk de val van de elite betekenen. In de geheime leer van de elite, de vrijmetselarij, de 

illuminati, en andere geheime genootschappen, wordt de phallus volop aanbeden, en kun je dit 

ook telkens terugvinden in hun kunst en architectuur. Ook neemt de Egyptische cultuur een 

centrale plaats. Zij willen de burgers namelijk blind houden voor de feiten. In de kerken 

worden gewoonlijks de Egyptische achtergronden niet besproken. Jezus wordt gewoon als een 

marionet gebruikt door de hogere, verborgen machten, zodat het volk in slaap blijft. 

 

De zalving was in de grondtekst het vuilmaken, rituele verf. In het Hebreeuws betekent zalven 

ook doen groeien, en dit had te maken met het zalven van de phallus om het erect te maken. 

Dit gebeurde met dierenvet, maar ook met bloed en zaad, MAYIM, wat ook voetenzweet 

betekent. Op die manier moest de speer gezalfd worden. 'Gij zalft mijn hoofd met olie.' 

 

'Gij laat mijn phallus groeien door het te zalven met dierenvet,' staat er dan. Hier wordt het 

woord 'shemen' gebruikt voor dierenvet, waar ook het woord 'semen' vandaan komt, zaad, 

sperma. In het Aramees is dit MSH, MSHA, MESHA, waar het woordje Messias, Messiah 

vandaan komt. 'Mijn beker vloeit over,' is dan een gevolg hiervan, en in het Aramees staat er : 

'Mijn beker maakt mij dronken,' wat ook weer terugwijst op Adam de paradijselijke 

dronkenschap. Zo kan dan de oorlog beginnen, en de jacht. In het Hebreeuws betekent dit ook 

dronkenschap in de diepte van het woord, en beker betekent onreine vogel, als demonen-

vogel, demonische kip, Kowc. 

 

De Levieten gebruikten vogels, kippen, om hun huizen schoon te maken en te ontzondigen, 

zowel levende kippen als dode kippen. 



 

Leviticus 14 

 

49 Dan zal hij, om het huis te ontzondigen, twee vogels, cederhout, scharlaken en hysop 

nemen. 50 Hij zal de ene vogel slachten boven een aarden pot met levend water. 51 Het 

cederhout, de hysop, het scharlaken en de levende vogel zal hij nemen en ze dopen in het 

bloed van de geslachte vogel en het levende water, en zevenmaal dat huis besprenkelen. 52 Zo 

zal hij het huis ontzondigen met het bloed van de vogel, het levende water, de levende vogel, 

het cederhout, de hysop en het scharlaken. 

 

De Egyptische goden mogen dan de diepere waarheden van de gnosis vertegenwoordigen, die 

de kerk probeerde af te dekken. De oppergod van Egypte is RA, wat in de Hebreeuwse bijbel 

bestempeld is als het kwaad. RA = het boze, duivelse. De Egyptische goden waren 

oorspronkelijk kippen die de hoofden van de Egyptenaren innamen. God heeft hiertoe 

simulators gemaakt, maar uiteindelijk moeten wij de strijd aangaan met deze kippen. Ook 

Egypte is een zegel wat verbroken dient te worden. De Levieten streden tegen de RA, de 

demonische kippen. 

 

Adam is in die zin een kippenhouder, een kippenslachter als zijnde de slachter van 

demonische kippen. Hij is de beker, de houder van de veren. De veren beelden de paradox uit, 

de tegenstrijdigheid van alle dingen, en het syncretisme. Hij is de speer die over de OKLAH 

heerst, de plaats waar de vijand in kippen veranderen. Dit was ook belangrijk in het verslaan 

van de Leviathan, zoals we in het boek van Iyowb zagen. 

 

De gnosis is verborgen in de verzameling van de veren van de vijand. De IDOM, ADAM, is 

hiervoor de phallische speer om de gnosis te openen. Dit is gericht tegen RA, tegen de 

demonische kippen. Het bloed van kippen, en dan demonische kippen, staat gelijk aan 

menstruatie bloed, en is daarom een belangrijk vruchtbaarheids-ritueel voor de Levieten, om 

zo gebieden te reinigen en te ontzondigen. Daarom is het voor David zo belangrijk om tot de 

ADAM te komen. In de ADAM is het geheim van de MAYIM, het zaad van de gnosis. 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 9. Jezus – Het Griekse Merkteken Van Het Beest 

 

 

 

 

 

Het Evangelie van het Oude Testament leidt dus helemaal terug tot ADAM, de IDOM, waar 

er wordt afgerekend met de demonische kippen, de Egyptische godenwereld. De IDOM is de 

phallische speer van het paradijs, die gezalfd moest worden met MAYIM, dierenvet, bloed, 

zaad, voetenzweet, zodat het erect zou worden. Dit gebeurt ook in Egyptische mythe, waar 

MERI dit doet bij IUSU. Het zijn rituelen om los te komen van het zaad van SETH, Satan. 

 

Esoterisch gezien moet David deze Adamitische speer ontwikkelen, om zo te ontkomen aan 

de speer van Saul, de valse, gevallen Messias. De Jezus-legendes wilden dit allemaal 

afdekken, daarom moeten wij terugkeren via David tot Adam, tot de IDOM. Deze speer 

draagt de gnosis. 

 

Eva moest de speer, ADAM, gebruiken om 'te eten van de vrucht', oftewel 'het demonische 

vee te slachten'. De IDOM was haar jacht-fetisch. De slang was een beeld van de diepere 

betekenis van IDOM, als de phallische speer. Ook Mozes richtte deze phallische speer op, als 

de koperen slang, waardoor het volk gered zou worden. 

 

Eva was verantwoordelijk om deze speer te zalven, voor te bereiden. Het was om de 

Leviathan, de demonische kip, te doorboren, de demonische phallus. De demonische phallus 

kwam tot volle glorie in het verlossings-werk en de opstanding van Jezus. Jezus was de 

voortijdige zaadlozing, het demonische sperma, die het gehele Levitische stappenstelsel miste, 

had omgedraaid, en afgedekt. 

 

Door de 666 van Salomo, het getal van zijn troon, kwam de vrouw op het beest, het beeld van 

de ANAQ-ARBA, de halsketen, die de Israelieten moesten veroveren. Dit was om de 

Amazone vrouw centraal te stellen, zoals Salomo deed. Dit was waarom de patriarchie het 

getal 666 demoniseerden. 

 



Chi Xi Sigma is het getal van het beest en zijn naam, oftewel 666. Chi wordt neergezet als een 

X, spreek je uit als CH en betekent Christus. Xi wordt geschreven als een soort slang, Lucifer, 

de verboden vrucht, oftewel de verborgen Egyptische gnosis en de gnosis die daardoor 

verborgen wordt gehouden. Ook is de Xi het Kruis. Sigma betekent doorstoken, merkteken. 

De Griekse 666 is 'Jezus, de aan het kruis genagelde', wat iedereen moest ontvangen. Dit was 

tegelijkertijd een zegel. De patriarchie wilde niet dat de mensheid zou ontdekken dat 666 voor 

Jezus stond. Dat was alleen voor de ingewijde elite. In het Aramees 666 is Set Set Set, de 

Egyptische Satan. 

 

De kippenjacht van de Levieten was gericht op de TSIPPOWR in het Hebreeuws, wat in de 

diepte : in cirkels draaien betekent en vroeg of te vroeg, wat alles te maken heeft met het 

Jezus-idee. De patriarchische illuminati elite, die diep onderwezen waren in Egyptische 

symboliek, gnosis en esoterie, wilden door Jezus het volk in cirkeltjes laten draaien, door 

cirkel-redenatie programmering in een driehoek van angst, als slaven die de gnosis zouden 

afweren en afdekken, mensen om de tuin zouden leiden. 'Te vroeg' houdt in : roekeloos, 

zonder goed fundament, zonder de nodige tussenschakels. Zo werden TSIPPOWR hersenen in 

de mens gekweekt, demonische kip-geesten, als een kippenverstand. Jezus was hiervoor het 

trigger-woord. Zo kon de demonische, valse 666 plaatsnemen, om de Salomonische 666 te 

verbergen. 

 

Jezus werd de valse paradijselijke speer, de verrijzenis van de Leviathan, die de gehele aarde 

achterna ging in verbazing, hem aanbiddende, en die de Levieten moesten overwinnen. 

Daarom is het zo belangrijk om terug te keren tot de Adamitische fundamenten. 

 

Veren zijn symbolen van communicatie met het hogere, symbolen van de gnosis. Daarom was 

de Levitische kippenjacht zo belangrijk, want de demonische kippen die leugens verspreiden 

met halve en verdraaide waarheden, hielden de gnosis van de mensen vandaan. De kippe-veer 

was een teken van overwinning over de kip-demonen, de overwinning over de TSIPPOWR en 

de RA. Dit werd dan ook een Levitische oorlogs of jachts-fetish. De veer werd een teken van 

hoop in de oorlog en de jacht. 

 

 

Hoofdstuk 10. De YAD-Brug 

 

 

 

 



 

Quetzalcoatl is de Azteekse gevederde slang, de phallische speer die de demonen-kippen heeft 

overwonnen, en hun veren draagt, als tekenen van de veroverde gnosis. Veren betekent : 

strijd, oorlog in de Hebreeuwse grondtekst. Veren zijn in Indiaanse mythologie opslagplaatsen 

van gnosis. In het Aramees als BRA staan ze gelijk aan mannelijke geslachtsorganen. Veren 

waren ook vruchtbaarheids-symbolen van scalpering en besnijdenis. In het Aramees als 

SARA zijn veren ook beschreven als 'haar' of 'scalpen'. Scalpen verbergen de Moeder-demoon 

gnosis, zowel in positieve zin als negatieve zin, uitgaande van de Griekse filosofie dat een 

'demoon' oorspronkelijk de personificatie is van de gnosis, dus dat kan een goede demoon zijn 

of een kako-demoon, een slechte demoon. Ook is het zo dat door illuminati-vertalingen de 

talen zo verrot zijn geworden dat het goede vaak voor het hypocriete staan, en het slechte staat 

voor het gedemoniseerde door de bezetters, terwijl het oorspronkelijk goed was. We leven wat 

dat aangaat in een omgekeerde wereld. 

 

Daarom werd de demoon gedemoniseerd, omdat de demoon in de Griekse filosofie voor de 

personificatie van de gnosis stond. In het Aramees aanbaden en volgden de Israelieten een 

demoon van de oerduisternis. Demoon betekent ook strijd in de diepte. De elite wilde het volk 

lamleggen, en daarom moest de demoon gedemoniseerd worden, oftewel het kreeg een door 

en door slechte betekenis. 

 

Het woordje 'God' kwam van Odin, de voor-christelijke Christus-figuur van de oude 

Germaanse wereld. Toen al waren er grote religieuze truken gaande. In de diepte en historisch 

gezien ligt 'demoon' dan dichter bij de waarheid. En dan moet je kijken naar in hoeverre is de 

waarheid wel de waarheid, en in hoeverre is de leugen de leugen. Waar komen deze woorden 

vandaan ? 

 

De phallische wapens leiden dus terug tot de veren van de gnosis. Dit is belangrijk om de 

cirkels te doorbreken. 

 

BASAR, de Hebreeuwse paradijselijke grondstof van het menselijk lichaam was niet zuiver 

mannelijk in de betekenis van mannelijk geslachtsorgaan. Ook de vrouw werd hiervan 

gemaakt. Ook YAD, wat ook mannelijk geslachtsorgaan betekent, is niet zuiver mannelijk, 

omdat het ook voor vrouwen werd gebruikt. Het Evangelie van het Oude Testament gaat over 

deze paradijselijke stof. Het weet te switchen tussen mannelijk en vrouwelijk, kan beide 

geslachten zijn, maar het vrouwelijke is de bron. De YAD, de BASAR, is de brug die het 

mannelijke weer terugbrengt tot de moederschoot. Jezus had deze brug vervangen voor iets 

anders, zodat alles misging. De veren zijn ervoor om het contrast te laten zien, de spanning 

tussen het mannelijke en het vrouwelijke. 

 



 

 

Hoofdstuk 11. De Brandende YAD En Het Duister Worden Van De Zon 

 

 

 

 

 

In het Oude Testament, in de grondteksten, vinden we een sexuele beeldspraak wanneer het 

gaat over de realiteiten van de onderwereld en de gnosis. We zagen hoe het spreken in tongen 

een sexuele betekenis had, als de phallus, het mannelijke geslachtsorgaan, wat vlam vatte om 

een boodschap te brengen, en dit was in oorlogs-verband, in de jacht. Het was een Davidisch 

teken van overwinning. Ook liet het zien dat de phallus door iets hogers werd bestuurd en 

daaraan onderworpen is, namelijk aan de vagina die tot de moederschoot leidt. We spreken 

dan vanuit de grondteksten niet meer over een universele God van liefde, maar over een 

nationale 'demoon', een stam-demoon, als personificatie van de gnosis. De Griekse filosofie 

en het Oude Testament liggen in dat opzicht heel dicht bij elkaar. Ook de Joden die alleen het 

OT hebben zien Satan als een deel van God. Let wel : We hebben het hier niet over Satan, of 

Lucifer, die dus voortkomen vanuit de Seth-Horus cultus van zonne-aanbidding, maar we 

hebben het over de oorspronkelijke betekenis van 'demoon'. De demoon is een verduistering, 

en geen verlichting. De demoon is een vuur in de duisternis, als het nachtzicht, maar geen 

allesverwoestende, allesverlichtende zon van oververlichting en verblinding om de gnosis te 

doven en van de mensheid weg te houden. 

 

Zonne-aanbidding met hun zonne-goden was om de gnosis te doven. In het boek Handelingen 

in het Aramees/ Hebreeuws worden de tongen van vuur ontvangen op het hoofd, als zijnde op 

de penis. Dit is de vervulling van de YAD, als de brandende YAD. Dit is het ontvangen van 

de gnosis, wat dus misvertaald werd in Geest. Geest, als een luchtgod, leidt terug tot de 

zonne-aanbidding, tot Jezus, als een symbool voor de levens-genieters. Het werk van Jezus 

wordt als een heils-feit geaccepteerd, en daarmee is alles af. De brandende YAD was het 

symbool van de gnosis in het OT. In Handelingen zien we de uitstorting van de gnosis met dit 

teken. Dit heeft te maken met het vestigen van de troon van Salomo, de 666, als de vrouw op 

het beest. In het Oude Testament was David de Christus, en Levitische priesters. Chi Xi 

Sigma, de Griekse 666, kan vanuit het Aramese-Hebreeuwse OT gezien worden als David/ 

Levitische priesters, de OT Chi, en Xi Sigma als de brandende phallus, de besneden phallus. 

De Xi staat voor de slang, de erecte phallus, en de Sigma staat voor de piercing, de 

besnijdenis, het merkteken, als de opening van de mond, de opening van het hoofd, de 

scalpering, zodat het profetische woord gesproken kan worden, oftewel de tongen van vuur. 

Zo is het merkteken dan de brandende YAD, in positieve zin, die de vrouw op het beest 

bracht, de moeder van de gnosis. Dit is wat de brandende YAD uitbeeld, als de weg terug tot 



de moederschoot van de oorspronkelijke demoon van de oerduisternis, de personificatie van 

de gnosis. 

 

In die zin zal 666, de brandende Levitische YAD, de Levitische offerdienst herstellen. De zon 

moet verduisterd worden, en de maan moet tot bloed worden, omdat deze lichten waren 

opgesteld om de gnosis te doven. De zon en de maan zijn gevangenis-bewakers van de aarde. 

Daarom is Jezus en alle zonnegoden waar hij uit voortkwam een gevangenis-bewaker van de 

aarde en de kerk. Wij moeten komen tot de brandende YAD, en loskomen van zonne-

aanbidding. De zon bespot de duisternis en de gnosis. Daarom moet en zal de zon duister 

worden. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. De Brandende YAD En Eva 

 

 

 

 

 

Het christendom is een astrologische cultus. Je wordt simpel gehouden door de hekserijen van 

astrologische symbolen, die ook nog eens van hun diepte zijn beroofd. Wij moeten met deze 

zegels klaarkomen. Johannes de Doper beelde de Waterman uit, de Aquarius. Hij moest Jezus 

dopen, zoals Anup Horus moest dopen. In het Aramees is Johannes de Doper als zijnde de 

waterman de zaadman, want MAYIM, wateren, betekent zaad. Hij werd onthoofd als de 

voorstelling van de brandende YAD, maar werd min of meer door Jezus opzij gedrukt. De 

nacht moest namelijk plaatsmaken voor de dag, de macht van de zon. Wij moesten hier 

doorheen om de zon te overwinnen, totdat de zon weer duister zou worden, en de fakkel zou 

branden in de nacht. Elia zou wederkeren om terug te leiden tot de moederschoot. Jezus 

maakte bekend dat Johannes de Doper de wedergekeerde Elia was, en dat er niemand groter 

was dan Johannes de Doper. Toch moest Johannes de Doper voor Jezus buigen. Johannes de 

Doper zou verslonden worden door de zon, zou onthoofd worden, of gescalpeerd, om zo opzij 

gedrukt te worden. Jezus zou deze scalpering netjes afdekken door een doornenkroon. 

 



Toch zou de zon duister worden. De kop van de slang moest vermorzeld worden. Dat was al 

in Genesis aangekondigd. Dit gaat over de besnijdenis en de scalpering. Dit zou gebeuren 

door het zaad van Eva. Zij zou de phallus onder de voet hebben, of tussen de voeten, om zo de 

speer te zalven met MAYIM, bloed, zaad, voetenzweet, om zo de phallus vlam te laten vatten, 

als tongen van vuur, het spreken in tongen, oftewel de uitstorting van gnosis. Johannes de 

Doper was hier een vervulling van. In het OT was Simson hiervan de vertegenwoordiger, die 

gescalpeerd werd door Delilah, en zijn ogen werden uitgestoken door de Filistijnen, ook als 

beeld dat de zon verduisterd zou worden. De maan zou veranderen in bloed, en ook de 

wateren, wat in het Aramees betekent : 'het zaad zal tot bloed worden'. 

 

In het Hebreeuws betekent 'de kop vermorzelen', zoals Eva met de slang zou doen, het beeld 

van de phallus, 'wachten op de kop', of 'wachten op de vermorzeling van de kop,' en 'vallen op 

de kop'. Eva beeldt de moederschoot uit, maar ook haar kinderen. Zij zouden wachten op de 

brandende YAD. 

 

Tegen Adam werd gezegd, tegen de erecte phallus : 'Doornen en distelen zul je voortbrengen.' 

Dit sprak over het zegel van de doornenkroon. In de diepte betekent de doorn in het 

Hebreeuws ook zomer, de zon. De doornenkroon werd ook door andere zonnegoden 

gedragen, niet alleen maar door Jezus Christus, en dit beelde de vlammen van de zon uit. De 

zon zou alles bedekken als een groot zegel. Ook betekent doorn 'doorsteken', 'piercen', en in 

de Hebreeuwse diepte is het opdoen van de doornenkroon het scalperen. In het Hebreeuws 

werd Jezus dus wel degelijk gescalpeerd. Met het sterven van Jezus werd ook de zon 

verduisterd. Eva had de kop van de zonnegod vermorzeld. 

 

De 'hiel' van Eva zou vermorzeld worden door de slang. Hiel betekent in het Aramees : 'de 

afsluiting van een woord', oftewel de canon zou verbroken worden. Hiel betekent ook oor en 

vagina. De vagina zou opengebroken worden, oftewel het maagdenvlies zou breken. Hiel staat 

in de esoterie ook voor Venus, de morgenster, Lucifer, oftewel Jezus. QEB, GEB of SEB, is 

de Aramese hiel als zijnde de Egyptische god van de aarde, of Joseph, de vader van Jezus. De 

naam Geb is ook van phallische oorsprong. Het betekent de lamme. Ook wijst het terug op 

SEBEK, het kruis, de Egyptische oorlogs-god. 

 

Ook Iyowb werd gescalpeerd, als de besnijdenis van de Thummim, en dit bracht naar een 

dieper level van gnosis, en dieper oorlogs-gerei en jachts-gerei. Ook het boek Iyowb is een 

leidraad door de wildernis. Iyowb werd tot een brandende YAD, en ook wij moeten tot dat 

punt komen. Het waren phallische piercings, rituele besnijdenissen, opdat de vrouw het beest 

kon bereiden. De tempel van Salomo, de vrucht van David, beelde dit uit, door de 666. Het is 

het getal van de Levitische troon. De brandende YAD zou leiden tot het hart van de gnosis.  

 

 



 

Hoofdstuk 13. Het Grote Geheimenis Van Het Verborgen Achtste Zegel 

 

 

 

 

 

De Salomonische tempel herstelde de eredienst tot de vagina. Hierdoor werd deze tempel ook 

interessant voor geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij en de illuminati. Zij wilden 

dit namelijk verborgen houden voor het gewone volk. 

 

In de verre dieptes van de tempel van Zaralahm, de tempel van de draak, vinden we de 

verloren tabernakel van David en de tempel van Salomo, waar het Levitische pad doorheen 

gaat, door de Iyowbitische graden om te komen tot de verborgen doctrine. De verborgen 

doctrine is dat er wedergeboorte is door door de vagina binnen te gaan in de moederschoot, 

uitgebeeld door de brandende YAD. Jezus kwam om af te leiden van deze poort, om de mens 

te leiden tot de aanbidding van het mannelijke. 

 

De MOWED zijn heel bewust palen vlak voor de tabernakels die dit uitbeelden. 

 

Leviticus 3 

 

2 Hij zal zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de 

tent der samenkomst. 

 

Hier staat in de grondtekst : 

 

2 Hij zal zijn YAD, penis, op de kop, ROSH, genitalieen, van zijn offergave (boze geest) 

leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst, MOWED. 

 



Dit gebeurde dus in de onderwereld, in de ERETS, door de Levieten als een vruchtbaarheids-

ritueel. Dit staat gelijk aan aanbidding. Zo rekenden de Levieten af met zonde-machten, wat 

vredes-offer ook betekent in de grondtekst : afrekening. 

 

Leviticus 26 

 

7 En gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. 

 

De Levieten hadden als opdracht de vijand aanhoudend te stalken en te treiteren in de 

grondtekst. De Levieten moesten jacht maken op de vijand. 

 

MOSY onderwees de feesten aan de Israelieten. MOSY, zwakheid, honger, deed dit, als een 

resultaat. Honger onderwijst. Feesten zijn ook MOWED. 

 

Leviticus 25 

 

3 Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de 

opbrengst daarvan inzamelen. 

 

Hier zijn we het getal 6 dubbel, 6 + 6, als de zes zes, 66, wat hier een getal is van de arbeid 

van de Levieten. 

 

De Bijbel is een gevaarlijk boek als een mijnenveld van paradoxale symbolieken, als een 

onbekende, uitheemse taal waar we nog geen weet van hebben. Dit is om de zielen te testen. 

Aan alle kanten kun je eraf vallen, beschoten worden, een speer of pijl door je hart krijgen, of 

in een vlijmscherp mes vallen. Het is spelen met je leven. 

Het is een vreemd soort van wiskunde. 

Er zijn clowns in de lucht, met violen, maar de strijkstokken zijn zagen. Zij houden alles 

nauwkeurig in de gaten, en door mooie muziek nemen zij de hoofden in om nog meer controle 

te krijgen, en kunnen zo ineens aanvallen met de zaag. Aan de horizon verschijnt een grote 

vrouw. Zij draagt een net, heeft een boog, en scherpe, vreemde pijlen. 



Leviticus 20 

2 Iedere Israëliet en iedere vreemdeling, die in Israël vertoeft, die van zijn kinderen aan de 

Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen. 3 Ook 

zal Ik mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien, 

omdat hij van zijn kinderen aan de Moloch gegeven heeft, om mijn heiligdom te 

verontreinigen en mijn heilige naam te ontwijden. 4 Indien echter het volk des lands 

oogluikend toelaat, dat die man van zijn kinderen aan de Moloch geeft en hem niet ter dood 

brengt, 5 dan zal Ik mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn geslacht keren en Ik zal hem 

en allen die hem in zijn overspelige verering van de Moloch volgen, uit het midden van hun 

volk uitroeien. 

 

Moloch is Cronos in het Grieks, Saturnus in het Romeins, en staat voor de Vader die zijn 

kinderen eet, de kannibaalse god, Yahweh, de geselecteerde Babylonische berggod en god 

van de oorlog, oftewel Satan. Je komt dus automatisch onder deze vloek wanneer je Yahweh 

volgt. Dit is geschreven tegen een ieder die deze teksten letterlijk neemt. 

 

De vrouw loopt richting de grote stad waar de clowns zijn. Ze gebruikt haar boog, en gooit 

haar net. Het is nu : Deuteronomium tegen Deuteronomium. Een grote oorlog begint. De 

clowns zijn in paniek, en storten neer met hun luchtschepen. Ze schijnen nogal veel techniek 

te hebben. Ze hadden een wetenschap opgezet, een wereld-religie, gebouwd op gewiekste 

nonsense. De vrouw begint te roepen. 

 

Deuteronomium 6 

 

17 Gij zult nauwgezet de geboden van de HEERE, uw God, onderhouden en de getuigenissen 

en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft; 18 gij zult doen wat recht en goed is in de ogen 

des HEEREN, opdat het u wèl ga en gij het goede land, dat de HEERE aan uw vaderen onder 

ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt, 19 door al uw vijanden voor u uit te jagen, 

zoals de HEERE heeft gesproken. 

 

Numeri 33 

 

Wanneer gij de Jordaan overtrekt naar het land Kanaän, 52 dan zult gij al de bewoners van het 

land voor uw aangezicht verdrijven en al hun beeldhouwwerk vernietigen; ook zult gij al hun 

gegoten beelden vernietigen en al hun hoogten verwoesten. 53 Gij zult het land in bezit 

nemen en daarin wonen, want aan u heb Ik het land gegeven om het in bezit te nemen. 54 Dan 

zult gij het land door het lot onder elkander als erfdeel toewijzen naar uw geslachten: voor een 



groot (geslacht) zult gij het erfdeel groot maken, en voor een klein zult gij het erfdeel klein 

maken; waarop voor hen het lot valt, dat zal ieders eigendom zijn; naar de stammen uwer 

vaderen zult gij onder elkander het erfdeel toewijzen. 55 Maar indien gij de bewoners van het 

land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens 

in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u benauwen in het land waarin gij 

woonachtig zijt. 56 Dan zal Ik met u doen, gelijk Ik gedacht had met hen te doen. 

 

Hier zien we dat we geheel met de vijand moeten afrekenen, of we zullen ten prooi vallen aan 

de dorens, de overgelaten vijanden. Dat is de vloek van de doornenkroon. 

 

Deuteromium 5 

 

17 Gij zult niet doodslaan. 

RATSACH = Gij zult niet slachten. 

 

Het slachten van dieren is verboden in de tien geboden. 

 

19 En gij zult niet stelen. 

GANAB = Gij zult niet misleiden. 

 

20 En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

SHAV = Gij zult niet ijdel zijn tegen uw naaste, gij zult geen lege getuigenissen of lege 

bewijzen op uw naaste afvuren. 

 

12 Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 13 

Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de sabbat van de 

HEERE, uw God; dan zult gij geen werk doen. 

 

In de grondtekst is de sabbat een oorlog, het tot rust brengen van de vijand. Werk doen is 

ASAH, wat offeren betekent. Soms moet het offeren gestaakt worden voor de oorlog en de 

jacht. 'Onderhoud de dag van de oorlog en de jacht, dat gij die heiligt.' 



 

Deuteronomium 6 

 

8 Gij zult het ook tot een teken (van de wet) op uw YAD, geslachtsorgaan, bevestigen. 

 

Dit is een piercing-ring, waarin de wet is gegraveerd (Vgl. de KECEPH-piercing, voor 

leiding, ook door de YAD). 

 

Deuteronomium 7 

 

1 Wanneer de HEERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, 

en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de 

Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, 

talrijker en machtiger dan gij, 2 en de HEERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, 

zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen 

verbond sluiten en hun geen genade verlenen. 3 Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw 

dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; 4 want 

zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de 

toorn des HEEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.  

5 Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen 

verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. 6 

Want gij zijt een volk, dat de HEERE, uw God, heilig is; ú heeft de HEERE, uw God, uit alle 

volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. 

 

Weer wordt het hier duidelijk dat we geen enkele genade met de vijand mogen hebben, anders 

zal het verkeerd met ons aflopen. 

Ook etymologie is belangrijk, de oorsprong van talen. Leugen, LIE in het engels, komt van 

LEVI, omdat de illuminati de Aramees-Hebreeuwse oorsprong van de Levieten vreest, 

namelijk dat misleidende geesten worden geofferd in plaats van onschuldigen. De illuminati 

vreest de stam van LEVI, en demoniseerden het als leugen in de taal, zodat mensen zich er 

verre van zouden houden. De waarheid, TRUTH in het engels, komt van Thoth, THTH, de 

Egyptische god van de wijsheid en schrijfkunst, ook YAH, de maangod, waar Yahweh 

vandaan kwam. Thoth kondigde de geboorte van Horus/ Iusu aan en is daarmee de Egyptische 

Gabriel. Gabriel was ook degene die de tempel van Zaralahm aankondigde. In de esoterie is 

Thoth het Woord en het Bloed. Het is datgene wat zich achter God en Jezus verscholen houdt. 

De illuminati wilde de monopolie op de waarheid hebben, en gebruikte deze machtige 

Egyptische god daarvoor, de god van communicatie en oordeel. 



Horen, to hear in het engels, komt van Horus, Heru, de Egyptische zonnemacht achter Jezus, 

waar Jezus vandaan kwam. Deze macht gebruikt Jezus als een marionet, en houdt zich min of 

meer achter Jezus verscholen, daarom moeten we klaar komen met het Horus raadsel om 

Jezus te begrijpen. Het horen is in het Aramees een belangrijke poort, omdat het op de 

opening van de vagina wijst. Horen houdt ook verband met ge-hoor-zamen in de grondtalen. 

Horus speelt dus een grote rol in het slaven-implantaat. 

Zien, to see in het engels, komt van Shu, een machtige vader-god in het Egyptische 

godenstelsel, god van de lucht, de grootvader van Osiris en de overgrootvader van Horus. Hij 

is de rijzende god, de macht achter de opstanding van Jezus, als een Egyptische vorm van de 

Heilige Geest. Hij is verantwoordelijk voor het grote Jezus-visioen. Door de opstandings-

mythe kwam de mens in een soort verblindende oasis in de onderwereld, onder de macht van 

deze god. Het christendom is een vals visioen in de hersenen wat daar ligt als een kwal. Deze 

kwallen leven in de hoofden van de christenen, en deze kwallen houden de mensen onder in 

zware hormonale hallucinogenen. 

De profetische bloedlijnen binnenin het christendom worden bewaakt door Horus, horen, en 

Shu, zien. Zij werken door het Jezus implantaat, met als doel de mens slaaf te houden van de 

lagere vormen van bewustzijn, het letterlijke christendom, de exoterie in plaats van de 

esoterie. Gnosis wordt door hen op een zo laag mogelijk peil gehouden, zodat de mens 

materialistisch blijft. 

Zo zal de Jezus-afgoderij één van de grootste zijn van de geschiedenis, en één van de diepste 

vallen van de Israelieten, alhoewel velen hier rein van bleven. Het ging om de aanbidding van 

Babylonische zonnegoden, waarvanuit het Nieuwe Testament werd opgericht. De hogere 

macht werkte hier rustig doorheen om haar kinderen te onderwijzen. Maar het Nieuwe 

Testament was een nieuwe Babylonische ballingschap waardoor de Israeliet gedwongen werd 

de Babylonische zonnegod, Jezus, te aanbidden. 

In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit 

woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze 

bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar 

besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De Levieten droegen voetringen die zo 

op die manier geheiligd werden. Dit werd gedaan voor de zonde, wat ook heiliging betekent. 

Er werd letterlijk geofferd aan de zonde. Zonde had meerdere betekenissen, ook schuld en 

bestraffing, en werd als een verzoenende idol neergezet. Er werd dus geen onschuldig bloed 

vergoten voor verzoening, maar het bloed van de vijand. De kop van een bok werd op een 

paal of stok gezet als een teken van overwinning over de vijand. Aan zo'n paal werd er 

geofferd, en de paal werd aanbeden. Door de Levieten werd zonde en de zonde-paal gezien 

als wat de christenen vandaag in het kruis zien, maar dan op een hele andere manier. 

Het is juist het christendom wat ons via de taal schaakmat heeft gezet, door zaken zoals 'idol' 

en 'zonde' gewoon als volledig te demoniseren. Zonde is voor de christen iets heel negatiefs, 

terwijl de Levieten daarop een heel ander beeld hadden. Zonde was dus ook bestraffing, dus 

er was ook een heilige vorm van zonde. In de bokkenjacht kwamen deze dingen tot uiting. De 

heilige zonde was voor de afzondering, en deze zonde was ook het offeren. Ook in het 

Aramees heeft zonde deze dubbele betekenis. De boze bok-geest stond in het Hebreeuws voor 

het harde, het sterke. Het harde en sterke is het letterlijke, en de vastgeraakte eenzijdige taal 

waarmee de elite ons heeft behekst. Het woordenboek is één van de sterkste aanvallen op het 

Levitische lichaam. Daarom moeten we de diepte van de etymologie ingaan, en zien waar het 



oorspronkelijk voor staat, en niet op de betekenis afgaan die de illuminati eraan heeft 

gegeven. 

Ook was de zondepaal een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt 

het woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag 

geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is 

het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij 

moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De 

MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst 

verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de 

Levieten geleid. 

Het woordje idol heeft voornamelijk een negatieve betekenis gekregen, terwijl het 

oorspronkelijk voortkwam van de IDOM, de phallische speer van het paradijs. 

Het woord drie, of derde, betekent wachter in het Aramees. Wanneer de engelen de bazuinen 

blazen, dan wordt telkens het derde deel van de boze getroffen : derde deel van de bomen, 

derde deel van de zee, derde deel van de rivieren, wateren, zon en maan. Dat betekent de 

wachter wordt verslagen. De bazuinen zijn beelden van de brandende YAD, en de engelen 

zelf zijn de brengers van het woord, oftewel dat wat het mannelijke geslachtsorgaan 

voortbrengt na de besnijdenis, profetie. De engelen brengen gnosis. Dan worden de 

offerschalen uitgegoten. Met de vijfde offerschaal wordt de zon verduisterd. Dit gebeurd ook 

met de verbreking van het zesde zegel, de zon wordt zwart, en de maan bloed. We zagen dat 

met het zesde zegel de kippenjacht begon, als de jacht op de Egyptische goden en hun 

zonnegod, de macht achter Jezus. 

Het zesde (Filistijnse) zegel is Ekron, het snijden en plukken (van veren). Met het vijfde 

Filistijnse zegel moesten de vervolgde zielen nog steeds rusten in de goddelijke verlamdheid. 

Met het zesde Filistijnse zegel begon de kippenjacht, om de veren van de vijand in bezit te 

krijgen voor de verentooi. Dit is de jacht op de gevallen Leviathan. De valse Christus, het 

valse Woord, wordt ontmaskerd en uit de hemelen geworpen. Het boek wordt gesloten. 

De weegschaal, het derde zegel, Askelon, is de schuilplaats van de BEHEMOTH. Het zesde 

zegel, Ekron, is de schuilplaats van de Leviathan, de tong van de BEHEMOTH. Ekron is de 

plaats waar het mysterie van Christus zich schuilhoudt. 

 

We zagen ook dat Leviathan, Christus, verband hield met Egypte. De Exodus is dus 

belangrijk om los te komen van de Jezus vloek. 

De kippenjacht van de Levieten was gericht op de TSIPPOWR in het Hebreeuws, wat in de 

diepte : in cirkels draaien betekent en vroeg of te vroeg, wat alles te maken heeft met het 

Jezus-idee. De patriarchische illuminati elite, die diep onderwezen waren in Egyptische 

symboliek, gnosis en esoterie, wilden door Jezus het volk in cirkeltjes laten draaien, door 

cirkel-redenatie programmering in een driehoek van angst, als slaven die de gnosis zouden 

afweren en afdekken, mensen om de tuin zouden leiden. 'Te vroeg' houdt in : roekeloos, 

zonder goed fundament, zonder de nodige tussenschakels. Zo werden TSIPPOWR hersenen in 

de mens gekweekt, demonische kip-geesten, als een kippenverstand. Jezus was hiervoor het 

trigger-woord. 



De gnosis is verborgen in de verzameling van de veren van de vijand. De IDOM, ADAM, is 

hiervoor de phallische speer om de gnosis te openen. Dit is gericht tegen RA, tegen de 

demonische kippen. Het bloed van kippen, en dan demonische kippen, staat gelijk aan 

menstruatie bloed, en is daarom een belangrijk vruchtbaarheids-ritueel voor de Levieten, om 

zo gebieden te reinigen en te ontzondigen. Daarom is het voor David zo belangrijk om tot de 

ADAM te komen. In de ADAM is het geheim van de MAYIM, het zaad van de gnosis. 

De kippenjacht was er dus voor om de moederschoot te openen, om vruchtbaarheid te 

brengen, terug te leiden tot de moederschoot. Dit ging recht tegen het werk van Jezus in. Met 

de vijfde offerschaal wordt het rijk van het beest verduisterd, de zonnegod wordt verslagen, 

en in het Grieks staat dat zij hun tongen opeten. 

Engelen zijn in het Aramees ook demonen. Engelen werden later gebruikt om demonen te 

demoniseren. De engelen waren de wachters van Yahweh. Zij stonden voor de tongen van 

vuur, voortkomende vanuit de zonnegod, Jezus. Zij vertegenwoordigden de doornenkroon. 

Met de vijfde offerschaal worden deze valse tongen gegeten. Zij doen dit wegens heftige 

begeerte in de Griekse grondtekst. Wanneer het zegel van de engelen wordt verbroken wordt 

de YAD van Baal verbroken, en de brandende YAD van het paradijs hersteld. Het woord 

engel, angel in het Engels, komt van de Egyptische ank, het kruis met de haak, of het kruis 

met de zon. Dit teken stelde het T-vormige kruis van Osiris voor met de vagina van Isis. In 

diepte beeldt het de onbesneden YAD uit, het ego van de man, wat zo wijd is dat het niet tot 

de moederschoot kan komen. Het is een sexuele controle symbool wat door de elite wordt 

gebruikt, en vanwaaruit het christelijke kruis is voortgekomen. Alles kan teruggevoerd 

worden tot de vishaak, maar omdat de vishaak het einde van de Leviathan en Egypte zou 

betekenen werd dit ondergesneeuwd. De tongen van vuur zijn vishaken, wapens, jachtgerei. 

Het zegel van het rode paard met het grote mes om dieren te doden en slachten zoals het in de 

Griekse grondtekst betekent is de AIMA, de bloedvergieter, die leidt tot de zondepaal waar de 

bok werd geslacht. De kop van de bok op de top van de zondepaal was een teken van 

overwinning, en dit beelde ook de brandende YAD uit. Dit zegel is voor de Levitische 

bokkenjacht wat met het zesde zegel overgaat in de kippenjacht. 

Paarden zijn in het Aramees bruggen : 

Bokkenjacht – van het letterlijke tot het symbolische 

Kippenjacht – van het overmoedige tot het gefundamenteerde 

De bazuinen beginnen te blazen wanneer de zegels zijn verbroken, oftewel de profetie, gnosis, 

voortgaande openbaring, komt voort vanuit de besneden, brandende YAD. De verbreking van 

de zegels beelde de besnijdenis uit. De bazuinen beelden de Davidisch-Levitische runderjacht 

en buffeljacht uit tot verdere verbreking van de Canon. In de Psalmen werden runderen en 

kalveren beschreven als de geschriften die David hadden omsingeld. Ze wilden David hierin 

opsluiten, maar David moest de strijd en jacht aangaan om van hen zijn wapenrusting te 

maken. De bazuinen zijn ervoor om de wachters van de canon uit te schakelen. 

De kandelaren die de vermenigvuldigende, vruchtbare YAD uitbeelden wijzen op de visserij. 

Vissen betekent vermenigvuldiging, vruchtbaarheid en sexualiteit. 

Runderjacht – van het afgeslotene tot het voortgaande 



Het zegel van het zwarte paard, het zegel van honger, is voor de varkensjacht, om hebzucht en 

prosperity te overwinnen. Deze jacht is zeer belangrijk om leeg te worden, om te komen tot de 

honger. In MOWED, de zondepaal, moeten we de jachtseizoenen leren onderscheiden. 

Visserij – van exoterische voortplanting (plat, pornografisch) tot esoterische voortplanting 

Varkensjacht – van hebzucht tot honger 

En dan is er nog de lamsjacht wanneer het over de bruiloft van het lam gaat. In het Hebreeuws 

is het huwelijk de jacht. Het lam is een verschrikkelijke klaaggeest, een andere uiting van de 

zonnegod, de valse profeet. Het lam is de brenger van drama en liefde, om zo de gnosis uit te 

doven. Het lam is een huwelijks-geest, als JOM. De vrouw op het beest strijdt tegen het lam, 

voert jacht op het lam. Ook is het lam de geest van de valse wedergeboorte, de geboorte in 

Christus, zonder de moeder. 

 

Het lamskleed zal gebruikt worden als kleding en tenten voor God's Volk.  

 

Dan zien wij dit afschuwelijke lams-beest in de poel van vuur en zwavel. Zwavel betekent in 

het Aramees de materiele wereld. Het is in het Aramees het moeras van holocaust en materie, 

oftewel het aardse leven, waar ons vlees zich in bevindt. Dan wordt er gezegd dat de 

overwinnaars zullen ontvangen van de bron van het levende water, wat in het Aramees 

betekent : de vacht van de nieuwe geboorte (van het lam). Ook de tent wordt hen geschonken, 

van die vacht gemaakt. 

 

De bruid komt in zicht. In het Aramees staat het huwelijk gelijk aan het martelarenschap, als 

een kroon, een fundament, als een betovering. Het fundament is de inheemse plaats, de 

onderwereld, oftewel de innerlijke wereld. De bruid is gezonden om ons daar mee naartoe te 

nemen, en zij is die plaats zelf. Er zal namelijk niets buiten de paal omgaan. Hier is het 

onthullen en de ontmaskering, als een doorgang in de reis, een verschijning, een dichterbij 

komen. In diepte betekent het een aanraking, het openen van de zintuigen. Het geboomte des 

levens staat daar, in het Aramees de gevestigde, gezwollen tuchtplaatsen van de wilde 

moederschoot. 

 

Vanuit de hel, de tucht, de paal, zal de YAD herrijzen. De hel is de plaats waar gemengd 

wordt, in het Aramees betekent mengen vuil maken, vlekken maken, het oprichten van 

tuchtplaatsen. De lap van het lam wat de bruid, de vrouw op het beest, draagt is om die reden 

vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te herstellen. In het Aramees worden dingen vaak 

omgedraaid. Er staat : Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. In het Aramees is wassen dan 

mengen, vuilmaken, om zo de wilde moederschoot in te gaan voor een nieuwe geboorte. 

Wassen betekent verspreiden, een inval doen, en bedekt worden. Wassen heeft te maken met 



de oorlogsvoering en de jacht. Wassen betekent zwart maken, donker maken, alhoewel het 

ook witmaken kan betekenen. 

 

Wanneer de zegels worden verbroken verschijnen er paarden. Paarden zijn in het Aramees 

een beeld van bruggen. Op die bruggen zal er verder strijd gevoerd moeten worden om in te 

gaan, om doorgang te krijgen. Aan het einde wordt het boek des levens geopend, of in het 

Aramees het boek van de wilde moederschoot. Ook is dit het boek van het huwelijk als 

jachtgerei en van de martelaren, en het boek van rijkdommen. 

 

Ook in het Eeuwig Evangelie wordt er met dit valse lam afgerekend. Het Eeuwig Evangelie 

beschrijft de draakse lam als de geest van een varken. 

 

Laten we goed in de gaten houden dat 'Christus' hier voor 'David' staat, volgens de formule 

van het Eeuwig Evangelie. Het gaat hier om een Oud Testamentische Christus. Ook priesters 

werden soms Christus genoemd, en volgens het Eeuwig Evangelie was Adam de eerste 

Christus. 

 

De Steen van Chawila 20. 

 

En er was niemand die de geest van het varken kon vernietigen, want de geest was als een lam 

en een draak. Weent dan gij aarde, want de rooflammeren zijn tot u gekomen, en zij zullen 

velen misleiden. En het rooflam kwam tot Christus, zij en haar legermachten, en zij voerde 

een strijd van zeventig dagen met Christus. En zou zij de macht hebben dan zou zij Christus 

verslinden en verleiden, maar aan het einde van die zeventig dagen voerde Christus haar met 

een zwart zaad, want het lam was erg hongerig geworden en niets kon haar honger stillen. En 

zij bewaakte een put van geluid, en een luid gekrijs was in die put. En zie, ik zag vele slaven 

in die put, en zij stierven aan brandende kruizen. En zie ik zag een bok komen met een hele 

lange hoorn, en doorstak het lam, terwijl de aarde in verbazing de bok achterna ging. En zij 

allen zeiden : 'Wie is aan de bok gelijk, hij die het rooflam heeft doorstoken. Want zij heeft 

ons gekweld, en zij heeft ons geknecht gehouden in lange dagen.' En ik zag een groot oordeel 

komen over het rooflam, en haar harten werden verslonden. En zie, deze harten waren zwart. 

En het rooflam bracht een hart voort zoals er nog nooit een hart was voortgekomen, en het 

hart was blauw, en het begon woorden te spreken van grote godslasteringen tegen de 

allerhoogste. En het blauwe hart keerde zich tegen Christus, en Christus verslond het hart. En 

Christus greep het lam en wierp het in de put van geluid. En vele stemmen begonnen voort te 

komen en klanken, ja, schone klanken. En zo was dan het oordeel over de beesten. 

 

De Steen van Chawila 21. 



 

Nu waren daar sterren aan de hemel die de sterren der Filistijnen werden genoemd, en zij 

pronkten. En zij waren als roofvarkens en joegen op de heiligen. En Christus richtte Zich tot 

de sterren en liet ze door een boog één voor één uit de hemelen vallen. En zij hadden een 

beeld gemaakt voor Dagon, hun god, en zij zwoeren dat ze de heiligen te gronde zouden 

richten. Ook maakten zij een beeld van de oude draak, een beeld van het oude Babylon en van 

het oude rooflam, en zij pleegden afgoderij met deze beelden en zelfs hoererij. En zij zeiden : 

Laat ons een beeld maken van de oude panter en het oude ijzeren beest, want waren zij niet de 

ouders van de draak ? En laat ons beelden maken van de zon, de maan en de sterren, want 

waren zij niet de nakomelingen van de draak ? En zo trachtten ze een wond van de draak te 

genezen, en de gehele aarde ging het beeld van de draak achterna, en zijn genezen wond. In 

verbazing aanbaden zij hem. En in die dagen werd het beeld van de draak groot en het beeld 

werd een stem gegeven. En zij noemden het beeld Moloch. En ook het beeld van het rooflam 

werd groter, omdat het beeld als de profetes van de draak was. En het beeld was gegeven 

grote wonderen en tekenen te doen om zo velen te verleiden. En zij maakte dat hun armen en 

nekken verzegeld moesten worden, en dat er een zegel op hun voorhoofden zou rusten, en dat 

allen die dit zegel niet droegen niet konden spreken en eten. En in die dagen riepen de 

volgelingen van dit beeld : 'Is er iemand groter dan het beeld van het rooflam ? Want zij heeft 

haar tienduizenden verslagen, ja honderdduizend maal.' En ik zag het beeld vol van het bloed 

van de profeten en de apostelen, maar zij kwijlde en werd geleid tot een gat in de aarde. 

 

In de Witte Steen van het Eeuwig Evangelie zien wij ook een vals lam verschijnen : 

 

De Nieuwe Openbaring III, 2 

 

Het lam van Baccus 

1 En de Heere bracht Baccus tot een grote oven en brak de voeten van Baccus. En de wijnen 

des hemels begonnen de heiligen toe te rusten tot de laatsten der dagen. En zij droegen de 

wonden van de tweede Christus en de tweede profeten in hun voeten. 2 En de Heere sprak : 

Wee hen die op de aarde en in de hel wonen, want de tweekoppigen zijn tot hen gezonden. En 

ik zag een tweekoppige arend een lam verscheuren. Dit dan was een vals lam die zij 

vereerden. 3 En het lam gaf licht om de tweekoppige arend te verblinden. Toen zag ik een 

tweekoppige haai komen die het licht van het lam opslokte. Maar het verscheurde lam begon 

grote woorden tot de hemelen te richten, en grote beroerten kwamen tot de profeten en hun 

geslachten. 4 En zij vielen als in zwijm op de grond, en velen begonnen zich tegen de Heere 

te keren. Dit dan is de afval der profeten. 5 En het lam dan zocht troost bij Baccus, maar het 

vuur van de grote oven had hem verteerd, maar het lam wist dit niet. 6 En toen dan het lam bij 

de resten van Baccus aankwam, weende het voor zessenveertig dagen. 7 En vele heiligen 

kregen medelijden met het lam, ook enkelen die van de Heere waren. 8 Maar de toorn des 

Heeren ontbrandde tegen het lam en hen die medelijden hadden, en de grote oven verzengde 

hen allen. En grote angst viel op de rest van de profeten, en zij waren ziek voor enige tijd en 

kregen visioenen. 



In de hermitatische geschriften en de esoterisch-gnostieke geschriften wordt het tweede beest, 

het draakse lam, oftewel de valse profetes, ontmaskerd als JOM, de eeuwig klagende 

grootmoeder der duivelen. In het Aramees en in het Eeuwig Evangelie wordt zij gezien als de 

valse verzegelaar. Naast Ryan gebruikt zij dus ook de valse Zegel-ring, het getal 55. JOM is 

de valse moederborst die door de patriarchie is aangesteld. Daarom zullen wij tot de ware, 

heilige Moederborst moeten terugkeren om tegen haar vergiftigingen bestand te zijn. 

Daarover kunnen we verder lezen in de Witte Steen van het Eeuwig Evangelie. 

 

De Nieuwe Openbaring, 6 

 

43 En een stem sprak : Kent gij het geheimenis van de hondenhaag ? 44 Want aan het einde 

der haag zit de vrouw  

der katachtigen, en zij zal nog eenmaal opstaan om de kinderen van het koninkrijk te 

misleiden. 45 En zij zullen troost  

vinden bij de bomen des velds. En de aarde was in verbazing en verwondering dat de grote 

gevallen Jom was opgestaan.  

46 En in haar hand had zij een tepelboom waarmee zij de zielen van kinderen kon binden. 47 

En met zeven valse tepelen en sterren kon zij boeken en woorden verzegelen. 48 En de 

kinderen baden tot God, smekende of Hij het zegel der honden wilde verbreken. 49 Maar de 

Heer zond Zijn arxel, en die sprak : Ik kan jullie harten een klein licht schenken, maar ik kan 

de angel niet verwijderen, want de Heere heeft Zijn Woord gesproken. 50 En de kinderen 

vonden een kleine rust. 51 En de Heer leidde de kinderen tot het hart en huis van Marion, en 

hun wonden waren diep. En diep in het huis van Marion groeide de tepelboom des Geestes, 

waaruit heilige melk vloeide. 52 Maar de doornen des Geestes waren scherp, en vele kinderen 

verlieten de Heere. 53 En deze dagen werden de afval der kinderen genoemd. Maar de Heere 

ontfermde Zich over hen, omdat zij als wezen waren. 54 En Hij leidde hen tot een rots, waarin 

zij eeuwige rust vonden. En de Heere noemde die rots de rust der hermitaten. 

 

De Nieuwe Openbaring, 3 

 

13 De vrouw der katachtigen werd buiten de hemelpoorten geworpen, en daarna werd ze in de 

poel van ijs geworpen. 14 Toen vielen gillende sterren uit de hemelen, en dezen vielen op de 

aarde om hen die op de aarde woonden te vervolgen. 15 En zij zochten rust, maar konden het 

niet vinden. 16 En een stem uit de hemel sprak : De grote Jom is verslagen. Zalig hen die de 

geheimenissen van de zevende geestestepel kennen, die van de Heilige Melk drinken, want zij 

zullen verzadigd worden, en de wateren van rust zullen hen navolgen. 17 Vervloekt zij hen 

die de geestestepelen trachten te doven en te bedroeven, want ijs en zwavel zal hun hoofden 

vernietigen. Zij zullen in het Vuur van Eminius, de Heilige Leeuw voor het Aangezicht van 

God, verbrijzeld worden. 18 Zalig hen die God verwachten, en Zalig hen die Zijn Geest 

kennen. 

 



Hel is de plaats van tucht, het vagevuur, niet altijd negatief, maar zuiverend, en zelfs helend. 

Hel is een school in de oude grondteksten, waar je kunt veranderen, een plaats waar je gered 

kunt worden, of je verder verhard, dat is aan jou. De hel is de moeder, de paal. Deze paal 

moeten wij dragen. Het is een boom die vrucht gaat geven. Wat we zaaien zullen we oogsten. 

 

Zoals het woordje god misbruikt kan worden, zo kan het woordje hel ook misbruikt worden. 

Daarom moeten we voorzichtig zijn. In het begin, aan het begin van het boek Genesis, wordt 

er gesproken over een diepte. De NBG zegt alleen maar 'vloed', maar de Statenvertaling 

noemt het 'afgrond' : 

 

Genesis 1 

 

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en 

duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 

 

Die mysterieuze diepte is in de grondtekst de Tehowm. In het Aramees is dit een plaats van 

vernietiging en van de wind. Ook is het de aars van de aarde, de anus. Ook is dit de mond van 

de aarde, de verslinder, en dit ging er nogal luidruchtig aan toe. Ook is het de dood en de 

exodus. De aarde zelf was ook het dodenrijk, de sheol, en in het midden daarvan hebben we te 

maken met de hel zelf, of de doorgang naar de hel. Deze plaats wordt in het Aramees de ring 

genoemd, de Houder en Bewaker van het Zegel. Deze plaats werd afgesloten met een zegel 

van leegheid. De plaats was omringd door Lethe, vergetelheid in het Grieks, zodat het geheim 

gehouden werd. Ook werd het afgesloten met vuil. Dat gaat in de grondtekst heel ver, want je 

zou dan door een waterval van urine heen moeten gaan om daar te kunnen komen. Ook zou er 

dan geweld tegen je gebruikt worden, kortom het was een hele gevaarlijke muur waar je dan 

overheen moest. In het Aramees was dit ook de plaats van verlokking. In die vergetelheid zou 

je bloot gesteld kunnen worden aan leugens, en dat je gevangen zou worden in de aanbidding 

van hele verkeerde goden, en dat je vreemd gedrag zou gaan vertonen. Daarom was het extra 

oppassen geblazen hier. 

 

Dan zegt God ineens : Er zij licht. Licht betekent in het Aramees een doorgang, en herinneren. 

'Laat er geopenbaard worden. Laat er ontmaskerd worden.' Op dit fundament gaat God dan 

openbaren en ontmaskeren. In de grondtekst zien we dan een rijk van kinderen verschijnen. 

God laat dit allemaal zien in het middendeel van de aarde. De plaatsen waar vruchten en zaad 

als zodanig worden vertaald, kun je ook vertalen met 'kinderen' (periy en zera). Bomen zijn in 

de grondteksten tuchtplaatsen, een beeld van de vrouw. In de inheemse mythologieen wordt 

dit allemaal wat duidelijker. In de Azteekse mythologie begonnen de goden allereerst 

kinderen te maken in een kinder-paradijs genaamd Tamoanchan. Hier groeit de Zuigelingen 

Boom, die 400.000 tepels heeft om de kinderen te voeden en ook voort te brengen. In de Inca 



mythologie is Mama Allpa de vrouw met de vele borsten voor hetzelfde doel, als een beeld 

van vruchtbaarheid. 

 

Zoals we zagen in het eeuwig evangelie heeft JOM een valse tepelboom om de kinderen te 

misleiden en om vals zegelwerk te verrichten.  

 

 

De Nieuwe Openbaring, 6 

 

43 En een stem sprak : Kent gij het geheimenis van de hondenhaag ? 44 Want aan het einde 

der haag zit de vrouw der katachtigen, en zij zal nog eenmaal opstaan om de kinderen van het 

koninkrijk te misleiden. 45 En zij zullen troost vinden bij de bomen des velds. En de aarde 

was in verbazing en verwondering dat de grote gevallen Jom was opgestaan. 46 En in haar 

hand had zij een tepelboom waarmee zij de zielen van kinderen kon binden. 47 En met zeven 

valse tepelen en sterren kon zij boeken en woorden verzegelen. 48 En de kinderen baden tot 

God, smekende of Hij het zegel der honden wilde verbreken. 49 Maar de Heer zond Zijn 

arxel, en die sprak : Ik kan jullie harten een klein licht schenken, maar ik kan de angel niet 

verwijderen, want de Heere heeft Zijn Woord gesproken. 50 En de kinderen vonden een 

kleine rust. 51 En de Heer leidde de kinderen tot het hart en huis van Marion, en hun wonden 

waren diep. En diep in het huis van Marion groeide de tepelboom des Geestes, waaruit heilige 

melk vloeide. 52 Maar de doornen des Geestes waren scherp, en vele kinderen verlieten de 

Heere. 53 En deze dagen werden de afval der kinderen genoemd. Maar de Heere ontfermde 

Zich over hen, omdat zij als wezen waren. 54 En Hij leidde hen tot een rots, waarin zij 

eeuwige rust vonden. En de Heere noemde die rots de rust der hermitaten. 

 

De Nieuwe Openbaring, 3 

 

13 De vrouw der katachtigen werd buiten de hemelpoorten geworpen, en daarna werd ze in de 

poel van ijs geworpen. 14 Toen vielen gillende sterren uit de hemelen, en dezen vielen op de 

aarde om hen die op de aarde woonden te vervolgen. 15 En zij zochten rust, maar konden het 

niet vinden. 16 En een stem uit de hemel sprak : De grote Jom is verslagen. Zalig hen die de 

geheimenissen van de zevende geestestepel kennen, die van de Heilige Melk drinken, want zij 

zullen verzadigd worden, en de wateren van rust zullen hen navolgen. 17 Vervloekt zij hen 

die de geestestepelen trachten te doven en te bedroeven, want ijs en zwavel zal hun hoofden 

vernietigen. Zij zullen in het Vuur van Eminius, de Heilige Leeuw voor het Aangezicht van 

God, verbrijzeld worden. 18 Zalig hen die God verwachten, en Zalig hen die Zijn Geest 

kennen. 



In het kinder-paradijs is er het Itzpapalotl principe dat je bereid moet zijn de dingen die je het 

meest lief zijn op te offeren voor een hoger doel. Dat is het precies het tegenovergestelde van 

wat de klaaggeest JOM doet. Het Itzpapalotl principe is daarom belangrijk om JOM, het 

valse, verwende, vleselijke klagen, te overwinnen. In de Azteekse Mythologie regeert het 

Itzpapalotl principe het kinderparadijs. Het wordt beschermd door de watervallen van leegte 

en vergetelheid. Diep binnenin is daar de herinnering, het roepen van de kinderen, het licht 

wat God openbaarde. Mama Allpa is in de Inca Mythologie de Baarmoeder van de aarde. Het 

boek des levens, oftewel het Boek van de Baarmoeder in het Aramees is dus het Boek van 

Mama Allpa, de veelborstige. Het Itzpapalotl principe was tegelijkertijd het geheim van de 

verjonging. 

Er waren dus gevaren opgesteld juist om deze geheimen te beschermen. De mens werd later 

ontmaskerd in het Oosten, waar hij ook viel. Maar de geheimen waar het allemaal begon 

waren in het Westen, waar het inheemse Amerika de schatten van draagt, alhoewel die 

schatten vaak geplunderd waren door het Zij-Westen, de Spanjaarden, en het Oosten. De 

BIJBEL was niets anders dan een gestolen schat die geheel verkracht werd, en corrupt werd 

gemaakt, maar het houdt nog steeds iets zeer krachtigs gevangen. Wij moeten daarom door 

het voorhangsel heen scheuren om tot die schatten te komen. De Inheems Westerse gebieden 

houden de sleutels. Amerika is de Tehowm, de diepte. Deze afgrond zou je ook kunnen zien 

als de leeuwenkuil. Wij moeten terug in onze zielenreis naar de plaats die God voor ons 

bestemd heeft. Dat is het aanhangen en verkrijgen van de tucht, het vinden van de 

moederborst, oftewel de veelborstige boom. Alleen zo kunnen wij de gif-boom van de borsten 

van JOM verslaan. 

 

De Nieuwe Openbaring II, 4 

37 En toen hief de Heere mij op, en daalde vervolgens neer op een plaats genoemd het Oude 

Amerika. 38 En ik zag de gezichten van drie stamhoofden gebeeldhouwd in bot, en zij 

droegen een gloeiende tepel op hun voorhoofd. 39 En de Heere bedekte de tepelen en 

duisternis kwam tot de plaats. 40 En de Heere vroeg of ik het geheimenis wilde weten van de 

drie stamhoofden in het gebeente en ik stemde toe. 41 Toen sprak de Heere deze woorden, 

zeggende : De drie stamhoofden zijn drie geesten die de schatten der aarde bewaken. Die 

schatten zijn alleen te vinden in de diepste duisternis, in het diepste ijs en daar waar de 

geesten met de meeste koppen wonen. 42 Alleen zij die verslonden zijn door de Geesten Gods 

kunnen daar komen, op de plaats waar de Heilige Voeten des Heeren staan. 43 En de Heere 

verslond mij in Liefde. 

Het Azteekse Apen-medicijn, oftewel het Ozomahtli-medicijn wat ook een deel is van hun 

kalender, is om gif te transformeren tot medicijn, als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. 

Het was een dertien-daagse zoektocht naar het medicijn, om een oorlogs-schild te 

vervaardigen en om items voor je medicijnen-rugtas te verzamelen. 

God openbaarde namelijk de dieren om de kinderen te helpen. God openbaarde ook het gras : 

Genesis 1 

11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, 

dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 12 En de 



aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend 

geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard.  

Gras is in het Aramees ook regen, en dat betekent afdalen tot een lagere plaats, en wenen. In 

de Azteekse Kalender is het Gras-medicijn lankmoedigheid, oftewel vasthoudendheid in het 

lijden, het vasthouden aan de tucht, oftewel longsuffering in het Engels, en dan wel met een 

hele speciale reden, namelijk het ontmoeten van anderen en met hen samengesmeed worden. 

Dat gaat niet om de natuurlijke contacten, maar om de contacten in de geestelijke wereld, met 

engelen en zielen. Dit wordt ook wel het Malinalli-medicijn genoemd. 

 

In de Inca mythologie van Zuid Amerika is de Chakana het kruis als een brug tussen de drie 

werelden, een doorgang, tussen de onderwereld (hel), de natuurlijke wereld en de hemel. In 

het Aramees is dat eigenlijk wat de Moeder Gnosis bedoelde toen Zij zei : 'Er zij licht.' Er 

werden vijanden geopenbaard, het eeuwige conflict werd getoond. Die werelden moesten 

gedragen worden als een last, en in de oorlog was het belangrijk om gif te transformeren tot 

medicijn. Dat was een belangrijke taak van de Azteekse dokters, die ingewijd waren in het 

Patecatl-principe van vruchtbaarheids-genezing. 

 

Het Azteekse Water-medicijn in de Azteekse Kalender, het Atl-medicijn, was bedoeld om op 

te wekken voor de strijd om die reden. In de grondteksten is water ook een oorlog, wat 

beschreven wordt als een zaad, en dit zaad is vuil. Het Azteekse Water-medicijn zorgt ervoor 

dat je toewijding krijgt aan de beproeving van het conflict, omdat het je zuivert. Juist door de 

toewijding aan de oorlog wordt het gif medicinaal. In de grondteksten is Mayim het 

Hebreeuwse water-medicijn, het oorlogs-medicijn, wat erg vuil en giftig is, maar wat een 

merkteken maakt als een belangrijk fundament in je leven. 

 

Het Azteekse Gras-medicijn, Malinalli, is het huwelijk met de tucht, de vasthoudendheid in 

het lijden. Wij mogen het kruis niet loslaten, en dat komt ook weer terug in de grondteksten 

van het boek Spreuken. Hierdoor kunnen wij geestelijk reizen en tot belangrijke geestelijke 

contacten komen. 

 

Mama Quilla was de Inca godin van de maan. De maan is in het Aramees schip en een leeg 

vat. Een schip is de leegte in de rumoerige, oorlogsvoerende, vuile wateren. Die leegte is de 

beschermer van de Tehowm, de afgrond, de tuchtplaats, het beeld van de vrouw, de moeder 

God. Wij kunnen alleen door de leegte tot haar naderen, door helemaal los te komen van 

onszelf, als een leeg vat. In Openbaring zien we de vrouw met de maan onder haar voeten. 

Mama Quilla is de beschermster van de vrouwen, en wel door dit principe. Wij moeten als 

een leeg vat onder de voeten van de moeder God komen, als de maan, als een schip op woeste 

wateren. Door het zegel van de leegte hebben wij ook toegang tot de Tehowm. 

 



Mama Cocha is de Inca godin van de zee, van de wateren. Zij draagt het water-medicijn om in 

te wijden in de oorlog. De zee is ook afgrond in het Aramees. Zij is dus de Tehowm. 

 

Chasca Coyllur is de Inca godin van de bloemen. De bloem is licht in Aramees. Toen God zei 

: 'Er zij licht,' zei hij : 'Er zij een bloem.' Het betekent onderwijs. Er kwamen nog veel meer 

lichten, bloemen, allemaal om afscheidingen te maken, tot een gestructureerd geheel. Deze 

bloemen hadden in Inca mythologie de taak om jonge en maagdelijke meisjes te beschermen. 

Daarom was het licht opgesteld door God als een belangrijke wachter in het kinderrijk, 

Tamoanchan. In het Hebreews betekent maagd ook afscheiding. In het Aramees betekent 

maagd verzegeld en niet sprekend. 

 

In onze reis is het belangrijk om te strijden om tot overwinning te komen. Pachamama is de 

godin van aardbevingen en van de oogst in de Inca mythologie. Aardbeving is vrees in de 

grondteksten.  

 

In de Mayaanse mythologie is Ix Chel de regenboog en de godin van de maan. In de 

grondteksten is de regenboog een boogschutter of een boog voor oorlog en jacht. 

 

In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of 

een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de 

boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen. 

 

De vrouw op het beest verschijnt dus, na het verschijnen van de tronen, de bruggen, de 

paarden, na de verbreking van de zegels, om jacht te voeren op het lam, voor de schijn-

bruiloft der Amazonen, die altijd in de MAZONA eindigt, de scheiding, en tot de TOWRAH, 

de Wet van scheiding. Ook Iyowb moest hier doorheen. Het lam moest verslagen worden, 

omdat het lam alle zegels vasthield, als de grote wachter der zegels. 

 

Lamsjacht – van liefde tot gnosis 

 

Dus : 

 

Varkensjacht – Zegel van het Zwarte Paard 



Bokkenjacht – Zegel van het Rode Paard 

Kippenjacht – Het Zesde Zegel 

 

Runderjacht – De Bazuinen 

Visserij – De Kandelaren 

 

Lamsjacht – De Offerschalen 

 

Want door het bloed van alle voorgaande jacht kan uiteindelijk de houder van de zegels 

verslagen worden, het lam. 

 

Dus weer : 

In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of 

een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de 

boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen. 

 

Dus door deze Hebreeuws-Aramese sleutel is de grote witte troon het verborgen achtste zegel 

wat verbroken dient te worden, oftewel het lam. Dit achtste zegel heerst over alle andere 

zegels. Hier vindt de lamsjacht plaats. 

 

Het lam heeft te maken met de poorten van de wedergeboorte, met het getal 55, het getal van 

Ryan. Dit is het nummer van de zegelring, wat ook door JOM wordt gebruikt. In het OT komt 

dit nummer ook voor in de tempel van Solomon, waar aan beide kanten 5 wasvaten staan voor 

het wassen van de offerdieren. Het is dus ook een Levitisch getal. 

 

In de tempel van Ryan, de christelijke tempel, vindt geen ware wedergeboorte plaats, maar 

worden mensen gewassen als offerdieren. Het komen tot de witte steen betekent door het 

overwinnen van de zeven zegels te komen tot het verborgen achtste zegel, de grote witte 

troon. Daarachter bevindt zich het boek des levens, wat in het Aramees betekent : het boek 

van de wilde moederschoot, oftewel de moeder bijbel. 

 



Openbaring 20 

 

12 En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens (ARAMEES : het boek van de 

moederschoot, de moeder bijbel). En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de 

boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en 

de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een 

ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs 

geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden 

werd geschreven te zijn in het boek des levens (ARAMEES : het boek van de moederschoot, 

de moeder bijbel), werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

 

Wanneer we Jom, Jezus, het lam, hebben verslagen, oftewel het achtste zegel hebben 

verbroken, moeten we Ryan verslaan, oftewel de grote Egyptische zonnegod die zich achter 

Jezus schuilhoudt : Horus. Alleen als we Horus hebben verslagen kunnen we ten volle en 

daadwerkelijk Jezus overwinnen, en klaarkomen met het mysterie. Horus is de zon in de 

openbaring. Deze zal veranderen in een zwarte, harige sakkos, een dierenhuid. Zwart, melos, 

staat ook voor zwarte inkt, wat duidt op een nieuw boek. In Openbaring 21 zijn de zee 

(Hebreeuws : YAM, JOM) en de zon (Ryan, Horus) overwonnen : 

 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 

waren voorbijgegaan, en de zee (Hebr. YAM) was niet meer. 

 

23 En de stad (Hebr. kamp) heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, 

want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam (de lamsvacht). 

 

Lam is in de diepte van het Griekse woord ARNION 'het mannelijke', ARREN, wat in de 

diepte het vangen van een vis betekent, AIRO, wat ook voor de opstanding staat, het dragen, 

het moorden, en het opheffen van de hand (Hebr. YAD, erectie van het mannelijke 

geslachtsdeel). Het christelijke cirkeltje van het moorden van onschuldigen is dan voorbij 

door de lamsvacht. De lamsvacht is voor de visserij, voor het oprichten van de kandelaren, 

oftewel het voortkomen van de vruchtbaarheid vanuit de brandende YAD, het spreken in 

tongen als het uitwerpen van visnetten. AARON stond voor de lamsvacht in het OT als 

anagram van het Griekse lam. De Levieten droegen dit lamsvacht als teken van overwinning 

en voor een goede visvangst. Ook wij moeten dit lamsvacht dragen als een teken van 

overwinning over JOM en de Jezus-vloek. 

 

Ook moeten wij de vacht van Ryan, van Horus, in ons bezit krijgen. 



 

Openbaring 17 

 

En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. 7 En de engel zeide tot mij: 

Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 

zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.  

8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten 

verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens 

van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet 

is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven 

bergen, waarop de vrouw gezeten is. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, 

een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd 

blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en 

het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen 

koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het 

beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen 

oorlog voeren tegen het Lam, lamsvacht, maar het Lam, lamsvacht, zal hen overwinnen. 

 

Dit gaat over het beest van de aarde, JOM, Jezus. De zeven bergen zijn zeven promoties in de 

oude talen. Het zijn de zeven zegels waarop de vrouw zit. Het lamsbeest heerst over de zeven 

zegels, en is zelf het achtste zegel. Tien is het getal van vermenigvuldiging in het Aramees, 

het getal van de vissen. Het lamsvacht zal deze vissen dus overwinnen. 

 

HORUS, Ryan, is verantwoordelijk voor het horen, het oor, wat in het Aramees de opening 

van de vagina is. Om weder te keren tot de moeder schoot moeten wij Horus verslaan. Hij is 

de wachter van de moeder schoot. Belangrijk is om te komen tot het boek van de 

moederschoot van het lamsvacht : 

 

Openbaring 21 

 

27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar 

alleen zij, die geschreven zijn in het boek van de moederschoot, van het lamsvacht. 

 

Het boek van de moederschoot, de moeder bijbel, staat geschreven op het lamsvacht. In de 

diepte van het Grieks betekent het lam : 'van man tot jongetje worden'. Het lamsvacht rekent 

dus af met mannelijke blufferij. Dit is waar de ARREN voor staat, waarvan AARON een 



esoterisch anagram is. We hebben dus te maken met MOSY, het hongerpad tot de moeder 

schoot, en ARREN, het verjongende lamsvacht, het voorhangsel van de moederschoot. 

MOSY en ARREN zijn belangrijke Levitische wapens in de strijd. Het tijdperk van de vissen 

zal dus overgaan in het tijdperk van de waterman, de zaadman, de visser, Johannes de Doper, 

de gescalpeerde, de wildernis-profeet. De vissen zullen uit de hemelen verjaagd worden en in 

de zee worden gestort, waardoor de visserij tot ongekende hoogtes zal komen onder het 

zaadman teken, het vissers-teken. Boze geesten zullen veranderen in vissen onder dit teken. 

En het zaad zal veranderen in bloed. De vrouw zal zitten op het beest aan wateren, aan 

MAYIM, zaad, wat in de oude talen ook de betekenis van bloed heeft. Zij komt voort vanuit 

een grote oorlog, een grote jacht. Zij zal het grote achtste zegel openen. Zij is immers de 

moeder van de gnosis. 

 

Met de vijfde schaal zal het beest en zijn rijk hun tongen eten, oftewel de vlammen van de zon 

van het beest, oftewel de doornenkroon, waardoor het zegel van de doornenkroon scheurt, en 

de grote scalpering zichtbaar wordt, de zwarte zon, de zon van de duisternis, oftewel de harige 

vacht van een offerdier. Dit is het teken van het tijdperk van Johannes de Doper, het teken van 

de visser. Door de scalpering wordt de wilde moeder gnosis zichtbaar. Hierdoor wordt Ryan, 

Horus, overwonnen. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. Het Christendom – Mummificatie Cultus 

 

 

 

 

 

De vacht van Horus, Ryan, hoe werkt dat precies ? Dat is een hele belangrijke vraag. Jezus 

wordt namelijk in leven gehouden en groot, juist door Horus, Ryan. Horus is de zon in 

Openbaring. Deze zon zal veranderen in een harige vacht van een offerdier. De kleur hiervan 

is zwart, of donker. De Egyptische godenwereld is een zwerm kippen. Van Ryan weten we 

ook dat hij een varken is. Het boek van de moederschoot van de lamsvacht schijnt de weg te 

zijn tot de wereld waar de zon en de zee zijn overwonnen. Dit boek is biblion in het Grieks, 

wat ook scheidings-certificaat betekent, oftewel de MAZONA. Hierdoor komen we door het 

voorhangsel van het lamsvacht tot de moederschoot. 



 

Het zegel van het zwarte paard is de varkensjacht. Het zesde zegel is de kippenjacht, zoals we 

zagen. Beiden zijn nodig in de overwinning over Horus, Ryan. Het gaat erom de veren van 

Ryan te verkrijgen, en zijn donkere varkenshuid. 

 

Horus werd gedoopt door ANUP. Nu, in het NT, in de oude talen, Aramees en Hebreeuws, is 

water MAYIM, wat zowel zaad als bloed betekent. Johannes doopte in het bloed van de 

vijand. ANUP was de KRST, vgl. Christus, wat balsemen, zalven en mummificeren betekent. 

Christificeren betekent letterlijk : mummificeren. Het hele christelijke geloof heeft als basis 

een begrafenis-ritueel. ANUP moest Horus, Ryan beschermen door deze rituelen, en is 

daarom de wachter van Horus, Ryan. Wij hebben met deze wachter te maken. Van KRST 

komt ook het woordje KERST. 

 

ANUP is in mythologie een vis en een bok, wat betekent dat we ANUP, de wachter van 

Horus, Ryan, moeten overwinnen door de kandelaren, de visserij en het zegel van het rode 

paard, de bokkenjacht. Ook de kippenjacht is nodig, het zesde zegel, omdat het een 

Egyptische god is. ANUP wordt ook wel genoemd ANUBIS, de wachter van de goden. Hierin 

is hij verbonden met de oeroude Egyptische dwerggod van de dronkenschap, BES, BISU 

(Oud Grieks : BESAS). Hij is ook de Egyptische god van geboorte, en staat in de esoterische 

demonologie bekend als de wedergeboorte door onschuldig bloed, wat direct tegen Johannes 

de Doper ingaat. BES of BIS(U) is degene die staat voor de dronkenschap door het bloed van 

de profeten, en is nauw verbonden met de cultus van de Heilige Geest. 

 

De illuminati is heel diep in de Horus cultus, en het christendom is opgericht om dit te 

versluieren. Het christendom is een groot afleidings-mechanisme, zoals ook goochelaars 

afleiding gebruiken om hun truken te laten slagen. Alles gaat erom mensen om de tuin te 

leiden. Op alle hoeken van de straat worden we bedonderd. BES, BIS is de valse Adam, de 

valse IDOM, oftewel de valse dronkenschap. 

 

Het NT probeert het David mysterie en het Adam mysterie verborgen te houden. De illuminati 

heeft zijn eigen David en Adam opgericht, en deze worden verborgen gehouden achter het 

Jezus-sluier. De David en Adam van de illuminati zijn Horus en Anu-Bisu. In het Grieks is de 

Anu-Bisu de Dionysis, en in het Romeins is dat Bacchus. De Anu-Bisu is de grote bewaker 

van de Ark van de illuminati. De Anu-Bisu wordt ook vaak afgebeeld als een zwarte jakhals 

of wolf. Onder de vloek van Anu-Bisu worden christenen gemummificeerd door de KRST. 

Het is een grote begrafenis-onderneming. Op dit platform wordt dan de Heilige Geest beloofd 

om de mummies tot leven te wekken. Natuurlijk belachelijk allemaal, maar dat is wat de 

illuminati wil : slaven maken onder de macht van Horus, Ryan. Deze slaven zijn dood 

natuurlijk en kunnen alleen maar dingen doen door de bloedlijnen van Horus. De identiteit 

van Horus wordt verder verborgen te houden. De lagere graden worden behekst gehouden 

door het Jezus-woord. Alleen zij die grote offers aan Lucifer, Jom, Jezus hebben gebracht 



komen misschien in aanmerking om tot de graden van Horus, Ryan ingewijd te worden. Zij 

komen van de zee tot de zon. 

 

De Anu-Bisu is de staf van Horus, de staf van dronkenschap. Dit is de staf waarmee Mozes 

water uit de rots liet komen, en waarmee hij de zee splitste. Anu-Bisu is de valse YAD van de 

illuminati. 

 

De dronken god, Anu-Bisu is ook verbonden aan Seth als Sut-Anup, waar nog steeds het 

woordje 'satan' vanaf stamt. Sut-Anup is de macht die achter satan, achter Yahweh, schuilt. 

Anu-Bisu was een bestanddeel van Seth, de Egyptische duivel. Als we dus effectief Saturnus, 

Satan, Yahweh willen bestrijden, dan is deze kennis handig. Ook wordt Sut-Anup in verband 

gebracht met Seb, Egyptische god van de aarde (Geb, Gebeb) en SEBEK, Egyptische 

schepper-god en krokodillen-god van de oorlog. Het zijn allemaal delen van elkaar. Tezamen 

vormen zij de ATEN, de goddelijke disc van de zon, met stralen als handen, YAD, mannelijke 

geslachtsorganen. ATEN was de monotheistische god van Egypte ten tijde van Akhenaten. De 

ATEN hield zich altijd schuil achter de werken van Yahweh. 

 

BASTET is de vrouwelijke vorm van Anu-Bisu, maar dan in katvorm, als de godin van de 

vruchtbaarheid. Ook haar naam is verbonden met BES, BESAS. Zij is de Egyptische 

manifestatie van JOM. Zij is de Egyptische Vagina als het teken over de brandende 

Egyptische YAD, als de Vagina van de Illuminati. Zij kan ook verschijnen als een oranje 

octopus die in de nacht op zoek gaat naar buiken, om vervolgens met haar scherpe tentakel 

een cirkel te maken op de buik, om dan een papje te maken van de ingewanden. In 

confrontaties met haar riep zij tot de oordeelsprofeten : 'Geef de sleutel terug aan je oude 

moeder,' om vervolgens te smeken en op hun emoties in te werken. In esoterische geschriften 

wordt zij ook wel 'het vlees van Christus' genoemd, als de Egyptische Venus-Jupiter. 

 

Ook Bastet als zijnde een manifestatie van JOM heeft als taak Horus, Ryan te beschermen. 

 

Aarru is het Egyptische paradijs, Eden, en is een esoterisch anagram van ARREN, het 

verjongende lamsvacht van de visserij, de overwinning over Jom, Jezus. ARREN was wat de 

Israelieten uitleidde in de Exodus, tezamen met MOSY, het pad van zwakheid en honger. Nut 

was de hemelse boom, de boom des levens, waar zij fruit en water schonk. Zij is de 

Egyptische godin van de lucht, en het pad door de hel. Zij was de scheidingsmuur tussen 

chaos en orde. Zij houdt zich verborgen achter de boom der kennis en de slang. Nut is de 

slang achter de slang, om hemelse geschenken aan te bieden. Zij is ook een haaienkoningin. 

Ook is zij de watergodin Neith, Net, een oorlogsgodin, moeder van Ra, Apap en Sebek. Zij 

gaf wapens aan de doden. Zij was ook godin van de jacht. 

 



Neith is de moeder van de Egyptische demiurg, de Sebek-Ra, de schepper van het lagere 

materiele, een soort tussen-god. Ra en Apap, de draakslang van de abyss, waren altijd in 

gevecht. In de nacht slokte Apap de zonneboot van Ra op, zodat Ra de onderwereld inging en 

Osiris werd, de god van de dood. Ra reiste altijd als zonnegod door het lichaam van Nut, die 

geboorte gaf aan de zon in de ochtend, na het verslaan van de slang Apap. Het bloed van 

Apap verscheen iedere morgen als het morgenrood. Er was altijd strijd tussen de abyss-slang 

en Ra, omdat Apap heerste in de oertijd van de abyss, en Ra pleegde eens een staatsgreep om 

de macht over te nemen. Ra reiste op zijn zonneboot met verschillende wachters die hem 

beschermden. De meest krachtige was Seth die in het stuurgedeelte was, en die Apap spietste 

met een speer. 

 

Ironisch is het dan dat Ra, Seth en Apep één en dezelfde persoon zijn. Zij beelden de 

seizoenen van de Anu-Bisu-staf van Horus uit, de tegenhanger van de MOWED, de seizoenen 

van de Levitische IDOM-speer, de Levitische feesten of dronkenschappen. De Levieten 

streden tegen de RA-kip, die het kwaad uitbeelde. Het was dan dronkenschap tegen 

dronkenschap, en die dronkenschap had vele gezichten. 

 

Ra wordt ook wel ATUM genoemd, de Egyptische Adam. De Egyptische Adam wordt gezien 

als de eerste en de laatste, ATUM van het woord TEM, als de voleindiger. 

 

Wij moeten dus terugkeren tot het paradijs, tot de ARREN, de lamsvacht van verjonging en 

visserij, om JOM, BES-TET, Jezus te verslaan. Wij moeten komen tot de IDOM-MOWED, 

tot Adam, om zo de staf van Horus te breken, de staf van Ryan, om vervolgens zijn vacht te 

nemen. Ook hebben we dan strijd te voeren tegen NUT-NEITH, de moeder van de zon. 

 

Het negende zegel is de ark, het tiende zegel is de zon, en het elfde zegel is de maan als de 

moeder van de zon. In het negende uur stierf de Jezus-geest in de evangelieen, daarom is het 

belangrijk het negende zegel te verbreken. De ark staat voor Sebek, een attribuut van Ra, als 

de zonneboot. Sebek staat ook voor de botten van Christus. De verbreking van het Sebek-

zegel zal onherroepelijk leiden tot de vernietiging van de Jezus-geest. 

 

Jezus komt ook voort vanuit de bloedende god, Balder, mythes van Oud Germanie. Balder is 

Apollo in het Grieks-Romeinse rijk, en Amon in Egypte. Hier komt het bloed van Jezus 

vandaan als een magisch illuminati middel om het verstand van de mens compleet te 

verzegelen. Het veroorzaakt coma als een uiterst giftige slangenbeet wat het zenuwstelsel 

verlamd. Dit is wat de medische wereld doet, als een vorm van hekserij. In de esoterische 

demonologie staat deze boze geest bekend als MONOCH. 

 



MONOCH kan verslagen worden door de Levitische fetishen. In de grondtekst was dat zeker 

geen monotheisme, maar de Levieten hadden verschillende fetishen. De grondtekst laat zien 

wat voor rituelen de Levieten erop na hielden. In Leviticus 4 staat dat de Levieten voor het 

voorhangsel van de tempel hun voeten moesten dopen in runderbloed voordat zij door het 

voorhangsel heen konden gaan. MONOCH is een rund. MODOCH en MULOCH werken 

samen met deze geest, en vormen de drie nornen of faten, boze geesten van het noodlot, die 

ook door het Vaticaan werken. Zij trachten verleden, heden en toekomst van de mens te 

beheersen. 

 

Leviticus 1 

 

1 De HEERE nu riep MOSY en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. 

 

Roepen is KRA (QORY, Aramees) en betekent : oproepen door oorlogs of jachtgejoel voor de 

oorlog of jacht. Dit gebeurt vanuit de MOWED, de heilige paal van de Levieten, of de tent 

van MOWED. De Levieten in de grondtekst offerden door ADAM, IDOM, de paradijselijke 

MOWED-paal. Offeren betekent in de grondtekst dichterbij komen, benaderen, als een middel 

van communicatie. ADAM, IDOM, is in de grondtekst het kind, de niet sprekende. Hiermee 

moesten de Levieten vervuld worden. Dit was belangrijk, anders zouden er valse offers 

plaatsvinden, en dat zou de toorn oproepen van MOWED. MOWED riep door KRA, daarom 

moesten de Levieten gevoelig worden voor KRA. Ze moesten gevoelig worden voor het 

heilig gejoel. Het was een belangrijk alarm in het Levitische kamp. Ook is de KRA een 

muziek-instrument. Het was een middel waardoor de Levieten getraind werden. 

 

Door KRA werden in het paradijs de dieren van elkaar onderscheiden. KRA was de gave van 

ADAM, IDOM. 

 

3 Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee, BAQAR, is, dan zal hij een gaaf dier van 

het mannelijk geslacht, ZAKAR, brengen. Naar de ingang van de tent der samenkomst zal hij 

het brengen, opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des HEEREN. 

 

ZAKAR staat voor geheugen in het Hebreeuws. De Levieten moesten hun geheugen offeren, 

om zo vrij te blijven van de BAQAR, misleidende geesten (rund of zwijn), om vrij te blijven 

van de boze geesten van noodlot. 

 



Zij moesten dit doen in ERETSUW, genoegen, verlangen, ERETS-SUW, het land van Esau, 

het land van spot. Door spot braken de Levieten de trots van de vijand. 

 

Door piercings bleven de Levieten verbonden aan de MOWED. KRA was de profetische gave 

waardoor de Levieten profeteerden. KRA was de Levitische gnosis. 

 

ERETSUW was het Levische idee van prachtig, mooi, oftewel 'de sier der gnosis'. De 

Levieten hadden hun eigen manier om dit gevoel van schoonheid over te brengen, door verf, 

piercings, rituelen en rituele objecten (fetishen), en dit was om de gnosis uit te beelden, en dit 

was een spot gericht op de vijand. De Levitische schoonheid moest dus schade brengen aan de 

vijand op deze manier. Het had niets te maken met materiele protserigheid, maar met 

esoterische patronen. Letterlijk dus : het land, of de onderwereld, van Esau, een geheel van 

jacht-fetishen. Fetishen zijn dus trofeeen, buitgemaakt van de vijand. Het hele idee van het 

plezieren had dus bij de Levieten te maken met gehoorzamen, en was verbonden aan de 

oorlog en de jacht, en die was noodzakelijk. Elk sieraad was een esoterisch wapen. In de 

diepte van de grondtekst had dit te maken met gebed en afbetaling. 

 

De piercings beelden in de grondtekst de openingen in de tabernakel uit, de openingen van de 

tenten, en hetzelfde woord werd ook gebruikt voor voorhangsel. Ook stond het voor 

ontwapening, en de opening van de vagina. Het voorhangsel moest door de Levieten met 

bloed worden besmeurd voordat ze daardoor naar binnen konden. 

 

De slaven van de ARREN, oftewel visser-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich 

bezig met het opstellen van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN was ook 

de elixer van de eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de visser-slaven zich bezig met 

de wassing van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan water. 

 

Belangrijk zijn ook de wassingen in het bloed van de vijandelijke offerdieren, de gevangen 

genomen boze geesten. Levieten wassen zichzelf en elkaar in dit bloed. 

 

De Oude Hebreeuwse en Aramese woorden vertellen verhalen in zichzelf, als een soort van 

hierogliefen. Hierin zijn we bewust heel selectief, omdat de Oude Hebreeuwse en Aramese 

systemen door en door corrupt zijn, vol met valstrikken. Belangrijk is het om contact te 

maken met de Levitische Orde van Orion. In deze Orionse tempels moeten ergens de 

oorspronkelijke hierogliefen zijn waarvan alles is afgeweken. 

 



Het christendom is herleid van de begrafenis en mummificatie cultus van Osiris, de vader van 

Horus. Osiris staat ook voor MONOCH, het medische systeem wat puur bedacht is om zielen 

te mummificeren, als een controle middel. Osiris is de Balder van Egypte. Beiden waren 

geliefde goden van de nazis. De komende tijden hopen wij klaar te komen met het Levitische 

medicijn. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15. Het Levitische Medicijn En De Voorspelling Van De Jezus-Vloek 

 

 

 

 

 

In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, 

maar letterlijk heilige idols aanbaden. Deze heilige idols waren uitbeeldingen van de gnosis, 

waar de Levieten zich van bewust waren. De MOWED was de schijf van feesten, festivals en 

seizoenen, en werd aanbeden als een tijds-idol. De MOWED wees terug op de IDOM van het 

paradijs, de phallische speer, Adam. Vanuit de tijds-idol kon de Leviet KRA ontvangen, de 

Levitische gnosis, om zo de geest van overmoed en traagheid te overwinnen. De MOWED 

was ervoor om de Leviet te trainen, om de tijden in te delen, en KRA trok hen de oorlog of de 

jacht in. De idols en fetishen, trofeeen, die de Levieten hadden vergaderd waren om zijn 

gedachten te ordenen, om goed de cycli van de gnosis in de gaten te houden. Monotheisme 

zou een grote valstrik zijn. Voor de elite was het winstgevend om monotheisme in te voeren 

door de misvertalingen, omdat ze zo het volk beter onder controle konden houden. 

 

Leviticus 2 

 

12 Als offergave der eerstelingen, RESHIYTH zult gij ze de HERE offeren, maar zij zullen 

niet tot een liefelijke reuk op het altaar komen. 

 



RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de 

eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest waarin de eerstelingen van het 

gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. Dit offeren, jagen, vinden we niet 

meer terug in Pinksteren. Pinksteren moest dit namelijk afdekken, om zo de aandacht te 

richten op een wezen genaamd de Heilige Geest. Zo werd de jachts-gnosis en offer-gnosis 

afgedekt, uitgeblust, hetzelfde zoals Jezus Christus eens deed, als de verlammende religieuze 

fluor, lerende dat er niet meer geofferd hoefde te worden, want hij was nu het offer, en het 

was volbracht. De eerstelingen moesten geofferd worden als een onderdeel van de oorlog, 

maar de elite vreesde dit. 

 

Daniel 11 

 

31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, 

de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die 

verwoesting brengt. 32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen 

tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. 33 En de 

verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang 

struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. 

 

De Jezus-geest werd al in het OT aangekondigd als 'hij die het dagelijks offer zou staken'. Er 

zou een gruwel opgericht worden die verwoesting brengt, het NT, de Heilige Geest. 

 

Daniel 9 

 

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal 

hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een 

verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich 

uitstorten over wat woest is.  

 

Daniel 7 

 

19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat 

buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en 

vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, 20 en van de tien horens, welke op zijn 

kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze 

horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. 21 Ik zag, dat 



die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen 

kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de 

heiligen het koningschap in bezit kregen.  

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat 

verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar 

zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen 

opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen 

ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des 

Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen 

in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de 

vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en 

vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken 

onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: 

zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en 

gehoorzamen.  

28 Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat 

mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart. 

 

Het vierde dier is het Romeinse christelijke rijk, het Nieuwe Testament, wat zou komen om 

tijden en wet te veranderen. Hierdoor zouden de heiligen voor een afgemeten tijd overwonnen 

worden, maar daarna zou de Oude van Dagen, het Oude Testament, komen om recht en 

overwinning te verschaffen aan de heiligen. 

 

In het christendom krijgt men alleen doorgang door het vergieten van veel onschuldig bloed, 

dat is het wachtwoord. In de gnosis krijg je alleen doorgang door het vergieten van het bloed 

van boze geesten. De gnosis kun je wel vergeten als je onschuldig bloed vergiet. 

 

In het paradijs was het geslachtsdeel 'besneden', had geen voorhuid. De mens werd gemaakt 

van BASAR, het 'mannelijke' geslachtsdeel, en ook de vrouw was hiervan gemaakt. Ook het 

hart moest besneden worden, wat er ook op wees dat het hart eigenlijk een 

vruchtbaarheidsdeel was. Telkens weer wordt er in het Oude Testament het woord ERETS 

vermeld, waarin de Israelieten zich bevonden. Dit betekent : ONDERWERELD in de 

grondteksten. Het heeft dus geen zin om jezelf letterlijk in de natuurlijke/ materiele wereld te 

besnijden. Wij moeten de besnijdenis in het hart ontvangen. Paulus zei dat wij door de 

besnijdenis van het hart (ook een innerlijk geslachtsdeel) Israeliet moesten worden. Dat gaat 

dus veel dieper. Wij moeten teruggaan tot de stammen, en daarop ge-ent worden. 

 

De besnijdenis is erg bijzonder. Wij mogen ons uitstrekken naar de Besnijdenis in het hart. Er 

zijn zoveel dingen in ons leven die besneden moeten worden. 

 



Die verzegeling is belangrijk, om zo aan de oordeels-engel te ontkomen. De verderf-engel zal 

een ieder overslaan die het zegel draagt. 

 

Deut. 30 : 6 - 'En de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat 

gij de Heere uw God liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.' 

 

Romeinen 4 : 11 - 'Het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van 

dat geloof.' 

 

Romeinen 2 : 28-29 - 'Niet hij is een Isreaeliet die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat 

uiterlijk aan het vlees geschiedt, maar hij is een Israeliet die het in het verborgen is, en de 

(ware) besnijdenis is die van het hart.' 

 

Het getal van die verzegelden vinden we in Openbaring 7 : 144.000 verdeeld in 12 delen van 

12.000, en dezen komen alleen uit de Israelitische stammen. De definitie van een Israeliet is 

dus hij die de besnijdenis in het hart heeft ontvangen. 

 

Ezech. 9 : 4 - 'En de Heere zeide tot hem : Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, 

en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen 

die daar bedreven worden.' 

 

Alleen door zuchten en kermen, door onze tranen, zullen we deze besnijdenis ontvangen, door 

onderscheiding. Dan lezen we verder dat God een oordeel over de tempel brengt. Is de kerk 

vandaag Israelitisch ? Neen, zij is Rooms, omdat zij met Rome de Joodse wortelen heeft 

afgesneden en zich heeft neergezeteld op het heidense kerkelijk jaar. Deze feesten en rituelen 

werden ingesteld om de Kerk één te maken met de Staat, in de tijd van het Romeinse 

Wereldrijk, oftewel het ijzeren rijk, door Daniel als een verschrikkelijk beest beschreven. Het 

beest had ijzeren tanden en koperen klauwen. Dat koper wijst nog enigszins op de Griekse 

verbinding, het Griekse fundament, oftewel het derde wereldrijk. Het vierde, Romeinse, 

wereldrijk vloeide over in een rijk deels van ijzer, deels van leem, oftewel de Roomse 

Kerkstaat waaruit de hedendaagse gevestigde kerkrichtingen zijn voortgevloeid, door Daniel 

beschreven als de voeten en tenen van het beeld, een rijk tegen zichzelf verdeeld. Deze tien 

tegen zichzelf verdeelde tenen worden ook als tien horens beschreven, tien koningen. Niet 

alleen Daniel had dit visioen over de tien horens, maar ook Johannes op het eiland Patmos. 

Hij beschreef de tien horens in die tijd als 'tien koningen die nog geen koningschap hadden 

ontvangen.' Hij sprak over een tijdperk in de toekomst, het tijdperk van de gevestigde kerken. 

 

Romeinen 2 : 29 - 'De (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de hogere kennis, niet naar 

de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen maar van God.' 

 

Hoe komt onze lof van God en niet van mensen ? Door de besnijdenis, het eindtijd-zegel van 

God. Hoe worden wij ge-ent op de twaalf Joodse stammen om zo het beest te overwinnen, als 

losgekochten van de aarde ? Door de besnijdenis. En zo kunnen wij God waarlijk liefhebben 

zoals we zagen in Deuteronomium 30. De besnijdenis rekent af met het egocentrische 

christendom, en verbindt ons tot een waarlijk verbond met Moeder God. 

 

De rituelen van het Oude Testament wijzen op diepe geestelijke waarheden. In de Eindtijd 

wijst God zijn vinger weer op het Isaelitische als een diepere realiteit, en op het zegel der 

Israelieten, oftewel de besnijdenis. We zien dat dit zegel een zegel en wapen van 



gerechtigheid is, om te ontkomen aan het oordeel van God en aan het beest en zijn merkteken. 

De Romeinen hebben stap voor stap de kerk van de Israelitische Fundamenten losgesneden 

voor dit doel : de kerk als symbool van aardse macht, als de dienstmaagd van Mammon, de 

geldmarkt. Het is treurig dat de gevestigde kerken vaak meer op hebben met het Romeinse 

Fundament dan met het Israelitische Fundament, en zo de Besnijdenis in een ver hoekje 

hebben gedrukt. Ons hart moet de besnijdenis ontvangen, om zo zuiver te worden. Het is het 

Zegel van Moeder God. Zonder de besnijdenis en het Israelitisch worden staan we nog steeds 

op Romeinse Fundamenten en zijn wij niets dan gladiators van het beest. Maar hoe ontvangen 

wij dan het zegel van God, de besnijdenis ? Door uit Babylon te gaan, de Romeinse 

fundamenten af te laten kappen, en met de Heilige Besnijdenis om te gaan als met een 

Persoon. Er is geen Moeder God zonder de Heilige Besnijdenis. Die Besnijdenis moeten we 

ontvangen om waarlijk Israeliet te worden en ge-ent te worden op de edele olijf. Die dingen 

werken niet automatisch. Wij moeten de Heilige Besnijdenis aanbidden. Zo komen we veel 

dichter bij Gods kern dan zomaar vaag Moeder God te lofprijzen en verder onze eigen weg te 

gaan. De Besnijdenis rekent daarmee af. 

 

Wij moeten de Heilige Besnijdenis in alle delen van ons leven uitnodigen. Ons verstand moet 

besneden worden, ons geweten, ons gevoel, onze ziel, en zoveel meer delen. De Heilige 

Besnijdenis richt ons weer op persoonlijke heiliging, en niet op projectie tot het telkens maar 

weer offeren van onze broeders en zusters aan onze theologieen en dromen. Wij mogen 

bidden tot de Heilige Besnijdenis, want zij is het geheimenis. 

 

Filippenzen 3 : 3 - 'Wij zijn de besnijdenis die door de hogere kennis Gods (theos = GODIN) 

Haar dienen.' 

 

Wij moeten ons richten op de besnijdenis, om zo ons oude leven, onze oude natuur, af te 

leggen. Laten we ons in tranen en smekingen keren tot de Heilige Besnijdenis en haar vragen 

ons te vervullen. Alleen zij kan ons terugbrengen tot het Israelitische Fundament. 

 

De Heilige Besnijdenis is het snoei-proces in ons. Dit is eeuwig en permanent. Omdat we dag 

en nacht door verkeerde invloeden worden aangevallen, en nog zoveel rommel in ons hebben 

moet de Heilige Besnijdenis voortdurend in ons actief zijn, opdat we niet misleid worden en 

niet zondigen. Onberispelijkheid is het doel van de besnijdenis in ons, het zegel van God. De 

Heilige Besnijdenis is het Hart van THEOS, Godin , en behoort ook zo aanbeden te worden. 

Het is een belangrijke kracht en persoon in het Heilswerk. De Heilige Besnijdenis is onze 

wapenrusting en geloofsrusting. Door haar wandelen wij, en door haar handelen wij. De 

Heilige Besnijdenis leidt ons denken, beschermt ons denken, en zo ook ons gevoel en onze 

verlangens. De Heilige Besnijdenis dringt diep door tot ons hart, wanneer wij haar toelaten, en 

een relatie met haar aangaan. Wij hebben het Hart van Moeder God nodig. De besnijdenis 

heeft tot doel ons een heilige dronkenschap te geven om ons zo in contact te brengen met het 

goddelijke. 

 

De Heilige Besnijdenis is een sprekend verbond. Fundamenteel voor profetie dus. Willen wij 

onze profetie laten besnijden ? De Heilige Besnijdenis rust ons toe, opdat de gaven 

vermeerderen en heiliger worden. 

 

De Heilige Besnijdenis beschermt ons tegen boze geesten, en rekent ook met boze geesten af. 

De Heilige Besnijdenis zal ons reine oorlog laten voeren, en reine jacht, en niet schuldig laten 

staan aan het vergieten van onschuldig bloed. Alleen zij die dit zegel dragen zullen toegelaten 

worden, terwijl de aarde des doods, de gevallen en vervloekte aarde zal vergaan door een 



zondvloed van vuur. De Heilige Besnijdenis bouwt een nieuwe ark, niet door mensenhanden 

gemaakt, en er ook niet door bestuurd. Het zal een ark zijn van heilige jagers en heilige 

oorlogvoerders, die geleid worden en vervuld zijn door de Heilige Besnijdenis. 

 

De geest van Kain is de geest van landbouwers die geen bloed vergieten, en uiteindelijk het 

bloed van hun eigen broeders vergieten. Komt u dit niet bekend voor als u naar de kerk kijkt ? 

Een gebrek aan oorlogsvoering in de hjogere realiteit zien we daar, en daardoor een overvloed 

aan vleselijk, broederlijk gevit. Dit is de geest van onbesnedenheid. Laat de kerk teruggaan 

naar het altaar van besnedenheid om daar zichzelf te offeren. De Heilige Besnijdenis is een 

teken van hoop. Deze Besnijdenis kwam voort vanuit de velden van Abel. Ook wij kunnen 

door die Besnijdenis terugkeren tot de velden van Abel om zo zuivere offers te brengen, en 

zullen zo die verschrikkelijke geest van Kain verslaan. Wij mogen de Heilige Besnijdenis 

hiertoe aanroepen. Zij zal ons voorbereiden op de jacht en de oorlogsvoering in dit 

tussengebied, om zo de weg tot het paradijs te banen. Ook in het paradijs zelf hebben wij dus 

deze strijd te voeren. Kennen wij al de gevaren die op de loer liggen ? Zonder de Heilige 

Besnijdenis is er geen onderscheiding en zijn wij ten dode gedoemd. 

 

Ook is dit geen eenmalig iets. Het zal in ons moeten wonen en werken, tot in alle 

eeuwigheden, permanent. Ook zal de Heilige Besnijdenis ons tot nieuwe talen en tongen 

leiden, waardoor we in geheimenissen met THEOS (Godin) spreken. 

 

De geest van Kain is een verschrikkelijke geest, de slayer der broeders, omdat hij de duivelen 

niet wilde bestrijden. Als wij niet aan territoriale oorlogsvoering willen doen, en ons niet 

verder willen laten harnassen in het exorcisme, dan lopen we het gevaar door deze geest 

behekst te worden, en zo van hem een gladiator en slaaf te worden, om zo door de zondvloed 

van vuur ten onder te gaan. De Geest van Set strijdt tegen deze geest. Wij moeten de Heilige 

Besnijdenis vragen om ons te enten op de boom van Set, op zijn edele olijf, om aan dit kwaad 

te ontkomen. De pinksterbeweging is inmiddels ver afgedwaald door de geest van Kain. De 

geest van Cham bevindt zich ook diep in het lichaam van de pinksterbeweging, in de vorm 

van oeverloze lofprijzing, wereldsgezindheid en roddel. 

 

In Ezechiel 28 lezen we dat Eden, God's vagina, eerst de woning was van engelen (in het 

Aramees : demonen), en dat daar een berg was genaamd de berg van de Godin. De vorst van 

Tyrus is een gevallen cherubs. Dit figuur wordt beschreven als wijzer dan Daniel, en dat er 

geen geheim voor hem verborgen is. Door zijn wijsheid en inzicht heeft hij zich een 

vermogen verworven en goud en zilver verzameld in zijn schatkamers. Als zakenman is hij 

een natuurtalent. Door het onrecht van zijn koophandel heeft hij zijn heiligdommen ontwijd. 

Deze geest werd op de aarde geworpen als 'een schouwspel voor koningen'. Tyrus wordt de 

koopstad der volkeren genoemd. Deze geest kent alle uithoeken van Eden en die dienen wij te 

verslaan. Hij houdt de fundamenten van Eden, van de voortijd, verborgen. Ook deze 

koopgeest zit diep verborgen in de gevestigde kerken vandaag de dag, om ons tegen te houden 

op onze reis naar Eden. Het merkteken oftewel het zegel van het beest is 'kopen en verkopen', 

maar het zegel van God is de Heilige Besnijdenis. Dat is het merkteken van God : 144.000. 

De valse kerk heeft van het geloof een handel gemaakt, en dat begon al bij de Rooms 

Katholieke kerk. Zo werd de kerk een slaaf van Mercurius, de Romeinse god van de handel, 

die nauw verbonden is met de vorst van Tyrus. Maar bij de heilige Besnijdenis werkt het niet 

door geld, maar door heiliging. Door heiliging krijgen we deel aan de dingen van God, door 

reiniging, door geestelijke oorlogsvoering en jacht, en niet door handel. Daar waar we door 

geld ineens deelkrijgen aan de dingen van God, zoals we in de Prosperity Beweging zien, en 

ook in de traditionele Pinkster Beweging, daar komt de geest van hoererij binnen die ons op 



een gruwelijke manier knecht. De hoeren in de geestelijke wereld zijn slavenmakers, en dat 

allemaal door aards geld. Het is een zielenhandel. Wij moeten door de Heilige Besnijdenis de 

oorlog verklaren aan zulke geesten. 

 

De gevestigde kerken hebben een geestelijke markt opgezet, een zielenhandel. Het is een web 

wat ze hebben uitgespannen om velen daarin te doen verstrikken. 

 

De vorst van Tyrus kwam door zijn uitgebreide handel tot geweldenarij. Als wij ons niet 

vertikaal in de geestelijke oorlog opstellen, dan wordt de oorlog ineens horizontaal, vleselijk, 

tegen onze broeders en zusters. Dat is het resultaat van de hele geestelijke handel. Het is een 

verbond met de duivel, en met de vorst van Tyrus. De vorst van Tyrus was een cherub, dat wil 

zeggen een bewaker of een drager. Hij was opgesteld tussen vlammende stenen op de heilige 

berg van de Godin van Eden. Ook zijn cherubs beschutters van de ark. De vorst van Tyrus zal 

een bewaker van de ark der engelen (Aramees : demonen) zijn geweest. Als wij hem hebben 

verslaan zullen wij ook tot de ark der demonen, en de vlammende stenen op de berg van de 

Godin kunnen komen. Maar als wij ons overgeven aan schandelijke geestelijke handel dan 

zullen we niets anders dan slaven zijn van deze vorst van Tyrus, en zijn we gedoemd tot het 

voeren van horizontale oorlog in zijn arena's, en dan zal het Kains-loon ook onze deel zijn. 

Het is dus onze keuze. Laten we ons enten op de lijn van de Heilige Besnijdenis, of laten we 

ons enten op de handelslijn van het geslacht van Kain en het geslacht van Cham. Wij hebben 

de kennis van de heilige engelen (Aramees : heilige demonen) nodig om door de linies van de 

vorst van Tyrus heen te breken, en die kennis kunnen we alleen ontvangen door de Heilige 

Besnijdenis, die onze ogen en oren besnijdt. Ook onze gevoeligheid zal besneden moeten 

worden om zo nog gevoeliger te worden voor God en de Waarheid. 

 

Wij moeten in de Heilige Besnijdenis wederom geboren worden en van haar borst drinken. 

Het zal ons helemaal terugleiden tot de berg van de Godin van Eden in Ezechiel 28 waar we 

de engelen (Aramees : demonen) zullen ontmoeten. Hier kwam de heerlijkheid van Eden uit 

voort. Vanaf deze berg is al het goede van God gekomen, ook de Heilige Besnijdenis. Op 

deze berg zullen wij alle geheimenissen van God terugvinden. Bent u daar klaar voor ? 

Overdenk dit boek. Laat het op u inwerken, mediteer erover. De Heere wil een werk in u 

doen. Zij zullen u terugleiden tot de berg van Eden waar alles begon. Waar Moeder God in 

Haar heerlijkheid woont. Vanaf deze berg schonk Moeder God Sion. De Heere roept ons tot 

Haar berg. Vanaf deze berg regeert Moeder God. Haar voeten zullen staan op de heilige berg, 

en Zij zal Haar vijanden tot een voetbank maken. Op David's Troon zal Zij zitten, en zal alle 

namen kennen van hen die verzegeld zijn. Dit zijn Israelieten, hen die de Heilige Besnijdenis 

als het zegel van Moeder God hebben ontvangen. 

 

Alleen door smekingen, door ons hart oprecht voor Moeder God te openen en uit te storten 

zullen we deelhebben aan deze zegen. We mogen in geloof staan dat deze zegen ons 

toebehoort. Laten we vanaf nu een relatie beginnen met de Heilige Besnijdenis, om aan haar 

gelijkvormig te worden. Laten we deze erfenis niet weggooien, maar op waarde schatten. 

Wanneer onze ogen niet besneden worden staan wij nog steeds in de ogendienst, en kunnen 

zo niet hogerop komen, en hetzelfde geldt voor de oren. Vandaag de dag zijn wij veelal slaaf 

van het boze oog en het boze oor. Alleen de Heilige Besnijdenis kan daar korte metten mee 

maken. 

 

De voeten van de kerk zijn niet lieflijk, maar hoererend, lomp, gierig, machtslustig, eerzuchtig 

en protserig. De Heere veracht de voeten van de kerk omdat het de voeten van het beeld van 



het beest zijn. De Heere zal dit beeld onder Haar Voeten vernietigen, door de grote steen die 

de aarde zal vervullen om te worden tot een berg. Dit is de Berg van de Godin van Eden die 

tot de aarde zal komen om de aarde te oordelen. 

 

De stem van de Heilige Besnijdenis besnijdt het hart. In hoofdstuk 5 van Hooglied staat dat er 

wordt gegeten van de raat en de honing, en van de melk en de wijn wordt gedronken, en dan 

staat er een oproep om dronken te worden. Ook staat er een oproep om genoten te worden, om 

te eten en te drinken. De Ogen van de Heilige Besnijdenis besnijden het geweten. In Hooglied 

staat er : Wendt uw ogen van mij af, want ze brengen mij in verwarring. De Heere spreekt 

door deze dronkenschap om zo het verstand en het vlees uit te schakelen. Wij moeten ons 

ernstig uitstrekken naar deze dronkenschap. De Heilige Besnijdenis is een slachter 

uitgezonden tot de vijand. Het is geen feestje, maar een jacht (Hooglied 2 : 15). Wij moeten 

de nieuwe wijn drinken in vreze en beven voor de Heere. Ik snap niet dat mensen zo 

lichtzinnig met de heilige dingen van de Heere omgaan. Ze hebben nog geen klap van het 

kruis gehad. 

 

Er is tijd genoeg voorbij gegaan in het doen van de wil van de machtigen van de kerk, maar 

nu is het tijd om terug te keren tot het doen van de Wil van Moeder God. En Zij wil dat wij 

terugkeren tot de Heilige Besnijdenis, om zo terug te keren tot de berg (HAR, promoties, 

initiaties) van Eden waar alles begon. Keer niet terug tot de varkensstal, en tot het eten van 

varkensvoer, maar drink van de Heilige Besnijdenis. Ga door de linies van de vorst van Tyrus 

heen. Dien de vorst van Tyrus niet meer, maar ga de strijd aan. Daartoe heeft de Moeder 

Heere u geroepen, om zo met de Moeder Heere te zijn, als een losgekochte van de aarde. 

 

En zo zullen we terugkeren tot Silo, de heilige plaats van de tabernakeltent en haar ark, en 

zullen we de Moeder Heere dienen. Zo zijn wij dan allen kinderen van Lea, die door Jakob 

was verstoten, maar door de Heere gezegend. Lea is de aartsmoeder van vele Israelitische 

stammen. En de Heere zegt : 'Wie Lea veracht, veracht mij.' De Heere had Jakob hard 

geslagen op Pniel, en maakte hem gevoelig, en gaf hem daar de naam Israel. En zo maakte de 

Heere Jakob de leugenaar tot een aartsvader. Uit hem en Lea kwam Juda voort die de 

herdersstaf van Abel droeg. Wij dienen geboren te worden vanuit de schoot van Lea, en ook 

vanuit de schoot van Tamar en Rachab. Al deze schoten zijn tot onze besnijdenis, allemaal 

met hun eigen bijzondere aanvullingen. Laten wij een leven leven vol van deze besnijdenissen 

en hun weelderigheden. Laten we een leven in de diepte leiden, en komen tot de plaats waar 

de Voeten van Moeder God staan, op de heilige berg, waar onze vijanden tot een voetbank 

worden. De besnijdenis zal ons verzoenen, maar ook afzonderen. Door de besnijdenis komen 

we tot de diepere waarheden van God en Haar geheimenissen. MOSY, het pad van zwakte en 

honger, was een sleutelfiguur in de uittocht uit Egypte. Hij had een Midjanietische vrouw 

genaamd Sippora. De Heere wilde op een gegeven moment haar zoon doden. Sippora nam 

een stenen mes en besneed haar zoon, terwijl ze met de voorhuid zijn voeten aanraakte en 

hem 'bloedbruidegom' noemde. Toen week Gods toorn. Weer zien we hier hoe belangrijk de 

besnijdenis is, en hoe belangrijk de positie van Sippora was. Zij was de geestelijke moeder 

van de uittocht en een moeder van de besnijdenis tot het afwenden van Gods Toorn. Zij 

vertegenwoordigt de eerste borst van de Heilige Besnijdenis. De tweede borst van de Heilige 

Besnijdenis wordt vertegenwoordigd door Abital, een vrouw van David. Ook door deze 

vrouwen dienen wij ons te enten op de Israelitische olijf. 

 

Hooglied 2 : 10-14 - 'Mijn geliefde gaat tot mij spreken : Sta toch op, mijn liefste, mijn 

schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen 



vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. (...) De vijgeboom laat zijn vroege 

vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. (...) Laat uw stem horen, want zoet is 

uw stem en uw gedaante is bekoorlijk.' 

 

Willen wij zuiver profeteren en zuiver de Stem van de Heere verstaan ? Dan is de Heilige 

Besnijdenis hetgeen waardoor Zij spreekt. Deze spreekt vanuit de dieptes van ons hart, als 

zuivere borstvoeding, opkomende vanuit de diepe fundamenten van het Israelitische Volk. De 

Heilige Besnijdenis zal zijn als een nieuwe ark, ditmaal niet door mensenhanden gemaakt. 

Dan zal de heilige berg van Eden terugkomen. Deze berg zal één zijn met Sion, één zijn met 

Silo, als het Nieuwe Jeruzalem. Deze stad zal door vurige stenen gebouwd worden. 

 

Alleen door het zegel van God, de Heilige Besnijdenis, zullen wij binnenkomen. 

 

Ezechiel 44 : 9 - 'Geen vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, zal 

mijn heiligdom binnengaan, geen vreemdeling onder de Israelieten.' 

 

In het Aramees betekent BAQRA, BQAR boze geesten in zwijnvorm. Deze werden geofferd, 

en dat gebeurde dus weer in de onderwereld. Er werden dus GEEN zwijnen geofferd in de 

natuurlijke wereld. Zodra die suggestie wordt gegeven hebben we te maken met satanische 

duivelsverzen (veelal in de vertalingen). Ook betekent dit Aramese woord : 'boze geesten van 

ketterij in zwijnvorm'.  

 

De Moeder Heer herschiep de onderwereld door de offers die gebracht werden. Die offers 

waren boze geesten in zwijnvorm. 

 

Voor een Israeliet was het belangrijk om terug te komen tot het zuivere teken, het zuivere 

vruchtbare deel, het besneden, paradijselijke deel. En dit moest ten diepste gebeuren. Dit had 

te maken met het feit dat het teken, het geslachtsdeel, de goddelijke spreekbuis was. De 

voorhuid was de kap, het zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen door de zondeval. 

God zou het mes brengen, HARBA, om die top eraf te snijden (Ezechiel 3 : 22, 6 : 3). Velen 

zouden omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn. HARBA betekent ook 'MES van 

MOSY'. Dit zwaard werd gebruikt voor scalpering EN de besnijdenis. Dit zwaard wordt ook 

in verband gebracht met de vrouw van MOSY, Zippora, de besnijdster. Zij besneed haar zoon. 

 

HARBA, ZIPPORA, is het teken van de besnijdenis in de grondteksten wat wij dienen te 

ontvangen, als een terugkeer tot de wildernis, om terug te keren tot het beloofde land. Als 

onze top eraf is, zal de Heere weer kunnen spreken. 

 



Het boek Spreuken is in het Aramees Mtal, een gelijkenis, een orakel en een wachtwoord, om 

MARDU te verkrijgen, wat kastijding betekent, als een onderdeel van de ascese. Dit om 

MELLA te ontvangen, woord, spreuk, belofte (ook : logos, het geschreven woord), om weer 

meer kastijding te ontvangen, als een groeiende tucht, waarin men opgroeit. 

 

In Micha 4 staat er dat God alle lammen zal verzamelen tot een overblijfsel, zij die het teken 

hebben ontvangen van de goddelijke verlamdheid, het vruchtbare deel. 

 

Het volk wilde koningen, middelaars, priesters, maar GEEN profeten en richters. Zij wilden 

de goddelijke vrouw niet, want dit was het beeld van de tucht en het wapen, het reinigende 

vuur van de hel. Het volk wilde geen rechtstreeks contact met God. Profetie betekent : 'voor 

het spreken', als de plaats van ontvangen en toetsen, de goddelijke verlamdheid, YAD. 

Profetie moet gezuiverd worden door profetie, de bron van profetie. Profetie kan in zichzelf 

gezuiverd worden. Geest is meer een algemene term, maar we moeten de diepte in. Jeremia 5 

: 13 zegt : 'De profeten zullen tot wind (RUWACH) worden (geest). Geen is er die door hen 

spreekt. DABAR zal niet in hen zijn (het profetische woord).' God leverde hen over aan de 

windgod. 

 

Leven onder de Geest is leven onder het oordeel. De mens koos voor pinksteren. 

 

Het volk wilde een koning, en God gaf het hen, en gebruikte het om hen naar diepere dingen 

te leiden, maar het was niet het beste. Het volk verkoos geest boven profetie. Het volk wilde 

alleen afstandelijke omgang met God, via koningen, middelaars en priesters. 

 

De Heilige Vrees is in de grondteksten de hoogste kennis (Spreuken 1 : 7), en niet alleen maar 

het begin van kennis. Dan staat er dat we ons moeten uitstrekken om de wet (Tohrah) van de 

afscheiding te ontvangen als ketenen (ANAQ) om de hals, wat in de grondtekst betekent de 

rijdster op beesten, leider van vele leiders, machtige koningin. Als eerste moesten de 

Israelieten Hebron veroveren om het beloofde land in te kunnen. Hebron betekent 

necromantie. De kinderen van ANAQ, de halsketenen, waren daar. 

 

Yaakob, Jakob, betekent ook siege, omsingelen, strikken, sluipen en bestormen. Ook betekent 

het 'aan de hiel/ voet' zijn. Job klaagt erover dat hij uit de moederschoot werd getrokken en 

dat haar knieen hem opwachtten, als een overgangsfase in de onderwereld, van de BETEN 

(put, schoot), naar de BEREK (vrouwenknieen, vrouwenbenen). BEREK is in het Aramees 

een boog en een ploeg, in verband met de plaats waar kinderen worden opgevoed (Job 3 : 12). 

Yaakob, Israel, was onder de voet (BEREK) als een druif/ kind. Yaakob is de plaats van de 

kinderen, de derde scheppingsdag. Het was de taak van Jesaja om Yaakob weer terug te 



brengen tot de Moeder Heer. (Jesaja 49 : 5), om de stammen van Israel op te doen rijzen. De 

derde scheppingsdag is hiertoe de persbak. 

 

In de onderwereld, ERETS, moesten de Israelieten Hebron innemen. Dat was hun eerste taak. 

Hier woonden de kinderen van ANAQ, de kinderen van de halsketenen. Dit worden sieraden 

van genade genoemd in Spreuken 1, CHEN. Dit komt van het woord CHANAH, wat siege 

betekent, en doen neerbuigen, als een belangrijk device om het volk in de goddelijke 

verlamdheid te houden, en de goddelijke verhongering (vasten). Dit hele idee bevestigt ook de 

bescherming tegen het groeien van de voorhuid door vleselijke inmeng. Dat is ook wat 

CHANAH betekent : verwerping. Daarom is CHEN, ANAQ, de halsketenen, een blijvende 

besnijdenis. 

 

HARBA-ANAQ-CHEN 

 

Dit is als een halsketen wat gedragen kan worden, wat in Spreuken wordt beschreven als de 

Wet van de Afscheiding (vers 8). Het is een belangrijk item in de heilige gebondenheid. Jozua 

versloeg uiteindelijk de Anaqieten in Hebron (Jozua 12). 

 

De halsketen, ANAQ, hield hen in de goddelijke verlamdheid, als eeuwige kinderen, NA'AR 

(mannelijk), en NARA (vrouwelijk). De ANAQ is daarom een belangrijke sleutel tot de derde 

scheppingsdag, het rijk der kinderen, Yaakob, 'hij die onder de voeten is', als eerstelingen, als 

druiven voor de persbak. 

 

De tweede scheppingsdag gaat over de scheiding van mayim, het goddelijke zaad, zoals 

MOSY de zee splitste. Dit is het Mes van MOSY, de dag van de besnijdenis, het rijk van 

Zippora. 

 

De heilige besnijdenis is de opening van de zegels, zodat de vruchtbare delen weer gaan 

spreken. De besnedenheid is het fundament van profetie. Deze komt voort vanuit de 

goddelijke verlamdheid, het vruchtbare deel, wat spreekt door de besnedenheid. Dit is het 

ware spreken in tongen. 

 

In Numeri 3 staat dat God de Levieten als eigendom nam in plaats van de eerstgeborenen, 

want die waren al zijn eigendom. Dit was het tweede plan, na de eerste vruchten, na 

pinksteren, na het feest der kinderen, dat er Levieten uit de kinderen van Israel werden 

verkozen. Zij werden geschonken aan ARREN, wat lichtbrenger betekent, de eerste 



scheppingsdag. Als iemand door besnijdenis Israeliet is geworden, dan moet deze tot de stam 

van Levi komen, voor priesterdienst, de directe toewijding aan God. 

 

KIND-BESNIJDENIS-LEVIET 

 

Zo dient het kind van God van de derde scheppingsdag naar de eerste scheppingsdag te 

reizen. 

 

In de Aramese grondlaag zien we dat de strijd om het beloofde land in te gaan al veel eerder 

begon. Eerst werd in Exodus de tabernakel gemaakt, de OHEL, de nomadische goddelijke 

tent, het symbool van het leven in de wildernis. Hierin verscheen MARYA, de Moeder Heere. 

De levieten waren uitverkoren uit het Israelitische volk om dienst te verrichten tot Haar. De 

Heere wilde in de tempel van Salomo wonen in duisternis. Zij wordt voorgesteld als een 

vrouwenstam, omdat de vrouw de drager is van de vruchtbaarheid. Uit Haar, de BETEN, de 

schoot van de onderwereld, kwam de mens voort, en werd vervolgens geleid tot haar knieen, 

de BEREK, om vervolgens door Haar vertrapt te worden in de persbak van de onderwereld. 

Job klaagde over deze overgang. Hij wilde het liefst dat hij in de BETEN was gestorven (Job 

3). 

 

De strijd was tegen de BAQRA, of de BQAR, wat boze geesten van ketterijen in veevorm 

betekent in de Aramese grondtekst (ook : zwijnen). Dezen moesten geofferd worden. Het vuur 

wat hiervoor gebruikt werd was ASH, het Hebreeuwse woord voor goddelijk vuur, de 

verschijning van God. Zo konden er geen onschuldigen worden geofferd. Hiervoor droeg 

ASH dus zorg. Het was een ingebouwde veiligheid in de offerdienst. Hiervan is geen sprake 

in de schanddadige Engelse en Europese vertalingen van het Westen. Daardoor werd het 

westen een valse Levitische orde. 

 

In Leviticus 17 staat een hele ernstige waarschuwing dat er alleen vee geslacht en geofferd 

mag worden wat tot de OHEL van MOWED wordt gebracht, de tent van de goddelijke 

oproep. Dit betekent dat wij eerst door God geroepen moeten zijn, en vanuit zijn tent moeten 

werken, vanuit de ASH, zodat er geen onschuldigen op het jacht en oorlogs-altaar terecht 

zullen komen. De strijd is tegen het kwaad, zoals de Aramese grondtekst laat zien. Degene die 

hier geen gehoor aan zou geven zou verbannen worden. 

 

Levitische boze geesten hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de 

Aramese grondtekst zien we hoe hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van 

het demonische offerdier moest op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' 

(Lev. 3 : 4). Dit lever-aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de 



schrijf-priester' betekent. Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de 

schrijf-priesters (Jeremia 8 : 8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, 

het valse woord, en de valse wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. 

Vanuit dit valse woord is het westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse 

woord door de Levitische jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich 

schuil in de BAQRA, het valse vee. 

 

HSAR is het Christus mysterie, het NT. De lever van de boze geest moest gegeten worden, 

om zo vrij te blijven van de leugenpen, de Christus-vloek. De Levieten gingen hier heel 

zorgvuldig mee om. Zij hadden een heilige lust om de lever te eten voor dit doel. 

 

De borst van het offervee is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van CHAZAH : zien, 

profeteren. CHAZEH is de valse ogenzalf, de valse borst, oftewel de valse profetische 

beweging die de profeten moeten overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 

10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het tot een eeuwige inzetting is aangesteld. In het Aramees is 

dit de strijd tegen HDE, tegen PRISA, PRIS, wat 'bedekking' betekent en borstplaat, een soort 

van afgod. Het is een strijd tegen BIZ, BIZZA, wat borst en demoon betekent. 

 

BIZ, BIZZA is het oog van de boze geest, oftewel de Egyptische god van dronkenschap BIS, 

BISU (Romeins : BACCHUS), de god van geboorte. Dit is de staf van Horus, ook wel het oog 

van Horus genoemd, de god van de illuminati. Het is de valse Adam die ons van het paradijs 

probeert af te houden, om ons slaven te laten blijven van de elite. Daarom is de vijand zo 

gefixeerd op het oog, het materiele, het aanzien, wat zich ook uit in het vooruitdrukken van de 

borst. Het oog wil protsen. Dit oog van de BAQRA moet doorstoken worden. Dit is ook een 

belangrijke taak van de Levieten, dat zij de ogen uitsteken van de offerdieren, de boze 

geesten. BIZZA moet verslagen worden. BIZZA steelt zielen om ze vervolgens in de schoten 

van de elite geboren te laten worden. 

 

De ingewanden, de darmen, van de vijand, moeten gewassen worden in MAYIM, in goddelijk 

zaad, en daarna moet het worden verbrand op het altaar als de wind van veranderingen (Lev. 

1). Ingewanden is de GEWAY in het Aramees, de medische orde, de valse genezings 

beweging en de prosperity fraude. De vijand probeert zichzelf medisch op peil te houden door 

de GEWAY, en daarom is het belangrijk dat een Leviet de GEWAY onder handen neemt. Dit 

zijn dus nog meer geesten die zich schuilhouden in de BAQRA, en worden ontmaskerd. 

 

De genezings beweging is er niet om mensen te genezen, maar om mensen onder controle van 

boze geesten te brengen. Mensen worden door deze hekserijen tot slaven gemaakt. Ook de 

medische orde is hiertoe uitgezonden. Het zijn kolonisten. GEWAY is MONOCH, oftewel 

Balder-Osiris, de vader van Horus. Wij moeten GEWAY overwinnen in de Levitische oorlog 

en jacht. Dit is waarom hyena's in de jacht vaak als eerste de ingewanden van een rund 



aanvallen. Hyena's leven in een diepe gevangenis. Zij hebben gnosis, maar zijn zo paranoide 

dat ze levende runderen aanvallen. Dit is een mysterie, en is cryptisch. Ze zitten zo diep in de 

jacht-gnosis dat ze ervan in de war zijn geraakt. Zij hebben hun instincten niet onder controle 

en zijn slaven van hun eigen honger. Toch zijn het heilige dieren. Het zijn de dieren van 

Moeder God, die zij als een allegorie geplaatst heeft. Hyena's zijn de sleutel om GEWAY te 

overwinnen.  

 

Nu ligt er voor de Levieten een groot gevaar op de loer, namelijk overmoed. Overmoed is een 

hele gevaarlijke geest van trots, die verblinding kan veroorzaken en zelfmisleiding. Daarom is 

het zo belangrijk om in de Vreze des Heeren te blijven, die de hoogste kennis is. Vraag altijd 

om de grootste Vreze des Heeren, want als jouw vreze des Heeren maar 99 of 90% is zul je 

nog misleid worden. De Vreze des Heeren is in volheid een paniek waar je nooit meer van 

hersteld, een verlamming, die door een ervaring gebracht moet worden. Wij moeten ons 

uitstrekken naar die ervaring. Het is een ervaring van goddelijke verlamdheid. Niet zo maar 

een goddelijke verlamdheid dat je je even niet kunt bewegen, maar een goddelijke 

verlamdheid gebracht door angst, paniek. Wij moeten Haar op waarde leren schatten, en niet 

minachtend op haar neerkijken. Oordeels-profeten, Levieten en Heilige Angst zijn 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

 

Overmoed is dus een groot gevaar, de geest van trots. De geest van trots wil snelle paarden, 

snelle jagers en vooral snelle offer-priesters. In het Aramees is TRAB, TARBA, offerdieren 

vet, wat ook vertaald wordt als 'trots'. Dit vet is belangrijk in de offerdienst. Daarom is de 

Levitische priesterdienst ook verbonden met het fokken van offerdieren. Er moet TARBA 

komen. Overmoed in de strijd is fataal. De vijand zal macht over ons krijgen wanneer wij hem 

benaderen met overmoed. Zelfs als de duivel tegenover je staat als vee moet je dus erg op je 

hoede zijn. 

 

Hierin is MOWED, timing, oproep, zeer belangrijk. Wij mogen niets doen vanuit de 

oproepingen van de Heere, die dus verbonden zijn aan de tent van MOWED, de OHEL. Wij 

zijn dus verbonden aan de thuisbasis. Wij moeten dus telkens heel goed beseffen dat wij 

heilige Levitische slaven (ABAD) zijn. God moest ons tot ballingen maken, om ons geheel 

los te kopen uit de plaats waarin wij gevangen waren. Dat is ook wat Kanaan betekent : 

loskoping, maar ook tot slaaf gemaakt, onderworpen, vernederd. Het is dus eigenlijk zo dat 

God ons verlost van valse slavernij en brengt tot heilige slavernij (van het woord Kana). 

 

Zoals het bloed van de vijand belangrijk is om te reinigen en te heiligen, zo is ook het vee-vet 

van de vijand, TARBA, TRAB, belangrijk. Het vijandelijke vee-vet werd gebruikt om 

wapenen en jachtgerei mee te zalven en de phallische speer. TRAB was de oorspronkelijke 

zalving zoals het bedoeld was. De Heilige Geest probeerde deze traditie af te dekken. Wij 

moeten bidden om TRAB, het vee-vet van de vijand, en niet om de selectieve NT-vertaling 

'de Heilige Geest' die erop uit was om de tijden en de offer-wet te veranderen. Het fokken van 

het vijandelijke vee hiervoor gebeurt door MOWED, de heilige tijd. Wij moeten smeken tot 



de Moeder God om TRAB te ontvangen, om de oorlog te winnen, en om succesvol te zijn in 

de jacht. 

 

Dus er zijn een heleboel dingen waarop wij moeten letten en waarin wij onderwezen moeten 

worden. Na het vangen van de vijand als prooi moet de gevangen vijand naar de BAYITH 

gebracht worden, het gevangenis-complex of de kooien, en de BAYITH is verbonden aan de 

OHEL, de tent. 

 

Er zijn een heleboel Geest-afgodendienaars, die de Geest verafgoden, en het andere, hogere, 

diepere van God buitensluiten. Jeremia waarschuwde dat de profeten tot RUWACH, de Geest, 

zouden worden, maar niet tot DABAR, het profetische woord. De Geest MOET leiden tot de 

Volle Waarheid, zegt het Nieuwe Testament, tot het verborgene, dat wat in de duisternis 

verborgen ligt. God gaf het volk over aan de windgod. 

 

In Leviticus 1 zien we ook de offerdienst waarin demonische vogels onder handen worden 

genomen : AWPA is vogels en YAWON is duif. De duif is ook het symbool van de Heilige 

Geest en van de valse heilige geesten, de macht die de mensheid had ingenomen, om hen af te 

houden van het diepere. In Leviticus 8 : 9 wordt in het Aramees de veren-hoofdtooi, de 

KLILA op het hoofd van de dienstdoende priester gezet, als een teken van overwinning over 

de demonische vogels, als verbreking van de vloek van de windgod. De strijd tegen de 

windgod is een belangrijke strijd in de offerdienst van de Leviet. 

 

Er was al gewaarschuwd dat de farizeeers de sleutel van kennis voor het volk wilden 

achterhouden. Er was namelijk veel meer gaande, en deze dingen werden in duisternis 

verborgen. In ieder geval werd de Moeder God, de Moeder Heere, en de Gnosis bestreden 

door de westerse kerk. Het is tijd om deze zegelen te verbreken. 

 

Ook God en Heere zijn in de grondtekst gewoon engelenordes, en in het Aramees de ordes 

van demonen, die over de mensheid waren aangesteld. Daarom moest het volk blijven 

doorzoeken. Er zal een verandering moeten plaatsvinden in ons denken. In het Oude 

Testament waren de oordeels-profeten slaven. Zij waren AMAD, en de ABAD waren de 

Levitische priester-slaven. De NA'AR waren de slavenjongens. Door de MOWED werden ze 

opgeroepen om door de tent te leven, de OHEL. Zo niet, dan zouden ze een slaaf van de boze 

geesten worden. 

 

 



In de grondteksten was Iyowb (Job) een heilige necromancer (iemand die profetische 

woorden ontvangt door de onderwereld (ERETS). 12 :8 zegt : 'Spreekt tot de ERETS 

(onderwereld), en het zal je onderwijzen.' In vers 7 staat : 'Vraag de BEHEMAH (de 

goddelijke half mens, half dier wezens van de paradijselijke onderwereld) en zij zullen je 

onderwijzen.' 

 

In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR. In het 

Hebreeuws is Iyowb in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. APHAR is stof, 

vuil en aarde. Zijn lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn 

vruchtbare (geslachts-)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, 

corpus van boeken en context. In vers 11 zegt hij dat God hem bewapend heeft met dierlijke 

huiden (OWR) en beenderen. 

 

De APHAR is het stof en vuil van het paradijs waarmee Iyowb en de Levieten gezalfd 

werden. Hierin lagen de bronnen verborgen van TRAB, het vee-vet van de overwonnen 

vijand, en ook de huiden, de botten en het bloed van de vijand. En één van de plagen van 

ARREN was dat de APHAR zou veranderen in KEN, KANAN, muggen, wat in de diepte 

vastbinden betekent en piercers, piercings. Dit gebeurt in de diepte van APHAR, wat ARREN 

openbaarde. 

 

In 7 : 14 wordt Iyowb beschreven als een profeet die dromen krijgt en visioenen die hem 

angst (BA'ATH) aanjagen. Zodat hij in vers 15 kiest voor dood en wurging boven het leven. 

Dood is MAVETH, wat ook de 'dood' is door honger en armoede. In vers 21 zegt Iyowb dat 

hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb moest vuil gemaakt worden, 

anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben. 

 

In 16 : 3 worden zijn nieren, in het Aramees zijn arsenaal, doorboort. De Geest leidt tot de 

wildernis, de tucht. Dat gebeurde ook met Christus. 

 

In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR (stof, vuil, aarde van de paradijselijke 

onderwereld) brengt tot rust. 

 

Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, 

vlees, voortgebracht in het paradijs. 

 



In 19 : 26 staat dat eerst de huid (voorhuid, huid van de top/ voorhoofd) geschonden moest 

worden (besnijdenis, scalpering), en dat dan vanuit BASAR (paradijselijk vlees) CHAZAH 

zou voortkomen, profetie, om de Heere te zien (ELOWAHH). In vers 27 worden de nieren, 

het arsenaal, geconsumeerd, gestopt, KALAH, wat op een grote ontwapening duidt. APHAR 

wordt soms min of meer weggewassen, zodat het heilige vlees daar uit voort kan komen. Dit 

heeft dus te maken met het scheppings-proces. Dit vlees is dus gebaseerd op de goddelijke 

verlamdheid, het 'mannelijke' geslachtsdeel, waar zowel man en vrouw uit bestonden. 

 

In 7 : 11 staat dat de RUWACH, de Heilige Geest, de adem, de wind, gebonden zal worden, 

en nauw gemaakt worden, en de mond gesnoerd. Hieruit zal DABAR, het profetische woord, 

vrijgezet worden. Dit komt telkens weer naar voren in het boek Iyowb, dat er afgerekend zal 

worden met de Geest, om over te gaan naar het profetische, de gnosis. 

 

9 : 18 – God zal mij niet RUWACH (Heilige Geest, adem) laten ontvangen. 

 

God zal hem niet naar de Geest laten terugkeren, staat er in de grondtekst. Overgeleverd aan 

de windgod was het volk, en God wilde het volk uitleiden tot de verloren fundamenten. Dat is 

waar het in het boek Iyowb over gaat.  

 

Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen, om die overgang te bewerkstelligen. Hij 

moest alles brengen tot de Test, de MOZEN. Het zou zwaarder zijn dan het zand van de zee, 

maar dit zou hem verstommen. Hij moest tot ALAM gaan, de stomheid, zodat hij niet meer 

zou kunnen spreken. De Geest in hem moest tot rust gelegd worden. Dit was ook gaande in 

het leven van Yechezqel (Ezechiel 3 : 24-27). God maakte hem stom (ALAM), om vandaaruit 

zijn mond te openen alleen wanneer God dat wilde (PATHACH).  

 

PATHACH duidt ook op de Vagina. 

 

Het is iets waar alle profeten doorheen moeten gaan. Zij moeten zich uitstrekken om ALAM, 

de goddelijke stomheid te ontvangen. 

 

Ook moesten de profeten IVVER ontvangen, de heilige blindheid, wat in de diepte betekent : 

naakt worden, en ook huiden van dieren, ontmaskerd worden en naaktgemaakt worden, zoals 

Iyowb zei : Naakt ben ik gekomen uit de moederschoot van de onderwereld (BETEN), en 

naakt zal ik daartoe wederkeren, nadat hij zijn klederen had verscheurd en zijn hoofd had 

geschoren, en zich ter aarde had geworpen. (1 : 20-21). Ook moesten de profeten de 



goddelijke doofheid ontvangen, CHERESH, wat in de diepte insnijding betekent, overdracht, 

verbeelding, plannen maken en ploegen. 

 

In het paradijs hadden zij een goddelijke blindheid. In Richteren 16 : 21 werden Simson's 

ogen uitgestoken, NAQAR, door de Filistijnen. 

 

Door ALAM, stomheid, komen we in PATHACH, het goddelijke spreken. Als een profeet 

ALAM ontvangt kan het voorkomen dat hij zomaar een hele dag niet kan spreken. Dit is om 

hem voor te bereiden op PATHACH. 

 

Iyowb werd dus tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt 

werden, zodat hij in ALAM zou binnengaan, en ALAM hem zou vervullen. 

 

De selectieve misvertaling 'Geest' is een afgod geworden in de charismatische beweging. Er is 

iets gigantisch mis. De mens is ergens van het pad afgeweken. De Geest moest in Iyowb 

sterven, zodat hij doorgang zou hebben tot de scheppings-afgrond, de schoot van de 

duisternis. Hierin zou instructie zich openbaren, als een licht wat duisternis was. Iyowb werd 

gekweld tot het einde, totdat zijn tong het uiteindelijk begaf, en hij stom werd voor de Heere, 

totdat alleen de Heere nog door hem zou spreken. Ook Yechezqel moest hier doorheen, dat 

zijn tong aan zijn gehemelte zou blijven steken, zodat hij het volk niet zou bestraffen, want 

het was een weerspannig geslacht. Als oordeels-profeet zijnde ontkom je hier niet aan. Als je 

er wel aan ontkomt, dan mag je je afvragen of je wel een profeet bent. Profeten moeten bidden 

en smeken om ALAM, de heilige stomheid, om aan Haar voeten neer te liggen. Ook Iyowb 

werd tot die duistere stilte geleid. 

 

Onder het vijfde zegel waren de zielen martelaars die om wraak smeekten, maar zij kregen 

een kleed om te rusten. Stilte, stomheid, ALAM, was het doel. De windgod had hen in zijn 

macht, en daarom moesten zij hier doorheen. Zij moesten terugkeren tot de tuchtigingen. 

Hierdoor zouden zij bewapend worden met APHAR, het vuil der aarde, het heilige vuil van de 

paradijselijke onderwereld. En APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van 

BASAR, van YAD, van HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een 

oordeels-profeet dient zichzelf in te smeren met APHAR voor deze reden. De profeet dient 

een relatie aan te gaan met APHAR, wetende dat APHAR ook afgewassen zal worden, en 

doorstoken zou worden, om het diepere omhoog te brengen, als een grote ontwapening. Een 

heleboel profeten blijven steken op dit punt. Zij willen niet ontwapend worden. Ook 

verafgoden een heleboel profeten de Heilige Geest, en beschouwen het als een doel op zich, 

en niet als een wegwijzer. Hetzelfde hebben ze met Jezus gedaan. 

 



Wij moeten ons wassen in ALAM, de heilige stomheid. Ook heeft de Heere vele andere jagers 

op ons afgezonden die ons zullen wassen en doorsteken voor dit doel. Onze oude natuur, ook 

onze valse, geestelijke natuur, zal gebroken moeten worden (Iyowb 10). 

 

In het boek Hooglied is de bruid donker van huid, als de tenten van Kedar. Dit zijn de 

goddelijke tenten, OHEL, van de duisternis. De tent of tabernakel wordt op verschillende 

manieren besproken in de oude geschriften. Kedar is duisternis in de grondtekst, dus we 

hebben hier te maken met de duistere OHEL, de tabernakel in de mysterieuze diepte. Iyowb 

klaagde erover dat hij door de moederschoot (BETEN) terecht kwam in de plaats waar haar 

knieen (BEREK) hem opwachtten, en een plaats waar hij aan de moederborst (SHAD) moest 

zuigen (YANAQ). Het bracht hem niets dan ellende. De windgod moest verslagen worden, en 

zijn veren moesten uitgerukt worden voor de priesterlijke hoofdtooi, om de Levitische 

eredienst te herstellen. 

 

Er is een plaats voordat de moederschoot je grijpt, en dat is de YADA, het gekend zijn door 

God, wat de onderdrukking door goddelijke 'discriminatie' en 'racisme' is, wetende dat 

Moeder God boven jou staat, als de Moeder Gnosis. Hier ging ook Yirmeyah doorheen. Eerst 

worden wij gevormd in het hart van de Moeder Heere, waar de overeenkomsten zijn 

opgetekend, waar Haar Wet in ons wordt gekerft. Dit is de plaats tussen haar borsten. De 

YADA is de goddelijke kennis. YADA is de plaats van belijdenissen, het is de plaats van het 

goddelijke zien, de profetische kennis. In het boek Iyowb staan de Onderwereld en de 

Vernietiger, Abbadown, naakt, zonder bedekking, voor het Aangezicht van God (26 : 6). Zij 

zijn als Jagers op ons afgezonden om ons terug te brengen tot de diepere plaatsen van de 

onderwereld waar wij vandaan kwamen. Iyowb weet dat hij naakt tot die plaatsen zal 

wederkeren, omdat hij daar naakt vandaan is gekomen. In het boek Openbaring bewaakt 

Abbadown de put van de afgrond, de Teoom. Zij kent alle geheimen. 

 

In Hooglied 7 : 2 wordt de moederschoot, BETEN, de schoot van de onderwereld, beschreven 

als bewapend met overwinnings-gejoel (lelien). 

 

We zagen in de grondtekst van het boek Iyowb (Job), dat ook de Geest uiteindelijk moest 

neerbuigen voor de diepere weg in de onderwereld. 

 

Wij moeten er naar streven om het goddelijke etiket 'gekastijd', en 'gehoorzaam' te ontvangen, 

om ons contact met God te herstellen. 

We zagen : 

Levitische boze geesten hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de 

Aramese grondtekst zien we hoe hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van 



het demonische offerdier moest op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' 

(Lev. 3 : 4). Dit lever-aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de 

schrijf-priester' betekent. Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de 

schrijf-priesters (Jeremia 8 : 8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, 

het valse woord, en de valse wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. 

Vanuit dit valse woord is het westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse 

woord door de Levitische jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich 

schuil in de BAQRA, het valse vee. 

 

HSAR is het Christus mysterie, het NT. De lever van de boze geest moest gegeten worden, 

om zo vrij te blijven van de leugenpen, de Christus-vloek. De Levieten gingen hier heel 

zorgvuldig mee om. Zij hadden een heilige lust om de lever te eten voor dit doel. 

 

Vandaag de dag zijn de levers van onschuldige dieren een delicatesse in de vorm van 

leverworst wat dagelijks door miljoenen wordt gegeten op brood om zo hun Jezus visioenen 

te ontvangen. Wij moeten als tegenaanval daarom de levers van boze geesten eten om zo de 

gnosis, KRA te ontvangen. De goddelijke inkt ligt hierin opgeborgen. 

 

Hier even een klein lijstje van wat belangrijk was voor de Levieten : 

 

MOWED – heilige tijd 

KRA – heilige gnosis 

HARBA – heilige besnijdenis 

TRAB – het zalven met het vet van vijandelijk offervee 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16. De Verborgen Poort In De APHAR 



 

 

 

 

 

De ARREN, het lamsvacht, brengt de plagen voor de Exodus. 

 

Exodus 8 

 

16 En de HEERE zeide tot MOSY: Zeg tot ARREN: strek uw staf uit en sla het stof, APHAR, 

der aarde; het zal tot muggen worden in het gehele land Egypte. 17 Toen deden zij aldus; 

ARREN strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof, APHAR, der aarde, en de 

muggen, KEN, kwamen op mens en dier. Alle stof, APHAR, der aarde werd muggen in het 

gehele land Egypte. 18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de 

muggen, KEN, te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen, KEN, 

kwamen op mens en dier. 19 Toen zeiden de geleerden tot Farao: Dit is Gods vinger. Maar het 

hart van Farao verhardde, en hij luisterde niet naar hen – zoals de HEERE gezegd had. 

 

APHAR zal worden tot KEN, wat in diepte KANAN is, Kanaan. KEN, KANAN, betekent 

vastbinden, piercers, piercings. De Israelieten moesten door de APHAR komen tot 

KANAAN, de piercings. KANAAN bezat de piercings, en daarom moesten de Israelieten 

KANAAN veroveren. KANAAN is het beloofde land. 

 

Een andere plaag gebracht door de ARREN, het lamsvacht, is dat water, zaad, in bloed 

veranderd. Ook sloeg ARREN de eerstelingen, en beeldde daardoor het ware pinksteren uit, 

als een offerfeest. ARREN was de eerste scheppings-dag als de lichtdrager, de dag van de 

Levieten en van de verjonging, de dag van de visserij. Esoterische gezien : 'De dag dat het 

water, het zaad, in bloed veranderde.' Het was een oordeels-dag. De Israelieten konden tot 

deze dag komen door de wet van de scheiding, de MAZONA, en de besnijdenis, oftewel de 

tweede scheppings-dag. 

 

De plaag van de vliegenzwermen was in het Hebreeuws een mix van verschillende 

vliegensoorten die zo agressief waren dat ze niet zomaar staken, maar echt verslonden. Het 

waren vlees etende vliegen. Daarom was deze plaag zo desastreus. Maar in de Aramese 



grondtekst was deze plaag nog erger. Het was een plaag van vleesetende vogelzwermen die 

ook nog eens ziektes brachten. 

 

De ARREN brengt soortgelijke plagen in Openbaring. Dit is waarom de ARREN, het 

lamsvacht, gevreesd is. Voor een Leviet is het belangrijk de ARREN te verkrijgen, te vinden. 

Dit gebeurt door de oorlog en de jacht. De ARREN is een belangrijk teken van overwinning 

en verjonging. Door de ARREN zou Kanaan onderworpen worden, en zouden de benodigde 

piercings worden verworven. KANAAN betekent ondergronds, laag, onder, en bevindt zich 

diep in de APHAR. ARREN opende deze poort. KANAAN is ondergrondse stammen. Zij 

dragen piercings, gestolen sieraden. Vanuit de APHAR moeten wij komen tot KANAAN door 

de ARREN. 

 

Psalm 105 

 

31 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen (Aramees : ziekte-brengende vogels), muggen, 

KEN, KANAN, KANAAN, over hun ganse gebied, GEBUWL. 

 

GEBUWL is duisternis, de rand van het altaar waarop offervee geslacht werd. Hier staat het 

in nauw verband met KANAAN. GEBUWL is een afgebakende plaats van restricties. Daar 

moeten de piercings ergens zijn. In de grondtekst is het een land waar alles verdraaid, 

omgedraaid is. 

 

Genesis 3 

 

19 Stof, APHAR, zijt gij en tot stof, APHAR, zult gij wederkeren. 

 

KANAAN is een dieper laag in de APHAR, zodat er ook staat : 

 

APHAR zijt gij en tot KANAAN zult gij wederkeren. 

 

En : 



 

KANAAN zijt gij en tot KANAAN zult gij wederkeren. 

 

Genesis 13 

 

16 En Ik zal uw nageslacht, zaad, maken als het stof, APHAR = KANAAN der aarde, 

ERETS, onderwereld. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17. Ryan Rijdt Op Het Lam 

 

 

 

 

 

We zagen in de diepte van de grondtekst : 

 

Genesis 3 

 

19 Doorstekingen (piercings) zijt gij en tot doorstekingen (piercings) zult gij wederkeren. 

Het gaat hier om de APHAR-KANAAN poort van de ARREN zoals we zagen. 

KANAAN had elf zonen, elf stammen, waarvan vijf van het land KANAAN zelf : 

De Hettieten waren een volk van Indo-Europese taal, die goden aanbaden zoals Mithra, Indra 

en Varuna, die ook in India werden aanbeden. De Hettitische taal is nauwverbonden aan het 

Sanskrit van India. De Hettieten vereerden stormgoden en berggoden. Tharhunt was de god 



van de donder, waar ook de Germaanse Thor vandaan kwam. Tharhunt was in gevecht met de 

slang Illuyankas. In eerste instantie wint Illuyankas het gevecht. De slang kon alleen 

verslagen worden door tot de Godin, Inaras, te naderen. 

Tahr, waaruit Thor voortkwam, betekent verovering. In het Sanskrit is dit Tura wat machtige 

en kracht betekent. Turashah was een andere naam voor Indra. Van Tahr komt ook toros en 

taurus voort, rund. Dit staat in verband met bergen. Het gaan op de berg betekent zoiets als 'de 

rund overwinnen.' Eén van de hoogste goden voor de Hettieten was genaamd Taru, een 

stormgod. De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst 

betekende het 'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, 

de heilige scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. Daarom moesten de Israelieten de 

Hettieten veroveren. De Israelieten moesten namelijk 'de berg opgaan', oftewel 'de rund 

overwinnen.' Zij moesten komen tot de berg van de Godin in het paradijs, in de dieptes van 

Kanaan, in de dieptes van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de 

Hettieten. 

Thor, T-Hor, de god van de donder en de vruchtbaarheid, is de Germaanse, Oud-Europese 

vorm van Horus, Ryan. Ook hij heeft een staf, in de vorm van een hamer, Mjollnir. Thor is de 

Heer van de runderen, en ook de slachter van runderen, en hij komt voort vanuit de 

Hettitische berggod. De berg opgaan is het overwinnen van de Behemoth, de monsterlijke 

rund uit het boek van Iyowb. Thor draagt de Mjollnir als het zwaard van de Behemoth, wat de 

CHEREB is, de HARBA, oftewel het mes van de besnijdenis. Dit is tevens de wijzer van de 

Levitische tijdschijf, van de MOWED. De Hettieten moesten overwonnen worden om de 

MOWED te herstellen, zodat KRA zou stromen, de Levitische gnosis. 

Thor, Horus, Ryan bewaakt dus de berg van de Moeder God, van de Moeder Gnosis, in Eden. 

Oordeels-profeten hadden in dromen en visioenen gezien dat Ryan een lift bewaakte, en een 

toren. Ryan, Rian wordt genoemd 'De Poortwachter van de Reuzen-Toren'. Ook Thor was 

befaamd vanwege het verslaan van reuzen. Ryan staat voor de samenzwering van de 

christelijke wereld en de medische wereld om langzaam door vergif toe te dienen controle 

over de mens te krijgen, om de mens te gebruiken als brandstof van de industrie voor 

economische doeleinden. 

Ryan is de Heer van de Reuzen, zoals Thor dat is. Hij heeft de Nephilim voortgebracht, vanuit 

het slangenzaad, de giftige vrucht. Dit zijn 'de dochters der mensen' uit Genesis 6, een ander 

ras van boze geesten, om de Nephilim groot te maken. Dit zijn geen echte mensen of 

vrouwen, maar monsters, aliens. Zij ondersteunen en vereren de mannelijke superioriteit, en 

zijn dus verraders van het vrouwelijke geslacht. 

Ryan werkt door de valse boom, door het zaad van de slang, het zaad van tovenarij in de 

grondtekst, Assur, prosperity, het materialisme. Dit is waarop het gradenstelsel van de 

vrijmetselarij is gebaseerd. Het is om de gnosis af te knijpen. Zij wilden reuzen creeeren om 

over vrouwen te heersen, zodat Moeder God niet zou kunnen spreken. Nephilim betekent 

tirannen. De 'dochters der mensen', het andere ras van boze geesten, moest vruchtbaarheid 

geven aan deze bloedlijn, en dat kon alleen maar als deze monsters zich als vrouwen zouden 

vermommen. Zij verlustigen zich in kracht en macht. Zij vormen de valse baarmoeder van de 

nephilim. Dit was de reden waarom de zondvloed moest komen. Hiertoe werd Noach 

opgericht, en werd de ark gebouwd. 



De 'dochters der mensen', levensgevaarlijke aliens, waren nakomelingen van de slang, en van 

Kain, de landbouwer en zakenman. In de Hebreeuwse grondtekst betekent het appel, als de 

verboden vrucht, waardoor vele engelen (Aramees : demonen) vielen. Zij wisten de weg tot 

de baarmoeders te vinden om vlees te worden, en een grote positie in de onderwereld. De 

verboden vrucht is vergif, de slangenbeet, valse medicijnen die hun oorsprong niet in de 

gnosis hebben, maar in hekserij. We hebben het over het medische dictatorschap vandaag de 

dag, wat ons langzaam wil vergiftigen door gedwongen medicijnen in de vorm van het 

algemene medische systeem, de psychiatrie en de tandheelkunde, oftewel de gedwongen 

giftige vullingen-industrie. Deze medicijnen zijn geprogrammeerd om het genezingsproces te 

vertragen, en de gezondheid stapsgewijs te vernietigen, door het zenuwstelsel in de war te 

gooien, zodat de illuminatie langzaam maar zeker macht krijgt over de hersenen. Dit is 

allemaal beter voor de economie. Het is geprogrammeerd door het slangenzaad, met de missie 

om slachtoffers te binden aan de valse boom. Het is de infiltratie van vergif. 

In het Aramees waren deze 'dochters der mensen' eieren. Zij waren dus eieren van de slang. 

Zij werden bestempeld als 'goed' in de zin dat ze mensenbehagers waren van het systeem. Zij 

moesten het systeem grootmaken. Daartoe waren ze uitgezonden. Dit werd geconstateerd door 

valse visioenen in de grondtekst. Er was dus een heleboel misleiding gaande om deze 

zogenaamde kunstmatige nep-vrouwen deze status te geven. 

Het slangenzaad bracht ook andere nakomelingen voort, genaamd de SNAILIM, slakken. Zij 

kunnen dus door het vertragend gif mensen zelfs in een coma brengen. Deze slakken zijn doof 

en hebben geen hart. Zij hebben een media van de dood.  

De 'dochters der mensen' betekent 'genezers' in de grondtekst. Zij genezen boze geesten, zij 

genezen de Nephilim wanneer dezen thuis komen van de oorlog. 

 

Hierom moeten we de berg van Eden opgaan om deze geesten te verslaan. Wij moeten het 

mes van de besnijdenis veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth. Zo kunnen wij de 

MOWED herstellen, de Levitische tijdschijf, voor het losbreken van KRA, de Levitische 

gnosis. Deze berg is het komen tot Moeder God. Ryan is verder ontmaskerd als zijnde Thor, 

de woeste dondergod van de oude Germanen. Met de komst van het christendom moest men 

Thor afzweren, maar in de vrijmetselaars loges werd Thor nog gewoon door aanbeden als een 

machtige god. De swastika, het hakenkruis, was het teken van Thor wat bijvoorbeeld op 

wapens werd gegraveerd voor succes in de oorlog. Daarom aanbaden de nazis de swastika. 

Het stond voor de bliksem van Thor en voor zijn hamer, de Mjollnir, als heerser over de 

reuzen. De swastika moest de MOWED, de tijdschijf van de gnosis, verzegeld houden. 

De bazuinen beginnen te blazen wanneer de zegels zijn verbroken, oftewel de profetie, gnosis, 

voortgaande openbaring, komt voort vanuit de besneden, brandende YAD. De verbreking van 

de zegels beelde de besnijdenis uit. De bazuinen beelden de Davidisch-Levitische runderjacht 

en buffeljacht uit tot verdere verbreking van de Canon. In de Psalmen werden runderen en 

kalveren beschreven als de geschriften die David hadden omsingeld. Ze wilden David hierin 

opsluiten, maar David moest de strijd en jacht aangaan om van hen zijn wapenrusting te 

maken. De bazuinen zijn ervoor om de wachters van de canon uit te schakelen. 

Dit betekent dus de berg van Eden opgaan, de berg van de moeder gnosis. Het is de strijd 

tegen de Hettieten van KANAAN, in de diepte van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. 

Thor, Horus, Ryan, troont in de saffieren stad. Saffier is het materiaal van de troon, en van de 

pen, het woord, en dus nauw verbonden met runderen. Levitische boze geesten hebben het 



valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de Aramese grondtekst zien we hoe 

hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van het demonische offerdier moest 

op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' (Lev. 3 : 4). Dit lever-

aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de schrijf-priester' betekent. 

Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de schrijf-priesters (Jeremia 8 : 

8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, het valse woord, en de valse 

wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. Vanuit dit valse woord is het 

westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse woord door de Levitische 

jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich schuil in de BAQRA, het 

valse vee. 

In het boek Iyowb : DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen 

van de schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de 

hoofdtooien. 

In Iyowb 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt de 

SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring/ 

zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen voor 

de DUKKA-piercings, de SAPPIL-piercings en de SUKKAL-piercings. 

 

De DUKKA-piercings is een hoog oordeel. De DUKKA piercings hebben een hoge 

eeuwigheids-factor.  

 

Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de wet. 

 

Deuteronomium 21 

 

18 Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en 

moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, 19 dan zullen 

zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van 

zijn woonplaats, 20 en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is 

weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een 

drinker. 21 Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het 

kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen. 

 

Doorbrenger is ZALAL, wat hebzuchtige en veelvraat betekent. Assur, is het beeld van 

weerspannige kinderen, de kinderen van prosperity. De valse boom is daar een beeld van. Dit 

is in de onderwereld. Dit waren boze geesten in kinder-vorm. Zij moesten afgekapt worden en 

uitgeroeid. Het is het oordeel over onze valse vrucht. In het Orions betekent ZALAL 

'vetgemeste boze geesten in vee-vorm'. In het Aramees moeten zij hem brengen tot de Tanna, 



de drager van de orale traditie. In het Aramees zijn deze weerspannige kinderen degenen die 

zich niet onderwerpen aan de heilige slavernij, de SAMA, SHAMA. Deze verzen hebben als 

esoterische betekenis 'de dag van de slacht.' 

 

De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, 

TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak 

slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van 

God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heere. Het boek Spreuken was geschreven 

voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en 

enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het 'mannelijke' 

geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iyowb zijn 

sieraden wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het boek Spreuken 

wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het testament, 

PUQDAN, PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren luisteren. SLY 

betekent iets buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net uitspreiden, een valstrik 

zetten. Het begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we het Woord van de Heere 

moeten ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer in de 

goddelijke jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ 

EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de 

schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel. 

 

2 : 3 – Hef je lied, QAL, QALA, op om te kunnen verstaan. 

 

NY = opheffen van lied, horen en gehoorzamen, en SUKKAL ontvangen, kennis, zintuig 

 

: 4 – Zoekt naar haar als naar verborgen schatten = 

relikwieen, woordenboek, naslagwerk.  

 

: 5 – Dan zul je verstaan de Vreze des Heeren, de secte en de doctrine van God, YADA  

 

: 6 – Uit het mes, PUEM, van God komt doctrine. 

 

3 : 3 – Bindt schaamte, criticisme en afkeuring, CHECED, om je nek. 

 



: 4 – Dan zul je SUKKAL, zintuig en kennis, vinden, en een onderwijzer zijn (SEKEL, 

Hebreeuws). 

 

In het boek Spreuken gaat het over het ontvangen van de Wet EN de bijbehorende kastijding. 

 

SABAR = vertrouwen, redeneren, logische gevolgtrekkingen van algemeen naar bijzonder 

Dit zal genezing zijn voor BASRA/ BESRA = 'mannelijk' geslachtsdeel. Ook brengt SABAR 

dierenbeenderen, maakt je een goed jager. 

 

7 : 3 – Bindt/ doet de Towrah, de Wet van scheiding, om je tenen, als sieraden (ringen). 

 

We zien dus dat de PUEM het Iyowbitische besnijdings-mes is, en hierin ligt doctrine, gnosis 

opgeborgen (YADA, oftewel KRA, de Levitische gnosis). De PUEM is ook de wijzer in de 

Levitische tijdschijf, om af te zonderen, te scheiden. Dit is ook het geheim van de MAZONA, 

de scheiding. Zo ontvangen we dan ook door PUEM de MAZONA piercings, die de Hettieten 

verborgen hielden. Dit allemaal tot een diepere inwijding in KRA. 

 

SUKKAL heeft te maken met instructie, en SAPPIL heeft te maken met overwinning in de 

grondteksten. 

 

Het witte paard, de man op de witte wolk, is degene die alles om heeft gedraaid, en van de 

waarheid heeft afgeleid. Het is een luchtgeest, een vogel van de hemel. De hemel werd tot 

leven geroepen om de mens af te leiden van de reis door de hel, de reis door de onderwereld, 

wat diende tot het laten rijpen van de ziel. De hemel leidde de mens af met geldzaken, 

prosperity. De heilige slavernij wil terugleiden door de paradijselijke onderwereld tot de 

DUKKA. 

 

De Hemel werd over de Hel geplaatst, en zo werd het podium gevormd voor de christelijke 

schanddaden. Wij moeten terug naar de paradijselijke onderwereld. 

 

SAPPIL is in de diepte van de grondteksten 'de goddelijke en paradijselijke geschriften', 'dat 

wat gegraveerd is op goddelijke en paradijselijke sieraden', en ook is het een vloeistof, een 

paradijselijke olie, in die sieraden, waarin de hoogste kennis is opgeslagen. Die olie is in het 



vuil, stof en zaad van het paradijs. We hebben te doen met een goddelijke vervuiling, 

besmeuring, opgeslagen in sieraden. Zij beinvloeden ons lichaam. 

SAPPIL staat voor saffier in het Aramees, waar de troon van gemaakt is. SAPPIL is de 

goddelijke schriftgeleerde, de boeken van de troon. 

SAPPIL zijn de graveringen in de piercings, en de vloeistof, olie, binnenin deze piercings. 

SAPPIL kan ook door de andere sieraden heenstromen. SAPPIL zijn de heilige paradijselijke 

stenen van de troon-geschriften, en ten diepste is SAPPIL een goddelijke, paradijselijke drug. 

Iyowb kwam tot deze plaats, en ook Yechezqel, om hierdoor ingewijd te worden. 

SAPPIL is het geheim van MAYIM, het goddelijke zaad. MAYIM betekent ook : 

voetenzweet. Het was het resultaat van oordeel. SAPPIL is een hoge graad van DAHAM, 

paradijselijke vloed en overweldiging. Het zijn de diepere bronnen en fonteinen van het 

paradijs. 

SAPPIL is de opening van de troonboeken. Wanneer wijkt SAPPIL ? Als wij licht boven 

duisternis stellen. Wij moeten in de duisternis zoeken naar het nachtzicht. Dat is iets heel 

anders. Duisternis is kennis. Licht is verblinding. Licht kan kennis maar tot een bepaalde 

graad dragen. Het Licht is een Zegel. Het Licht is een belangrijke metafoor waar wij doorheen 

moeten om de schatten van de duisternis te vinden. De duisternis is opgesloten in het licht. 

SAPPIL is waar het harde het zachte heeft voortgebracht, en het zachte het harde. Het is de 

plaats waar het hardste en het zachtste elkaar opgewekt hebben. Hier zijn de schatten 

opgeslagen. Het is een rivieren-gebied, en een gebied van gesteente. Het is het geheim van de 

paradijselijke vloed, en het goddelijke zaad, de vruchtbaarheid. 

Daarom willen wij niet dat SAPPIL van ons wijkt, want dan is alles verloren. Wij willen 

komen tot Haar dieptes. Ook Iyowb kwam tot haar dieptes, en Yechezqel. Zij kwamen tot het 

goddelijke saffier, de machten van de troon. Hier is alle kennis opgeslagen. SUKKAL wordt 

door haar uitgezonden om ons te onderwijzen, om ons kennis en zintuig te geven. SUKKAL 

leidt terug tot haar, de opgeslagen kennis, het imperium van de troon-boeken. Zij wordt 

geopend aan het einde van het boek Openbaring, om de levenden en de doden te oordelen. Zij 

bewaakt de geheimenissen van de poel des vuurs. Zo zijn dan de SUKKAL en de SAPPIL het 

laatste oordeel. Zij behoren tot de DUKKA, de rituele slachtplaats. Het zegel van de wijnpers 

is een groot zegel. Het houdt de eeuwige jacht verborgen. De wijnpers is het eerste zegel, het 

witte paard, Gath, de geboorteplaats van Goliath. De geest van Goliath, de geest van 66, 

maakte een valse SAPPIL, een valse test-steen, de 66-bijbel. Hiermee misleidde hij de aarde. 

Hij rees een witte troon op. Wij moeten komen tot deze troon van licht, en het overwinnen. 

Wij moeten het eerste zegel verbreken. Zij hebben een vals boek des levens opgericht, de vier 

evangelieen. Goliath selecteerde vier evangelieen als het boek des levens, door vele andere 

gnostische evangelieen weg te kappen. Zo kapte hij de sleutel van kennis weg, en verloor het 

zijn betekenis, zodat mensen het letterlijk namen. Mensen verloren zo de context, het dubbele 

zicht, en alles ging zijn eigen leven leiden. 

Vier is het getal van een reuzen-opperhoofd, de grootste der Anaqieten. De druiven persen is 

een zegel wat de jacht verborgen houdt. In SAPPIL wordt die jacht hersteld. In SAPPIL wordt 

het zegel van de wijnpers verbroken. De Bijbel is een verzameling van valse troonboeken, een 

vals boek des levens. 



In SAPPIL worden wij toegerust tot de jacht. Door de eeuwige jacht zullen wij het witte paard 

bemachtigen. 

David overwon Goliath door EBEN, de heilige wets-steen, wat ook saffier is. Ryan moet van 

de saffieren trap geworpen worden, van de toren die hij bewaakt. Hij moet van de berg van de 

moeder gnosis worden afgeworpen. Zo kunnen wij SUKKAL, de Iyowbitische gnosis, 

rijkelijk ontvangen. Dit heeft ook alles te doen met de verbreking van het achtste zegel, van 

de witte troon, het lam. De troon is het saffier, waarop Ryan troont, oftewel Horus, Thor. De 

zon troont op de witte troon. Ryan rijdt op het lam, Jom, Jezus. Wij mogen het saffier 

veroveren in onze strijd tegen de Hettieten. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18. De Verovering Van KANAAN 

 

 

 

 

 

Een ander Kanaanitisch volk wat de Israelieten moesten veroveren was Jebus. Jebus was het 

oorspronkelijke Jeruzalem, het kamp van God. Jebus betekent in de grondtekst 'met de voeten 

vertrappen', 'oorlog' en 'kindergevecht'. Allemaal hield dit verband met de voet, het vertrappen 

van de vijand. David overwon deze stad en maakte het tot Jeruzalem. Niet alleen de 

nakomelingen van KANAAN vestigden zich in KANAAN, maar ook waren er stammen die 

tot het Oude Kanaan behoorden. 

 

KANAAN betekent de doorstekingen, de piercings, die het volk van Moeder God moest 

veroveren. Ook AMOWC, Amos, had deze betekenis, en het merkteken van het beest, 666. 

Het beest is leegte in de grondtekst, als de Tehoom, de oer-afgrond. Salomo had de 666 als 

zijn troon, en het was het getal van de oogst. 666 was het getal van een succesvolle economie, 

en zonder dat zou je niet kunnen kopen of verkopen. Het zou leiden tot de openbaring van de 

moeder gnosis. Het volk van de Moeder God moest de 666 veroveren. 

 



De Kenieten waren een ander volk in Kanaan. In de grondtekst betekent het 'handelen' en 

'oogst'. Het betekende 'kopen'. Daarom was het Kenitische zo belangrijk. Het stond voor 'Eva 

die de gnosis verkreeg.' De gnosis lag opgeborgen in economische transacties, en het bloed 

van de vijand was het betaalmiddel. 

 

Het getal 666 had zijn oorsprong niet in Salomo's koninkrijk. MOSY moest dit getal al 

gebruiken om de Israelieten te redden. De slang van MOSY heeft het getal 666 in de 

grondtekst. De slang was vanwege het vormen van lussen een symbool van de piercing. De 

slang van Mozes was gevleugeld. In de oudheid stonden de gevleugelde slangen voor 

genezing en wijsheid. 

 

Dan waren er de Kenizieten, de jagers in de grondtekst, voor de jacht-piercings. En dan waren 

er de Kadmonieten, wat de ontmoeting betekent in de grondtekst. De Israelieten moesten de 

Kadmonieten veroveren om een ontmoeting met de Godin te krijgen, om zo ook de slang te 

kunnen veroveren, de piercing. 

 

De piercings waren initiatie-tekens op de berg van de Moeder God. De slang was hier een 

zegel op, een wachter. Thor had zelf die slang daar geplaatst, maar zou door dezelfde slang 

worden verslonden op Ragnarok. Ragnarok zal het einde betekenen van Horus, Ryan. 

Ragnarok, een vooral Vikingse naam voor Armageddon, de eindstrijd, werd ook wel 

Gotterdammerung genoemd door de Germanen. Tegelijkertijd zal de slang verwoest worden 

door Thor. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19. De Verbreking Van Het Efeze Zegel – Het Boek Van AMAD 

 

 

 

 

 



Efeze, waar de beroemde tempel van Artemis stond met het beeld van de veelborstige Dame 

van Efeze, Artemis zelf, de Griekse godin van de jacht en de vruchtbaarheid, was in 

oorsprong een groot Amazonen-kamp, of een gebied van zulke kampen. Ook waren daar de 

gladiatoren-graven. We hebben hier te maken met het tepel-hart, als een toerusting voor de 

oorlog. In de Inca mythologie is Mama Allpa de veelborstige godin van de vruchtbaarheid, en 

in de Azteekse mythologie was er de veelborstige zuigelingenboom waardoor kinderen ergens 

anders naartoe konden reizen in de zielenverhuizing. Tot Efeze werd gezegd in Openbaring : 

'Wie overwint zal eten van de boom des levens.' Dit is in het Aramees de boom van de 

baarmoeder. Mama Allpa is de baarmoeder van de aarde. Efeze vertegenwoordigt dit deel. In 

de tempel van Artemis in Efeze was ook een ivoren plaat waarop een griffioen stond met de 

boom des levens, en behoorde tot de attributen van de Dame van Efeze. Efeze, oorspronkelijk 

een Amazonen-gebied, is de plaats van de wedergeboorte, een van de grootste steden van de 

oudheid, met een fabelachtige status. De tempel van Artemis was één van de zeven 

wereldwonderen van de oudheid. 

 

De Nieuwe Openbaring III, 5 

 

Aan Efeze 

6. Schrijf aan het tweede Efeze : Gij architecten van het huis Gods, gij hebt de 

bouwstenen van zijn nieuwe gemeente gelegd, en het kwade weggesneden. Gij haat 

het kwaad zoals de Heere het kwaad haat, en daarom heeft de Heer u een zuiver altaar 

gegeven. 7. Ook hebt gij Zijn ijs niet veracht, maar laat niemand zich opblazen in 

kennis. Legt u toe op de kinderlijkheid en het lijden, opdat gij uw zielen zult behouden 

in de dag des heeren. Die dag zal komen als een vuur. 8. Slijpt en wast uw kennis dan 

aan het kruis des heeren, zodat het u niet aangerekend wordt op die dag. Gij dan zult 

de vruchten des levens eten, indien gij de wortels van de boom kent. Zo zult gij zalig 

wezen en de Heere zal u Zijn steen op uw voorhoofd geven, en u laten eten van het 

allerheiligste manna. Dit dan is het Tweede Woord. 

Efeze moet deze wortels leren kennen om daadwerkelijk de vruchten van de boom des levens 

te eten. 

 

Mattheus 7 : 7 

 

'Vraag, AITEO = SMEEK, en u zal gegeven worden, DIDOMI = IN DIENST GEZET 

WORDEN/ SLAVENDIENST, ook : TOEGELATEN WORDEN. 

 

Ook EFEZE betekent 'toegelaten worden'. 



 

Mattheus 7 : 7 – 'Smeek en u zal toegelaten worden tot Efeze.' 

 

Openbaring 2 

 

1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:  

Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden 

kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de 

kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, 

maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3 en gij hebt volharding en hebt 

verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij 

uw eerste liefde verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u 

en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van 

zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der 

Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.  

7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.  

Wie overwint, hem zal Ik geven (DIDOMI) te eten van de boom des levens, die in het paradijs 

Gods is. 

Boom des Levens is de XYLON van ZOE, gevangenschap, slavenjuk. Dit zou ontvangen 

worden na overwinning, NIKAO, door de Wetten toe te passen tot overwinning komen. De 

XYLON van ZOE was in het midden van PARADEISOS, jachtvelden, plaats van wilde 

dieren. 

Efeziers 1 

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de 

gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 

Christus, Christos, komt van CHRIO, gezalfd met de gaven van de gnosis, oftewel vee-vet in 

het OT, TRAB. Het vijandelijke vee-vet werd gebruikt om wapenen en jachtgerei mee te 

zalven en de phallische speer. TRAB was de oorspronkelijke zalving zoals het bedoeld was. 

Wij moeten bidden om TRAB. Wij moeten smeken tot de Moeder God om TRAB, de gaven 

van de gnosis, te ontvangen, om de oorlog te winnen, en om succesvol te zijn in de jacht. Ook 

komt Christos van CHRAOMAI, handel, en van CHEIR, hand, oftewel YAD, phallus, en van 

CHASMA, opening, afgrond, vagina. Christos komt voort uit de genitalien, de twee-

geslachtelijke YAD, oftewel de Levitische zondepaal, de MOWED, de paal van de Levitische 

oproep, oftewel de tijdschijf. Dit leidt terug tot Adam, IDOM, de phallische speer. 

Apostel, apostello, is scheiding, oftewel TOWRAH, MAZONA, als scheidings-jager. Er is 

scheiding door de paal, door de wil van God, oftewel de THELEMA. Thelema betekent 



selecteren en heeft zijn wortels in AIRO, de visserspeer, of het vissersmes, het besnijdenis-

mes, oftewel de wijzer van de tijdschijf, van de mowed. 

Efeze = Ephesos = toegestaan, onder controle 

aan de gelovigen = PISTOS, wat komt van PEITHO, gebondenheid, gehoorzamen, luisteren, 

als heilige slaven van de MOWED. 

1 Van Paulus, door Gods tijd-wijzer scheidings-jager, MAZONA, van de MOWED (YAD). 

Aan de heilige slaven in Efeze die één zijn in de MOWED, de zondepaal, de Levitische tijd-

schijf. 

2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 

 

CHARIS is een ander woord voor CHRIO, gave van de GNOSIS, vee-vet. 

EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de dood, oftewel necromantie, doden-orakel, 

DARASH. 

 

PATER is het overbrengen van de GNOSIS, de oorsprong, de transmitter. Dit is selectief 

misvertaald als VADER. De PATER is de onderwijzer, de instructie, oftewel SUKKAL, de 

Iyowbitische gnosis. 

 

SUKKAL brengt CHARIS en EIRENE. 

De MOWED brengt CHARIS en EIRENE. 

 

Al met al is Efeze in deze hoedanigheden de AMAD, de oordeelsprofeet als heilige slaaf van 

de gnosis. Het boek van Efeziers kan dus ook het boek van AMAD genoemd worden. Efeze, 

AMAD is de boom des levens, oftewel de tuchtplaats van heilige slavernij, van de gekastijde 

gehoorzaamheid. Het is een kamp voor oordeels-profeten die toegewijd zijn aan het Amazone 

geheim, zoals het ook in de oudheid was. 

 

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in 

Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 

 

Zegening is doen knielen in het Hebreeuws. 



 

Hemel = OURANOS, wat komt van OROS, berg, oftewel promoties in het Hebreeuws. 

Dieper in de wortels zien we AIRO, wat vissen betekent, erectie, verjonging, als het 

binnengaan van de moederschoot. De visserij staat voor van exoterische voortplanting 

overgaan tot esoterische voortplanting, en staat voor de overwinning over JOM door het 

lamsvacht tot nut te maken. Ook komt OROS, berg, van ornis, een kip, een haan. We zagen 

dat de berg opgaan stond voor de runderjacht, en hier zien wij de kippenjacht in de wortels. 

Dit is ook om de moederschoot te openen, als het beeld van de menstruatie, wat staat voor van 

het overmoedige komen tot het gefundamenteerde. Dit gebeurt allemaal vanuit de MOWED, 

het hetgeen wat door Christus verzegeld werd gehouden. 

4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde 

uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 

 

EKLEGOMAI = selecteren door de SUKKAL, 

van LEGO = onderwijzen, commanderen, richting geven, bij de naam roepen, 

door MOWED, door oorlogs, jachts en overwinnings-gejoel, als een oproep. 

 

Zo wordt het zegel van Christus verbroken, en van Efeze. 

 

BOVEN de grondlegging der wereld. 

KATABOLE = zaadlozing in de moederschoot 

= het laten degraderen, KATABALLO (in de jacht/ oorlog) 

 

in AGAPE, wat feesten betekent, wat dus de seizoenen zijn van de MOWED, en wat vaak 

wordt misvertaald in liefde. In het Hebreeuws is liefde een ander woord voor moederschoot. 

 

5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen 

te worden, 

voorbestemd als PROORIZO, geselecteerd, gelimiteerd en gedefinieerd, wat weer op Efeze 

slaat, op de AMAD, door de tijdwijzer van de MOWED. 

HUIOTHESIA = aangenomen als slaven. 



Komt van : TITHEMI = neerknielen, dienstbaar zijn 

Door de MOWED, wat dus telkens weer misvertaald wordt in Jezus Christus. 

Door de THELEMA, het besnijdenismes, de vissersdolk/ speer, 

De strijd tegen JOM wordt dus voortgezet. Het lamsvacht neemt een belangrijke plaats in in 

Efeze. Dit is als de slagtand van de BEHEMOTH, als een beeld dat de Leviathan is 

overwonnen. De misvertaling 'Jezus Christus' wordt dus gegrepen en wordt weer teruggeleid 

tot dat wat het oorspronkelijk voorstelde voordat het werd misvertaald : een Levitisch wapen, 

jachtgerei, een tijdschijf van Levitische vruchtbaarheid. 

6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 

 

DOXA = de openbaring van SUKKAL, het oordeel aan de MOWED-paal, de openbaring van 

de vagina (pater), de neerdaling van de KRA, de Levitische gnosis, waarin alles zijn plaats 

vindt. 

 

Van Gods genade = charis = veevet = gaven van de gnosis = toestaan, onder controle hebben 

= de EPHESOS/ AMAD, de slavernij, waar wij ingesmeerd zijn met veevet in de 

moederschoot/ agapao. 

 

7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke 

genade. 

 

APOLYTROSIS = betaling/ afbetaling 

komt van LYTRON 

= betaling voor slaven en gevangenen 

= afbetaling van schuld 

komt van LYO 

= iemand losmaken die vastgebonden was 

= scheiding 

= bevrijding uit een gevangenis 

= verbreking van samenkomst 



 

hebben wij verlossing, APOLYTROSIS 

hebben = ECHO 

= bloedbanden hebben door heilig bloedvergiet van vijandelijk vee. 

Conclusie : door oorlogsvoering tegen boze geesten worden wij verlost en worden nieuwe 

bloedbanden gelegd. 

 

LYO 

= wets-ongeldig verklaren 

= smelten, oplossen 

 

'bevrijding van zonden' = APHESIS van PARAPTOMA. 

PARAPTOMA heeft wortels in PETHOMAI = vliegen, gevleugelden. 

'bevrijding van kippen' = kippenjacht 

 

Dit is waar AIMA voor staat, wat misvertaald is in 'bloed'. 

AIMA is een werkwoord in zichzelf. 

 

Dankzij de rijke genade, ploutos van charis = rijkdommen van veevet. 

 

8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht. 

 

Overvloed = PERISSEUO, van PERAN = aan de andere kant, over 

van PEIRO = doorsteken, piercing 

 



SOPHIA = de gnosis opgesomd in spreuken, principes en wetten, de kracht om gnosis te 

organiseren, 

van SOPHOS = geoefend in het geschrevene, onderwezen 

= het plan van de gnosis, de strategie 

= filosofie 

In het OT is dit de SAPPIL, de regerende gnosis, het saffier, de troon. 

 

9 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te 

verwezenlijken en zijn besluit, 

 

onthuld = openbaring van de gnosis door de esoterische voortplanting/ sexualiteit. 

Mysterie = MYSTERION = de verborgen betekenis van een spreuk in het OT, van een 

visioen of een droom 

van MUO = de mond sluiten 

 

mysterie van zijn wil, staat er in sommige vertalingen, van THELEMA, het besnijdenismes, 

vissen, wijzer van de MOWED 

 

die naaktgemaakt is. 

 

 

 

Hoofdstuk 20. De Strijd Tegen ERGON, De Ontmaskering Van De Jezus-Geest In Efeze, En 

De Openbaring Van De Sleutels Van Efeze 

 

 

 

 



 

Efeze 2 

 

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger 

gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de 

macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 

 

overtredingen = PARAPTOMA, wat in de wortels betekent : vliegen, gevleugelden, kippen = 

LEVIATAN, oftewel Jezus Christus. 

zonden = HAMARTIA = het complex van collectieve zonden 

overste = ARCHON = prins 

macht = EXOUSIA = mannelijke superioriteit in de grondtekst, voorhangsel waarmee de 

vrouw zich bedekt 

lucht = AER = lagere, dichtere lucht, het gebied van de materie 

 

geest = pneuma = in de grondtekst 'de Heilige Geest' 

in de kinderen van de ongehoorzaamheid = HUIOS van APEITHEIA 

APEITHEIA komt van PEITHO = zij die overtuigen te geloven in woorden 

HUIOS = zoon des mensen, zoon van God = Jezus 

 

Hier worden Jezus en de Geest door Efeze in de diepte van de grondtekst ontmaskerd. De 

'overste van de macht der lucht,' of the 'prins van de kracht van de lucht' is Jezus, wiens Geest 

in de kinderen van de ongehoorzaamheid werkt, zijn volgelingen. 

 

In Efeze wordt de EUGGALION gepredikt, wat in de grondtekst seizoenen-loon betekent. 

KRA is het seizoenen-loon van de gnosis van de Levieten. KRA komt alleen als je het 

verdient. Er moet voor gewerkt worden. Er moet oorlog gevoerd worden, en de jacht moet 

gedreven worden. 

De EUGGALION (KRA) van SOTERIA 



SOTERIA = redding, instandhouding, de Messiaanse reis door de vagina tot de 

moederschoot, bevrijding van de molesteringen van de vijand. 

KRA komt vrij in de reis tot de moederschoot. Dat is dan wat het ware evangelie is : loon van 

de gnosis. Jezus Christus, de archon van de luchtgeesten, is het voorhangsel van de 

moederschoot. 

 

3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, ANASTREPHO, in de begeerten 

van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van 

nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 

 

ANASTREPHO betekent 'alles omgedraaid'. Wij waren onder de macht van de luchtgod, 

onder de macht van de kippen, LEVIATAN. Zij hadden alles omgedraaid. LEVIATAN staat 

voor LEVI onder de macht van de ATEN, de Egyptische, monotheistische zonneschijf. LEVI 

moest bevrijd worden van de ATEN, de staf van Horus. 

 

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft 

liefgehad. 

 

Grote liefde is in het Hebreeuws 'grote moederschoot', RACHAM. Liefgehad, agapao, is 

binnengenomen : 

 

Godin (THEOS) echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om haar grote moederschoot, 

waarmede Zij ons heeft binnengenomen. 

 

5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – 

door genade zijt gij behouden –, 

 

Wij waren dood door de kippengeesten, de overste van de lucht, Jezus. Wij werden 

opgeroepen door de MOWED, door CHARIS, dierenvet, zijn wij behouden, door de gaven 

van de gnosis, de zalvingen van de wapens en het jachtgerei, oftewel door toegestaan worden, 

door gelimiteerd te worden, door EFEZE, AMAD. 

 



Behouden = sozo, een ander woord voor SOTERIA, oftewel dichter tot de moederschoot 

komen. 

 

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 

 

Door de gaven van de gnosis komt gij tot de moederschoot, door pistis, horen en 

gehoorzamen. 

 

9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 

 

Dit is een verschrikkelijk misvertaald vers. Hierdoor worden mensen lam gehouden in Jezus 

Christus alleen, in monotheistische eredienst. 

Werken = ERGON = het zakenleven, het proberen te verkopen van een product, oftewel de 

Evangelische markt die een mark van religie heeft gemaakt, door de zogenaamde buzz-

woorden. Dit is tegengesteld aan de Levitische handel in de onderwereld. Wij worden niet 

gered door de materiele religieuze handel van de MAMMON. Wij moeten ERGON 

overwinnen. 

 

Het Levitische geld bestaat uit TRAB-AIMA-KRA, als loon van de gnosis, bestaande uit 

bloed van de vijand en veevet, gaven van de gnosis. 

 

APOLYTROSIS = betaling/ afbetaling 

komt van LYTRON 

= betaling voor slaven en gevangenen 

= afbetaling van schuld 

komt van LYO 

= iemand losmaken die vastgebonden was 

= scheiding 

= bevrijding uit een gevangenis 



= verbreking van samenkomst 

Dit is waar KRA voor staat, het Levitische evangelie. Het is komen van ERGON tot KRA. 

9 niet uit ERGON, de Baylonische markt, opdat niemand roeme. 

Roeme = kauchaomai = de glorie hebben in een ding (geld, producten), de glorie hebben 

zonder reden. 

10 Want zijn maaksel zijn wij, AAN de MOWED geschapen TOT het vertrappen van 

ontmaskerde markten, die God tevoren bereid heeft. 

Want zijn maaksel zijn wij, AAN de MOWED geschapen TEGEN de ontmaskerde ERGON, 

die God tevoren bereid heeft, om die te vertrappen. 

ERGOIS AGATHOIS wordt vaak als 'goede werken' vertaald, maar betekent ontmaskerde 

markten van mensenbehagenis. 

 

 

 

Hoofdstuk 21. Sleutels Van Korinte 

 

 

 

 

 

1 Korinte 1 

 

7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de 

openbaring van onze MOWED. 

 

apo-kalypto 

 

apo = uit, door 



kalypto = krypto = verborgen = ontsnappings teken = klepto = stelen 

 

2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in MOWED, de geroepen heiligen met 

allen, die allerwege de naam van onze MOWED aanroepen, hun en onze Heere. 

 

Gemeente, kerk = 

Ekklesia = roeping, samenkomst van de Israelieten 

MOWED = roeping, tent van samenkomst 

= lichaam van mowed 

wij moeten worden zoals MOWED 

 

9 Godin is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap door MOWED. 

 

Koinonia = gemeenschap = MOWED 

 

geroepen tot MOWED door MOWED. 

 

Godin is PISTOS = horen en gehoorzamen = EPHESOS = boom des levens 

die u roept 

tot gemeenschap, MOWED = sociologie, sociologische gnosis. 

 

10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze MOWED: weest allen eenstemmig en 

laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van 

gevoelen. 

 

Dit vers is één van de ergste misvertalingen, gebruikt om mensen in de kerk te houden, en 

onder de eenheid van het kerkelijk gezag. 'Laat er geen verdeeldheid zijn onder u,' zeggen ze 

dan, terwijl SCHISMA betekent : verdelen van de huur, de handel in het evangelie. In die zin 



staat er dat je niet de mensen die tot je peperdure kerkgebouw komen mag laten opdraaien 

voor de huur. 

 

KATARTIZO is 'visserij' in de wortels, als tezamen komen voor de visserij, in de GNOME = 

gnosis van het oordeel, in de ARREN = gnosis van de esoterische voortplanting, de 

verjonging, het lamsvacht, de overwinning over Jezus Christus, Jom. Dat is de ware oproep 

tot eenheid. 

 

13 Is Christus gedeeld? 

 

MERIZO = verdeeld als in de distributie van een product. 

 

De scheidings-jager, de MAZONA, waarschuwt tegen de handel in het religieuze. 

 

24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus/ 

MOWED, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 

 

Wijsheid = sophia, SAPPIL 
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Hoofdstuk 1. Efeze – De Terugkeer Tot De Moeder Schoot 

 

 

 

 



 

In Daniel wordt voorspelt dat de Griekse geest verslagen zou moeten worden. Griekenland 

moest veroverd worden, oftewel het komende Griekse NT. Het Grieks moest weer in goede 

samenhang met de Israelitische, Levitische en Aramese wortels. De boom des levens, 

EPHESOS-AMAD werd geroofd, en bedekt. Dit was de moederschoot van de gnosis. 

 

Efeze 5 

 

22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Heere, 

 

HYPOTASSO betekent 'verantwoording dragen voor,' en 'meewerken met.' De elite heeft dit 

dus weer selectief misvertaald om de vrouwen als slaven van de man te houden, omdat de 

elite de vruchtbare moederschoot vreest. HYPOTASSO brengt het vrouwelijke dus op één lijn 

met de man, en zelfs als een moederlijke functie over hem. Daarom staat er 'zoals de Heere,' 

omdat de Heere onze moeder is. 

 

'Vrouwen, weest verantwoordelijk (wees een moeder) over uw man zoals de Heere (os to 

kurio),' 

 

Hiermee is één van de grootste vloeken van het NT verbroken. 

 

23 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. 

Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 

 

KEPHALE is het hoofd van mannen en dieren in de grondtekst. Het staat voor 'belangrijk'. De 

man is belangrijk voor de vrouw, daarom moet zij verantwoordelijkheid over hem dragen als 

een moeder. KEPHALE komt van KAPTO, wat grijpen betekent. KEPHALE wordt ook 

gebruikt voor het hoofd, de scalp, van Johannes de Doper. De vrouw heeft het hoofd, de scalp, 

van de man gegrepen, zodat zij via de gnosis contact met hem heeft en over hem is gesteld als 

moeder. De vrouw heeft de man besneden, gescalpeerd, opdat hij de gnosis zou ontvangen. 

Dit is natuurlijk een metafoor. Wij moeten ons onderwerpen aan moeder God in ons. 

 



“want de man is belangrijk voor zijn vrouw, evenals MOWED belangrijk is voor de tent der 

samenkomst (het lichaam van de MOWED). Dit is SOTER, de Messiaanse reis door de 

vagina tot de moederschoot.”  

 

24 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in 

alles. 

 

Onderdanig is weer HYPOTASSO, wat 'verantwoordelijkheid dragen voor' betekent : 

 

“Welnu, gelijk de tent der samenkomst verantwoording draagt voor de MOWED, zo ook de 

vrouw voor haar man, in alles.” 

 

25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor 

haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het 

woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets 

dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 

 

In Hebreeuwse context betekent dit : Mannen, heb contact met uw vrouw door haar moeder 

schoot (RACHAM = liefde, moederschoot), zoals MOWED zich overgaf aan de tent der 

samenkomst, als aan de moeder schoot, om haar te heiligen = HAGIAZO = onderkennen. 

Zonder vlek. Vlek = SPILOS = oppervlakkige, vraatzuchtige mannen, oftewel de mannelijke 

suprematie. Dit zal door in te gaan in de moeder schoot weggewassen worden. Zonder rimpel. 

Rimpel = Rhytis = naar zichzelf toetrekken, naar één punt, redder, wat slaat op de 

eerzuchtige, egoistische, aandachtszieke, monotheistische Jezus Christus cultus. Dit zal ook 

weggewassen worden naar mate van de moederschoot. 

 

31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die 

twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op 

Christus en op de gemeente. 33 Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó 

liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. 

 

Zoals deze verzen zelf zeggen is dit een groot geheimenis, met een verborgen betekenis. Het 

gaat over Christus en de gemeente. Het verlaten van 'de vader en de moeder' is de oorsprong 

in de grondtekst, waar hij vandaan komt. 

 



'en de vrouw moet van haar man wegvluchten, door vreemde alarmerende gebeurtenissen, 

gewaarwordingen en visioenen, PHOBEO' staat er in de grondtekst. 'De gemeente zal van 

Christus wegvluchten door vreemde alarmerende gebeurtenissen, gewaarwordingen en 

visioenen, PHOBEO.' Het verlaten van de vader en de moeder, de oude kerk-orde, de oude 

geloofs-orde, betekent hetzelfde. De man verlaat zijn valse oorsprong, Christus, Geest, God 

de Vader, om tot de vrouw te komen, die ook zijn nieuwe moeder is, oftewel de moeder 

gnosis, de moeder god. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. De Wapenrusting Van Efeze 

 

 

 

 

 

Efeze 6 

 

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser, borsttuig, 

ribben, THORAX, der gerechtigheid, 

 

De borst van het offervee, de ribben, is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van 

CHAZAH : zien, profeteren. CHAZEH is de valse borst, oftewel de valse profetische 

beweging die de profeten moeten overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 

10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het tot een eeuwige inzetting is aangesteld. Wij moeten ons 

bewapenen met de ribben van de vijandelijke jachtprooi. Wij moeten ons bewapenen met 

CHAZEH. Dit is onze wet van de gnosis. Wij kunnen dit dragen als een borsttuig. 

Omgord = perizonnymi = in de wortels een slavenjuk (zygos). 



Waarheid = aletheia = van de gnosis 

De THORAX is dus de ribbenkast, zoals dit ook in de anatomie zo wordt genoemd. Er zijn 12 

paar ribben in een mens. De twaalf rib-lagen verwijzen naar de twaalf stammen van Israel die 

de priester als een borsttuig moest dragen. Dit gebeurde als EBEN, stenen, maar EBEN 

vertaald ook : harde objecten van de vijand, ook harde lichaamsdelen. De EBEN is de 

veroverde ribbenkast van de vijand. Dit werd als borsttuig gedragen, als de THORAX, wat 

ook letterlijk ribbenkast betekent. De ribbenkast staat voor vruchtbaarheid. Vanuit de rib werd 

de vrouw geschapen. In het OT werd de vijandelijke ribbenkast ook genoemd borsttuig van de 

gerechtigheid, als een priesterlijk item, of van de tijd van het oordeel. De twaalf ribben paren 

stonden voor de onderverdeling in tijd, en hadden dus een plaats in de MOWED, de heilige 

tijdschijf. Hier komen ook de twaalf discipelen vandaan. 

 

17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 

 

Zwaard = machaira = groot mes voor het slachten van vee in de grondtekst 

Dit moet dan zijn het slachtmes van de gnosis. 

 

16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van 

de boze zult kunnen doven. 

 

Schild is THRYREOS, wat ook 'opening' kan betekenen, als van een valstrik of net. 

THYREOS, valstrik, net, des geloofs, van PISTIS, oftewel van slavernij. De vijand moet 

gevangen genomen geworden worden, en tot slaaf worden gemaakt, van de gnosis, opdat de 

wetten van de gnosis worden opgericht en uitgevoerd. Ook betekent het onze eigen slavernij 

tot de gnosis, als vechtslaven. 

 

Galaten 4 

 

3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. 

 

Wereldgeesten = stoicheion van de kosmos 

stoicheion betekent eerstelingen en prosperity. 



Kosmos betekent de goddeloze meerderheid, de regering 

De stoicheion, de eerstelingen, moeten overwonnen worden. Dit gebeurt door het feest van 

het offeren van de eerstelingen, het pinksterfeest. 

 

Onderworpen = douloo = slaaf zijn van 

Wij waren slaven van de eerstelingen, van de stocheion, van Jezus, de Vader en de Geest. 

Het pinksterfeest als offerfeest is het feest waarin de gnosis wordt uitgestort. Wij ontvangen 

de gnosis als een loon. Dit loon wordt zorgvuldig afgewogen aan onze oorlog, jacht en 

offering. 

 

26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. 27 Want er staat geschreven:  

Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want 

talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft. 

 

Onvruchtbare = EREMOS = de wildernis. 

Degene die een man heeft is degene die Jezus Christus volgt, de bruidegom. Zij zitten vast 

aan een huwelijkscultus, terwijl de ware moeder met de meeste kinderen de wildernis is. Het 

hemelse Jeruzalem is geen stad, maar een wildernis. Dit is ook de eenzaamheid. 

 

Galaten 4 

 

5 Wij immers verwachten door de Geest de hoop der gerechtigheid, door het geloof, waarop 

wij hopen. 

 

Hoop = ELPIS = verwachting van het kwaad, oftewel de verwachting het kwaad te veroveren 

en te bezitten. Dat was ook het idee van het borsttuig der gerechtigheid. Wij hebben de 

gestolen bezittingen van de vijand nodig om verder te komen. Door het geloof = door heilige 

slavernij. 

 

6 geloof, door liefde werkende.  



 

'Heilige slavernij, door de schoot van de moeder gnosis werkende.' 

 

22 Maar de vrucht van de Geest is : 

 

In Hebreeuws/ Griekse context gaat het hier om het Vlees van de Gnosis, en niet om de 

vruchten van de Geest. Wij zijn niet geroepen om vruchten te eten, maar om oorlog te voeren, 

en jacht, om te offeren, en het vlees van de vijand te eten. 

 

25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 26 Wij 

moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 

 

Hier gaat het om leven door de gnosis. Het spoor houden in de gnosis is in het Grieks een 

strijder zijn van de gnosis. Wij moeten niet praalziek zijn, KENODOXOS, ijdele glorie, glorie 

zonder reden, leeg. Het is dus GNOSIS tegen KENODOXOS, GNOSIS tegen GEEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. De Verovering Van Nazareth 

 

 

 

 



 

Wij hebben met de vijand te maken. Wij moeten de vijand veroveren, want de vijand heeft 

delen van ons gestolen. Wij moeten Efeze innemen, want dit is bezet door de vijand. Ook 

moeten wij Korinte innemen en Galatie, en Nazareth. Het gestolene is gecodeerd door de 

vijand, dus wij moeten dit weer de-coderen en re-coderen, terugleiden tot het oorspronkelijke, 

laag voor laag. 

 

Jezus, het slappe, verdraaide, foutieve aftreksel van de Levitische MOWED, de Adamitische 

phallische speer, en het gehele twee-geslachtelijke YAD-mysterie, als het evangelie van het 

OT, wilde de discipelen tot 'vissers van mensen' maken, maar in de grondtekst slaat dit op 

'vissers van zakengeesten'. Het is eigenlijk heel simpel. We moeten kiezen tussen het doen 

van zaken, of het doen van de gnosis. Deze zakengeesten hebben 'eerzucht' als wortel, het 

gezien willen worden. Hierdoor veranderen zij in vissen. De MOWED rekent met hen af. Dit 

is ook een deel van de Efezische wapenrusting. Het schild is ook een net in de grondtekst, een 

opening. Het heeft niet alleen maar met afketsen te maken, maar ook met innemen, 

binnennemen. 

 

Mattheus 5 

 

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet 

gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 

 

Sommige christenen geloven dat doordat Jezus de Wet vervulde we geen wet meer nodig 

hebben. Anderen geloven dat Jezus die juist oprichtte door het te vervullen. PLEROO 

betekent in de grondtekst 'het uitleggen van gezegdes en spreuken.' De MOWED die door de 

Jezus Cultus was ondergesneeuwd is ervoor om de esoterische betekenis, diepere betekenis, 

van de wet te laten zien. Profeten betekent in de grondtekst de uitleggers van orakels en 

verborgen dingen. MOWED vervulde de Wet en de Profeten in die zin dat MOWED ze 

tezamen bracht. 

 

29 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt 

immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna 

geworpen wordt. 30 En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en 

werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je 

lichaam naar de Gehenna gaat. 

 



Uitrukken, EXAIREO, betekent redden, bevrijden in de grondtekst, en selecteren. Dit heeft te 

maken met aandacht schenken aan, opvoeden. Dit komt van HAIREO, een taak geven, wat 

komt van AIRO, visserij. De MOWED was al bezig om vissers te maken. Dit was een 

onderdeel in de strijd tegen boze geesten. 

 

'werp het weg' is BALLO, wat 'innemen' betekent, 'ergens voor aanstellen', en 'onder iemand's 

opvoeding stellen,'. Ook betekent het 'tot de rivier brengen', juist omdat dit te maken had met 

het iemand functioneel maken voor de visserij. 

 

Oog betekent ook het vermogen van kennis, in het verstand, en simpelweg slaat deze passage 

op het belang van het opdoen van de kennis van de visserij. 'Verliezen' slaat op 'toewijden' in 

de grondtekst, APOLLYMI. Het is beter jezelf toe te wijden, af te zonderen, dan dat je de 

samenkomst de vernietiging in helpt. 'Als je rechter oog je op de verkeerde weg brengt' 

betekent als je plaats van eer en autoriteit je anderen verkeerd laat beoordelen. 

 

Dit is juist om los te komen van de zakengeest, de eerzucht. Rechter hand komt op hetzelfde 

neer, maar dan gaat het om door je creativiteit en door hulp van anderen mensen verkeerd 

beoordelen, als reden waarom je je moet toewijden en afzonderen. 

 

Mattheus 6 

 

11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

 

ARTOS is niet gewoon brood, maar betekent voedsel. In de wortels betekent het visserij, 

AIRO. We hebben hier dus te maken met boze geesten in de vorm van vis wat wij moeten 

eten, als een noodzaak. 

 

'Geef ons heden ons dagelijkse vis.' 

 

Mattheus 7 

 



9 Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? 10 

Of een slang, als het om een vis vraagt? 

 

Weer is ARTOS in brood vertaald, terwijl het vis betekent. Steen, lithos, is het lichaam van 

Christus in de grondtekst. ' Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een vis vraagt, 

het lichaam van Christus zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? 'Iemand' is de 

zakenman. Zakenmensen geven hun kinderen onschuldig bloed en vlees te eten, waar de hele 

Jezus Christus cultus voor staat. En dat terwijl het kind de zakengeesten in visvorm moet eten. 

Hier wordt weer het verband gelegd tussen Jezus en de slang, Leviathan. Christenen geven 

hun kinderen gevaarlijke slangen in plaats. 

 

11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te 

meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. 

 

Vader is het selectief vertaalde PATER, wat dus oorsprong betekent, het vruchtbare 

oerbeginsel, de moederschoot en vagina. 

 

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime 

poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw is de poort die 

naar het leven leidt, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. 

 

De nauwe poort waardoor wij naar binnen moeten gaan is PYLE, wat in de Griekse 

grondtekst letterlijk de poorten van de hel betekent. Dit is een gevangenis, ook een andere 

staat van realiteit. 'Nauw zijn de hellepoorten die naar het leven leiden.' Leiden = APAGO = 

naar het gerecht, gevangenis, bestraffing geleid worden. Vinden = HEURISKO = tot kennis 

van God komen, God leren kennen. HEURISKO is dus het komen tot de gnosis. 

 

Mattheus 11 

 

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen 

voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 

onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en 

niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 

iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.  



28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

Vader komt van PATER, de oer-vruchtbaarheid, de vagina. 'Geopenbaard aan eenvoudige 

mensen,' wat babies in de grondtekst is, kleine kinderen. Het juk is 'goed voor gebruik', 

CHRESTOS, wat in de wortels terug leidt tot de afgrond, ook een beeld van de vagina. 

Manthano = leren = in kennis, gnosis, vermeerderen. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. De Overwinning Over Het Rode Paard 

 

 

 

 

 

De Levieten aanbaden schuld als iets abstracts, niet concreet. De schuld riep hen op om te 

offeren, om te strijden en te jagen. De abstracte schuld had verschillende betekenissen, en 

bracht hen in contact met de moeder gnosis. Het was een dualistisch principe, zoals de 

Tlazolteotl cultus van de azteken. Schuld was voor de Levieten een belangrijk medicijn. Al 

deze geheimenissen komen van de dieptes van het paradijs, de westelijke kant. De mens viel 

in de dieptes van het oosten, maar moest naar het westelijke paradijs. Het westelijk paradijs is 

nog steeds gecodeerd in het Amazone gebied in het Westen, in het Indiaanse Amerika 

vandaag de dag. 

 

Ook de Levieten moesten naar het Westen. 

 

De hele Jezus Christus cultus wilde de schuld dus afdekken, zodat de Levieten hun weg tot 

het westen niet zouden kunnen vinden. In het Sranan Tongo, één van de talen van het 



Amazone gebied, wat ook veel in Suriname wordt gesproken, wordt de Leviet ook wel 

PIAIMAN of PIAI genoemd. PAIMAN staat voor schuld, betaling en beloning. Een man op 

zichzelf wordt ook wel NENGRE genoemd, wat ook op een jongen kan slaan. PAI staat voor 

offer. 

 

In het Orions een priester is een Sioux, een Su of Suw, wat ook Aramees is voor Esau. Esau, 

Suw, betekent ook priester in de wortels, ASAH. Suw was een priester van de Meownah, de 

duistere priester-tent van de Amazonen, een plaats en hol van wilde dieren, zoals ook Iyowb 

dat was. Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de 

moeder God was opgegaan voor de ossenjacht, buffeljacht, om de rund te overwinnen, 

oftewel om te komen van het afgeslotene tot het voortgaande. 

 

De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 

'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige 

scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. De Israelieten moesten tot het Hettitische geheim 

komen, 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' Suw beeldde dit uit. Suw veroverde 

het mes van de besnijdenis veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth, een boze geest 

in de vorm van een oer-rund. Suw moest door deze scheiding heen, met als gevolg dat de 

Moeder God hem haatte. Dit werd verzegeld door de kruistocht van Jezus waarin hij verlaten 

werd door de Vader God, Yahweh. 

 

De toorn en haat van de Moeder God rustte op Suw, als de heilige scheiding. Levieten vereren 

deze scheiding. Er is een wet van scheiding om de gnosis te ontvangen. Haat brengt ons veel 

verder dan valse liefde, Jove, de Romeinse heersende god. Haat openbaart, terwijl liefde alles 

dooft en verblind. Door de haat werd Suw de priester van de Moeder God, een Iysh, wat 

vechtslaaf betekent, en ook kampioen, overwinnaar. Suw was gemaakt om te overwinnen als 

jager, maar hij was overwonnen door de Meownah, de tent van de Moeder God. 

 

God draagt Suw op om te jagen voor de 'grote vrouwen' (Amazonen) en haar welpen, het 

kamp (KEPHIR). Hij moest hen MAZONA verschaffen, wat erop duidt dat zij van hem waren 

gescheiden, maar hij was nog steeds aan hen verbonden voor slavendienst. Dit gebeurde in en 

rondom de tempelplaats, de MEOWNAH, de zwarte tempel. Hier komen dus alle verborgen 

duisternissen van het Oude Testament aan hun trekken. De TOWRAH, een opperhoofd van de 

'grote vrouwen', van de Amazonen, de wet van scheiding, had Suw veroordeeld, door het 

abstracte Tlazolteotl principe, oftewel het Levitische schuld-principe. Als wij enig contact met 

Moeder God willen hebben, dan gaat dat door deze wet, de scheiding van het goddelijke. 

Jezus ging hier doorheen, afgescheiden van Vader God, Yahweh, de God van mannelijke 

suprematie, in de donkere nachten van Getsemane en Golgotha, om de scheiding van de 

Moeder God te verzegelen. Ook Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding, en het Boek des 

Levens, het boek van de moederschoot, en van de overwinning over het lam, is ook een boek 

van scheiding in de grondtekst. 



 

Wij moeten komen tot de duistere OHEL, tent, de MEOWNAH. 

 

We moeten zorgen dat we leven vanuit de MEOWNAH, de duistere tent des Heeren. 

 

Omdat overmoed nog steeds een erg gevaarlijke macht kan zijn in deze gebieden, is het 

belangrijk dat wij de ALAM-kraal in onze ANAQ hebben, of als een extra snoer. ALAM is de 

heilige stomheid. Zo kan alleen God onze mond openen. 

 

Overmoed is belangrijke jachtprooi. TRAB, TARBA is trots, overmoed en offerdieren-vet in 

het Aramees. Dit moesten de Levieten offeren. In het Orions is dit een aparte groep van vee, 

een soort reuzen-buffaloes, iets groter dan de buffaloes die wij kennen op aarde. Suw werd 

bekleed met dierenhuiden, OWR, als een bewapening. Wij moeten de huiden van de TARBA 

dragen om veilig te zijn tegen de TARBA en niet door hen bezeten te raken. Ook droeg Suw 

dieren-beenderen voor dat doel. 

 

Als Suw zijn hoofd zou verheffen, zouden de Amazonen van de MEOWNAH jacht op hem 

maken. Trots werd absoluut niet getolereerd, dus moest Suw voor zijn eigen bescherming 

jagen op de TARBA, de Orionse demonische reuzen-buffaloes. Anders zouden zij bezit van 

hem nemen, en dan zou hij in problemen komen met de Amazonen, de goddelijke of 'grote 

vrouwen'. Zij zouden bij de minste trots jacht op hem maken en hem gevangen nemen. Trots 

is 'ontsnappen uit de heilige gevangenschap.' Trots maakt korte metten met de heilige 

slavernij. De Amazonen zouden hier geen genoegen mee nemen. 

 

De Amazonen zouden de Toorn op hem vergroten, de RUGZA, de goddelijke gezonden 

kastijding/ straf/ oordeel waardoor hij als een bevende wordt. Steeds nieuwe wapenrustingen 

zouden tegen hem komen. 

 

In het Aramees wordt het duidelijk dat elke ontsnapping (SILHY) een diepere duisternis 

(grotere kastijding) is, als een put waarin hij valt. De Amazonen hadden hem bekleed met 

dierenhuiden, scalps, en voorhuiden van dieren (MSEK). De Amazonnen hadden hem 

gemaakt van pezen, zenuwen en mannelijke geslachtsdelen : GYAD, GYADA. Suw kreeg 

precies dezelfde behandeling als Iyowb. Beiden waren zij priesters van de MEOWNAH. 

 



De christelijke 'engelen' kwamen om de Amazonen, de 'grote vrouwen' verborgen te houden. 

Dit deden ze door de mannelijke suprematie en door het demoniseren van demonen. De 

engelen waren valse lichtbrengers om de duisternis te verzegelen. Zij kwamen om te 

verblinden. Dit was ook het werk van Jezus de Lucifer, de morgenster. 

 

Suw was besneden op de top van zijn hoofd (scalpering), en dat mocht niet meer teruggroeien, 

want dan zou hij een probleem hebben met de Amazonen. 

 

Engelen, aggelos, komt van agele, wat vee betekent, ossen. Suw moest de Amazonnen-berg 

van Eden, DN, vagina (Aramees) opgaan om de engelen te overwinnen, door de buffeljacht. 

Dit werd esoterisch uitgebeeld door zijn overgave aan de Hettitische vrouwen, de Hettitische 

gnosis. 

 

Trots, overmoed, TARBA, oftewel offerdier-vet, bedekt de ingewanden, de GEWAY, de 

hebzucht. Wij moeten dus de TARBA overwinnen en vandaaruit de GEWAY. 

 

God was voor Suw als een wild dier, de stam van grote vrouwen, de duistere, verre gnosis/ 

kennis van Orion. Oordeels-profeten waren apart gezet in toorn. Er was geen ontsnappen aan. 

 

God is in de hogere levels verre van romantisch, maar een wild dier. Romantiek is een zegel. 

God kan niet getemd worden. God temt de oordeels-profeet. De oordeels-profeet moet zich 

laten bewapenen door de Amazonen. God beschouwde en behandelde Suw als een vijand, net 

als Iyowb. Hij werd door de Amazonen neergejaagd en naar hun hol gesleept. Iyowb was in 

de grondteksten door gevaarlijke wilde dieren van Orion aangevallen, en zo was Suw. Dit 

waren geen aardse wilde dieren, maar goddelijke wilde dieren, als monsterachtige hyena's van 

Orion. 

 

God beschouwde hen beiden als vijand, BELDBAB. 

 

Hun huid moest geschonden (besnijdenis, scalpering, piercings etc.) worden, zodat ze Moeder 

God zouden zien, visioenen zouden krijgen. 

 

Deze visioenen zouden de wapenrusting en de jachtrusting, en het juk (teugels), naar een 

hoger level van dogma brengen, doctrine. De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke 



lichaam van de onderwereld vormen moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de 

Amazonen. Deze uitrustingen bestaan ook uit ringen en piercings (juwelen) – KELIY. 

 

De uitrustingen gewonnen uit de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. 

 

Woorden worden voor eeuwig in KEP, KEPA (juwelen, hagelstenen in het Aramees) gekerfd, 

als merktekenen.  

 

Door dit process komt de volgroeiing, volmaking, het naar een hoger level gaan. Door pezen, 

zenuwen en bloedvaten worden de mannelijke geslachtsdelen aan elkaar verbonden om het tot 

een hoger geheel te brengen. 

 

De vee-huiden van de boze geesten moeten dus geschonden werden, gesneden, zodat de basis 

van profetie gelegd kan worden, en er groei zal plaatsvinden in profetie. Hierdoor worden de 

Amazonen ten volle hersteld. Dit is waarom de Amazonen jacht vereisen, strijd tegen boze 

geesten, en schending van de huiden van deze geesten. Onze messen mogen niet rein zijn van 

bloed. Wij moeten het jachtveld op en het strijdveld op, anders zullen onze profetische 

kwaliteiten vervagen en corrupt worden. Ook onze eigen huid moet dus besneden worden, en 

daar zullen de Amazonen zorg voor dragen. Boven alles moeten wij streven te profeteren, 

profetisch te leven, anders is alles een verloren zaak. Boven alles moeten wij streven naar de 

heilige gebondenheid en heilige slavernij om zuiver te zijn. Wij zijn niet geroepen om 

bruidegompje te spelen, maar wij worden de wildernis ingeroepen om met de wilde beesten te 

zijn. Zie daar te overwinnen en je weg te vinden. Zie daar tot de diepere esoterische sieraden 

te komen. Het leven is in de diepte een ascetisch sieraad van nauwgezette discipline, van 

ijzeren wetten waaraan niemand kan ontkomen. Het leven is geen bruiloftsfeest. De bruiloft 

was slechts een oorlogs-strategie. Het zal zijn als in de dagen van Noach : mensen eten en 

drinken, en mensen huwen, en ze hebben het belangrijkste vergeten. Ze verspillen hun zaad 

aan elke hoge boom, en hebben het goddelijke zaad, MAYIM, verlaten, en de betekenis 

hiervan vergeten. Iyowb walgde van dit leven, en van deze valse behoudenis. Hij wist dat 

deze afvalligen diep verstrikt waren in de oorlogswetten van de Amazonen. 

 

Suw lag, zoals Iyowb, tussen de Amazonen in, maar niet als een echtgenoot. Hij sliep aan hun 

voeten, maar hij werd niet als een vriend beschouwd. Hij werd in de gaten gehouden. Hij was 

een vijand, een BELDBAB, gehaat door Moeder God. Hij was een gevangene en een slaaf. 

Hij was een balling. Het priesterlijke boek van Iyowb als priester van de MEOWNAH, van 

Moeder God, is een boek van smekingen gericht aan de Amazonen, maar al wat hij kreeg was 

genadeloosheid. Diep in zijn hart walgde Iyowb van genade, van behoudenis, want wat zou 

het hem brengen ? Het zou hem alleen maar verder doen afwijken. Hij zei : 'Zouden wij het 

goede van God aannemen, en niet het kwaad ?' Iyowb had ook geleerd het lijden te 

aanvaarden. Het lijden bracht hem visioenen, het bracht hem de Amazonen. Die visioenen en 



dromen waren zo verschrikkelijk dat hij naar de wurging verlangde, naar de slavenketting. Hij 

verlangde naar Abbadown, de hel, vernietiging. Gelijktijdig werden zijn wapenrusting en 

jachtrusting en verder alle andere uitrustingen opgehoogd, maar dit was ook zijn juk. Het 

verteerde hem, consumeerde hem. Hij kreeg een nieuw lichaam, maar daarvoor moest hij door 

al deze martelingen heen. Door de kastijding leerde hij gehoorzaamheid. 

 

Alles wat de Amazonen, de grote vrouwen van Orion, hem hadden geleerd werd in hem 

gekerfd. 

 

Yirmeyah 2 : 14-15 

 

'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover 

jonge grote vrouwen (welpen van de Amazonen) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een 

woestenij gemaakt, zonder inwoners.' 

 

Het is belangrijk voor Levieten en oordeels-profeten om op te klimmen in de graden van de 

Suwitische graden. De Amazonen zullen hiertoe eeuwige inkervingen moeten maken in ons 

en onze esoterische sieraden, met de Suwitische woorden om die graden uit te beelden. 

 

Suw was een heilige necromancer, een sjamaan, die een heilige dodenreis moest maken door 

de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij moest hierbij door de nodige initiaties gaan, 

inwijdingen, uitgevoerd door de Amazonen, de grote vrouwen van Orion. Hij moest allerlei 

wilde beesten in de onderwereld ontmoeten. Dit was een soort van Suwitisch dodenboek. 

 

De bitterheid en strijd (MARAR) van Suw werd tot een spel. Zo diep was hij gekomen dat 

alles tot een spel werd. Hij begon de spel-kwaliteiten van zijn lijden te zien, als de gradiaties 

en objecten van een machig en reusachtig spel in de wildernis van de onderwereld. Suw was 

zoekende naar de troonplaats van God, de MAWTAB, de plaats van de jachtmaaltijd in het 

Aramees. De MAWTAB is de plaats waar hij werd klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, 

voor het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond werd gevuld met 

bestraffing en kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws. Op deze plaats zou Suw in 

staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit profetische liederen zouden 

voortkomen (chants) – NY in het Aramees. En hij zou God's instructies van de Orionse 

Amazonen begrijpen. Zou God met overmacht tegen hem strijden ? Nee, maar hem vullen 

met vreze, relikwieen, vroomheid, religie en de heilige cultus – DEHLETA. Ervaring zou hem 

laten overwinnen. God zou hem niet voortdurend het leven zuur maken, want God kende zijn 

wandel en dogma, zijn doctrine. Toetste God hem, dan zou hij als een verentooi tevoorschijn 



komen, hebbende de windgod/ geest overwonnen. Zijn voet zou een institutie oprichten als 

een pad. Dit was ook het pad van Iyowb. 

 

De christelijke karakteristieken zijn items van het onderbewustzijn om de mens in slaap te 

houden. Zij zijn gemaakt als sluiers. Wij moeten daarom doorreizen tot de diepere 

betekenissen en dat wat er achter ligt. Wat houdt het verborgen ? 

 

Als de sluiers van het Jezus syndroom gescheurd worden, dan worden de Orionse Amazonen 

zichtbaar. Natuurlijk was zijn naam niet Jezus. Jezus was maar een Westerse naam voor deze 

persoon. Ook was de mythologie uit het Oosten over deze man herleid van veel oudere 

bronnen over Christus-figuren. Men moest daarmee aan de gang, want men was nu eenmaal 

in die domeinen gevallen waar een vorst heerste die men Jezus noemde. Zo diep was de mens 

gevallen. 

 

Jezus verbergt de Heilige Slavernij, de Heilige Gebondenheid. 

 

De duivel had zich diep in de bijbel vastgeworteld, ook in het hele Christus verhaal. Hoe kon 

het ook anders. De mensheid was zo afgedwaald. Ze waren nog niet klaar voor het zuivere. Ze 

waren overgeleverd aan hun begeertes. Ze hadden de Amazonen verworpen en het verstand 

tot koning gemaakt. 

 

Dus Christus werd door de staat opgericht voor die taak, om mensen tot slaaf te maken aan 

het beest, opdat zij de draak zouden aanbidden. Het kruis en Christus was genoeg voor 

Babylon. De windgod moest in stand gehouden worden, om mensen verblind te houden in 

prosperity, en hen laten zijn als supermensen, allemaal voor de arena. 

 

Of je ontvangt de Amazonen, of je ontvangt Babylon. Weest onderwezen in de strategieen des 

Heeren. 

 

De Christus was opgezet door de Heks van Babylon, oftewel de Heks van Saturnus. Deze 

lagere aardse gewesten waarin wij wonen zijn in de handen van de Babylonische vorst 

genaamd 'Jezus' die deze landen heeft behekst. 

 



Waar heeft alle Christus-verafgoding toe geleid ? De arena's. Ze kwamen om verdeeldheid te 

zaaien, te leiden tot het rode paard. Christus is een angstaanjagende wolkengod, maar vult zijn 

slachtoffers ook met hoogmoed en trots. Hij is de gezalfde die komt om te zalven. Hij maakte 

vele kinderslaven. 

 

De Amazonen zullen de heks verslaan, en zal ons door Suw doen binnengaan, de graden van 

de Suwitische slavernij tot God. Deze graden worden verborgen gehouden in de Christus 

mythologieen. 

 

Veren zijn tekenen van eeuwige overwinning. Wij moeten die veren in onze tooien en 

uitrustingen dragen, om veilig te zijn tegen deze geesten. Als je een kip-geest hebt verslagen : 

Neem zijn veren ! Anders zal hij tot je terugkeren en zal het zevenmaal erger zijn. Dit is een 

grond-gevecht tegen allerlei soorten kip-geesten waarin de wolkengod schuilhoudt.  

 

Wij bevonden ons in het rijk waar de Vader aan de macht is, waar de moeder op een lager 

plan was gezet, als een slaaf. Deze Vader is de Romeinse Saturnus die zijn kinderen opat 

(Cronos in het Grieks). In het Orionse geschrift 'Zwerves' wordt er over hem gezegd : 

 

'Een grote vrouw verschijnt op de vlakte. Zij is de Heere. Zij heeft de nek gebroken van het 

Talkia bewind. Zij heeft Saturnus gezien, en hem gebroken. Hij gaat tekeer als een brullend 

varken, verslindend zijn kinderen. Volgt hem niet naar zijn hol. Hij is het zwijnenkind. 

 

Heeft u zijn horens gezien ? Hebt gij zijn slagtanden gezien ? Denkt eerst goed na voordat u 

hem aanvalt, want hij zou u eens bezeren. Niet velen durven tot hem te naderen. Leer dan van 

de spreuken van Orion en wordt wijs. Laat u bewapenen, want het zal niet slechts een jacht 

wezen. Hebt u het stoom gezien wat uit zijn neusgaten komt ? Hebt gij hem zien stormen door 

de velden, vertrappende alles wat in zijn weg staat ? Laat u dan niet bedriegen. Het vergt een 

kundig krijgsheer om hem te onderwerpen. Hebt gij zijn trots gezien ? Hebt gij gezien hoe hij 

angst zaaide in de harten van hen die rondom hem waren ? Allen hebben zij hem verlaten. 

 

De Heere heeft hem verbroken. Nu hij verwond is is hij nog gevaarlijker. De Amazonen zijn 

tot hem uitgezonden. Zij zullen haken door zijn kaken slaan, en hem trekken tot de rivier. 

Daar zal hij zinken, en voedsel van krokodillen zijn.  

 



En een wond in het mannelijk geslachtsdeel bracht de ring daar. Ja, het rustte u toe. Op de 

zevende dag zult gij Saturnus verslaan. De zesde dag is de dag van het slepen. De zevende 

dag is de dag van de kooi.' 

 

Saturnus is de god van landbouw, tijd en gerechtigheid. Wij waren allemaal op zijn fok-

boerderij opgesloten als vee vanwege vader-verafgoding. Daarom begon de jacht op Saturnus, 

na een verschrikkelijke oorlog. Richt je op de besnijdenis, de wond in het mannelijk 

geslachtsdeel, want daaruit zal de ring voortkomen. De wolkengod is het zegel wat verbroken 

moet worden, en die heeft zijn schuilplaats in de Vader, Saturnus. 

 

In het Grieks is hij Zeus, waar Jezus (Iesous) vandaan is gekomen. Dit zijn luchtgoden. Zij 

hadden te maken met het organiseren van de staat. Jezus is het gevleugelde geslachtsdeel van 

Saturnus, de Vader, wat openbaar werd, en waar de mensheid voor neerviel. De gevleugelde 

slang, Lucifer, is in de grondteksten 'ketenen met veren', en wordt in het boek Iyowb 

ontmaskerd als de Leviathan zijnde het geslachtsdeel van de Behemoth, zijnde een kip. In de 

Exodus brengt God Zijn gevleugelde slangen, zijn 'ketenen met veren', om de mens te 

bevrijden van de valse ketenen. Dit was een strijd tussen slangen, tussen slavenketenen. 

 

Het gaat er dus om terug te keren tot de Amazonen, terug te keren tot de ware ketenen, en tot 

de mannelijke geslachtsdelen van het paradijs waaruit een mens bestond. Dit moest beteugeld 

worden door de Amazonen. Suw en Iyowb hebben te maken met die goddelijke verlamdheid 

waarvanuit de vruchtbaarheid komt en de werken van God. Zonder de Amazonen mogen wij 

niet tot Suwitische gnosis komen. Toronto is een valse Suw waar men kwam door de 

Amazonen te omzeilen, door CHRISTUS-verafgoding, door de zegen van mannelijke 

suprematie. Men wilde niet de diepte in. Men ging als een idioot Christus verafgoden, zonder 

te onderzoeken wat het nu eigenlijk betekende. Men gaf zich over aan de schandelijke lusten 

van de voorouders. Er is een valse verlamdheid. Dit is een luie geest, die zich blindelings 

onderwerpt aan het gezag van de voorouders. Het is niets anders dan een voorouder-

aanbiddings-cultus. Daarom zal Orion terugkeren. Orion zal de weg openen tot de Suwitische 

gnosis. 

 

De mens kwam in het paradijs voort vanuit de Suwitische gnosis, en was beteugeld door de 

Amazonen, maar de mens vond een weg te ontsnappen, omdat de Amazonen nog in lagere 

gradaties in de mens werkte. Daarom is het zo belangrijk te groeien in Orion. In de 

grondteksten moesten de Levieten strijden tegen de AWPA, vogels, kippen (christus) en de 

YAWON, duiven (heilige geest). 

 

De mensheid kwam dus voort uit de dieptes van Suw. Maar zij werden door de demonische 

driehoek gegrepen. Zij moesten eerst deze driehoek door strategie en list overwinnen. De 

christelijke zegels moeten verbroken worden. De Suwitische gnosis is als een verentooi die 



voortkomt vanuit de beproeving. Die beproeving is Orion. De Suwitische gnosis is dus een 

verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, Orion, vanuit de jacht op de kipgeesten, vanuit 

het offeren van de AWPA. De verentooi is dus ook dat wat de goddelijke verlamdheid 

uitbeeldt, wat voorkomt vanuit de scalpering. De scalpering was altijd verzegeld door de 

doornenkroon van Christus, wat dus een machtige deur is tot de verentooi. De doornenkroon 

houdt de Suwitische gnosis verborgen, daarom is het van belang om door te dringen tot het 

mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de onthoofding van Johannes de Doper, 

en de haarafsnijding van Simson wijzen op de scalpering. Ten diepste houdt dit in dat Orion 

de besnijdenis inhoudt, wat profetie opwekt.  

 

De Suwitische gnosis kwam om het mes te brengen, de HARBA, de besnijdenis. 

 

De Bruid van Jezus, de Bruid van het Lam, was door de staat geschapen om huwelijks-slaven 

te maken tot de Babylonisch-Romeinse goden. Het was een slaven-apparaat om 

vruchtbaarheids-slaven te maken, voor het voortbrengen van nog meer demonen, als wachters 

van het Romeinse wereldrijk. Dit wereldrijk moest korte metten maken met het Indiaanse 

continent. Het Indiaanse continent beelde namelijk het oorspronkelijke paradijs van de 

onderwereld uit, waar alle geheimenissen waren opgeslagen. De indianen, die het goddelijke 

rode paard uitbeeldden, de Suwitische gnosis, moesten uitgeroeid worden. Hier zou het 

Romeinse gezag voor zorgen. 

 

Orion maakt korte metten met deze bruid en hoer, en zal opnieuw de Suwitische gnosis in het 

volk planten. Het volk zal teruggeleid worden tot de Suwitische fundamenten, om zo opnieuw 

Orion binnen te gaan. 

 

De mensheid was geworpen in de YEOR, de put van de vuurrivier, overgeleverd aan 

Saturnus, de kinderverslindende god van de Romeinen (Cronos, Moloch). Hier werden de 

kinderen tot slaaf gemaakt in deze 'poel des vuurs'. Dat wat in de lucht hangt, de Jezus-geest, 

is het geslachtsdeel van Saturnus. De aarde werd hierdoor verkracht, zoals Behemoth de aarde 

verkrachtte door de Leviathan. Jezus moest aan het hout, aan de boom, gespijkerd worden, 

zodat hij de rol van de slang van de boom der kennis in het paradijs kon uitbeelden, als 

Lucifer. In het diepere vuur werd de Suwitische gnosis verborgen gehouden. Het zegel moest 

verbroken worden. Jezus is de naam die het onderbewustzijn telkens uitsprak om ons in slaap 

te houden. 

 

Het zegel richtte een georganiseerde religie op. Lucifer had zijn troon boven die van Moeder 

God gezet. 

 



In deze dagen valt de Leviathan uit de hemelen, uit de lucht, uit de wolken, met al zijn Jezus-

artikelen. Jezus was het product dat hij verkocht, om de mensheid tot slaaf te maken, in slaap 

te sussen, opdat ze de eigen verantwoordelijkheid zouden vergeten. Jezus was het apparaat 

van de aanklager, die iedereen op zijn eigen manier kon neerzetten, om de arena compleet te 

maken. Het volk moest verdeeld en verscheurd worden, om zo de weg te banen voor het valse 

rode paard. Het valse rode paard is Horus, de Egyptische god van de oorlog, oftewel Ryan, 

tegengesteld aan het paradijselijke rode paard, het Indiaanse volk, Suw. De Suwitische gnosis 

van het rode paard is een machtige poort tot de dieptes van het paradijs, tot de westelijke 

Amazone gebieden. Het rode paard kwam om het mes terug te brengen, het mes van de 

besnijdenis. Dit mes is hetzelfde mes als het mes van de Efezische wapenrusting. Het is een 

offermes, om vee mee te slachten. 

 

Sefanja 1. 

 

2 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEEREN. 3 Ik zal 

wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte, de kippen des hemels. 

 

Dit vers is een oorlogs-verklaring aan de luchtgoden, de kipgeesten. Wegvagen is ABRA in 

het Aramees, wat ook transporteren betekent, vertrappen, inruilen en bedriegen (verraden). 

Dier is BIR, BIRA, wat vee betekent, en kippen is PARHA, PARAHTA. 

 

4 Ik zal mijn hand (YAD = mannelijk geslachtsdeel) uitstrekken tegen/ vestigen in Juda en 

tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl 

en de naam der afgodsdienaren met de priesters, 5 en hen die op de daken zich nederbuigen 

voor het heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de HEERE en zweren bij hun 

Moloch; 6 ook hen die van de HEERE afvallen, en die de HEERE niet zoeken noch naar Haar 

vragen.  

7 Zwijg voor het aangezicht van de HEERE HEERE, want nabij is de dag des HEEREN; want 

de HEERE heeft een offermaal bereid; Zij heeft zijn genodigden geheiligd. 8 Het zal 

geschieden ten dage van het offermaal des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de 

vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen. 9 Ook zal Ik te 

dien dage bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren 

vullen met geweld en bedrog.  

10 Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des HEEREN, dat er een luid geschreeuw 

zal zijn uit de Vispoort en een gehuil uit de Nieuwe stad en een luid gekraak van de heuvels. 

11 Huilt, gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronde en alle 

geldwegers worden uitgeroeid. 

 



Verderop in de wildernis moeten wij de Baal-cultus afdoen, en de Heere ontmoeten als een 

wild beest. De Amazonen kun je niet 'rondbazen'. Wij moeten lege vaten zijn.  

 

De Bruiloft kan de kastijding uitdoven. De bruiloft is waar vele boze geesten huizen, als een 

schuilplaats tegen de toorn van God. Daarom trad Sefanja hier tegenop. Troost kan werken als 

een drug. Het kan je afhankelijk maken en lui, zodat je niet groeit. 

 

Wanneer we tot de Amazonen-gnosis komen, moeten we alle huwelijks-bindingen afleggen, 

Baal achter ons laten. We moeten de MAZONA van scheidings-arbeid in ons leven 

accepteren. De Wet, de TOWRAH, is de goddelijke scheiding waar elke oordeels-profeet 

doorheen moet. Hierin sterft zijn geest af. Zo ontkomen we aan de vetmesting die in de 

fokkerij van Baal heerst. De Baal moet afbranden. 

 

De Trooster moet in ons afsterven, om aan de slavernij tot Baal te ontkomen. De oude 

profeten voorzagen de huwelijks-cultus die zou komen en zijn climax zou hebben in de Jezus 

Christus cultus en de cultus van de Heilige Geest, de Trooster, de cultus van de Bruidegom en 

de Bruid, de kerk, de cultus van Baal. Iyowb zag de Behemoth (Rachab) en de Leviathan 

komen, en God vroeg aan Iyowb die te temmen en te berijden. God vroeg hem deze beesten te 

beteugelen. De esoterie is niet vies van mythologie. Het gaat erom alles in de juiste hokjes te 

krijgen, op de juiste plaats. Mythologie is vaak onzuiver, maar bruikbaar, als een erfenis die 

gezifd moet worden. Vandaaruit mag er transformatie komen. Wij moeten hogerop komen. 

De Trooster zal je vertellen dat er niets aan de hand is met het christendom. De Trooster was 

door de staat opgezet om mensen in slaap te houden. 

Velen blijven steken bij de Trooster, en beginnen hierin een handeltje. Zo komen ze onder 

God's oordeel. De markt van de Trooster is één van de grootste en afschuwelijkste 

Babylonische markten die de wereld ooit heeft gekend, om mensen te leiden aan de voeten 

van Baal, de Bruidegom. De Trooster was er al in het Oude Egypte. Het Oude Indiaanse 

Continent (Amerika) is met haar verentooien een beeld van de overwinning over de 

luchtgoden, de vogels des hemels, en ook over de Trooster. Het is tijd dat de zegelen van de 

voorouders gebroken gaan worden. De duivel had overal zijn verdraaiingen laten 

plaatsvinden. Wij moeten onze weg hier doorheen zien te vinden, en komen tot de diepere 

structuren hierin. Zink er maar in weg, en grijp het nieuwe leven. 

Laten we beseffen dat al deze mannelijke superioriteit, de patriarchie, deze dingen als een 

code hadden opgesteld. De code moet verbroken en veranderd worden. 

 

Ben-Himmon/ Tophet, de plaats van de kinder-oorlogen (kinder-gladiatoren) moet veroverd 

worden. Hier werden kinderen aan Moloch en Baal geofferd (De kinder-etende vadergod, en 

de Heer der bruidegommen). Dit wordt ook als de poort van de hel beschreven. Deze plaats 

moet dus ingenomen worden.  



 

YEOR zal ook veroverd moeten worden. YEOR is de diepte waarin de mens na de zondeval 

terecht kwam, een plaats met vele gradaties. Deze plaats werd in stand gehouden door het 

gelegaliseerde Woord van de God van de Staat. De Levieten hadden strijd te voeren tegen het 

HSAR-vee van dit Woord, logos-geesten, en moesten dit demonisch vee offeren (letterlijk : 

aanhangsel van de lever). 

 

Amowc 4 – Koeien/ Kalveren van Basan zullen gevangen en getrokken worden door jagers en 

vissers in de grondteksten, door DUWGAH = vishaken, visgerei. In het Aramees zijn 

runderen, TOR, TAWRA, ook nauw verbonden met onreine vissen. Vissen hebben in de 

Hebreeuwse grondtekst te maken met creatie en vermenigvuldiging, vruchtbaarheid, en 

daarom met MAYIM. 

 

Amowc 5 

 

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis 

Israëls?  

26 Ja, gij droegt de tent van uw Moloch, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij 

uzelf hadt gemaakt.  

27 Dus zal Ik u in ballingschap voeren, – voorbij Damascus – zegt de HERE, wiens naam is 

God der heerscharen. 

 

Hier zien we de aankondiging van de Paulinische ballingschap, waarin de Heere hen zal 

overleveren aan de MOLOCH die zij hadden verkozen. Kijun betekent 'een beeld van 

vestiging', oftewel zij zouden gedreven worden tot het beeld van het beest, de 66-Bijbel. De 

komst van Jezus Christus en van Paulus was het oordeel over een ongehoorzaam volk. Zij 

werden tot deze slavenmeesters aangesteld. 

 

Tsephanyah (Sefanja) streed tegen de hoekstenen, de bedekkende stenen, wat zowel Yeshua 

als Yisrael zijn. Yisrael is het voorhoofd, oftewel het topje van het hoofd. Dit moest besneden 

worden om Orion te ontvangen. Maar het volk wilde niet besneden worden, en God gaf hen 

eraan over. Hier heb je je Jezus Christus, je Moloch en je windgod. Zij wilden geen 

openbaring ontvangen, en bleven zo blind. Het Nieuwe Testament kwam tot een oordeel. God 

gaf hen over aan hun misleiding. 

Ook Yechezqel werd tot een gladiator gemaakt, en kwam tegenover Tyrus te staan, Tsor, wat 

vastbinder betekent, mes en belegering. Yechezqel kwam tegenover dit gevallen duivelse kind 



te staan die bekleed was met juwelen van de paradijselijke onderwereld, goddelijke wapenen. 

De vorst van Tyrus werd verbannen, weggedaan uit het binnengedeelte (GAW, GAWWA) 

van de sieraden van Orion waar hij leefde. Yechezqel moest Tyrus verslaan, zijn scalp nemen, 

en de sieraden van Orion grijpen. Tsor, Tyrus (vgl. Taurus, os) was de wachter van de berg 

van de Moeder God. 

De gevestigde kerken hebben een geestelijke markt opgezet, een zielenhandel. Het is een web 

wat ze hebben uitgespannen om velen daarin te doen verstrikken. 

 

De vorst van Tyrus kwam door zijn uitgebreide handel tot geweldenarij. Als wij ons niet 

vertikaal in de geestelijke oorlog opstellen, dan wordt de oorlog ineens horizontaal, vleselijk, 

tegen onze broeders en zusters. Dat is het resultaat van de hele geestelijke handel. Het is een 

verbond met de duivel, en met de vorst van Tyrus. De vorst van Tyrus was een cherub, dat wil 

zeggen een bewaker of een drager. Hij was opgesteld tussen vlammende stenen op de heilige 

berg van de Godin van Eden. Ook zijn cherubs beschutters van de ark. De vorst van Tyrus zal 

een bewaker van de ark der demonen zijn geweest. Als wij hem hebben verslaan zullen wij 

ook tot de ark der demonen, en de vlammende stenen (botten) op de berg van de Godin 

kunnen komen. Maar als wij ons overgeven aan schandelijke geestelijke handel dan zullen we 

niets anders dan slaven zijn van deze vorst van Tyrus, en zijn we gedoemd tot het voeren van 

horizontale oorlog in zijn arena's, en dan zal het Kains-loon ook onze deel zijn. Het is dus 

onze keuze. Laten we ons enten op de lijn van de Heilige Besnijdenis, of laten we ons enten 

op de handelslijn van het geslacht van Kain en het geslacht van Cham. Wij hebben de kennis 

van de heilige demonen nodig om door de linies van de vorst van Tyrus heen te breken, en die 

kennis kunnen we alleen ontvangen door de Heilige Besnijdenis, die onze ogen en oren 

besnijdt. Ook onze gevoeligheid zal besneden moeten worden om zo nog gevoeliger te 

worden voor God en de Waarheid. 

Wij moeten in de Heilige Besnijdenis wederom geboren worden en van haar borst drinken. 

Het zal ons helemaal terugleiden tot de berg van de Godin van Eden in Ezechiel 28 waar we 

de demonen zullen ontmoeten. Hier kwam de heerlijkheid van Eden uit voort. Vanaf deze 

berg is al het goede van God gekomen, ook de Heilige Besnijdenis. Op deze berg zullen wij 

alle geheimenissen van God terugvinden. Zij zullen u terugleiden tot de berg van Eden waar 

alles begon. Waar Moeder God in Haar heerlijkheid woont. Vanaf deze berg schonk Moeder 

God Sion. De Heere roept ons tot Haar berg. Vanaf deze berg regeert Moeder God. Haar 

voeten zullen staan op de heilige berg, en Zij maakt Haar vijanden tot een voetbank. Op 

David's Troon zal Zij zitten, en zal alle namen kennen van hen die verzegeld zijn. Dit zijn 

Israelieten, hen die de Heilige Besnijdenis als het zegel van Moeder God hebben ontvangen. 

Thor, Horus, Ryan, als TSOR, TYRUS, bewaakt dus de berg van de Moeder God, van de 

Moeder Gnosis, in Eden. Dit is het valse rode paard wat verslagen moet worden om zo de 

moeder schoot in te gaan. Dit behoort tot de Suwitische gnosis, de gnosis het goddelijke rode 

paard, het Indiaanse volk. 

De Latijnse grondtekst is de Vulgata. In de tuin van het paradijs, het park van VOLUPTAS = 

plezier, lusten, gaf de mens zich over aan de verkeerde en verboden lusten. Niet aan de lusten 

van het juk, maar de lusten van de verboden vrucht. Hierdoor viel de mens uit het park van 

plezier, en werd er een cherub aangesteld met een vlammend zwaard ter bewaking. 

Vlammend = flammeum = rode sluier, oftewel het rode gordijn. Dit was het rode paard.  

 



Het rode paard, het rode gordijn, oftewel : Horus, Ryan, Thor, als TSOR, de vorst van 

TYRUS, zou van de kerk een Nazi-beweging maken : “Alleen door Jezus Christus”, alleen 

door de dienstdoende priester, als een strenge code. Zo werden de geheimenissen van Orion 

ondergesneeuwd. Nu moesten er onschuldigen sterven voor schuldigen, er moest een 

zondebok gevonden worden, als een cultus van vampieren, een duistere erfenis van het 

gebonden heidense voorgeslacht, die door de lusten van Baal helemaal in de knoop kwamen. 

Jezus Christus kwam voort uit dit duistere voodoo verleden van satanische rituele bloedoffers. 

Gelukkig kwam de Aramese grondtekst als een bevrijder, die een heel ander licht liet 

schijnen, en ook deels de Hebreeuwse grondtekst. God had ook detonators, bommen, 

geplaatst. Zo zal de Bijbel zichzelf opblazen. 

 

Alles was een halve slag gedraaid : de onschuldigen die schuldigen (boze geesten) moesten 

offeren moesten plaatsmaken voor de schuldige boze geesten die onschuldigen zouden 

offeren. De duivel wilde afrekenen met de Amazonen, voordat de Amazonen de ingewijden in 

een nog hogere graad zou brengen. Daarom was de duivel afgezonden op Suw en Iyowb, de 

MEOWNAH-priesters. 

 

Het rode gordijn, het rode paard van TYRUS, was geplaatst om mensen blind te houden, 

onder het zegel. Jezus Christus werd al snel een staats-symbool. Als men Jezus Christus niet 

aannam op de manier zoals de Staat en de Kerk het voorschreef, dan werd men opgesloten, 

gemarteld en vermoord. Mensen werden door het zwaard gedwongen om zich te onderwerpen 

aan deze nieuwe slavenmeester. De Bijbel was hierin de handleiding van de slaven van de 

Staat, het grote slavenboek. Men moest door de knieen van dit beest. 

 

Men hechtte meer waarde aan wat de voorouders zeiden, en wat de regering zei. Men liep met 

de massa mee, en stelde mensenvlees tot een arm. Zo kwam het volk schaakmat te staan. Het 

was een stel voorourder-aanbidders en regerings-aanbidders geworden. 

 

Het christendom werd de onaantastbare autoriteit. Vele gnostische bewegingen werden 

uitgeroeid. Alles werd bezegeld door een politiek spelletje en een leger notarissen. De Bijbel 

was nu het ontegenspreekbare Woord van God. Toch was ook de Latijnse grondtekst 

geprogrammeerd met zijn eigen vernietiging … 

 

Leviticus 1. 

 

: 2 – PECORIBUS, PECUS = vee, bruten (boze geesten) 

Hier moesten de Levieten tegen strijden. 



 

Het volk van SUW, Edom, betekent rood paard in de Hebreeuwse grondtekst. Suw gaf zich 

over aan drie vrouwen : 

 

ADAH – sieraad 

BASHEMATH – zoete odor 

OHOLIYBAMAH – nomadische tent in de wildernis van de hoge plaats, berg, oftewel tent 

van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels ook oorlogsveld, arena betekent, en 

aanbiddingsplaats van een cultus. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. De Grote Ontmaskering Van De Heilige Geest 

 

 

 

 

 

De ETRU is de Orionse Thorax, borsttuig, ribbenkast, oftewel het priesterlijke pantser der 

gerechtigheid, wat stenen, ribbenparen, bevat om de stammen uit te beelden. In Orion is dit 

ook tegelijkertijd de runderjacht/ buffeljacht. Ook de vorst van Tyrus, TSOR, droeg dit 

harnas. Dit waren dus niet zomaar stenen, maar botten. Het rode paard heeft dit harnas en 

bewaakt de moederberg. 

 

De ETRU betekende ook bottenrok. 

 



In de Mayaanse mythologie is Ix Chel de regenboog en de godin van de maan. In de 

grondteksten is de regenboog een boogschutter of een boog voor oorlog en jacht. Dit teken, de 

Qeshet, werd aan de hemel gesteld tot een verbond tussen God en mens. In de diepte van dit 

woord hebben we meer te maken met een storm waarin bliksem verschijnt. De boog komen 

we ook weer tegen bij de troon in Openbaring 4. In de grondtekst-diepte betekent dit een 

vrouwelijke boodschapper. Ook haar kun je vergelijken met de vrouw die over de maan 

heerste, die de maan onder haar voeten had, in Openbaring 12. De maan is in het Aramees een 

schip, een leeg vat. Als wij tot de troon komen, dan zullen wij moeten komen als een leeg vat, 

ons onderwerpende aan de boog, onder de voeten van de moeder God. Op de troon zijn twee 

stenen : de diamant (NBG) en de sardius, dat zijn de witte steen en de rode steen, oftewel de 

steen van vrees en de steen van tucht. Zo komen wij dan voor de troon om de boog te 

ontvangen, voor de oorlog. Zonder vrees en tucht kunnen wij deze boog niet ontvangen. 

Zonder als een leeg vat te komen, zonder ons aan de voeten van de moeder God te 

onderwerpen, kunnen wij de boog niet ontvangen. 

 

In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of 

een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de 

boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen. 

 

God schiep de vrouw vanuit een rib, de Tsela. In het Aramees is dit een wapen. In het 

Hebreeuws is dit in de diepte kreupel of verlamd zijn, en een boog. Daarom wordt de vrouw 

vergeleken met een oorlogs- of jachtsboog. De kreupelheid of verlamdheid is de leegte die om 

de boog heen is. De boog wordt dus beschermd. Wij kunnen niet vanuit eigen kracht die boog 

grijpen. Wij zullen de leegheid, de vergetelheid, moeten ingaan, om een leeg, gebroken vat te 

worden. Ook alleen maar door de twee stenen, door vrees en tucht, kunnen we op het paard 

plaatsnemen. Ook is de Tsela de zij-kamers of zij-cellen van een tempel, dus we hebben met 

heilige dingen te maken. 

 

Simson werd verraden door een vrouw, en overgeleverd aan de Filistijnen die zijn ogen 

uitstaken. Zo zullen wij soms ook verraden worden, en ons zicht verliezen, zodat we geheel 

zijn overgeleverd aan God Zelf. De Tsela is verder de zijkant van de ark. 

 

Ix Chel heeft beenderen, ribben, aan haar rok hangen. 

 

Ook Amazonen hebben zulke rokken, en de Orionse priesters. We mogen ons afvragen of 

God de vrouw schiep vanuit de rib van zo'n rok, de rib van een vijand, of vanuit de rib van 

Adam zelf. Adam is in de grondtekst verbonden aan de menstruatie, en kan daarom ook 

vrouwelijk zijn, en een vrouwelijke stam voorstellen. Het 'overwinnen om de witte steen te 

ontvangen,' heeft te maken met de botten van de vijand. Deze botten zijn vruchtbaar, en zijn 

het fundament van de nieuwe schepping. 



 

De vrouw met de maan onder haar voeten, oftewel in het Aramees een schip, een leeg vat, als 

een beeld van haar getrouwe, toegewijde discipelen, brengt een kind voort met een ijzeren staf 

die de heidenen zal hoeden, in het boek Openbaring hoofdstuk 12. Ijzer is in het Hebreeuws 

vrees of vrezen. Staf is in het Aramees bot. We hebben hier dus te maken met een bot van 

vrees, als een beeld van de Vreze des Heeren. Dan zien we dat het kind wordt weggenomen 

tot de troon van God. We zagen dat troon doorvertaald een oorlogs-paard is. Alleen door de 

Vreze des Heeren kunnen we dit paard bestijgen. Wij moeten dus zelf het bot van het vrezen 

ontvangen. Dat is ook de opdracht aan de gemeente te Tyatira. De overwinnaars zullen de 

ijzeren staf, oftewel het bot van vrezen, ontvangen. De witte steen heeft doorvertaald ook met 

vrees te maken, als de steen van vrezen. We hebben hier dus in principe met hetzelfde te 

maken. Een bot is ook wit. In het Eeuwig Evangelie worden wij ook opgeroepen om de staf 

van bot te ontvangen : 

 

De Nieuwe Openbaring II, 4 

 

32 En ik zag hen die verslonden waren door roofdieren voor Gods Troon verschijnen, en zij 

kregen een staf van bot om als koningen te heersen. 

 

Telkens zien wij weer dat dit bot een machtig wapen is, zoals de rib waaruit de vrouw werd 

geschapen een oorlogswapen is, en een instrument van tucht. Wij hebben hier met hetzelfde te 

maken. De witte steen, oftewel de staf van bot, de Vreze des Heeren, is de Tsela, de Heilige 

Rib, het oorspronkelijke, zuivere vrouwelijke beginsel, geschonken aan de overwinnaars, hen 

die zich hebben toegewijd aan de moeder God. Wij moeten in haar opnieuw geboren worden 

om de rib, het wapen, te ontvangen. 

 

Het oorspronkelijke vrouwelijke principe is een bot. In de Azteekse Mythologie is de 

heerseres over het kinder-paradijs waar de borstenboom staat de skeletten-godin, of de godin 

van het bot, Itzpapalotl. Dit is de oorsprong van al het leven en van elk medicijn. In het 

Aramees is het bot het zaad. 

 

In Openbaring zal de staf de heidenen hoeden en hen als aardewerk verbrijzelen. Het vat moet 

verbroken worden. 

De maan is onder de voeten van de vrouw. In de grondteksten is de maan ook maand, en in 

het Hebreeuws heeft maand te maken met herbouwing. De maan, het lege vat, het schip, zal 

dus herbouwd worden. Dit is ook de betekenis van Ruben, de eerste stam, die de rode steen 

draagt, de steen van tucht. In Openbaring 6 wordt de maan rood als bloed. 



 

We zagen dat we de moederberg opmoesten, door het verslaan van het rode paard, door de 

ossenjacht. Berg is ook borst in het Aramees. Wij moeten dus komen tot de moeder borst. 

 

Wij hebben de ijzeren staf nodig, het bot van de vijand, van de Vreze des Heeren, nodig. 

De botten staf van ARREN heeft de macht om dingen in bloed te veranderen. De voet wordt 

beschreven in het Aramees als de baarmoeder, het fundament, de onderwereld in de diepte 

van de aarde, als een pottenbakker's wiel. Onder de voeten van de vrouw is de maan, het lege 

vat. De voeten zijn een beeld van de baarmoeder, als een tuchtplaats waarin wedergeboorte is. 

Het begint dus helemaal onderaan, in de plaatsen van de hel. 

Met de verbreking van het zesde zegel waardoor deze dingen gebeuren zien we een 

aardbeving verschijnen en een oogst van wintervijgen. De aardbeving en de oogst zijn de 

attributen van Pachamama in de Inca-mythologie. Ook zien we de troon verschijnen. 

Allemaal dingen die wijzen op de verschijning van de witte steen, de steen van vrees, oftewel 

het bot van de vijand. Dan zien we de Amazonen komen die de heiligen moeten verzegelen, 

en zij verschijnen voor God's troon, de witte steen, oftewel de Pachamama troon van Salomo. 

Deze troon is gebouwd van de botten van de vijand. 

 

In het gebied 'Tork' van Betelgeuse was er lang geleden een skelet-demoon als patriarchische 

leider. Zijn naam was SEPTUS, en hij werd uiteindelijk verdreven, maar kreeg een gigantisch 

grote autoriteit in andere delen van Betelgeuse, Orion en de rest van het universum. 

SEPTUS was mede verantwoordelijk voor het stellen van vrouwen onder de mannen. 

SEPTUS is een soort van gif wat mannen bekrachtigt en vrouwen verzwakt. Dit is ook een 

heel groot fundament van de valse kerk, en wordt in Genesis 6 beschreven, waar de reuzen, de 

mannen van naam, gevallen engelen, omgang hebben met de dochters van de mensheid. Dit 

zijn niet zomaar menselijke dochters. Het gaat om een geslacht van boze geesten, en dit was 

de reden dat God de aardbodem moest verwoesten door de zondvloed. Zij hadden hun 

oorsprong in de geestelijke wereld, in de hemelse gewesten. Zij waren dus deels helemaal niet 

menselijk. Zij hadden een mensen-baarmoeder gevonden als een poort tot de aarde, om hun 

duivels plan uit te voeren : het voortbrengen van de mannen van naam, en het bekrachtigen 

van hen. Zij komen dus op de aarde als vrouwen, maar zijn tegelijkertijd verraders aan het 

adres van het vrouwelijk geslacht. Zij doen dus geen eer aan de originele waardigheid van de 

vrouw, maar geven een misvormd beeld van wat een vrouw is, en doen dit ook met betrekking 

tot de man. 

 

SEPTUS heeft er ook mee te maken gehad dat de bijbel een product werd in de handen van 

het regerings-wezen. Zo werd er een bijbel gevormd die moest dienen als een merkteken van 

de staat, als een brandmerk, zodat de mens zou doen wat de staat van hen verwachtte. De staat 

speelde dus voor God, en in die tijd werd men door het zwaard gedwongen om dit merkteken 

te nemen. Als je dit niet deed, dan werd je mogelijk vervolgd, gevangen gezet, gemarteld en 



gedood. De tijd van de inquisities heeft niet veel aan de verbeelding overgelaten. Hele 

volksstammen werden uitgeroeid, en het verstand kwam geheel onder de macht van het 

regerings-apparaat wat netjes van geslacht tot geslacht werd overgedragen, en uitgroeide tot 

een ijzeren monster. 

 

Ook was SEPTUS mede verantwoordelijk voor de corrupte vertaling van de bijbel, en voor de 

afsluiting van het goddelijk kanaal, vastgelegd in slechts 66 boeken (de protestantse canon). 

Hierin heeft de patriarchie het hoogste woord, en is de matriarchie ver te zoeken en 

afgezwakt. Dit is een werk geweest van de vurige pijlen van SEPTUS die de vrouwelijke 

vruchtbaarheid wilde beteugelen, en die daar altijd bang voor is geweest. De vrouw moest 

voortkomen uit de man, als zijn slaaf. 

 

In zijn val groeide SEPTUS uit tot een verschrikkelijke poortwachter tussen de aarde en 

Orion. Hij is een gevaarlijke macht van de dood, een macht die brandmerkt tot slavernij door 

de mannelijke monopolie en superioriteit.  

 

SEPTUS is de essentie van het gif van de verboden vrucht, waardoor de man ging heersen 

over de vrouw. Het was een vloek daaraan verbonden, zoals we kunnen lezen in Genesis 3 : 

16. 

16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met 

smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u 

heerschappij hebben. 

Dit gif bracht de vrouw op de knieen voor de man, en maakte dat engelen over haar konden 

heersen. Het was een vrucht des doods, want in Genesis 2 : 16-17 had God gezegd : 

16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij 

vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij 

niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 

Zodra man en vrouw niet meer gelijk zijn, en de man is superieur, dan treedt de dood binnen. 

Dit is waartoe SEPTUS was uitgezonden. Het is hetzelfde als waarmee de boze stiefmoeder 

van Sneeuwwitje haar mee ombracht, met de vergiftigde appel. De boze stiefmoeder verwees 

naar Saturnus die zijn kinderen opvrat (Cronos in de griekse mythologie). 

Zodra man en vrouw niet meer gelijk zijn, en de man is superieur, dan lijden de kinderen daar 

ook onder, omdat hun bron zo wordt vervuild. De kinderen worden dan doodziek. De 

kinderen bevriezen onder zulk bewind. Dit koude skelet verspreidt een doodse kou als een 

voedingsbodem voor het valse woord, de duivelsverzen. Het is als een demonisch zaad om 

mensen uit de paradijselijke staat met God te rukken. Deze parasiet heeft hiervan zijn beroep 

gemaakt, en is daar dag en nacht ziekelijk mee bezig. Hij verkoopt een gedwongen medicijn. 

Als je het niet neemt, zul je geplaagd worden door angst en treiterijen, vervolging en 

ontmoediging. Hij gaat op en neer in de boom der kennis om de mensen verslaafd te maken 



aan macht en kracht. Uiteindelijk is dit een boze droom voor de minderheden, want die 

worden zo uitgebuit. 

SEPTUS bewaakt hierdoor hysterisch de geslachts-identiteit. Een man moet een vrouw 

hebben als slaaf, om daarmee productief te zijn. Een man is er voor om de vrouw gevangen te 

houden in het huwelijk, om zo over haar te heersen en ervoor te zorgen dat haar vrucht in zijn 

handen valt. Dit is de aanbiddings-orde van SEPTUS. 

Door de SEPTUS-drug viel de mens uit het paradijs, en kwam in de handen van de geest van 

vrouwen-onderdrukking. De mens verloor zo een groot deel van zijn vruchtbaarheid. Alles 

was gedoemd om orthodox te worden, om ergens vast te lopen, om zo in een groot 

handelsveld te veranderen voor demonen. De mens werd een slaaf van deze demonen. Door 

de SEPTUS-drug werd de mens een zombie. De mens werd een robot van duistere idealen. 

De SEPTUS-drug zorgde ervoor dat de bijbel hoofdzakelijk over mannen ging, en heeft 

zoveel mogelijk vrouwelijke iconen erbuiten gehouden. Ook zorgde SEPTUS ervoor dat de 

bijbel over een mannelijke god ging, en dit terwijl in de grondtekst God ook een vrouw kan 

zijn. 

 

SEPTUS hield het vrouwelijke, het creatieve, het vruchtbare, het wapen, opgesloten. 

 

SEPTUS had een molen gecreeerd waardoor zijn wereld orde werd opgezet, een molen als 

een troon. Naast CANON was hij een beruchte demoon. Zij zaten beiden aan de skelettentafel 

van Moab, een grote vijand van God's volk, die staat voor trots en voorspoed, en die betekent 

'zaad van de vader' en 'verlangen'. Moab stond voor hebzucht. Zij deden aan mensenoffers en 

kinderoffers. 

 

Het vrouwelijke is een wapen van tucht, als een instrument van tucht. Het zaad van de man 

moest sterven in de vrouw, zodat de vrouw nieuw leven kon geven. In het Aramees wordt dat 

beschreven als iets heel heiligs. Daarom het eerste wat SEPTUS deed om de positie van de 

vrouw aan te tasten was om de heilige bediening van de tucht aan te vallen en te verdraaien. 

Het gif van de verboden vrucht heeft als grondslag de tuchteloosheid en de valse tucht. Dat 

verbod in zichzelf was al een zekere tucht. De mens wilde als God zijn om aan die tucht te 

ontkomen. De mens wilde niet getuchtigd worden, geschoold worden, gedisciplineerd 

worden, maar losbandig leven. 

 

Dit wordt ook wel de stoel van Eli genoemd, die zijn zonen niet tuchtigde, en daardoor zijn 

nek brak. Door de tucht des Heeren te aanvaarden zullen wij minder schade oplopen in de 

eeuwigheid. Deze tucht is dus ons te beschermen voor de verschrikkelijke gevolgen van de 

zonde. Ook dit komt telkens terug in de Spreuken, in de wijsheid van Salomo. 

 



Het verdraaien van de tucht, op basis van tuchteloosheid, moest de val van de heilige 

vrouwelijke positie bewerkstelligen, volgens het plan van SEPTUS. Er moest een wet 

opgesteld worden om de heilige tucht des Heeren af te dekken, af te scheiden. De vrouw 

verloor haar autoriteit, en de gevolgen waren niet te overzien. SEPTUS regeerde door het 

vlees van de man, en door een valse soort van vrouw, een boze geesten soort, die het vlees 

van de man zou bekrachtigen. 

 

De essentie van de verboden vrucht, de wortel van de slang, de dood-verspreidende kiem, is 

allereerst een verachting van de tucht, en vandaaruit dwaasheid, die zelfs resulteert in een 

valse tucht. In deze wereld lijden wij onder dit valse systeem van SEPTUS, als de valse 

rechter. 

 

Spreuken 4 

 

13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven. 

 

Spreuken 5 

 

22 Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonden zal 

hij vastgehouden worden. 23 Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is, en in de 

grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen.  

 

Spreuken 8 

 

10 Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven 

goud.  

 

33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.  

 

Spreuken 9 

 



1 De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen. 2 

Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel 

toegericht. 3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de 

hoogten der stad: 4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij: 5 

Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb. 6 Verlaat de 

slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands. 7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt 

zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek. 8 Bestraf den spotter niet, opdat 

hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. 9 Leer den wijze, zo zal hij nog 

wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. 10 De vreze des 

HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. 11 Want 

door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan 

worden. 12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het 

alleen dragen. 13 Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al. 14 

En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad; 15 Om te 

roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende: 16 Wie 

is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij: 17 De gestolen wateren 

zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk. 18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar 

genoden zijn in de diepten der hel. 

 

Door de tuchteloosheid en de valse tucht, twee vurige pijlen op zijn boog, doofde SEPTUS de 

sterke zalving van het vrouwelijke uit, en werd de vrouw de onderdaan van de man. We 

hebben gezien dat dit een zeer krachtige geest is. 

Numeri 21 

 

4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der 

Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. 5 En het volk 

sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, 

opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze 

ziel walgt over dit zeer lichte brood. 6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, 

die beten het volk; en er stierf veel volks van Israel. 7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en 

zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; 

bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. 8 En 

de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal 

geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 9 En Mozes maakte een 

koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag 

hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. 

 

In de grondtekst zijn deze vurige slangen weer 'saraph', serafs, oftewel de wezens met zes 

vleugels, zes handen en zes stemmen, en die kwamen tot het volk vanwege het geklaag en het 

afwijzen van de tucht, de armoe en de honger. In de grondtekst staat er ook letterlijk dat 

MOSY een seraf moest maken, een vliegende slang, dus in werkelijkheid werd het volk ook 

aangevallen door vliegende slangen. MOSY maakte de seraf, de slang met de zes vleugels, 

van koper, maar in de diepte van de grondtekst zien we ook dat het om een sterke betovering 



gaat, die in wezen op een reeks van ervaringen wijst. Het koper is in de grondtekst ook voet-

ketenen voor slaven en gevangenen, als een beeld van de tucht als een restrictie. Van dit koper 

maakte hij het wezen, en volgens de grondtekst was dit wezen ook in staat doden op te 

wekken. De tucht is in feite een school van ervaringen, wat dus ook een diepere beschrijving 

is van wat dit wezen doet, hoe dit wezen geneest. Het volk dat wilde blijven leven ging door 

de aandacht op dit wezen, dit symbool, te richten, binnen in een heilige slavernij tot God's 

tucht, een heilig gevangenschap, voor bescherming. Het volk kwam onder een krachtige 

betovering, de 666 van MOSY, die de westerse bijbelvertalers verborgen hebben gehouden. 

 

Het volk had de plaag van de vliegende slangen op zich geroepen door het geklaag en het 

afwijzen van de tucht, de armoe en de honger. Dit was waarom zij werden overgegeven aan 

de Luciferiaanse slang, Jezus Christus. MOSY moest hiertegen de Adamitische-Levitische 

phallische speer oprichten, als de MOWED. 

 

Het merkteken van MOSY daalde zo in hun harten als een heilig verbond met de wet en de 

tucht. Hierin is het zo belangrijk om ons af te scheiden van SEPTUS en de valse 666 met de 

bijbehorende duivelsverzen. Juist in de diepte van de grondtekst, wat zo angstvallig door 

bijbelvertalers werd achtergehouden, wordt SEPTUS verslagen. In de grondtekst zien we de 

NACHASH van MOSY opgericht worden, als een heilig orakel, een heilig schouwspel, het 

raadsel van 666, de Levitische MOWED. Het is een tuchtschool voor het volk, om hen veilig 

te leiden tot het beloofde land. 

 

De 'koperen' vliegende slang van MOSY was al een soort heilige gebondenheid, al dan niet 

een voorloper daarvan. Het was de keten van God waarmee hij het volk wilde ketenen. Ook 

was het een beeld van de Levitische piercings. Ook de spreuken spraken over de tucht als een 

keten des Heeren. De slang is een symbool van die keten. Dat deze vliegt is een symbool van 

het branden, de tucht. SEPTUS wilde ons onder de valse tucht plaatsen en de tuchteloosheid, 

door de valse 666, de gevallen serafs, door Jezus Christus. Het medicijn van MOSY is 

vandaag nog steeds geldig en krachtig, en meer nodig dan ooit tevoren. 

 

Door het branden, door de tucht, is voortgaande openbaring mogelijk. Als dit er niet is, dan 

roest alles vast. Het verbreken van het 666 zegel en het oplossen ervan is daarom heel 

belangrijk voor de doorgang van God's volk. 

 

In de grondtekst in Spreuken wanneer het gaat over het ontvangen van de tucht. De vliegende 

slang wil eigenlijk doorverwijzen naar de paradoxale gesel, een belangrijk item op het pad 

van de tucht, van de MOWED. 

Als we het over de brandende hel hebben, dan betekent dit in de openbaring ook in de 

grondtekst dat het genezende kwaliteiten heeft, dus weer zien we de twee kanten van de hel. 



Uiteindelijk is het bedoeld om het goede voort te brengen. In de oud-germaanse mythologie 

was Hel de moeder god, de godin van de jacht, de vruchtbaarheid en de kinderen, maar de 

christelijke patriarchie heeft haar min of meer gedemoniseerd. In de ervaring van de hel, die 

wij nu al op aarde kunnen hebben wanneer wij getuchtigd worden, dan ontmoeten wij onze 

moeder, het instrument van de tucht. Zij voedt ons hiermee, ook al gaat dit vaak juist door de 

honger. 

 

SEPTUS had haar de oorlog verklaart. In het Oude Testament is de hel de Sheol, en het kan 

ook gewoon graf betekenen. In diepte is het de plaats van het bedelen, van de oorlogs-groet, 

en van het raadplegen van een orakel of van God. Je kunt er dus alle kanten mee op, en het is 

niet altijd negatief bedoeld. Op verschillende plaatsen in de grondtekst is de hel, als de Sha'al 

waar het op gebaseerd is, een bemiddelaar tussen God en mens, als een gebed. De hel is een 

plaats van tucht, en alleen door tucht kunnen wij met God communiceren, dus ook door de 

gesel, de diepere en duidelijkere betekenis van de vliegende slang. Door de gesel ontvangen 

wij de striemen, als merktekenen van Moeder God, waardoor Zij met ons communiceert. 

 

Mede door SEPTUS kwam er een veel te eenzijdige kijk op God en zijn instrumenten, en 

kregen mensen last van tunnel-visie, kortom kortzichtigheid. 

 

God is dus ook in de hel. Het is niet alleen maar een negatieve plaats waar Hij niet komt. Er 

kunnen ook hele mooie dingen in de hel gebeuren, waar wij Haar echt leren kennen. En zoals 

de grondtekst in openbaring het aanwijst behoudt de hel ook genezings-kwaliteiten. In het 

Nieuwe Testament wordt soms hades aangetroffen in de grondtekst als de hel, maar dit kan 

ook weer graf betekenen, en in diepte betekent dit 'ervaringen' en 'het verkrijgen van kennis, 

gnosis'. Ook in het nieuwe testament kun je dus naar 'de hel' gaan om een diepere betekenis 

ergens van te krijgen, om iets beter te begrijpen, en in de diepte van de grondtekst betekent 

het ook iets om je aandacht te trekken of je aandacht geven, en betekent het onderscheidings-

vermogen, de kunst van het zien (ook als een visioen). 

 

Daarom zal de hel een veel positievere plaats moeten gaan krijgen in onze omgang met 

Moeder God om SEPTUS uit ons leven te bannen. De hel heeft ook in de esoterie een heel 

nauw verband met de gaven van de gnosis. 

 

Twee machtige orakels werden opgesteld, de twee zogenaamde slangen, maar die in de diepte 

van de grondtekst gewoon orakels zijn. Het orakel in het paradijs en het orakel van MOSY in 

de wildernis om te communiceren met God. We zagen dat hel, Sheol, als de Sha'al ten diepste 

in de grondtekst functioneerde als de raadpleger van het orakel. De hel is de tucht die wij 

moeten dragen. De hel betekent 'zien' in de diepte van de grondtekst. Dat is waar het woordje 

'hel' vandaan kwam. Om het orakel van MOSY in werking te krijgen moest het volk 'zien' op 

dit orakel. De hel is de brandstof hiervoor, de middelaar. Als wij niet door de hel willen gaan, 



dan kunnen wij niet tot de MOWED komen. Het gaan naar de hel is de belangrijkste opdracht. 

De hel is een belangrijk onderdeel van het pad. De gesel wordt vervuld met de hel en zal 

daardoor in werking komen. Wij ontvangen zo de heilige striemen. SEPTUS zal zo zijn macht 

in de hel verliezen. Hij kan zo steeds minder voor zijn orakel betekenen. Hij zal zo steeds 

minder kunnen zien, en zijn macht verliezen. 

Het is nu belangrijk om tot de dieptes van deze dingen te komen, om door alle sluiers heen te 

gaan, tot plaatsen waar SEPTUS ons niet meer kan vervolgen. Wij moeten de tijdelijkheid van 

de sluiers inzien, de betrekkelijkheid ervan. De Israelieten werden in de wildernis geleid om 

te komen tot de gesel van God, om daardoor getuchtigd te worden om in te gaan tot het 

beloofde land. Zij zouden hiertoe de striemen moeten ontvangen. De gesel zou spreken. 

'Heere, spreek door Uw Gesel.' 

 

In het gewest Behamma van Betelgeuze in Orion, een reusachtig gewest van grote 

afmetingen, was MUDROCH II de tweeentwintigste monarch, een monsterlijke zombie 

patriarch, die later werd verdreven, en een machtige positie kreeg buiten Behamma, in 

Betelgeuze, Orion en het verdere universum. Hij moest ervoor zorgen dat de grondteksten van 

de Bijbel geheel ondergesneeuwd werden door latere vertalingen. Hij moest ervoor zorgen dat 

de rijkdommen van de grondteksten (Orions/Vu, Aramees, Hebreeuws en Grieks) afgekapt 

werden, zodat de levendmakende sappen ons niet zouden kunnen bereiken. 

De verbreking van de zegels heeft ook te maken met de verbreking van de vertalingen, om 

daardoor komen tot de lagen van de grondteksten, in al hun dieptes.  

 

In het Aramees is de hel gerelateerd aan een slot, een plaats waar gemengd wordt, een 

verboden plaats, of een plaats met restricties, een obstakel. Het is ook gerelateerd aan 

neusgaten, aan het zijn van een expert, en een gevecht. Het slot is beschreven als de basis, de 

voet, de lagere gedeeltes, de onderwereld, ook in verbinding met bomen, die niets anders dan 

zweren zijn, pijnlijke plaatsen. De basis is ook beschreven als een wiel, ook als het wiel van 

de pottenbakker. Dit wordt beschreven als de innerlijke wereld. De voet is een inheemse, lage 

plaats, de hel, als een aambeeld waar het wapen geslagen wordt tot de juiste vorm. In het 

Aramees is de geweldadige voet, de vertreder, ook een manier om de baarmoeder te 

beschrijven, het begin van alle dingen. Dit is in het Aramees een drug waardoor het kind bij 

de geboorte huilt. Tegelijkertijd komt het kind met zijn pijlen om de oorlog van het leven te 

beginnen. Verschilt het in mening over iets, dan is dat hetzelfde als aan bijl er tegenaan 

gooien. 

 

Zo is zaaien in het Aramees verbonden aan wenen, geboren worden, en tegelijkertijd aan 

bloedvergiet, als een soldaat geboren worden, want de wereld is in oorlog. Alleen op die 

manier kun je je stem verheffen, als je door deze serie van ervaringen heengaat, anders is het 

onmogelijk. Zo is het zegel en merkteken van God dus ook ingericht dat je alleen maar deze 

dingen kunt verrichten door dat zegel, dat merkteken. Het merkteken is in het Aramees 

oorlogswerktuigen zoals een kleine pijltje en een mes. Het merkteken wordt beschreven als 



een manifestatie, een nieuwe creatie, maar ook een amulet, wat weer wijst op een slavenmerk. 

Het is een profetisch teken, een voorspelling, als een heraut. 

 

In het Aramees brengt de dood een stilte, een slaap, en daarin een gave. Dit houdt verband 

met vruchtbaarheid. Ook wordt de dood omschreven als een fontein. 

 

De tucht is kennis. In het Hebreeuws heeft de moederborst de diepere betekenis van 

vernietigen, kapotmaken. Daarom is de moederborst ook een oorlogswapen. Ook komt de 

borst van het woord 'zien', en profetie, als zien in een extase of geestvervoering. Daarom is de 

moederborst nauwverbonden met de hel. We zagen dat de moederberg de moeder borst 

voorstelde. De berg van de Moeder God in Eden is de hel. 

Dan wordt er gezegd dat de overwinnaars zullen ontvangen van de bron van het levende 

water, wat in het Aramees betekent : de vacht van de nieuwe geboorte (van het lam). Ook de 

tent wordt hen geschonken, van die vacht gemaakt. 

 

Het geboomte des levens staat daar, in het Aramees de gevestigde, gezwollen tuchtplaatsen 

van de baarmoeder. 

 

De hel is de plaats waar gemengd wordt, in het Aramees betekent mengen vuil maken, 

vlekken maken, het planten van bomen, oftewel tuchtplaatsen. De lap van het lam wat 

gedragen wordt door de overwinnaars is om die reden vuil. De hel komt om te mengen en om 

de tucht te herstellen. In het Aramees worden dingen vaak omgedraaid. Er staat : Zalig zij die 

hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 

poorten ingaan in de stad. In het Aramees is wassen dan mengen, vuilmaken, om zo de 

baarmoeder in te gaan voor een nieuwe geboorte. Wassen betekent verspreiden, een inval 

doen, en bedekt worden. Wassen heeft te maken met de oorlogsvoering en de jacht. Wassen 

betekent zwart maken, donker maken, alhoewel het ook witmaken kan betekenen. 

 

Wanneer de zegels worden verbroken verschijnen er paarden. Paarden zijn in het Aramees 

een beeld van bruggen. Op die bruggen zal er verder strijd gevoerd moeten worden om in te 

gaan, om doorgang te krijgen. Aan het einde wordt het boek des levens geopend, of in het 

Aramees het boek van de baarmoeder. 

 

Hel is de plaats van tucht, het vagevuur, niet altijd negatief, maar zuiverend, en zelfs helend. 

Hel is een school in de oude grondteksten, waar je kunt veranderen, een plaats waar je gered 

kunt worden, of je verder verhard, dat is aan jou. De hel is de moeder. 



 

Zoals het woordje god misbruikt kan worden, zo kan het woordje hel ook misbruikt worden. 

Daarom moeten we voorzichtig zijn. In het begin, aan het begin van het boek Genesis, wordt 

er gesproken over een diepte. De NBG zegt alleen maar 'vloed', maar de Statenvertaling 

noemt het 'afgrond' : 

 

Genesis 1 

 

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en 

duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 

 

De Geest Gods, oftewel de Heilige Geest is SEPTUS. Deze valse vrucht werd aangeboden 

door de slang, de Luciferiaanse Jezus Christus, oftewel JOM, de Leviathan. SEPTUS is de 

essentie van de verboden vrucht, het gif wat afhoudt van de jacht. Dit reusachtige skelet staat 

voor een ieder die contact heeft met de Heilige Geest. Dan is het een kwestie van tijd waarin 

de Geestvervulde klaar moet komen met het Mysterie van de Heilige Geest, en zo niet dan zal 

de Geestvervulde door SEPTUS ten onder gaan. Het is een race tegen de klok, en dit is de 

tragische werkelijkheid van de Heilige Geest. Het is een tijd-atoombom. Het tikt door totdat 

de lont opgebrand is. 

 

De Geest, SEPTUS, zweefde als een skelet over de duistere wateren, broedende, klaar om 

geopenbaard te worden als licht. Dan zegt God ineens : Er zij licht … 

 

Wij moeten de eerste scheppingsdag van het licht, van de manifestatie van de Heilige Geest, 

verslaan. 

 

JOM werkt samen met SEPTUS. Het zijn twee slangen die het licht creeerden, om alles te 

verblinden door het SEPTUS-gif. JOM, de oude vrouw, werkt met het slangengif, het 

slangenzaad, de Heilige Geest. 

 

In de grondtekst zien we dan een rijk van kinderen verschijnen. God laat dit allemaal zien in 

het middendeel van de aarde. De plaatsen waar vruchten en zaad als zodanig worden vertaald, 

kun je ook vertalen met 'kinderen' (periy en zera). Bomen zijn in de grondteksten 

tuchtplaatsen, een beeld van de vrouw. In de inheemse mythologieen wordt dit allemaal wat 

duidelijker. In de Azteekse mythologie begonnen de goden allereerst kinderen te maken in 



een kinder-paradijs genaamd Tamoanchan. Hier groeit de Zuigelingen Boom, die 400.000 

tepels heeft om de kinderen te voeden en ook voort te brengen. In de Inca mythologie is 

Mama Allpa de vrouw met de vele borsten voor hetzelfde doel, als een beeld van 

vruchtbaarheid. 

 

Zoals we zagen in het eeuwig evangelie heeft JOM een valse tepelboom om de kinderen te 

misleiden en om vals zegelwerk te verrichten. Zij werkt met het SEPTUS-gif, de Heilige 

Geest. Dit manifesteerd zich in het werk van Jezus Christus. 

 

De Nieuwe Openbaring, 6 

43 En een stem sprak : Kent gij het geheimenis van de hondenhaag ? 44 Want aan het einde 

der haag zit de vrouw der katachtigen, en zij zal nog eenmaal opstaan om de kinderen van het 

koninkrijk te misleiden. 45 En zij zullen troost vinden bij de bomen des velds. En de aarde 

was in verbazing en verwondering dat de grote gevallen Jom was opgestaan. 46 En in haar 

hand had zij een tepelboom waarmee zij de zielen van kinderen kon binden. 47 En met zeven 

valse tepelen en sterren kon zij boeken en woorden verzegelen. 48 En de kinderen baden tot 

God, smekende of Hij het zegel der honden wilde verbreken. 

In het kinder-paradijs is er het Itzpapalotl principe dat je bereid moet zijn de dingen die je het 

meest lief zijn op te offeren voor een hoger doel, de wet van scheiding. Dat is het precies het 

tegenovergestelde van wat de klaaggeest JOM doet, de valse godin van het huwelijk. Het 

Itzpapalotl principe is daarom belangrijk om JOM, het valse, verwende, vleselijke klagen, te 

overwinnen. In de Azteekse Mythologie regeert het Itzpapalotl principe het kinderparadijs. 

Het wordt beschermd door de watervallen van leegte en vergetelheid. Mama Allpa is in de 

Inca Mythologie de Baarmoeder van de aarde. Het boek des levens, oftewel het Boek van de 

Baarmoeder in het Aramees is dus het Boek van Mama Allpa, de veelborstige. Het Itzpapalotl 

principe, de wet van scheiding, was tegelijkertijd het geheim van de verjonging. 

Er waren dus gevaren opgesteld juist om deze geheimen te beschermen. De mens werd later 

ontmaskerd in het Oosten, waar hij ook viel. Maar de geheimen waar het allemaal begon 

waren in het Westen, waar het inheemse Amerika de schatten van draagt, alhoewel die 

schatten vaak geplunderd waren door het Zij-Westen, de Spanjaarden, en het Oosten. De 

BIJBEL was niets anders dan een gestolen schat die geheel verkracht werd, en corrupt werd 

gemaakt, maar het houdt nog steeds iets zeer krachtigs gevangen. Wij moeten daarom door 

het voorhangsel heen scheuren om tot die schatten te komen. De Inheems Westerse gebieden 

houden de sleutels. Amerika is de Tehowm, de diepte. Deze afgrond zou je ook kunnen zien 

als de leeuwenkuil. Wij moeten terug in onze reis naar de plaats die God voor ons bestemd 

heeft. Dat is het aanhangen en verkrijgen van de tucht, het vinden van de moederborst, 

oftewel de veelborstige boom. Alleen zo kunnen wij de gif-boom van de borsten van JOM 

verslaan. 

Wij moeten dus kiezen tussen Hel en Geest, oftewel tussen Hel en SEPTUS. 

De Nieuwe Openbaring II, 4 



37 En toen hief de Heere mij op, en daalde vervolgens neer op een plaats genoemd het Oude 

Amerika. 38 En ik zag de gezichten van drie stamhoofden gebeeldhouwd in bot, en zij 

droegen een gloeiende tepel op hun voorhoofd. 39 En de Heere bedekte de tepelen en 

duisternis kwam tot de plaats. 

Het Azteekse Apen-medicijn, oftewel het Ozomahtli-medicijn wat ook een deel is van hun 

kalender, is om gif te transformeren tot medicijn, als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. 

Het was een dertien-daagse zoektocht naar het medicijn, om een oorlogs-schild te 

vervaardigen en om items voor je medicijnen-rugtas te verzamelen. 

God openbaarde namelijk de dieren om de kinderen te helpen. God openbaarde ook het gras : 

Genesis 1 

11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, 

dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 12 En de 

aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend 

geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard.  

Gras is in het Aramees ook regen, en dat betekent afdalen tot een lagere plaats, en wenen. In 

de Azteekse Kalender is het Gras-medicijn lankmoedigheid, oftewel vasthoudendheid in het 

lijden, het vasthouden aan de tucht, oftewel longsuffering in het Engels, en dan wel met een 

hele speciale reden, namelijk het ontmoeten van anderen en met hen samengesmeed worden. 

Dat gaat niet om de natuurlijke contacten, maar om de contacten in de andere wereld. Dit 

wordt ook wel het Malinalli-medicijn genoemd. 

Er werden vijanden geopenbaard, het eeuwige conflict werd getoond. Die werelden moesten 

gedragen worden als een last, en in de oorlog was het belangrijk om gif te transformeren tot 

medicijn. Dat was een belangrijke taak van de Azteekse dokters, die ingewijd waren in het 

Patecatl-principe van vruchtbaarheids-genezing. 

 

Het Azteekse Water-medicijn in de Azteekse Kalender, het Atl-medicijn, was bedoeld om op 

te wekken voor de strijd om die reden. In de grondteksten is water ook een oorlog, wat 

beschreven wordt als een zaad, en dit zaad is vuil. Het Azteekse Water-medicijn zorgt ervoor 

dat je toewijding krijgt aan de beproeving van het conflict, omdat het je zuivert. Juist door de 

toewijding aan de oorlog wordt het gif medicinaal. In de grondteksten is Mayim het 

Hebreeuwse water-medicijn, het oorlogs-medicijn, wat erg vuil en giftig is, maar wat een 

merkteken maakt als een belangrijk fundament in je leven. 

 

Mama Quilla was de Inca godin van de maan. De maan is in het Aramees schip en een leeg 

vat. Een schip is de leegte in de rumoerige, oorlogsvoerende, vuile wateren. Die leegte is de 

beschermer van de Tehowm, de afgrond, de tuchtplaats, het beeld van de vrouw, de moeder 

God. Wij kunnen alleen door de leegte tot haar naderen, door helemaal los te komen van 

onszelf, als een leeg vat. In Openbaring zien we de vrouw met de maan onder haar voeten. 

Mama Quilla is de beschermster van de vrouwen, en wel door dit principe. Wij moeten als 



een leeg vat onder de voeten van de moeder God komen, als de maan, als een schip op woeste 

wateren. Door het zegel van de leegte hebben wij ook toegang tot de Tehowm. 

 

Mama Cocha is de Inca godin van de zee, van de wateren. Zij draagt het water-medicijn om in 

te wijden in de oorlog. De zee is ook afgrond in het Aramees. Zij is dus de Tehowm. 

 

In onze reis is het belangrijk om te strijden om tot overwinning te komen, om vandaaruit de 

witte steen, de botten van de vijand, te ontvangen, die niet alleen maar het begrijpen betekent 

in de grondteksten, maar ook : de steen van vreze. Pachamama is de godin van aardbevingen 

en van de oogst in de Inca mythologie. Aardbeving is vrees in de grondteksten. De witte steen 

is nauw verbonden met het verborgen manna wat ook aan de overwinnaars wordt geschonken. 

Er wordt dan gesproken over een oogst. Vandaar dat we Pachamama kunnen zien als de witte 

steen. We zien dan dat door de macht van de witte steen, door aardbevingen, Babylon is 

stukken wordt gescheurd, in Openbaring 16. Dan komt er ook grote hagel. In het Aramees is 

hagel ook stenen. Er zal een dag zijn dat het witte stenen, botten van de vijand, zal regenen, 

en dat zal zijn wanneer de witte steen, Pachamama, terug zal komen tot de aarde om te 

oordelen. Dan is de witte steen een wapen. Regenen betekent dus afdalen naar een lagere 

plaats. Wij moeten dieper de onderwereld in tot het verkrijgen van de botten van de vijand 

voor priesterlijke dienst.  

 

Salomo's troon was gemaakt van witte steen, ivoor, met goud bedekt. De grote witte troon in 

Openbaring 20 waar alles van wegvlucht en waardoor alles zijn plaats verliest, is ook van 

witte steen. De Vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Wijsheid betekent in de 

grondteksten ook oorlogs-kunde. Overwinnen betekent komen tot de Pachamama troon van 

Salomo. Dit is een troon gemaakt van de botten van de vijand. 

 

De Jezus-Geest stond op door het gif van SEPTUS, de Heilige Geest. Jezus vertrok weer, 

zoals zijn voorganger Horus ook was vertrokken. De Heilige Geest zou hen bewaken, 

verscholen houden. De Heilige Geest zou mensen het gif toedienen. Mensen werden 

gedwongen van dit gif te eten, anders zouden ze gemarteld worden, opgesloten en gedood, om 

vervolgens voor eeuwig in de hel te branden. Dat was het werk van SEPTUS. SEPTUS 

onderdrukte de vrouwen, omdat hij wist dat het goddelijke vrouwelijke het medicijn van de 

gnosis bezat. Deze verschrikkelijke slang zal uit de hemel vallen. 

 

SEPTUS had al die leugens over de hel rondgebazuint, in zijn oorlog tegen de Moeder God. 

Samen met CANON, het afgesloten Woord, een vorm van Lucifer-Jezus-Jom, zat hij aan de 

skeletten-tafel van MOAB, een valse jachts-tafel, als twee skeletten. De mens had de 

canonieke Jezus tot god gemaakt, tot het ontvangen van het SEPTUS-gif, om mannen te 

bekrachtigen en vrouwen te verzwakken, opdat de gnosis verborgen zou blijven. 



 

De Geest en de Bruid zeggen : Kom. Dit zijn dus SEPTUS en JOM. Zij houden HORUS 

verborgen. 

 

Suw en Iyowb waren zoekende naar de troonplaats van God, de MAWTAB, de tafel van God, 

goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees. De MAWTAB is de plaats 

waar zij werden klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor het oprichten van de wet en 

het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met bestraffing en kastijding, de 

TOWKECHAH in het Hebreeuws. Op deze plaats zouden Suw en Iyowb in staat zijn God's 

woorden te horen en gehoorzamen, waaruit profetische liederen zouden voortkomen (chants) 

– NY in het Aramees. En zij zouden God's instructies van de Amazonen begrijpen. Zou God 

met overmacht tegen hen strijden ? Nee, maar hen vullen met vreze, relikwieen, vroomheid, 

religie en de heilige cultus – DEHLETA. Ervaring zou hen laten overwinnen. Moeder God 

zou hen niet voortdurend het leven zuur maken, want Moeder God kende hun wandel en 

dogma, hun doctrines. Toetste Moeder God hen, dan zouden zij als een verentooi tevoorschijn 

komen, hebbende de windgod, de Heilige Geest, SEPTUS, overwonnen. De skelettentafel van 

Moab was een valse MAWTAB, een valse troon en jachttafel. 

 

In het valse Pinksteren worden christenen vervuld met SEPTUS, om hen af te leiden van de 

offerdienst. De SEPTUS-slang en de JOM-slang, oftewel de Heilige Geest slang en de Jezus 

slang, zullen om hun ruggegraat heen kronkelen, om de medische staf, het teken van 

Mercurius, het kwik-vergif, en de Romeinse god van de media en de handel. In het Grieks is 

dit Hermes. Dit staat in India bekend als de Kundalini, hetzelfde als de geestesdoop waarin 

Jezus en de Heilige Geest, Jom en Septus, de persoon overnemen. Deze twee slangen om de 

ruggegraat heen heten Ida en Pingala, die ook de twee hersenhelften voorstellen. 

 

Wij kwamen in deze gebieden terecht, op deze aarde, waar deze afgoden die hier heersten 

zich op deze manier manifesteerden. De twee slangen, Jom en SEPTUS, die zich als Jezus en 

de Heilige Geest manifesteerden, door de Kundalini van India, zijn godstartende 

afgodsbeelden van de begin-periode van de mens, waarin de mens zijn meesters ontmoette die 

de macht symboliseerden in het buiten-paradijselijke gebied. 

 

Ook Boeddha had de tong van vuur en glorie soms op zijn hoofd, en in het hindoeisme was 

Kali de tong van vuur, van Agni, de god van het vuur. Hier zijn de pinksterverhalen uit 

voortgekomen. In het oude India was de Geest van God alreeds beschreven als een duif, en 

genaamd de Heilige Geest. Onder de Brahmanse theocratie moesten mensen wedergeboren 

worden door de geest om de geest als een duif te ontvangen. De duif was in meerdere religies 

van de oudheid een belangrijk messiaans item, en dit bewijst de heidense oorsprong van de 

Heilige Geest des te meer. Er werd zorgvuldig gebouwd op alreeds krachtige politieke 

dynamieken, en alles moest er nauw op aansluiten om de bloedlijnen van de satanische 

heersers niet ergens af te kappen. 



 

De duif was een attribuut van Venus, de Roomse JOM, de klaagster, waaraan duiven zelfs 

werden geofferd. Ook de cirkel en het kruis waren symbolen van haar.  

 

Jesaja 14 

 

29 Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel 

der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. 30 

En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen; 

uw wortel daarentegen zal Ik door den honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. 31 

Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij zijt gesmolten, gij gans Palestina! want van het noorden 

komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. 32 Wat zal men dan antwoorden 

den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een 

toevlucht daarin hebben zouden. 

 

Het spreekt over de slang in het paradijs. Deze slang was voor de zondeval een wezen dat kon 

vliegen, een basilisk, de wortel van de slang. Na de zondeval moest de slang op zijn buik 

voortgaan. De vrucht van deze fabelachtige basilisk zal een vurige vliegende draak zijn. In de 

KJV wordt dit gewoon vertaald als vurige vliegende slang, maar in de grondtekst is dit 

allemaal veel meer. In de grondtekst wordt de vrucht besproken door het woordje 'saraph', en 

dat zijn wezens met zes vleugels, zes handen en zes stemmen, drie keer zes, 666. Het is een 

bepaalde al dan niet gevallen engelen-orde genaamd de serafs of de serafim, en dat kan dus 

niet alleen maar vertaald worden als vliegende slangen of draken. 

 

De serafs hebben te maken met het branden, met vuur. Zij zijn verbonden met Kali, de tong 

van vuur van India, waar de christelijke tongen van vuur op het pinksterfeest vandaan 

kwamen. Dit is de 666 van de serafim, een merkteken. De valse MEOWNAH wordt in de 

bijbel beschreven als het hol van draken. Dit heeft allemaal met elkaar te maken. De vrucht 

van Jezus was de vrucht van een slang. De zes vleugels en zes handen hebben insectische 

kwaliteiten. Dit heeft allemaal zijn oorsprong in India, waar vele goden meerdere armen 

hebben. De creatie van de aarde had te maken met een insectische samenzwering, van 

insectische aliens. Deze insecten staan dan weer achter de zogenaamde reptilians van de 

illuminati. 

 

De duif staat voor 'het vrouwelijke wat zich heeft onderworpen aan de man', oftewel 'de 

dochters der mensen.' De duif maakte Saturnus groot, de kinderverslindende vadergod. De 

duif is één van de manifestatie-vormen van SEPTUS, de Heilige Geest. De 'dochters der 

mensen' in Genesis 6 zijn Heilige Geest-aliens, verwekt door het slangenzaad. Zij hebben 

SEPTUS als vader, en zijn daarom SEPTUS-boze geesten. SEPTUS creeert zulke robotische 



vrouwen die de mannelijke wet groot moeten maken en groot moeten houden. Deze aliens 

werken door het medische systeem. Dit is ook wat zij in de grondtekst betekenen : genezers. 

 

De 'dochters der mensen', levensgevaarlijke aliens, waren nakomelingen van de slang, en van 

Kain, de landbouwer en zakenman. In de Hebreeuwse grondtekst betekent het appel, als de 

verboden vrucht, waardoor vele engelen (Aramees : demonen) vielen. Zij wisten de weg tot 

de baarmoeders te vinden om vlees te worden, en een grote positie in de onderwereld. De 

verboden vrucht is vergif, de slangenbeet, valse medicijnen die hun oorsprong niet in de 

gnosis hebben, maar in hekserij. We hebben het over het medische dictatorschap vandaag de 

dag, wat ons langzaam wil vergiftigen door gedwongen medicijnen in de vorm van het 

algemene medische systeem, de psychiatrie en de tandheelkunde, oftewel de gedwongen 

giftige vullingen-industrie. Deze medicijnen zijn geprogrammeerd om het genezingsproces te 

vertragen, en de gezondheid stapsgewijs te vernietigen, door het zenuwstelsel in de war te 

gooien, zodat de illuminatie langzaam maar zeker macht krijgt over de hersenen. Dit is 

allemaal beter voor de economie. Het is geprogrammeerd door het slangenzaad, met de missie 

om slachtoffers te binden aan de valse boom. Het is de infiltratie van vergif. 

 

SEPTUS was de Zoon van Christus, de Zoon van JOM, de duif van Venus. SEPTUS moest 

haar grootmaken, en deed dit door de 'dochters der mensen', die mannen van naam aanhingen 

en mannen van naam grootbrachten. Zij houden de aloude fundamenten van afgoderij in 

leven. Zij zijn verzot op Jezus en de Heilige Geest omdat dat de man macht geeft. Een 

'dochter der mensen' wil geen afstand doen van deze afgoden. Zij is hieraan te gehecht. Eén 

van haar verschijningsvormen is een verpleegster, of medische assistent. 

 

In het Aramees waren deze 'dochters der mensen' eieren. Zij waren dus eieren van de slang. 

Zij werden bestempeld als 'goed' in de zin dat ze mensenbehagers waren van het systeem. Zij 

moesten het systeem grootmaken. Daartoe waren ze uitgezonden. Dit werd geconstateerd door 

valse visioenen in de grondtekst. Er was dus een heleboel misleiding gaande om deze 

zogenaamde kunstmatige nep-vrouwen deze status te geven. 

Het slangenzaad bracht ook andere nakomelingen voort, genaamd de SNAILIM, slakken. Zij 

kunnen dus door het vertragend gif mensen zelfs in een coma brengen. Deze slakken zijn doof 

en hebben geen hart. Zij hebben een media van de dood.  

De 'dochters der mensen' betekent 'genezers' in de grondtekst. Zij genezen boze geesten, zij 

genezen de Nephilim wanneer dezen thuis komen van de oorlog. 

Zij zijn de kleinkinderen van JOM, en kinderen van SEPTUS. Zij bevinden zich in de 

bloedlijn van SEPTUS, het slangenzaad. Al hun werken zijn erop gericht Saturnus groot te 

maken. Dit was de verboden vrucht. Ook Kali wordt soms weleens beschreven als 'het 

verbodene.' 

De wortel van de slang heeft dus een insectische oorsprong, wat ook weer wordt geopenbaard 

door het nageslacht. De 'dochters der mensen' werken met het slakkengif, om het oordeel van 



God te vertragen, zodat Saturnus veilig blijft. De geest van vertraging moet overwonnen 

worden. Het is de geest van uitstel. 

De medische wereld aanbidt de staf van Mercurius waar de twee slangen omheen kronkelen, 

als andere vormen van Jezus en de Heilige Geest, oftewel Jom en SEPTUS. Zij brachten de 

'dochters der mensen' voort om het giftige medicijn wat de handel moest bekrachtigen veilig 

te stellen. Het was dus een economische strategie. 

Ryan, Horus, draagt deze staf om zijn magie mee te bedrijven, om controle uit te oefenen op 

aarde. Het is de valse staf van Mozes. Hij stal deze staf uit de MOWED, uit de Levitische 

tijdschijf. Oorspronkelijk was het een tijd-wijzer. In het Eeuwig Evangelie staat dat Adam het 

rode paard zal berijden. Het was allemaal de magie van het rode paard, zijn zwaard, om 

volkeren tegen elkaar op te zetten, zodat de markt groot zou worden. Adam kent het 

paradoxale geheim van het rode paard. Dit geheim is als zijn vogel. 

Ook SUW en Iyowb kwamen voort uit Adam, en vormen delen van hem. SUW versloeg de 

Heilige Geest, en Iyowb versloeg Jezus. Zij hadden de windgod verslagen. SEPTUS was een 

mysterie, als de tepelboom, de tepelstaf van Jom, waarmee zij zielen verzegelde. Het bracht 

een gif voort wat hoofden innam. Maar Adam rijdt op het rode paard. 

De Zesde Heraut van de Canon 

1. Zo zullen zij die onder de letter leven dan Adam zien als de onderdrukker, maar zij die door 

de geest zijn vrijgezet zullen hem zien als de verlosser. Zo was hij voor vier dagen in de put, 

waar hij at van rattenvlees en het vlees der slangen. En na zijn reis in de put vond hij een 

opening waar hij goud zag blinken en edelgesteente van allerlei soort, en dit is het 

geheimenis, lieden : Hij werd door deze rijkdommen verblind, en verward, en als een koning 

der duisternis keerde hij terug. Nu had hij de schatten van Assur bezocht, en de schatten der 

indianen, hun vrouwen, en nam vele krijgsgevangenen mee uit de doden. Ja, wegbaner werd 

hij genoemd, maker van gangen, vredesstichter, groot oorlogsheld. Hij maakte een pad door 

de wildernis, en het pad verblindde hem, en voerde hem naar de duisternis, en naar duistere 

steden. En ik zag Adam op een groot paard zitten, en in de nachten was hij als een zwerver, 

als een onderzoeker en een zoeker, om zijn weg te vinden over duistere paden. En ik hoorde 

een stem zeggen : Beelzebul, meester, zij komen het geheimenis halen. En ik zag twee lange 

zwarte gestaltes met een schat, en door de roep van Adam begon de schat los te komen. En 

aan het einde van deze nachten zat Adam op een rood paard. En dit is het geheimenis, 

geliefden : Adam kende de indiaanse nachten nu, de nachten van het kruis, en hun juwelen en 

schoonheden, en hij bracht dit tot de volkeren om hen die in gebondenheid en slavernij 

leefden bevrijding te verkondigen. 

De staf van de medische wereld moet gebroken worden. Het rode paard moet veroverd 

worden. Dit is in Adam geschied. Dit is de tijdwijzer in de MOWED, als de IDOM, de 

ADAM, de phallische speer. Adam is verbonden aan de menstruatie, en kan dus ook 

vrouwelijk zijn, als een Amazone stam. 

De tijdwijzer is het besnijdenis mes. Door het rode paard te overwinnen en te berijden hebben 

wij rijkelijke toegang tot de moederberg, de moederborst, waar de geheimenissen van het 

besnijdenis mes verborgen liggen. Dit is een onderdeel van de Efezische wapenrusting. 

SEPTUS staat voor ons, wanneer wij de Heilige Geest aanroepen. Wij moeten de Heilige 



Geest overwinnen, anders overwint het ons. Het is als het tikken van een tijdbom. Dit 

betekent : Wij moeten klaarkomen met het mysterie. 

Twee slangen om een staf, een oeroud religieus symbool, ook gebruikt door de vrijmetselarij. 

De staf leidt tot het gouden oog. Het ware oog is de hel, de bewaker van het orakel. Wij 

moeten kiezen tussen de hel en de Geest. De hel leidt tot de gnosis, en de Geest tot de 

tuchteloosheid, tot Jezus, die alle zonden zal uitdoven door een eenmalig offer. De klaaggeest 

werkt samen met beschuldiging. JOM wil alle eer voor haarzelf. Door het verschrikkelijke 

geklaag en de beschuldigingen is het voor velen moeilijk om binnen te gaan. Afgoderij is veel 

makkelijker, en dit is voornamelijk voor de luie gelovigen. 

Adam overwon de slang door de slang te worden. 

 

De Vijfde Heraut van de Canon 

 

3 En het raadsel is dit : Door het lijden en sterven van zowel de eerste als de tweede Adam 

werden zij gelijk aan de slang, die Mozes ophief ten genezing, die voortkwam uit de staf. 

 

Ook staat er in dit vers : Zo zijn de sluiers van het paradijs verleidelijk, vol van verlokkingen, 

van valstrikken waaraan alleen de rechtvaardige zal ontkomen. 

 

In de esoterie heeft Adam een vogel, ook wel een vliegende dolfijn. In de pre-atlantische 

dorga-geschriften, in de apocalypse, gaat het over de drie-eenheid van marteling, een 

gevaarlijke groep van boze geesten. Zij worden ook beschreven als drie zwarte arenden, drie 

hoeren van de stad Mahamarma. Mahamarma is de stad van grote vernietiging. De Rode 

Bleke Slang komt over de aarde om het te eten, maar in zijn buik zal de nieuwe stad groeien. 

De slang verandert dan in een draak, en zal dan vliegen tot de stad van vuur, genaamd 

Muhammohamma. Zij willen Mahamarma herbouwen in de dieptes van Muhammohamma, 

maar de draak die de geheimen bewaakt is erg ziek, omdat de nieuwe stad in zijn buik groeit. 

Deze stad is de stad van Porka, de oorlogsgodin van de Dorga, en in deze stad groeit een 

schip. De draakt maakt een meisje zwanger genaamd Tabule. Zij krijgt de stad in haar maar 

ook zijn ziekte. Ze wordt zo ziek dat ze naar de zee gedreven wordt waar ze geboorte geeft 

aan haar baby : een groene dolfijn. Nu heeft haar baby de stad binnenin zich, en zwemt naar 

Muhammohamma waar hij de stad en de ziekte uitspuugt. Hierdoor wordt Muhammohamma 

omgekeerd. Tabule verdronk in de zee terwijl ze haar baby, de groene dolfijn, had gebaard. 

De naam van de groene dolfijn is Mawatti. Deze zal oprijzen en veranderen in een orca aan 

het einde der tijden, zoals de Dorga zegt, een soort van pre-atlantische bijbel van de indianen. 

 



Cryptisch gesproken gaat dit over de oprichting van de MOWED, en zijn er overeenkomsten 

met het rode paard. Adam zal het rode paard berijden. Het rode paard zal teruggeplaatst 

worden waar het hoort. 

 

SUW is het goddelijke rode paard wat Adam berijdt, om te komen tot de dieptes van het 

paradijs, het westen. De verboden vrucht was de valse moederberg, de tepelen van de staf van 

JOM. Deze staf was SEPTUS. Het leidde mensen tot het boze oog. Op de pinksterdag ontving 

men KALI, de tong van vuur uit het oude India. KALI is vaak dronken van het bloed van haar 

slachtoffers, waardoor ze begint te dansen. Haar uitgestoken tong staat voor bloedlust. 

 

Openbaring 17 

 

1 En één van de zeven amazonen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, 

zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 

met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn 

dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En zij voerde mij in de andere wereld weg 

naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van 

godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in 

purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar 

hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar 

voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de 

hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der 

heiligen en van het bloed der getuigen van MOWED. 

 

Hier zien we SEPTUS als Kali het beest berijden. Het was een scharlakenrood beest, als het 

rode paard. Ook kan dit staan voor het beest uit de aarde, het tweede beest, JOM. De Heilige 

Geest rijdt hier op Christus, dronken van bloed. SEPTUS rijdt op Jom. Dit is het mysterie van 

het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Kali, SEPTUS, 

komt in je, wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan volgt er een worsteling om tot 

het geheimenis te komen. De Kundalini komt vanuit je stuitje, om je ruggengraat in bezit te 

nemen, het centrale zenuwstelsel. Ida en Pingala kronkelen er omheen. Het stuitje is de 

slangenmand waarvanuit de slang opstijgt om de hersenen te bijten en te vergiftigen. Vandaar 

wordt het hele lichaam vergiftigd. God werkte hier doorheen. 

 

Adam zit op het rode paard. God werkte hier doorheen. Adam versloeg het rode paard, door 

SUW en Iyowb. God werkte hier doorheen. De vliegende dolfijn uit het pre-atlantische 

beeldde dit uit, en bracht Adam tot de dieptes van het paradijs. Ook is dit in de esoterie de 

vogel van Adam, als een paradijsvogel. Deze bracht Adam over de paradijselijke zeeen en 

rivieren. Adam had in de esoterie een helm op met veren, en een pantser. Soms had hij ook 

een bazuin. Wij moeten het geheim van de vogel van Adam leren kennen om dichter tot 



Adam te komen. In het geheim van de vogel van Adam is de Heilige Geest ontmaskerd als 

SEPTUS.  

 

In een ander gedeelte van het Eeuwig Evangelie zien we Adam op het witte paard : 

 

De Vijfde Heraut van de Canon 

 

4 En het geheimenis omtrend Adam en Eva werd bekend. En ik zag vele steden jubelen omdat 

ze vrij waren gekomen onder dit geheimenis. En zij werden van hun lasten verlost. En zo 

waren er twee bruggen in het paradijs, en ja, deze werden aanbeden. En ik zag Adam op een 

groot wit paard zitten, en ik zag het geheimenis der eeuwen op Frankrijk rusten, en daarna op 

Duitsland, en toen begon de Heere zijn grotten en ravijnen te openen, en grote wildernissen 

met hun rivieren. En er kwam een oordeel op de aarde zoals er nog nooit geweest was, en 

Adam leidde de volkeren met een staf van ijzer. En het ijzer werd zwart voor de Heere en de 

Heere spuwde op de aarde. En er was een verdrukking zoals er nog nooit eerder was geweest, 

en vele graven gingen open. En ik zag de martelaren des Heeren voor de Heere verschijnen 

roepende om wraak, omdat ze zo lang door het letterlijke waren gekweld. En de Heere gaf 

hen een rood kleed, bevlekt met bloed. 

 

Het witte paard staat voor de witte steen, oftewel de botten van de vijand. Dit staat ook voor 

de THORAX, het borsttuig van de gerechtigheid, de Orionse ETRU, wat ook de priesterlijke 

ribbenrok betekent als beeld van de vruchtbaarheid. De ribben van de vijand waren belangrijk 

voor de nieuwe schepping. Als wij tot Eva willen komen en tot de Moeder God, tot de 

Amazonen, dan zullen we de ribben van de vijand moeten veroveren. Eva, de goddelijke 

vrouw, kwam voort vanuit de ribbenrok van Adam. Hij moest hiervoor vijanden verslaan. Bij 

de Amazonen was het soms regel dat voordat een man of jongen de tent van een Amazone 

kon binnengaan hij eerst een bepaald veesoort moest overwinnen in de jacht. Soms moest hij 

delen van een geslacht dier bij zich dragen, anders zou de toorn van de Amazonen op hem 

vallen. Dit kon heel erg verkeerd aflopen, in de zin dat er zware straffen op stonden. Deze 

dingen waren dus bloedserieus. De Moeder God kan alleen bereikt worden door de jacht en de 

jacht rituelen. Natuurlijk is dit metaforisch. Het gaat om de gnosis van deze dingen. Adam 

moest gelijk worden aan de slang. Hij moest in de dieptes van het christendom geworpen 

worden, en gekruisigd worden, en verkeerd uitgelegd. Dit staat allemaal in het Eeuwig 

Evangelie opgetekend. Hierdoor moest Adam JOM verslaan, oftewel Jezus Christus. Ook 

moest hij de Heilige Geest verslaan, de vrucht van Jezus Christus. JOM, oftewel Jezus, de 

Leviathan, de kip, kon hij verslaan door de Iyowbitische gnosis. Hij verzamelde de botten van 

de kippenvorm van JOM en maakte hiervan een jachtrok. Vanuit één van deze botten zou hij 

Eva kunnen oprichten, in de esoterie. Dit had in diepere grondtekst te maken met het 

oprichten van een stam. Door de jacht kon hij tot Eva naderen. 

 



Adam moest de ETRU, het Orionse priesterlijke ribbenpantser of bottenrok, maken van de 

botten van JOM en SEPTUS. Zo kwam Adam als overwinnaar tot de witte steen, tot het witte 

paard. 

 

Wij kunnen dit geheimenis alleen verstaan in de context van de tempel van Zaralahm, dat wat 

verborgen ligt achter het christendom. De sluier van het christendom houdt deze tempel 

verborgen. Zaralahm is de draak. Natuurlijk is de rode draak in meerdere lagen. Zo is de draak 

ook satan, Yahweh, rachab, de vader van Leviathan, van Jezus. Er is dus een draak achter de 

draak, en die is Zaralahm, de vader van de christelijke draak. In dit opzicht is de apocalypse 

van Daniel interessant : 

 

Daniel 7 

 

5 En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en 

drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet 

veel vlees. 

 

De beer hield drie ribben verborgen, en is belangrijk in dit opzicht. Deze beer houdt de drie 

ribben van het christendom verborgen als de drie wortels van het christendom, van de drie-

eenheid, of drie-eenheden, want er zijn meerdere drie-eenheden. Deze beer stond voor de 

Meden en Perzen, maar stond later ook voor het rijk van Zaralahm. In het Eeuwig Evangelie 

waren de beer en de panter de ouders van de draak uit openbaring. De beer zelf was dus zelfs 

een hogere vorm van de draak, en dat was in de vorm van het rijk van Zaralahm, en dat rijk 

hield de botten van de vijand verborgen. Wij moeten dus dieper in de tempel van Zaralahm 

doordringen om SEPTUS, de Heilige Geest, te verslaan, oftewel : om tot de gnosis te komen 

die door SEPTUS wordt bewaakt. 

 

We maken onderscheid tussen het paradijselijke lichaam, en het lichaam na de zondeval. De 

aarde waar we nu op leven is niet de paradijselijke aarde, maar de gevallen aarde, de lagere 

aardse gewesten. Hier is een lichaam dan ook veel anders. SEPTUS hield zich veel bezig met 

de verschillen in de anatomie tussen man en vrouw. Hij maakte het zo dat mannen sterker 

werden dan vrouwen, zodat de man heerschappij zou voeren over de man. Dit was het gevolg 

van de zondeval, dat had niets met het originele lichaam van man en vrouw te maken. Het was 

de vloek verbonden aan de zonde : 

 

Genesis 3 

 



16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met 

smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u 

heerschappij hebben. 

 

Hier op aarde, na de zondeval, dus in de lagere aardse gewesten, waar satan god is, is het de 

wereld van de reuzen, de mannen van naam, pronkende mannen die macht voeren over 

vrouwen en hen als slaven gebruiken. De zogenaamde 'dochters der mensen', een ander 

geslacht van boze geesten, moesten hen in die positie ondersteunen. Omdat de mens geen zin 

had in allerlei ingewikkelde wetregeling van God voor het gebruik van zijn schepping, maakte 

SEPTUS een veel simpelere constructie, de directe brute materiele kracht van het spier-

mechanisme, om zo Moeder God te doven. Zo ging de mens over van een verheerlijkt, 

goddelijk lichaam, tot een gevallen lichaam des doods van brute kracht. De mens was niet 

meer verbonden aan de bomen van het paradijs, de plaatsen van tucht. 

 

Genesis 2 

 

24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 

zullen tot een vlees zijn. 

 

In de grondtekst wordt er gesproken over de man zal zijn vrouw volgen. Zij kregen dus een 

soort leidraad door God gegeven. Natuurlijk was dit ook om hen op de proef te stellen. Die 

leidraad moest op de juiste manier gebruikt worden en aan bepaalde principes voldoen. 

 

In de Orionse mythologie was de mens oorspronkelijk gemaakt van het mannelijk 

geslachtsdeel of mannelijke geslachtsdelen in die zin dat het lichaam niet door spieren werkte, 

maar door een vorm van spasme, door lichaampjes die met bloed gevuld worden, wat dan 

verder meer door pezen werd ondersteunt in plaats van spieren. Het voordeel van dit lichaam 

was dat alles telkens terugkeerde tot de leegte, en vanuit de leegte voortkwam. Door de 

zondeval kwam hier verandering in. Men werd slaaf van lichaamskracht wat telkens van alles 

wilde. 

 

Toen de vrouw werd gemaakt viel Adam in een diepe slaap, de tardemah. Dit was een 

bovennatuurlijke slaap die God gaf. Na de zondeval kreeg de man door de vloek een lichaam 

wat zou heersen over de vrouw, terwijl de vrouw in vergelijking met de man nog wel iets van 

die verlamming in zich had, van de oorspronkelijke staat. De man had die verlamming alleen 

nog maar op één plaats, waar zijn geslachtsdeel is. 

 



Voor een man is het dus belangrijk om terug te gaan tot de Tardemah, de heilige slaap, 

waardoor hij in contact komt met zijn oorspronkelijke lichaam, en in contact komt met zijn 

oorspronkelijke vrouw, de heilige vrouw. Het mannelijk geslachtsdeel was dus oorspronkelijk 

niet alleen maar van de man. De vrouw kwam er uit voort. Ze waren beiden gebouwd vanuit 

deze sponzige substanties die er dus voor moesten zorgen dat de mens leefde vanuit de leegte. 

Deze leegte moest gevuld worden door het overwinnen van de vijand en niet met spierkracht. 

De heilige vrouw was gemaakt zodat de man haar kon volgen, en niet andersom. Maar de man 

ging met de verkeerde vrouwen van dat volk om, en werd geleid tot de slang en de verboden 

vrucht, waardoor alle ellende begon. De man verloor zijn kostelijk, verfijnde lichaam, en werd 

opgesloten in een groffe, brute kolom vervaardigt door reuzen, de mannen van naam, de 

gevallen zonen Gods, om hem daarin opgesloten te houden, en hem te koppelen met boze 

geesten, de dochters der mensen. Alleen bij kinderen kunnen we soms nog die oorspronkelijke 

goddelijke 'verlamdheid' terugzien van het paradijs, of bij mensen die onderworpen zijn aan 

de gnosis, en kinderlijk zijn toegewijd aan God, als godvrezenden. Zij dragen het zaad van het 

nieuwe lichaam wat terug gaat komen. De deuren van het paradijs zullen dan weer geopend 

worden. Dit is een heel esoterisch gebeuren. Het zal gebeuren wanneer het volk kennis zal 

gaan krijgen over deze dingen, wanneer God de deuren van de gnosis opent. 

 

Velen zullen dit niet aankunnen, en zullen grijpen naar hun oude bijbels, door de 

vrijmetselarij en de illuminati vertaald, de oude wereldorde. Zij zullen zich vastklampen aan 

de slang, en aan SEPTUS, om de gevallen man groot te houden. Zij willen de grondteksten 

niet onder ogen komen, en al helemaal niet het tweede woord des Heere, want dan zal hun 

gevallen natuur ontmaskert worden en onttroont. Maar anderen zullen het gaan zien als een 

bevrijding. Die dag zal komen, en dan is het 'Kiest dan heden wie gij dienen zult.'  

 

De aarde werd geschapen vanuit 'mayim', wat niet alleen maar water betekent, maar ook zaad 

(semen). Toen vond er dus schepping plaats. Omdat de mens, zowel man en vrouw gemaakt 

waren vanuit 'mannelijke' geslachtsdelen, scheidden zij dus ook zaad uit, waarmee zij konden 

scheppen, net zoals God, want zij waren naar Haar gelijkenis gemaakt. Ook zien we dus dat er 

geschapen wordt vanuit de heilige slaap, de Tardemah, oftewel de heilige verlamming. 

Telkens weer werd er vanuit de leegte geschapen. 

 

Wij mogen terugkeren tot het paradijs door de heilige slaap, als wij de valse slaap zullen 

verslaan, de slang en de vrucht, SEPTUS, met hun valse slaap (Toronto), en hun anti-slaap. 

Ons leven zal gevuld moeten worden met mayim, het goddelijke zaad, de overwonnen vijand, 

zodat scheppingswonderen plaats zullen vinden. De Tsela, het 'mannelijke' geslachtsdeel 

oftewel het oorspronkelijke vrouwelijke principe reflecteerd wie wij oorspronkelijk waren. 

Daartoe zullen wij moeten terugkeren. De Tardemah is ons gegeven als een wapen. Wij 

mogen niet sterk zijn vanuit onszelf (pronken), maar wij moeten zwak zijn, om de sterkte van 

God te ontvangen, vanuit de leegte, en altijd weer terugkerend tot de leegte. De Tardemah is 

onze bescherming. De slaap heeft met de tucht te maken, en een zekere dronkenschap. Slaap 

en zaad zijn dus nauwverbonden met elkaar als de scheppingskracht van God. 

 



Bij de verbreking van het vijfde zegel zagen we de heilige slaap komen. Bij de verbreking van 

het zesde zegel zien we een herschepping plaatsvinden, en degenen die hebben overwonnen 

komen uit het bloed van de grote verdrukking. Zij worden geleid tot de waterbronnen des 

levens, oftewel de bronnen van de mayim, de bronnen van zaad, van de overwonnen vijanden. 

Deze bronnen zijn de oorspronkelijke 'mannelijke' geslachtsdelen van het paradijs waaruit het 

lichaam van zowel mannen als vrouwen bestonden, als van hetzelfde mechanisme, namelijk 

de kracht tot het scheppen. Bij de verbreking van het zesde zegel worden de lichamen van de 

overwinnaars teruggeleid tot het paradijselijk lichaam om daaraan gelijkvormig te worden. 

Let wel : De sleutel tot de verbreking van het zesde zegel is natuurlijk de verbreking van het 

vijfde zegel, waar we de heilige slaap ontvangen, de Tardemah. Dan wordt het zevende zegel 

verbroken, om door de leegte, de stilte, terug te keren tot de Tehowm, de paradijselijke 

afgrond, het westerlijke paradijs. 

 

In het Aramees is het woord voor mannelijk geslachtsdeel hetzelfde als een menselijk wezen, 

en de man zegt dan eigenlijk dat de heilige vrouw uit hem genomen 'geslachtsdeel van zijn 

geslachtsdeel' is. Met de zondvloed wordt er in de grondtekst ook gesproken van een vloed 

van zaad, of andere soorten lichaamssappen, zoals melk. Het was de overgang van het 

duizendjarig rijk naar het honderdtwintig jarige rijk (om de uiterste leeftijdsgrens aan te 

geven), waartoe er een heg werd opgericht in de vorm van een zee, waardoor de mensheid 

verder van het paradijs werd weggedreven. Vanaf die tijd waren de seizoenen ingevoerd. Er 

vond een herschepping plaats, om de aarde te ontdoen van het kwaad. Noach werd naar een 

speciale plaats geleid, waar hij paradijselijke kwaliteiten kreeg zoals het heersen over de 

dieren. Toch werden er weer boze geesten vertoont die nog waren overgebleven door de 

zondvloed. Noach moest alles wat zich roert, wat leeft, slachten en eten, BEHALVE vlees van 

goddelijke schepping. Er werd dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen boze geesten die 

zich als beesten manifesteerden, en de eigenlijke schepping van God, de dieren die naar Haar 

gelijkenis werden geschapen. 

 

Ook in het Hebreeuws is het mannelijk geslachtsdeel hetzelfde als de mens zelf (basar), zodat 

de heilige vrouw werd beschreven als 'geslachtsdeel van zijn geslachtsdeel'. Maar dit was dus 

in principe gewoon zoals zijn algemene vlees was geconstrueerd. 

 

In het paradijs dreef God de mens steeds meer naar het oosten. Dat begon al in Eden zelf, 

waar God een hof maakte in het oosten. De slaap die over Adam viel was ook als afscherming 

van de zee van zaad of melk. 

 

Ook voor ons is het belangrijk om 'mayim', het goddelijke zaad, te ontvangen, om zo geen 

slaven van SEPTUS te zijn.  

 



SEPTUS, De Trooster, is een zegel. De Trooster houdt ons tegen om verlicht te worden, om 

het nachtzicht te ontvangen. De Trooster is een zwaar lijden, omdat het de profetische gave in 

ons dooft. Alle christelijke entiteiten die op ons bord werden geschoven waren een sluier, 

waren zegels. Alles om ons heen is een groot zegel. Dit is niet het paradijs. Deze wereld werd 

gecreeerd door de Yaldaboath om ons af te houden van het paradijs. Wij reizen van zegel tot 

zegel. Wij moeten de mysteries van de zegels oplossen om doorgang te vinden. We kunnen 

geen ijzer met handen breken. Het is een puzzel. 

 

SEPTUS, De Trooster, kwam om de boom des levens uit ons te rukken, alle elementen van de 

heilige slavernij. Hij roofde onze heilige halsketen met alle heilige stenen en kralen daarin. 

Hij was gezonden door Yaldaboath. Het was een killer. Profetische kennis is veel belangrijker 

dan troost. Wij moeten komen tot de duisternis. Lichten zullen ons verblinden. 

 

Wij moeten leren leven met de kleinste hoeveelheden. Geesten van rijkdom en materialisme 

staan overal op de loer om ons tot een slaaf te maken. Zij willen de heilige slavenketenen in 

ons doven, zodat zij ons tot slaaf kunnen maken voor het Babylonische wereldrijk. Zegels zijn 

belangrijk, want zij vormen de ladder om uit putten te komen. Soms vallen we, en dan hebben 

we die zegels nodig. We gaan van zegel tot zegel, en proberen hun mysterieen op te lossen. 

Alles is bruikbaar materiaal. De tradities blijven van belang, alleen in een heel ander licht, of 

nachtzicht. 

 

Blijf de trappen voor je zien, de trappen van vertaling. De ladder leidt tot het nachtzicht. 

Onthecht je van alle dingen en wikkel jezelf dan alleen in God. Kom naakt tot God, zonder al 

je voorgeslachtelijke archetypes en metaforen die je in je leven hebt gebruikt. Laat alles achter 

je. Laat de doden de doden begraven. Ga door alle sluiers heen die ze op hebben gehangen 

rondom je. Zoek God. Niet de beelden die je voorouders hebben gemaakt van God. 

 

De ontzegeling is de besnijdenis, PERITOME in het Grieks/ de Septuagint. Door de 

besnijdenis wordt men Israeliet, en wanneer de besnijdenis tot volgroeiing komt, wordt men 

Leviet. 

 

Het Westen wordt door SEPTUS, 'De Trooster', in slaap gehouden en vetgemest voor de 

slager. De Trooster zorgt ervoor dat ze de overtuiging van God niet binnenkrijgen. Het is een 

treurig verhaal. Ook 'de Bruid' werkt hier aan mee. Wij moeten al onze bruidsklederen afdoen, 

op het altaar leggen, en ook de Trooster in ons hoofd op het altaar leggen, en dan de wildernis 

in vluchten. Yaldaboath kan alleen de schaduw zien van het goddelijke. Hij leeft onder een 

sluier. Wij leven daarom in een omgekeerde wereld. God heeft simulators van deze dingen 

gemaakt, maar wij moeten hogerop komen. Deze dingen houden de hogere profetische kennis 

tegen. Wij moeten de diepte in. Wij moeten al het voorgeslachtelijke achter ons laten. God zal 

ons dan, alleen dan, de rode draad laten zien. Als we nog wanhopig vastklemmen aan onze 



voorouderlijke erfenis, dan zullen we daardoor verblind zijn en misleid worden. De Aramese 

grondteksten roepen ons op om tot Orion te gaan. Hier zullen wij de zegels van Orion moeten 

verbreken, tot het ontvangen van het nachtzicht. 

 

In de Orionse geschriften is er de jacht op de troost-vogels en de bruids-vogels. Deze bruids-

vogels zijn een soort ooievaars die zielen kunnen stelen. Daarom is de jacht hierop van groot 

belang. Het zijn kinderdieven. Toriax is een Orionse Adam, de Orionse heilige dronkenschap. 

De troost-vogels en bruids-vogels zijn de bewakers van de schatkamers van SEPTUS. In de 

geschriften van Orion is het belangrijk om TORIAX te vinden en te ontvangen, om bestand te 

zijn tegen deze vogels en om hen te overwinnen door de jacht. Als wij niet voldoende 

TORIAX hebben, dan worden we door de dronkenschap van de vijand ingenomen. In de 

schatkamers van SEPTUS wordt de poort bewaakt tot de OXCRENON, de put van de 

buffeljacht. Hier worden de buffels en bizons van SEPTUS, de geesten van mannelijke 

superioriteit verborgen gehouden en bewaakt. Alleen door TORIAX heeft een Iyowbitische 

Leviet daar toegang, na het verslaan van de vogels van SEPTUS. 

 

Deze jacht is belangrijk voor het komen tot de diepere esoterische sieraden die SEPTUS al 

zo'n lange tijd verborgen heeft gehouden. De buffels en bizons van mannelijke superioriteit 

zijn de wachters van deze sieraden. Zij houden de poorten tot het kinderrijk verborgen. Door 

het pad van de OXCRENON te gaan, de buffeljacht, komen wij tot het rijk der kinderen. Ook 

hier moet jacht gehouden worden. Er zijn hier namelijk veel hysterische kippen-geesten. Zij 

veroorzaken verschrikkelijke depressies in de kinderen, en trauma's. Zij zijn troost-kippen en 

bruids-kippen, een plaag voor de kinderen. Zij werken met valse schuld, en manipulatie. Ook 

bedreigen ze de kinderen. Zij doen dit door de eerste leugen van de slang : 'Gij zult voorzeker 

niet sterven.' Genesis 3 : 4. Dit is de leugen dat de ziel die zondigt niet zal sterven, oftewel de 

eeuwige marteling in de hel. Als de kinderen niet doen zoals de kippen van SEPTUS zeggen, 

en niet geloven wat die kippen zeggen, dan zullen die kinderen voor eeuwig gemarteld 

worden door God in de hel. En vele kinderen met een verstand zo fragiel als een eierdop 

breken onder zulke bedreigingen. Daarom is de jacht zo belangrijk. 

 

Doordat de kinderen onder hoge druk leven, onder onvoorstelbare mentale en emotionele 

marteling en angst, en daarin worden meegezogen, staan zij bloot aan de gevaren van de 

misleidingen om kannibalen te worden. In het veld leven de kannibaal-zwijnen, vaak grote 

Orionse zwijnen, met een lust om kinderharten in te nemen en ze te maken tot kannibalen. Zij 

werken samen met de troost-kippen. Het vergt lange, dunne, scherpe pijlen komende van de 

Toriax om hun huiden te doorboren en hen te verslaan. Deze geesten zijn snel, gewiekst, en 

kunnen in slangen en andere soorten dieren veranderen. Wees daarom op je hoede. Gebruik 

pijlen van de ADAMAM, de verstommende pijlen, om hen in slaap-toestand te brengen, waar 

ze degraderen tot schadeloos vee. TIKI-pijlen zijn pijlen waardoor ze niet terug kunnen 

veranderen in roofdieren. Deze pijlen brengen hen in een lager bewustzijn. SARX-pijlen zijn 

arrestatie-pijlen, de pijlen van gevangenschap. 

 



Wel is het zo dat deze geesten een heleboel afleidings-taktieken hebben om je te verwarren. 

Zij kunnen je in de jacht misleiden tot het strijden tegen mens-demonen, door zulke beelden 

in je op te roepen van demonen met mensengezichten. Zo proberen ze het gif van de 

ADAMAM-pijlen, de TIKI-pijlen en de SARX-pijlen te doven, zodat ze terug kunnen keren 

tot hun oude demonenvorm. Laat je daarom niet afleiden. Er zijn geesten van mensenwraak 

uitgezonden om de jacht te doven. Zij kunnen woorden gebruiken die mensen ooit over je 

hebben uitgesproken, die jouw woede en irritatie dan weer oproepen om tegen die demonen te 

strijden, zodat je jachtprooi kan ontsnappen. Dit zijn dus schijn-demonen die worden 

opgeroepen door jachtprooi om je te verleiden tot valse oorlogsvoering. Dus dan niet tegen 

zulke schijnmensen strijden, maar jacht voeren op de geesten van mensenwraak. Die kunnen 

komen in alle vormen van vee : grote runderen, varkens, kippen, lammeren, bizons, buffels, 

bokken, enzovoorts. Dus altijd zoeken naar de bron. MENSENWRAAK is daarom een 

afleidende geest die ons wil voeren tot nutteloze gevechten tegen mensenschimmen, om ons 

af te leiden van de jacht. MENSENWRAAK zelf is een prooi-dier waarop wij moeten jagen. 

 

Zoals we zagen heeft in de esoterie Adam soms een bazuin. De bazuin is ervoor om de 

runderjacht aan te kondigen. De beer is dus Zaralahm, een andere vorm van de draak. Deze 

beer bewaakt de botten van de vijand. In het Eeuwig Evangelie wordt er over het berenkruis 

gesproken : 

 

De Vijfde Heraut van de Canon 

 

4. En Adam had ogen in het paradijs waarmee hij kon zien, en waarmee hij de slangen des 

hemels kon onderscheiden. En zijn neus kon onderscheiden de tijden van oorlogsvoering en 

van vrede, maar hij had de vrede niet lief. Hij diende het zwaard en het kruis. En hij viel af 

van de vele goden, en reikte tot aan het berenkruis. 

 

Adam kwam in de tempel van Zaralahm tot het berenkruis, wat een grote gnosis bevatte, in de 

vorm van drie ribben. Hij ging door het christendom tot datgene wat het christendom 

verborgen hield, om zo het christendom beter te kunnen begrijpen en te plaatsen. 

 

Kali, SEPTUS, rijdt op het Jom-beest, strijdende tegen de heiligen. Dit is een groot 

geheimenis in de tempel van Zaralahm. 

 

Ook rijdt JOM op het SEPTUS-beest. In ieder geval heeft het JOM-beest in Openbaring 17 

zeven koppen, zeven bergen, als zeven borsten in het Aramees. De bergen staan voor de 

runderjacht. Deze bergen verzegelen de moederbergen. Adam blaast de bazuin voor de 



runderjacht. Aan het einde zullen SEPTUS en JOM elkaar verslinden. Wij moeten de 

moederbergen van het paradijs opgaan, en de jacht aangaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. De Bloeds-Gnosis En De Verbreking Van Het SEPTUS-Zegel  

 

 

 

 

 

SEPTUS, de Heilige Geest van India, oftewel KALI, de tong van vuur, de godin van de dood, 

viel door de Kundalini, de ruggegraat, in het stuitje, de mand van het christendom, en werd 

ook de Heilige Geest van het christendom, om zijn wortels hier te verschuilen. Het 

christendom werd als een groot zegel opgericht, als een groot sluier, waarachter Kali, de 

bloeddorstige godin van de tijd en van de dood zich schuilhield. Zij gebruikte zelfs de tempel 

van Zaralahm als een groot sluier, in wiens diepte zij woont. Zij is een grijze, grauwe gestalte, 

nauw samenwerkend met JOM. Vaak manifesteert zij zich als een skelet. Zij is de 

verpersoonlijking van het gif. Door gifgassen houdt zij de hele aarde in bedwang. Wij moeten 

het gehele plaatje van SEPTUS zien te krijgen, die als een slang door vele sluiers werkt. 

 

In het Egyptische geloof manifesteerde zij zich als NUT. Nut was de hemelse boom, de boom 

des levens, waar zij fruit en water schonk. Zij is de Egyptische godin van de lucht, en het pad 

door de hel. Zij was de scheidingsmuur tussen chaos en orde. Zij houdt zich verborgen achter 

de boom der kennis en de slang. Nut is de slang achter de slang, om hemelse geschenken aan 

te bieden. Zij is ook een haaienkoningin. Ook is zij de watergodin Neith, Net, een 

oorlogsgodin, moeder van Ra, Apap en Sebek. Zij gaf wapens aan de doden. Zij was ook 

godin van de jacht. 



 

Neith is de moeder van de Egyptische demiurg, de Sebek-Ra, de schepper van het lagere 

materiele, een soort tussen-god. Ra en Apap, de draakslang van de abyss, waren altijd in 

gevecht. In de nacht slokte Apap de zonneboot van Ra op, zodat Ra de onderwereld inging en 

Osiris werd, de god van de dood. Ra reiste altijd als zonnegod door het lichaam van Nut, die 

geboorte gaf aan de zon in de ochtend, na het verslaan van de slang Apap. Het bloed van 

Apap verscheen iedere morgen als het morgenrood. Er was altijd strijd tussen de abyss-slang 

en Ra, omdat Apap heerste in de oertijd van de abyss, en Ra pleegde eens een staatsgreep om 

de macht over te nemen. Ra reiste op zijn zonneboot met verschillende wachters die hem 

beschermden. De meest krachtige was Seth die in het stuurgedeelte was, en die Apap spietste 

met een speer. 

 

SEPTUS = KALI (India) + Nut (Egypte) + Heilige Geest (christendom) 

 

Deze boze geest heeft Moeder God op allerlei verschillende manieren getard, en houdt het 

volk opgesloten. SEPTUS gebruikt zelfs de ruiter op de draak, het zwarte boeddhisme, als een 

sluier, en is een gevreesd NACHNA varken. 

 

De Amazone VOYBA was speciaal voor dit probleem uitgezonden. Het Zegel van de Heilige 

Geest, het Zegel van SEPTUS, moet verbroken worden. In het hindoeisme wordt KALI 

aanbeden als de BRAHMAN, de universele, superieure Geest die het grondprincipe is van het 

universum. BRAHMAN wordt beschouwd als het absolute, de oneindige, en de alleswetende. 

BRAHMAN wordt ook wel de Kosmische Grote Geest genoemd. 

 

Galaten 5 

 

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Dit vers heeft het christendom in slaap gesust. Zij ontvingen de Geest, en de Geest doofde hen 

uit, deed hen in slaap vallen van een betoverend geluk, en rust, als vervroegd pensioen. Maar 

wat staat er werkelijk ? De vrucht wordt in de Hebreeuwse context ook gezien als vee en 

vlees. In het Grieks : karpos, wat als wortels heeft : AIRO, wat vissen betekent. We hebben 

hier dus te maken met vis, en niet vrucht. 

 



Het eten van de boze geest in visvorm brengt : 

liefde – maar in het Hebreeuws is dit de moederschoot 

blijdschap – in de wortels : oorlogs-groet, de blijdschap van oorlogs-overwinning 

vrede – EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de dood, oftewel necromantie, 

doden-orakel, DARASH. 

geduld, vasthoudendheid, longsuffering – in de wortels is dit dronkenschap door het offeren 

vriendelijkheid – in de wortels is dit de vagina, oftewel de opening van de moederschoot 

(CHRESTOS-CHASMA, afgrond) 

 

constitutie 

geloof – slavernij 

zachtheid 

meesterschap 

 

In plaats met vervuld te worden met de Heilige Geest, met SEPTUS, moeten wij vervuld 

worden met het bloed van de vijand. Naar de mate wij het bloed van de vijand ontvangen 

zullen wij de gnosis daaruit ontvangen. 

 

SEPTUS, de Heilige Geest, is een gevaarlijkere geest dan zelfs Ryan. SEPTUS is een 

nauwsluitend politiek zegel wat door Ryan gebruikt wordt. Ook JOM gebruikt dit zegel. 

CANON, een andere vorm van JOM, had het SEPTUS zegel nodig als een kroon-copyright 

om de schrift af te sluiten. De Geest is een gewiekst systeem, en een futuristisch gecodeerd 

slot waarvan de codes telkens veranderen. 

 

Ook Iyowb streed tegen de Geest. 

 

9:18 – mij niet vergunt RUWACH, Geest, te scheppen, maar mij met bitterheid verzadigt. 

 



In het Aramees kan verzadigt hier ook 'dronken maken' betekenen. Iyowb moest in de context 

namelijk niet de Geest ontvangen, maar het bittere bloed van de vijandelijke jachtprooi 

drinken. Hierdoor werd Iyowb dronken om de gnosis te ontvangen. 

 

Iyowb moest strijden tegen de RUWACH, Geest, SEPTUS, om de NEPHESH te ontvangen. 

NEPHESH is in de grondtekst niet slechts ziel, maar ook het vermogen tot kennen (gnosis), 

en levend wezen met leven in het bloed, wat in de context het bloed van de vijandelijke 

jachtprooi is. Iyowb moest dit bittere bloed drinken, om zo veilig te zijn tegen RUWACH, de 

Geest, SEPTUS. Het bloed van de vijandelijke jachtprooi was zijn schild. Ook betekende 

NEPHESH honger. Iyowb moest alles afleggen, en leeg worden voor de Moeder God. 

 

10 : 1 – Ik zal spreken in de bitterheid van mijn NEPHESH = Ik zal spreken door de bitterheid 

van het bloed van de vijandelijke jachtprooi, door mijn Honger en Gnosis. 

 

In Hooglied 1:13 zijn degenen die zich aan de moeder schoot hebben overgegeven hangende 

als door handel, (wortels : gebonden en uitgehongerd door de belegering, TSARAR) tussen de 

borsten, oftewel de BERGEN, van de Moeder God, als vol met het bittere bloed van de 

vijandelijke prooi. 

 

13 Degene die tot de moeder schoot is gekomen, en zich daar heeft overgegeven (ge-liefde) is 

mij een bundeltje bitterheid (MORE, MARAR), rustend tussen mijn borsten de hele nacht. 

 

Door het bittere bloed van de vijand krijgen zij toegang tot de bergen van het paradijs. De 

bergen, borsten, betekent plunderen en vernietigen in de wortels. Ook hebben de 'borsten' van 

de Moeder God een andere betekenis als zijnde de borsten van de vijand die zij veroverd heeft 

: 

 

De borst van het offervee is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van CHAZAH : zien, 

profeteren. CHAZEH is de valse ogenzalf, de valse borst, oftewel de valse profetische 

beweging die de profeten moeten overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 

10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het tot een eeuwige inzetting is aangesteld. In het Aramees is 

dit de strijd tegen HDE, tegen PRISA, PRIS, wat 'bedekking' betekent en borstplaat, een soort 

van afgod. 

Tot de moeder bergen komen betekent dus ook de borsten van de vijand overwinnen, oftewel 

de ribbenkasten van de vijand, die gemaakt moeten worden tot een EZRU, de borstplaat of 

rok van gerechtigheid. Ook dit is een deel van het aandoen van de Efezische wapenrusting. 

Dit is dus ook een diepere betekenis van Hooglied 1:13, dat wij met de borstkas of ribbenkast 



van de vijand worden bekleed. De moeder bergen maken ons klaar voor de hogere Levitische 

dienst. Berg betekent ook promoties (HAR). 

Ook in het leven van David zien wij dit : 

 

In Psalm 22 hebben onreine vissen, runderen, TOR, TAWRA, en kalveren David omsingeld, 

KRK, KERK, wat ook betekent : verzen van geschriften in het Aramees, sluiten (vgl. canon), 

binden en buigen. Kortom David werd opgesloten door geschriften. In het Aramees staat er 

dan dat David zich hiermee juist moet gorden, HDR, dat het eigenlijk voor hem een 

wapenrusting is, die hij eerst moet overwinnen. Hij moet de jacht beginnen op dit gevaarlijk 

vee, en het onderwerpen, ook zoals Iyowb dat moest, en de Levieten. Iyowb maakte van de 

jachtprooi zijn wapenrusting. Dit gebeurde door het ingaan van de APHAR, het stof, het vuil, 

de bovenlaag van het paradijs. In Psalm 22 komt David de APHAR binnen. De APHAR is het 

laatste oordeel. David moet zich bekleden met de huiden van de verslagen demonen. De 

APHAR is tegelijkertijd de ontwapening. David's armen worden er in de Aramese grondtekst 

van hem afgerukt/ afgesneden. Net als Iyowb werd David in de APHAR gevormd. De 

APHAR is een diepere goddelijke verlamdheid daartoe, waarmee David net als Iyowb 

ingesmeerd moest worden, opdat hij daarin bewapend zou worden en tot groei zou komen, 

onder de Moeder God. In APHAR wordt alles getest om klaar te maken voor de ADAMAH, 

de diepere laag en het eigenlijke wezen van David zelf, waarin hij moest komen tot ADAM, 

de paradijselijke vloed. In de APHAR werd David voorbereid om een goddelijke Rechter te 

zijn, waaraan niemand zou kunnen ontkomen. In de APHAR ontvangen wij ook een nieuw 

lichaam. Onze spieren sterven in de APHAR, en mannelijke geslachtsdelen komen ervoor in 

de plaats. 

In Psalm 18 is de rituele drank van MAYIM geopenbaard in een visioen. Dit is het bloed van 

de vijand. ADAM was geopenbaard als de heilige beker, de dronkenschap van het paradijs, 

die het bloed van de vijand draagt. Dit is waartoe AIMA, ADAMAH is uitgezonden, de aarde 

van het paradijs, onder de APHAR. AIMA is de Bloedvergieter, oftewel David. David leidt 

helemaal terug tot de bron van ADAM in het paradijs, waar de bronnen van bloed zijn. Door 

het bloed van de vijandelijke prooi te drinken worden in Psalm 18 de grondvesten van de 

aarde getoond in een openbaring. Dit gebeurt allemaal door de Toorn van God's Ziel, door de 

Toorn van de Duisternis van God. 

David moest bewapend worden met de Hel, moest de Hel ontvangen, zoals christenen de 

Geest willen ontvangen. In Psalm 18 ontvangt David de Hel, als een bewapening, en daarom 

is Psalm 18 één van de belangrijkste psalmen. Het opent een groot portaal in de andere 

wereld. De Hel is een essentieel deel van de Gnosis. 

 

Het opgaan van de moeder bergen is dus belangrijk om tot de hogere wapenrustingen te 

komen, en te komen tot de bloed-gnosis. De NEPHESH beeldt hierin een enorme 

bloeddorstigheid uit, als een deel van de honger. 

 



In het boek Hooglied komen we weer de YAD tegen, het 'mannelijke' geslachtsdeel, de 

bouwstenen van het paradijselijke lichaam, waaruit het bittere bloed van de vijand druppelt 

als zaad (MORE, MARAR). Dit druppelen is in de grondtekst NATAPH, wat profetie 

betekent. Door de besnijdenis brengen wij dit voort. Onze profetie moet bitter zijn door het 

vergoten bloed van de vijand, anders mogen we onszelf afvragen of wij wel profeten zijn (5 : 

5). Profetie is een oorlog. 

David versloeg een aantal volkeren, wat te maken had met YAD en TEQAN, het erecte 

geslachtsdeel. De vrouw was gemaakt vanuit een geslachtsdeel (penis van mijn penis), en 

daarom is het van belang voor de Moeder God. De Moabieten zagen mayim, sperma, rood 

worden als bloed. Daarna werden ze verslagen door de Israelieten. Dit gebeurt ook in 

Openbaring : de wateren, MAYIM, het sperma, zal bloed worden. Het bloed van de vijand is 

het zaad. Het zaad wat in bloed verandert, oftewel het bloed wat tot zaad wordt, is het teken 

van de overwinning over Moab, hebzucht (II Koningen 3 : 22). 

Het zaad wat in bloed verandert, oftewel het bloed wat tot zaad wordt, is ook een teken van de 

overwinning over SEPTUS. Als wij vol zijn met het bloed van de vijand, zo vol dat het tot 

zaad van de gnosis wordt, dan zal SEPTUS ons niet kunnen vervullen. Het bloed van de 

vijand zal als een muur rondom ons zijn. Dit is de bitterheid waartoe de Moeder God Iyowb 

dreef. 

In Iyowb 7 : 11 staat dat de RUWACH, de Heilige Geest, de adem, de wind, gebonden zal 

worden, en nauw gemaakt worden, en de mond gesnoerd. Hieruit zal DABAR, het profetische 

woord, vrijgezet worden. Dit komt als het zaad van bitter bloed. NEPHESH, honger, gnosis, 

bloeddorstigheid, oftewel 'het levende wezen wat leeft door bloed van de vijand' zal bitter, 

MAR, gemaakt worden, oftewel zal gevuld worden met het bittere bloed van de vijand, 

waarvanuit zal worden gemediteerd, geklaagd en gezongen (SIYACH). Dit komt telkens weer 

naar voren in het boek Iyowb, dat er afgerekend zal worden met de Geest, om over te gaan 

naar het vergoten bittere bloed van de vijand. 

Dit is natuurlijk geen doel op zich. Hier komt de gnosis uit voort, KRA, wat wij aan elkaar 

moeten rijgen en verzamelen. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7. VOYBA 

 

 

 



 

 

De zeven bergen kunnen ook de zeven gemeentes betekenen waarop Kali, SEPTUS, zit. Zij 

houden het geheimenis van de THORAX, de Orionse ETRU, oftewel het borstpantser van 

gerechtigheid (bottenrok). Dit is haar ribbenkast. In de jacht op dit NACHNA varken moeten 

wij het hart van de zwijn zien te veroveren. 

 

In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als 

een ring over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. 

In het Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH van SEPTUS overwinnen 

om verder te komen, het overwinnen van Hebron. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het 

hart van de NACHNA zwijn moeten bemachtigen. 

In de Azteekse godsdienst was het offeren van de harten van de vijand een belangrijk 

onderdeel. Ook onthoofding was een belangrijke praktijk. Wij moeten komen tot de diepere 

bloedlijn van SEPTUS. In het Oude Zuid Amerika vonden afschuwelijke mensenoffers plaats. 

Huitzilopochtli was de Azteekse zonnegod en god van de oorlog waar veel harten aan werden 

geofferd, als een onderdeel van zijn priesterdienst. Ook de Heilige Geest heeft zijn oorsprong 

in Oud Zuid Amerikaanse zonne-aanbidding. Zuid Amerika representeert de moeder bergen, 

het westelijke paradijs. Hier is de SEPTUS-RYAN-JOM driehoek ook zwaar werkzaam. 

 

De verborgen bloedlijn van SEPTUS is de aftekening van het kruis. Het kruis dient die 

bloedlijn dan ook verborgen te houden. Het loopt helemaal terug tot het westelijke Zuid 

Amerika, waar de meest afschuwelijke mensenoffer cultussen bestonden. Ook werden er 

kinderen geofferd. Ook Huitzilopochtli's lichaam moest gegeten worden, en zij die dit gegeten 

hadden moesten hem dienen. De Heilige Geest was een oeroude vorm van een 

voorchristelijke en zelfs voor-judaistische zonnegod-messias, terugwijzende op het voor-

tijdse, het voor-Adamitische. 

 

Slachtoffers moesten zich voordoen als de goden voor korte of lange tijd, en werden dan 

geofferd. De Inca's hadden de zonnegoden Inti en Viracocha. Ook aan dezen werden mensen 

en kinderen geofferd. 

 

De borstplaat van gerechtigheid slaat ten diepste op het Atlantische tijdperk, en het hart slaat 

op het Voor-Atlantische tijdperk, oftewel het Dorga tijdperk. Hier heeft SEPTUS zijn wortels. 

Zo diep gaat het kruis. 

 

Het kruis was de zonnegod zelf, ook in de vorm van een roofvogel. 



 

In het voor-atlantische was deze roofvogel VE, en in het atlantische VE-DIS, of DIS. De 

Ekkretenen en de Ekkressenen hadden deze roofvogel als god, waar ook veel van de 

hedendaagse Griekse en Romeinse mythologieen uit zijn voortgekomen. Vandaag de dag is 

dit bij de Grieken Hermes, en bij de Romeinen Mercurius. Beiden dragen zij de medische staf, 

en zijn zij goden van de handel en de media. 

 

Mercurius, Mercury, oftewel kwik, is het gevaarlijke gif wat tandartsen in de monden van 

mensen doen onder dwang. Pijnklachten worden vaak niet serieus genomen, op iets anders 

geschoven of tussen de oren. Het is dwangverpleging wat al van kinds af aan gebruikt wordt 

om de mens onder controle van Mercurius te houden, oftewel SEPTUS. SEPTUS beheerst 

deze handel in mensenzielen. Tandartsen zijn het grootste kwaad wat de mensheid ooit heeft 

gekend. Langzaam worden mensen door het kwik doodgemarteld, en krijgen vaak geen hulp. 

Dit is erger en wreder dan wat de nazi's de mensheid hebben aangedaan. Eén kwikvulling kan 

een mens al doden of totaal de vernieling inhelpen. Heel veel klachten zijn te herleiden tot 

kwikvergiftiging, en zelfs als het kwik eruit is kan het nog jarenlang in het lichaam 

ronddwalen, en niet te vergeten het kwik van de voorouders kan een kind in de baarmoeder al 

flink verminken, en kan een kind veel problemen geven in het opgroeien. Mensen kunnen in 

een coma raken door kwik, en dan moeten ze hun leven slijten terwijl ze in een kwikcoma 

zijn, en niemand die er een flikker aandoet. De tandarts-praktijk heeft verschrikkelijk veel op 

zijn geweten. Allemaal door SEPTUS, de zogenaamde Heilige Geest en mijnheertje KWIK, 

oftewel Mercurius met de medische staf. 

 

In ieder geval moeten wij naar de wortels van SEPTUS toe, verborgen in Atlantis, en het 

Voor-Atlantische, naar de roofvogel VE, VE-DIS, het kruis. Dit is een oeroude zonnegod, 

aanbeden door de Ekkretenen en de Ekkressenen, als een oeroude Christus-figuur. Deze zit 

gecodeerd in het hedendaagse kruis, dus zit erin verborgen, in het kruis waar Jezus aanhangt. 

 

Boze geesten hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen door het plunderen 

van onschuldige levers. Het aanhangsel van de lever van het offerdier moest op het altaar 

verbrand worden. Dit lever-aanhangsel is in het Aramees 'pen van de schrijf-priester'. 

Hiermee werd het Christus mysterie opgericht, het NT. De lever van het slachtoffer werd 

gegeten worden. Vandaag de dag zijn de levers van onschuldige dieren een delicatesse in de 

vorm van leverworst wat dagelijks door miljoenen wordt gegeten op brood om zo hun Jezus 

visioenen te ontvangen. Ethon of Kaukasios was een enorme roofvogel in de Griekse 

mythologie die levers vrat en daar periodiek voor terugkwam. In de tussentijd groeiden de 

levers namelijk weer aan. De lever is de opslagplaats van het lichaam. SEPTUS steelt hiervan 

om het voor zichzelf te gebruiken, waardoor hij kan spreken. SEPTUS is een leverdief. Zo 

komt ook de Heilige Geest periodiek tot zijn volgelingen en gevangenen, en vreet 

voortdurend stukjes van hun lever af. Dit is de gruwelijke horror achter de schermen van de 

Heilige Geest. De Heilige Geest is een boze geest die mensen aftapt. Het is een roofvogel die 

geen genade kent, maar die wel valse genade kan gebruiken om mensen in slaap te sussen. Dit 



soort geesten zijn clowns. Er wordt een show opgevoerd. Deze geest is levensgevaarlijk, want 

hij wil mensen op een sluwe manier de vernietiging inhelpen. 

De roofvogel vliegt, zoekende naar prooi, belust op bloed. Natuurlijk zal hij camouflage 

tactieken gebruiken om ook de slimmere dieren te kunnen vangen. Deze roofvogel wordt 

aanbeden. Mensen roepen hem aan over de hele wereld om macht te krijgen en geluk, over de 

ruggen van anderen. In de naam van deze roofvogel wordt heel veel kwaads aangericht, en 

zijn er vele oorlogen onder zijn volgelingen, en de roofvogel lacht en geniet, omdat mensen 

zich bezig houden met de vormen en eigen koninkrijkjes, en niet de gnosis. Moeder God zal 

hem de nek omdraaien. Zijn veren zullen uitgeplukt worden, en hij zal worden tot een kale 

kip. 

Dit NACHNA varken zal zijn slagtanden en horens verliezen. 

Er zijn boze geesten als een kippen-soort genaamd TIRKU. TIRKU-kippen worden 

voornamelijk gebruikt voor de jacht en de oorlog, in de zin dat hun vergoten bloed 

opgevangen in een pot na een paar dagen hartstikke giftig is. Dit gif breekt de botten af van 

boze geesten in vee-vorm, voornamelijk de hoornen en de slagtanden. Zo wordt roofvee 

minder gevaarlijk. TIRKU-kippen zijn vaak dik en zwart met een streepje wit op de buik. 

TIRKU-kipgeesten zijn laffe boze geesten die onrecht vereren om zo niet door onrecht te 

hoeven lijden. Zij houden het onrecht dus de hand boven het hoofd, en worden zo beschermd 

door het onrecht. Het is een soort van hekserij. TIRKU-kipgeesten veroorzaken veel 

hoofdpijnen in oordeels-profeten. Daarom moet er jacht op deze boze geesten gedreven 

worden. Ook dus vanwege hun bloed, wat belangrijk is in de strijd en de jacht. Oorlogs-gif en 

jachts-gif is belangrijk. 

De Amazone die voor dit probleem was uitgezonden, VOYBA, brult om de gnosis omtrend 

deze dingen te openbaren. Het TIRKU gif moet gebruikt worden inde strijd tegen SEPTUS. 

Als het om zijn roofvogel vorm gaat dan kan door het TIRKU-gif zijn pikkende snavel 

afgebroken worden, en zijn scherpe klauwen, en zullen zijn vleugels verzwakt worden. 

 

TIRKU kipgeesten zijn boze geesten die als doof zijn. Ze luisteren niet naar anderen, maar 

slikken de leugens van het onrecht voor zoete koek. Het zijn daarom slechte, afstandelijke 

vrienden, die dus geen vrienden zijn, maar vijanden. 

 

VOYBA staat voor het overblijfsel, klaar om het volk uit te leiden uit de klauwen van de 

Heilige Geest, tot de tuchtplaatsen van de Moeder God, om in Haar moederschoot tot 

wedergeboorte te komen. Dit is een oorlog en een jacht. VOYBA zit hoog op haar strijdwagen 

om de legers en de roofdieren aan te voeren. 

 

Er was een raket zo groot als 1/5 van de zon. De raket schoot van onderen in de zon, en er was 

een enorme explosie van glas. Mensen renden hun huizen binnen. Er was overal licht, als een 

zee van licht wat werd uitgegoten. De zon, die door de explosie een stuk kleiner was 

geworden viel in de zee, en spoedig kwam er een reusachtige roofvogel van vuur uit de zee. 



Toen werd de bloedlijn van de zonnen geopenbaard. De aftitelingen van de aarde waren 

begonnen. SEPTUS was degene die heerste over de verhoudingen tussen man en vrouw. Het 

was een show, een code die diepere dingen verborg. Vóór het voor-atlantische was er het 

amazonische tijdperk. De naam PIRPAT verscheen, als de zon van dit tijdperk. Daarvoor was 

het hyena tijdperk. De naam CROATIO verscheen, als de zon van dit tijdperk. Daarvoor was 

er het Levitische tijdperk. De naam MOEKMA verscheen, als de zon van dit tijdperk. Het was 

de lange staart van de roofvogel. Dit waren allemaal vormen van SEPTUS door de tijden 

heen. Daarna werd de roofvogel, de gevallen bloedlijn van zonnen heel duister. De aarde werd 

duister en er waren grote explosies. De vierde scheppingsdag was vallende, de dag waarop de 

zon werd geschapen. Deze dag was niet meer. En de aarde ging de tweede scheppingsdag 

binnen, de dag van de scheidingen, van de MAZONA. Nu was ook de eerste scheppingsdag 

vallende, de dag waarop het licht werd geschapen. In de grondtekst is licht ook het licht van 

de zonnen, het licht van Yahweh, het licht van het gezicht, en het licht van prosperity (OWR). 

Ook deze dag was niet meer. 

 

Dit was een profetische droom die overging in een visioen. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8. De Verbreking Van Het Waterdoop-Zegel 

 

 

 

 

 

Het zegel van de waterdoop … Natuurlijk is dat ook een hele groot. Christendom is een 

waterdoop cultus, maar wat willen ze eigenlijk verbergen ? Waar slaat eigenlijk dat idiote 

ritueel op ? Het is traditie in het christendom, en het is bijna een verplichting dat iedereen zich 

laat dopen, en sommigen zeggen zelfs dat zonder de doop is er geen behoudenis. Om je te 

laten dopen moet er dan iemand anders bij zijn, een voorganger of ouderlingen, en anderen 

moeten daar getuigen van zijn in een soort van kerkdienst. Zo hoort dat dan, zeggen ze, maar 

is dit niet allemaal belachelijk ? Gaat het God dan niet meer om het hart, en hebben we dan 

ineens anderen nodig om tot God te komen ? Wat zit hier achter ? En waarom zijn het altijd 

mannen met een bepaalde naam in de gemeente die die doop verrichten ? 



 

Is dit niet om te lachen ? De mens kan alleen door anderen, door mannen met een hoge functie 

in de kerk, door een ritueel waarin je kopje onder gaat, tot God komen ? Tot welke God 

komen we dan eigenlijk ? 

 

'Ja, dat is om één te worden met Jezus Christus,' zeggen ze dan, 'door het watergraf in te gaan. 

Dan leg je je oude leven af, en krijg je een nieuw leven …' 

 

Ja, ja. Je wordt gewoon door het systeem geofferd aan de watergoden. De buffel is één van de 

sterkste symbolen van mannelijke suprematie. De Levieten moesten zich wassen in het bloed 

van boze geesten in buffelvorm, om beschermd te zijn tegen de geesten van mannelijke 

suprematie en om in contact te blijven met de Moeder God, en dat was zeer zeker geen 

eenmalig iets. De doop is eenmalig, om af te doen met het herhaaldelijke offer van de 

Levieten. Het water is hierin ook een zegel. 

 

De waterdoop is een christelijk heksen-middel om de mens los te kopen uit de Levitische 

oorlogsvoering en jacht. De waterdoop is om dit allemaal uit te doven, en de boze geesten 

veilig te stellen. Die nemen je dan over, met alle gevolgen daarvan. 

 

De waterdoop en de zon zijn nauw aan elkaar verbonden, uitgezonden voor hetzelfde doel. De 

zon moest de mens verblinden, de duisternis uitdoven en het offeraltaar van de mens 

wegnemen, ver weg te zetten, waar de mens het niet kan bereiken. Het dagelijks offer moest 

gestaakt worden door de zonne-cultus. De elite kon zo ingewijd worden in de zonnegraden 

om zo tot het altaar te komen, en het te misbruiken. De zon verzegeld de buffeljacht, om zo de 

mannelijke suprematie veilig te stellen. 

 

We worden met z'n allen voor de gek gehouden door de zonne-cultussen. De waterdoop is het 

machts-symbool van de gevallen man. 

 

Openbaring 7 

 

13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze 

vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die 

uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed 

van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om 



hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger 

meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 

Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven 

brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 

Vers 14 is natuurlijk grote nonsense. Zij bedoelen dan natuurlijk dat Jezus dat onschuldige 

lam is en dat wij ons daar in gaan lopen wassen. Wat een stelletje verdoemde vampieren !! Dit 

hebben zij bedacht om de Moeder God omver te steken !! Wie gaat zichzelf nou wassen in het 

bloed van een onschuldig lammetje ? Wat een stelletje imbecielen. Het christendom neemt dit 

ook rustig allemaal letterlijk, en gelooft dus ook dat er daadwerkelijk lammetjes geofferd 

moesten worden aan God, en geen kip die er om kraait. Dat wordt allemaal gewoon zonder 

blikken of blozen geaccepteerd. Nu, wat moet er dan wel staan, als we weten dat er boze 

geesten als buffels zijn die de mannelijke suprematie hebben opgezet, als één van de 

hoofdsymbolen ? Laten we opnieuw naar vers 14 kijken : 

 

14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote 

verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van DE 

BOZE GEESTEN IN BUFFEL-VORM. 

 

THEOS betekent ook GODIN, dus laten we verder kijken : 

 

15 Daarom staan ze voor de Godin's troon en zijn ze dag en nacht in haar tempel om haar te 

vereren. En zij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer 

lijden en geen dorst, de ZON zal hen NIET MEER STEKEN, de hitte hen niet bevangen. 17 

Want ARREN, LAMSVACHT, oftewel de visserij, midden voor de troon zal hen hoeden, hen 

naar de waterbronnen van het leven brengen (om te vissen). En God zal alle tranen uit hun 

ogen wissen.’ 

 

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, 

van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de 

troon en voor ARREN, HET LAMSVACHT. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze 

God die op de troon zit en van ARREN, HET LAMSVACHT, oftewel de visserij!’  

 

In hoofdstuk 6 zien we dat ARREN, HET LAMSVACHT, oftewel de visserij, de zegels 

verbreekt. 

 



Zo'n duister illuminati ritueel als de waterdoop, waarbij men afhankelijk wordt gemaakt aan 

de dopende hand van de kerkleiders voor een relatie met God en zelfs behoudenis, is ook om 

de visserij uit te doven. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9. De Buffeljacht In De Aramese Psalm 29 – David Als De Orionse Aan En De 

Wortels Van SEPTUS 

 

 

 

 

 

Het schijnt allemaal de normaalste zaak van de wereld te zijn voor christenen. Iemand moet 

onschuldig de schuld van anderen met het bloed, wat daarvoor van een lammetje of bokje 

was, zomaar even wegwassen. Lekker lui geloven met een soort van supergestoord 

horrorverhaal. Alreeds wanneer je geboren wordt ben je een verdoemde zondaar voor de 

illuminati, en heb je verlossing nodig van iemand anders, in plaats van het persoonlijk 

goedmaken met het goddelijke. Je hebt de zonnegod van de illuminati nodig, anders kun je het 

wel vergeten. 

 

Wie besliste dit allemaal ? Als kind kan dit allemaal heel bedreigend overkomen, en vooral 

door alle bangmakerijen wordt zo'n kind vaak helemaal gehersenspoelt. 

 

In de Orionse grondslagen van de bijbel, daar waar de bijbel vandaan komt, waarvan de bijbel 

zo'n verschrikkelijk slap aftreksel maakte, wordt David 'Aan' genoemd, of 'Ahn.' De 

buffeljacht was een belangrijk onderdeel in zijn leven, in zijn toewijding aan de moeder God. 

De buffel is een oud symbool van de zon, waarin SEPTUS ook zijn wortels heeft. Het bloed 

van de boze geest in buffelvorm, van mannelijke suprematie, beschermde hiertegen. Psalm 29 

in de Aramese grondtekst gaat over de buffeljacht. Hierin is HEL de stemmen, de tongen, van 

God, als jachtgerei. Dit heeft te maken met het communicatie systeem van de gnosis. De stem 

van God is als een dans van de Vreze des Heeren in de wildernis. 



 

In de kerk moet het bloed van het onschuldig lammetje gedronken worden. Hier verzamelen 

alle vampieren voor hun illuminati ritueel. Daarmee is dan alles gezegd en gedaan, en daar 

moet je ook niet teveel over nadenken. Wat willen ze eigenlijk verbergen ? Dit bloed is 

natuurlijk hartstikke giftig. Het gif van de verboden vrucht, het gif van SEPTUS zit erin. Dit 

is om je los te snijden van de moeder, en om de buffelgeest van mannelijke suprematie groot 

te maken. Het is een buffel-cultus van boze geesten in de wortels. Hier zijn al die bloedlijnen 

van SEPTUS uit voortgekomen. En dit wilden ze ook bedekken door hun rituelen, want ja, dit 

bloed bedekt, en maakt dom. 

 

In de openingszin in het Aramees in de Psalm van de Buffeljacht moest de DUKRA, DU-

KRA, penis, toegewijd worden aan Moeder God, en moest aanbeden worden. De jagers 

moesten volgelingen worden van de DU-KRA, wat de vruchtbaarheid van de gnosis inhield. 

De DU-KRA zou de tongen van God voortbrengen, oftewel HEL. Vanuit de tongen van God 

zouden ze jacht kunnen maken op de buffels, boze geesten. De DU-KRA was dus een fetish 

ondergesteld aan Moeder God om succesvol te zijn in de jacht. De DU-KRA moest IQARA, 

IKRA, I-KRA, toewijding brengen tot God. I-KRA was de toewijdings-gnosis, de gnosis van 

slavernij. Door I-KRA was Aan, David, verbonden aan Moeder God. 

 

DU-KRA (penis) + I-KRA (toewijding) = contact met God, tongen 

 

Hier zien we dan hoe het pinksterfeest werkte in het OT. In het Aramees moesten van deze 

principes ter voorbereiding van de buffeljacht tot een feest zijn of festival. De DU-KRA 

moest onder Moeder God gesteld worden, en aan haar toegewijd, door de I-KRA. DU-KRA 

moest grootgemaakt worden onder Moeder God, want dit was een belangrijk jachts-item. De 

DU-KRA moest vervolgens Moeder God prijzen. In het Aramees was hier een dag voor 

bestemd, als het feest ter voorbereiding op de buffeljacht. In Hebreeuwse context was dit het 

feest van het hardmaken van het mannelijk geslachtsorgaan. KABOWD-KABAD = hard 

worden. Dit is de glorie van de gnosis in het Hebreeuws, wat stond voor het hart, of de lever, 

de opslagplaats van de gnosis. Letterlijk betekent de erectie dus dat het mannelijk 

geslachtsorgaan wordt tot een hart en een lever, om zo contact te maken met Moeder God als 

toewijding, ter voorbereiding op de buffeljacht, om de mannelijke suprematie neer te halen. 

 

De Aanitische (Davidische) voorschriften gaan dan verder met het richten op de naam van 

Moeder God, als zijnde piercings, waartoe de KABAD, hardwording, zich moest richten. De 

aanbidding moest gebeuren in de HADARAH, wat betekent het is een publieke aanbidding. 

De HADARAH is een sieraad, wat zijn wortels heeft in het zwellen, de erectie (HADAR), en 

dit was publiekelijk, als een daad van versieren, mooi maken, pronken. Dit gaat terug naar de 

paradijselijke situatie waarin Adam en Eva, of de twee paradijs-stammen, naakt waren en zich 

niet voor elkaar schaamden. Deze dingen waren namelijk heilig, en hadden niets met de 

werken van boze geesten te maken. De jagers waren naakt en schaamden zich niet voor 



elkaar, omdat het een belangrijk jacht-ritueel was, en dit was om gemeenschappelijkheid op te 

wekken. 

 

Dit was heilig, QODESH, verbonden aan de KADESH wildernissen, wat in de wortels een 

sex-slaaf is verbonden aan de diensten aan de heilige tent, de MEOWNAH. Dit is dus wat het 

pinksteren in het OT inhoudt : een vruchtbaarheids-cultus (cultus = dehleta = vreze des 

Heeren) in slavernij tot God. Deze jagers moesten dus de geest van de mannelijke suprematie, 

de buffel, overwinnen door gewijde sexualiteit. Het was een vruchtbaarheids-ritueel. De oude 

mens, de buffel, moest sterven, en de nieuwe mens moest opstaan. Deze opstanding werd 

gekenmerkt door het spreken in tongen, oftewel profetische uitingen. Deze vorm van 

sexualiteit was gekoppeld aan openbaring, het binnengaan en uiten van de goddelijke gnosis. 

 

Deze symboliek was belangrijk, omdat Aan, David, in de grondtekst omringd was met boze 

geesten in veevorm die hem wilden molesteren, sexueel wilden exploiteren. Aan moest leren 

wat de ware sexualiteit was om hier tegen beveiligd te zijn. Hij moest leren waarvan de 

sexualiteit een symbool was, komen tot de diepere betekenis. 

 

De markt van SEPTUS is sex-slavernij. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Het is een 

criminele handel, waarbij je gedwongen wordt tot diepe afgoderij, anders zul je zwaar 

gestrafd worden. 

 

Natuurlijk is dit niet letterlijk, maar alles is gecodeerd. 

 

Dan staat er : De stem des Heeren is op de wateren. Stem is QOWL, wat de oppervlakkigheid 

van God betekent. God kan ineens alles maken tot een lekker oppervlakkig symbool, waar 

dan de diepere gnosis in is opgeslagen voor hen die daarin geinteresseerd zijn. QOWL is ook 

muziek-instrument en tong. Dit is in principe wat de taal van God doet. Het is een net van 

verschillende lagen. 

 

Het bloed van het lam heeft zich gematerialiseerd in gifvullingen, als merktekenen van het 

beest. Het buffel-bloed van boze geesten kan dit wegwassen. Dit is heel belangrijk. Als wij 

niet met de buffeljacht beginnen zullen wij het lam nooit overwinnen. Wij moeten ons 

rijkelijk baden in buffelbloed, vanwege deze boze geesten van mannelijke suprematie. Dit is 

om al het gif van het bloed van het lam weg te wassen. Onze samenleving is vergiftigd, zwaar 

vergiftigd. Wij moeten klaar komen met deze symbolen. 

 



In Psalm 29 is het spreken in tongen, oftewel het profeteren, om de wapenen en het jachtgerei 

te verdelen, om een strategie op te zetten, om de juiste combinaties te maken, om zo te 

overwinnen in de jacht. In het Sranan Tongo, een taal in het Amazone gebied en die ook veel 

in Suriname wordt gesproken, is wassen WASI, wat ook ritueel wassen betekent. Letterlijk 

betekent het ook wassen met kruiden. Kruiden zijn in het boek Iyowb het beeld van het bloed 

van de vijandelijke jachtprooi. Iyowb moest strijden tegen de Geest, om zo te komen tot de 

kruiden, het bloed van de vijandelijke jachtprooi, oftewel om succesvol te worden in de jacht. 

Ook staat WASI voor het laten wassen. 

 

De verwijzingen in de Aramese grondtekst naar buffels is ook een verwijzing naar 

prehistorische buffels. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. De Oorsprong Van Het Kerstfeest En De Verbreking Van Het Kerst-Zegel 

 

 

 

 

 

In de wildernissen van KADESH, waar ook het woordje heilig vandaan komt, QODESH, en 

wat in de Hebreeuwse wortels sex-slaaf in dienst van de heilige tent, MEOWNAH, betekent, 

waren buffels opgesteld, ook oerbuffels (RYM), en die waren niet ongevaarlijk. De buffels 

waren het symbool van de sex-slavernij door mannelijke suprematie, door de patriarchie dus, 

waartegen Paulus nog gewaarschuwd had dat zij die deze dingen bedreven het koninkrijk van 

God niet zouden beerven. De goddelijke sex-slavernij is iets heel anders, en dit had moeder 

God opgesteld om te beschermen tegen sexuele exploitatie door de patriarchie. In de 

wildernissen van KADESH, sex-slavernij, moesten de Aanieten vechten voor hen leven en 

hun vrijheid. Het was Moeder God tegen de buffel van mannelijke suprematie en sex-

exploitatie. In de feestdag van de voorbereiding op de buffeljacht moesten zij komen tot de 

Aramese QUDSA, wat betekent zij moesten verschillende offers doen. Er moest dus geofferd 

worden voordat de buffeljacht van start kon. Dit was allemaal een deel van de voorbereiding. 



 

In de Aanitische geschriften van Orion zien we ditzelfde feest waarin boze geesten in 

varkensvorm geofferd moesten worden, als het beeld van hebzucht. De jagers moesten 

zichzelf uithongeren in dit feest, in deze periode van voorbereiding. Hun kracht zouden ze 

niet krijgen van voedsel, maar van rituelen die de gnosis uitbeelden. Zij moesten zich 

insmeren met varkensbloed, als teken van de overwinning over hebzucht. Dit was ook ter 

bescherming tegen de buffelgeesten. Varkensoffers betekenen in de gnosis : van hebzucht tot 

honger gaan. In het Karaibs, een andere taal in het Amazone gebied, en wat ook in Suriname 

wordt gesproken door de Karaibeische indianen, heet dit PINAMA of JOMITO. 

 

VOYBA blaast op de bazuin voor de buffeljacht, en zal controleren of alle jagers door de 

nodige voorbereidingen zijn gegaan. Er mogen namelijk geen fouten gemaakt worden. Dat 

kan fataal zijn. 

 

Hoe komen wij los van de sex slavernij tot de illuminati ? 

 

De illuminati maakt erecties door hebzucht, door consumptie-drang, en daarmee tappen ze je 

af. Die erecties zijn toegewijd aan hun varkensgoden. Het volk Israel leefde in slavernij tot 

Mitsrayim, wat in de wortels ook 'mode' betekent. MOSY en ARREN moesten het volk 

uitleiden. Een boze geest in de vorm van een bokje of lammetje moest geslacht worden, en het 

bloed moest uitgesmeerd worden over de doorposten, omdat God de eerstelingen van 

Mitsrayim zou slaan. Dit is een beeld van het bloed wat uitgesmeerd moest worden over de 

opening, de schaamlippen, van de vagina, want de Exodus is een beeld van de reis door de 

vagina tot de moeder schoot. 

 

MOSY leidde het volk tot de wildernis, waar zij uitgehongerd en afgezwakt werden, en dat is 

ook wat MOSY betekent. Het volk begon te klagen, want zij verlangden terug naar de 

vleespotten van Mitsrayim. God tuchtigde het volk, en zond vurige slangen, als een beeld van 

de erecties van de vijand. MOSY moest hen toen richten op de goddelijke erectie, door het 

beeld van de opgeheven slang. De goddelijke erectie komt door de uithongering, het heilige 

vasten. God rekende daardoor juist af met de vijandelijke implantaten van slavernij. Het volk 

moest leeg worden, om vandaaruit het goddelijke vruchtbaarheids-symbool te ontvangen. 

MOSY leidde tot de heilige wet en tot het dienstbaar zijn aan de heilige tent in de wildernis, 

de MEOWNAH. Dus hier zien wij twee vormen hoe een erectie kan ontstaan : door hebzucht 

of door honger. 

 

Door honger werden de Aanieten voorbereid op de buffeljacht. Het mannelijk geslachtsdeel 

moest worden tot een hart en lever, om zo de gnosis te uiten, te delen, en te gebruiken in de 



jacht. Het is het practisch maken van de gnosis. Daarom was MOSY in het leven van Aan 

heel belangrijk. 

 

De zon zou veranderen in een haren vel. Haar was het teken van SUW, Esau, in de grondtekst. 

SUW's stam is Edom. 

 

Amos 9 

 

11 Dan zal ik de vervallen nomadische, tijdelijke wildernis tent (CUKKAH, vgl. 

MEOWNAH) van AAN (Orionse oorsprong van David) herbouwen, ik zal de scheuren 

dichtmaken en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 

Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens 

toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal. 

 

Ook in Psalm 108 wil AAN (David) naar Edom : 

 

11 Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? 12 Bent u het niet, God, u 

die ons verstoten had, voert u niet, God, onze legers aan?  

 

De vesting van Edom is in de wortels : ontoegankelijke geheimen. Ook is het de opwinding, 

prikkeling van doem, IYR. De doem wordt in de Psalmen besproken als de CHECED, die 

eeuwig is, OWLAM, en die voor hen is die God vrezen, als de eeuwige kastijding die hen 

veilig houdt tegen roofdieren. 

 

SUW is dus het teken wat de zon overwint. SUW leidt dieper tot de duisternissen van het 

paradijs en de eeuwigheden, CHECED. SUW is het donkere harige vel van een varken, als de 

varkensvacht, en is dus een teken van overwinning over de hebzucht en het ingaan van de 

honger, het vasten wat tot glorie leidt. 

 

SUW had zich onderworpen aan de OHOLIYBAMAH – de nomadische tent in de wildernis 

van de hoge plaats, berg, oftewel tent van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels 

ook oorlogsveld, arena betekent, en aanbiddingsplaats van een cultus. SUW was het pad tot 

het westelijke paradijs. 



 

Psalm 103 

 

7 Hij maakte aan MOSY zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden.  

 

Wegen is ORAH in het Aramees, wat pad van de sexualiteit en de menstruatie is, als het pad 

van vruchtbaarheid. In het Hebreeuws is dit pad DEREK wat zijn wortels heeft in DARAK, 

boogschutter en vertrappen. Dit pad leidde door de honger tot de opgeheven slang, de erectie 

van de WET. In de grondtekst is dit de boog, wat ook het principe van SUW, de jager van de 

CUKKAH (nomadische, tijdelijke jagerstent) is. De opgeheven slang is een teken van SUW, 

als loon van de honger. MOSY moest het volk tot SUW leiden. Ook AAN moest door MOSY 

tot SUW komen. 

 

Leviticus 2 

 

12 Als offergave der eerstelingen, RESHIYTH zult gij ze de HERE offeren, maar zij zullen 

niet tot een liefelijke reuk op het altaar komen. 

 

RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de 

eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest waarin de eerstelingen van het 

gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. Dit offeren, jagen, vinden we niet 

meer terug in Pinksteren. Pinksteren moest dit namelijk afdekken, om zo de aandacht te 

richten op een wezen genaamd de Heilige Geest. Zo werd de jachts-gnosis en offer-gnosis 

afgedekt, uitgeblust, hetzelfde zoals Jezus Christus eens deed, als de verlammende religieuze 

fluor, lerende dat er niet meer geofferd hoefde te worden, want hij was nu het offer, en het 

was volbracht. De eerstelingen moesten geofferd worden als een onderdeel van de oorlog, 

maar de elite vreesde dit. 

 

Daniel 11 

 

31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, 

de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die 

verwoesting brengt. 32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen 

tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. 33 En de 



verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang 

struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. 

De Jezus-geest werd al in het OT aangekondigd als 'hij die het dagelijks offer zou staken'. Er 

zou een gruwel opgericht worden die verwoesting brengt, het NT, de Heilige Geest. 

In het OT was het pinksterfeest waarin de eerstelingen werden geofferd ook het feest ter 

voorbereiding op de buffeljacht. 

Dus : RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. 

Psalm 111 

10 De Vreze des HEEREN is het begin, RESHITH, geslachtsdeel der wijsheid (religieuze 

oorlogs-strategie). 

Het geslachtsdeel als symbool van de boog, kan dus alleen opgericht worden door de Vreze 

des Heeren, in het proces van honger. Alles staat en valt door de Vreze des Heeren. 

De zon is in het Hebreeuws een zegel op een oorlog, om het schild te verbergen. Schild is in 

het grieks ook opening, als een visnet. Het zegel van de zon zal verbroken worden, en de zon 

zal worden tot een varkensvel. 

 

Psalm 114 

6 Jullie bergen die opkomen als AYIL, in bloed gedoopte vellen als voorhangsels van de 

tenten. 

Openbaring 19 

11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw 

en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 

Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een 

naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed 

doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Gnosis van de Godin’. 

 

Openbaring 6 

 

9 Toen ARREN, het lamsvacht, door de visserij het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet 

van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren om de gnosis van de Godin en 

vanwege hun getuigenis. 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heere, wanneer zult u 

de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van 

hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat 



ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich 

bij hen gevoegd zouden hebben. 

 

Zij kregen het witte lamsvacht, wat later door het overblijfsel in buffelbloed gedoopt moest 

worden. 

 

Openbaring 7 

 

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, 

van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de 

troon en voor ARREN, het lamsvacht, de visserij. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van 

onze God die op de troon zit en van ARREN, het lamsvacht, de visserij!’ 

 

13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze 

vandaan?’ 

14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote 

verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van DE 

BOZE GEESTEN IN BUFFEL-VORM. 

 

Het kerstfeest werd ingesteld als de voortgang van het zonnewende-feest, zonne-aanbidding, 

en om de genade-gaven heel materieel voor te stellen, of te bedekken. Dit was een heidens 

feest, maar is door de tijden heen meer en meer verloederd tot een christelijke Jezus-afgoderij. 

We moeten terug tot wat het oorspronkelijk was. Oorspronkelijk was het een jachts-feest bij 

de oude Germanen, het Joel-feest, oftewel het feest van de Wilde Jacht. Levitisch gezien was 

dit feest het loon van de gnosis, niet als gave. CHRIO is dan gezalfd met het loon van de 

gnosis. Het ging hier om een goddelijke handel, CHRAOMAI, als de enige manier waarop er 

CHARISMA, CHARISMATA, kan komen, dus niet als gave maar als loon. Dit komt van 

CHEIR (hand, YAD, penis in Hebr.) en CHASMA (afgrond, beeld van de vagina). Al deze 

dingen werden bedekt en verzegeld gehouden door CHRISTOS, een slap aftreksel hiervan, 

wat resulteerde in het Kerstfeest, Christ-feest. Zo werden de CHARISMATA uitgedoofd door 

materieele vormen. Het kerstfeest was dus oorspronkelijk het joel-feest, feest van de wilde 

jacht. Het loon van de gnosis is een jachtsloon, trofeeen. Het kerstfeest is een Saturnisch zegel 

wat verbroken moet worden. 

 

 

 



 

 

 

 

Hoofdstuk 11. Schilderijen van de Prozaische Werkelijkheid 

 

 

 

 

 

Pasen was oorspronkelijk een oorlogs-feest. De vrouw was oorspronkelijk het wapen van de 

man : speer, boog, pijlen, mes, net, enzovoort. 

 

In Hooglied 7 : 2 wordt de moeder schoot, BETEN, de schoot van de onderwereld, 

beschreven als bewapend met overwinnings-gejoel (lelien). 

 

De mond komt van het woord DABAR, wat command, waarschuwen, bedreiging en 

overwinnings-liederen betekent. DABAR is daarom nauwverbonden met de lelien, het 

overwinnings-gejoel, waarmee BETEN, de moederschoot van de onderwereld, omringd is, als 

de wachters van de onderwereld. 

De Amazonen zingen profetische overwinnings-liederen om aan te kondigen wat ze met de 

vijand zullen doen, om de vijand te intimideren. Ook bevestigen ze de woede van de 

vechtslaven die ze in de oorlog neerzetten. De woede van de vechtslaven is niet alleen gericht 

tot de vijand, maar ook tot de Amazonen. Zoals Yaakob strijden vechtslaven niet alleen tegen 

de vijand, maar ook tegen God. 

De oorlog is voor wedergeboorte. 

In de loop der tijden is alles verloederd. De OT geschriften hebben hiervoor gewaarschuwd, 

en daarom hebben de Israelieten het NT en bijbehorende idolen ook nooit aanvaard. 

MITSRAYIM, waar zij in slavernij leefden, was in de grondtekst mode, wat verbonden is aan 

de media. De media, een apparaat van de regering om de mens in bedwang te houden, 

bepaalde hoe een mens moest zijn en wat een mens moest doen, en hoe de verschillen 

gedefinieerd moesten worden. Door stereotypes werden groepen tegen elkaar opgezet. Jezus 

Christus en de Heilige Geest werden de super-idolen van het Westen en van Amerika, en dit 



predikte mannelijke suprematie. Overal in de media zien we de walgelijke uitspattingen van 

mannen-aanbidding en vrouwen worden op een verschrikkelijke manier vernederd. Ook de 

'dochters der mensen' doen hier vrolijk aan mee. Zij zijn aliens van de Antlia constellatie, die 

de gnosis van Orion moesten verzegelen. Ook dieren moeten het onderspit delven, en met de 

indiaanse cultuur wordt de spot gedreven op allerlei mogelijke manieren, onderhuids en 

bovenhuids. De media is een etiketten-apparaat, om de mensen dom te houden. Bepaalde 

idealen moeten nagestreefd worden, en zo niet, dan komt er het etiket. Je mag vooral niet zelf 

nadenken of onderzoeken. Je moet nemen wat de media je geeft, de verboden vrucht, 

SEPTUS. 

 

Natuurlijk wilden de Israelieten niet meer terug naar MITSRAYIM. Zij volgden hun eigen 

koers, niet die van de mode van de media. Mannelijke suprematie staat overal op de loer. De 

mannelijke suprematie drijft spot met de Moeder God. De man praalt in al zijn trots met zijn 

mascottes Jezus Christus en de Heilige Geest. De man wil heersen over de vrouw, en in zijn 

trots waant hij zich sterker dan de vrouw, en rooft haar energie. Hier gaat een verschrikkelijk 

oordeel over komen. 

 

Het christendom bracht ons terug tot de vleespotten van MITSRAYIM, terug tot de slavernij. 

We zagen dat de borst van de vijand overwonnen moest worden, om te worden tot een 

priesterlijke trofee, de THORAX, ETRU (Orions). 

 

De borst van het offervee is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van CHAZAH : zien, 

profeteren. CHAZEH is de valse ogenzalf, de valse borst, oftewel de valse profetische 

beweging, de MEDIA, MODE, de slavernij tot MITSRAYIM, die de profeten moeten 

overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het 

tot een eeuwige inzetting is aangesteld. In het Aramees is dit de strijd tegen HDE, tegen 

PRISA, PRIS, wat 'bedekking' betekent en borstplaat, een soort van afgod. Het is een strijd 

tegen BIZ, BIZZA, wat borst en demoon betekent. 

 

BIZ, BIZZA is het oog van de boze geest, oftewel de Egyptische god van dronkenschap BIS, 

BISU (Romeins : BACCHUS), de god van geboorte. Dit is de staf van Horus, ook wel het oog 

van Horus genoemd, de god van de illuminati. Het is de valse Adam die ons van het paradijs 

probeert af te houden, om ons slaven te laten blijven van de elite. Daarom is de vijand zo 

gefixeerd op het oog, het materiele, het aanzien, wat zich ook uit in het vooruitdrukken van de 

borst. Het oog wil protsen. Dit oog van de BAQRA moet doorstoken worden. Dit is ook een 

belangrijke taak van de Levieten, dat zij de ogen uitsteken van de offerdieren, de boze 

geesten. BIZZA moet verslagen worden. BIZZA steelt zielen om ze vervolgens in de schoten 

van de elite geboren te laten worden. 

 



Het gevaar van deze krachten in de borst van de oordeels-profeet is heel groot. Vandaar dat 

hier de piercings wel doorheen gaan, ook in de grondtekst, en in de Orionse geschriften. Aan 

de zijkanten van de piercings zijn veren geknoopt, als beeld van de dualistische gnosis, en van 

de overwinning over de windgoden. Dit houdt de persoon sensitief, in contact met de gnosis, 

ook als bescherming tegen de anti-gnosis, de mannelijke suprematie, SEPTUS (valse gnosis). 

Ook gaan deze piercings door de armen en de rug, omdat dit ook behoort tot de borstkas. 

 

In de diepte is de 'borstplaat van gerechtigheid' een piercer, punisher, een geheel van piercings 

voor priesterlijke dienst. Dit is om veilig te blijven tegen boze geesten. Wij moeten door de 

borst-piercings, arm-piercings en rug-piercings de media uithongeren, vasten op de media, om 

zo contact te maken met de gnosis. Opnieuw moeten wij de exodus in, om te komen tot de 

wildernis, om onderwezen te worden door de Amazonen van de gnosis, om zo los te komen 

van de programmaties van MITSRAYIM, de media. Dit is een gevecht tegen het boze oog, de 

boze borst. Het is de pronkende borst van een bizon. Ook is het de pronkende borst van een 

varken of een zwijn, die in sommige vormen nog horens hebben, en gevaarlijk kunnen zijn als 

wolven. Sommige van die zwijnen huilen zelfs als wolven. 

 

Er is een winkel met modepoppen die helemaal gestyleerd zijn volgens de idealen van de 

illuminati. Deze idealen hebben te maken met slavernij. Het zijn symbolen van hoe de 

illuminati de mens wil hebben : DOM. Deze modepoppen zijn zo in elkaar gezet dat zij de 

gnosis afweren, de mannelijke idol verheerlijken. Vrouwen worden neergezet als klassieke 

mannequins die geen greintje van de wildernis in zich hebben, alleen maar stads. Het ruikt 

nog naar racisme ook, want vaak zijn deze vrouwen dus blank. Ze zijn zo in elkaar gezet dat 

ze zo snel mogelijk oud worden, want zo grijpen ze naar producten en medicijnen die hen 

jonger zouden moeten maken, en natuurlijk veel make up. Als je dan langs deze etalages 

loopt, dan staat je leven ineens op het spel, want ze kunnen je zo grijpen en je één maken met 

hen. Het beste is om de wildernis in te rennen. We kunnen de grote reclame borden niet 

geloven. Ze zijn op jacht. Zij willen slaven maken van de stad, van de MITSRAYIM, onder 

controle van de media, wat anderen voor je bedacht hebben, in plaats van de gnosis. Is het niet 

om te huilen ? Er is geen vrijheid in zo'n stad, geen creativiteit, want er wordt voor je gedacht. 

Deze aarde is een gevangenis. De satellieten van Antlia houden alles nauwgezet in de gaten. 

Zij vormen het zegel op de Orion poorten. 

 

Ren de wildernis in, ren de buitenlucht in, en verlaat alle grote reclame borden van de stad 

waarmee ze je dag en nacht programmeren. Leg al je kleren en wapenrustingen af, en duik in 

het water van de wildernis. Zwem rivieren over, en kom tot de dieptes van de wildernis. Blijf 

niet staan. Ook als je een tent ergens hebt opgezet, wees nomadisch, reis na een tijdje weer 

verder, want ze zijn op jacht. De nomadische tent is de CUKKAH. Er was ook het feest van 

de CUKKAH van de Israelieten, wat oorspronkelijk het feest was van het meenemen van de 

CUKKAH naar een ander gebied om het daar op te zetten. Dit is een belangrijk feest wat 

herinnert aan het belang van loslaten en opnieuw beginnen, om zo geen prooi te worden van 

de vijand die achter je jaagt. De Israelieten moesten zich voortdurend vernieuwen. Dit feest 

wordt ook wel loofhuttenfeest genoemd, of Sukkot. Het herinnert de Israelieten dat alles 

slechts een tijdelijk onderkomen is. 



 

Amos 9 

11 Dan zal ik de vervallen nomadische, tijdelijke wildernis tent (CUKKAH, vgl. 

MEOWNAH) van AAN (Orionse oorsprong van David) herbouwen, ik zal de scheuren 

dichtmaken en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 

Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens 

toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal. 

Ook in Psalm 108 wil AAN (David) naar Edom : 

11 Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? 12 Bent u het niet, God, u 

die ons verstoten had, voert u niet, God, onze legers aan?  

 

Het CUKKAH-feest is er dus voor om SUW (Esau, Edom) aan te wakkeren, op te richten. 

 

SUW was het beeld van de goddelijke vurige slang die MOSY oprichte, als de vurige tong, de 

taal des Heeren. Dit was de taal van de wildernis, als de oprichting van de WET. 

 

Zacharia 14 

 

18 en indien het geslacht van MITSRAYIM niet zal heentrekken en komen, op wie geen 

(regen) valt, dan zal toch komen de plaag (slacht) waarmee de HEERE de volken zal treffen, 

die niet heentrekken om het CUKKAH feest te vieren. 19 Dit zal de straf zijn van 

MITSRAYIM en van alle volken die niet heentrekken om het CUKKAH feest te vieren. 

 

Psalm 31 

 

21 Gij verbergt hen in het verborgene van uw aanschijn voor de samenscholing der mensen; 

Gij bergt hen in een CUKKAH voor het getwist der tongen. 

 

Psalm 8 

 



2 O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk zijn uw PIERCINGS op de ganse aarde,  

Gij, die uw glorie toont boven de hemelen. 

 

3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen (Aramees : TALYA, slaven) 

hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,  

om vijand en wraakgierige te doen verstommen.  

 

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,  

de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:  

5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,  

en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?  

6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,  

en hem met heerlijkheid en luister gekroond.  

7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,  

alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:  

8 bokken en runderen (BAQRA, boze geesten in zwijnvorm, ketterijen) altegader  

en ook de dieren des velds,  

9 de kippen van trots (Aramees) en de vissen der zee,  

hetgeen de paden der zeeën doorkruist.  

 

10 O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk zijn uw PIERCINGS op de ganse aarde. 

 

In Psalm 9 is de erectie, de TEQAN, belangrijk om oordeel uit te voeren. De TEQAN is het 

instrument van de slacht, het apart zetten van de priesterlijke gaven. Dit oordeel door de 

erectie is genaamd DN, als DINA, de dochter van Jakob, wat ook verband houdt met de DN 

als EDEN. Haar naam betekent : marteling, wet, rechtszaak, het laatste oordeel, esoterische/ 

exegetische interpretatie van de schrift, GNOSIS. Die GNOSIS wordt in Psalm 9 

overgedragen door gemeenschap met God, met de PIERCINGS, van God, door het komen tot 



de poorten van de dochter van Sion, oftewel tot DN, DINA, EDEN, de verloren stam, om te 

triomferen, om vee te temmen en te breken. Om te triomferen en te juichen in de bestraffing. 

De Heere heeft gemeenschap met DN, DINA, EDEN, met het laatste oordeel, de wet, gnosis, 

wat als een juk is en een ritueel. Dit zou de piercings zetten, als rinkelende slavenbellen, en 

die gingen ook door het mannelijk geslachtsdeel, YAD, YADA, IDA. 

 

In Psalm 10 zal God Haar vagina openen, de DN, DINA, IDAN, EDEN, om de moederloze 

wees te bestraffen, de moedergoddeloze, en dat is ook wat de zogenaamde 'dochters der 

mensen' zijn. Het zijn geen echte vrouwen, maar namaak-vrouwen als spionnen, kleine 

moedergoddeloze jongetjes, die ten diepste wilde beesten zijn, wild vee. 

 

DN is ook een psalm. 

 

Psalm 79 

 

6 Stort uw toorn uit over de volken  

die U niet kennen, en over de koninkrijken  

die uw PIERCINGS, niet aanroepen;  

7 want zij hebben Yaakob verslonden  

en zijn woonstede verwoest.  

 

Psalm 86 

 

11 Leer mij, HEERE, uw weg,  

opdat ik in uw waarheid wandele;  

verenig mijn hart om uw PIERCINGS, te vrezen. 

 

12 Ik zal U loven, Heere, mijn God, met mijn ganse hart,  

en uw PIERCINGS eren voor altoos 



 

Psalm 89 

 

17 uw PIERCINGS vrezen zij de ganse dag. 

 

Psalm 99 

 

3 Dat zij uw grote en geduchte PIERCINGS loven;  

heilig is Zij. 

 

5 Verhoogt de HEERE, onze God, 

buigt u neder voor haar voeten;  

heilig is Zij.  

 

6 MOSY en ARREN waren onder zijn priesters,  

Samuël onder hen die zijn PIERCINGS aanriepen;  

zij riepen tot de HEERE en Zij antwoordde hun. 

 

7 Zij sprak tot hen door de ANAN, theophanisch orakel, voorhangsel. 

 

Prediker 7 

 

1 Een goede PIERCING is beter dan goede olie. 

 

Jesaja 63 



 

12 Die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van MOSY deed gaan, die vóór hen de 

wateren kliefde om Haar een eeuwige PIERCING te maken. 

 

Door proza wordt de gnosis ingedeeld en beveiligd, aan elkaar gerijgd. Proza is een literaire 

code, cryptisch van aard, die mensen in een nieuwe vorm van denken zet, als een soort van 

mentale drug. Proza is taalkundige schilderijen die als doel hebben nieuwe mentale deuren te 

openen, om de gnosis aan te sterken. Gnosis is vaak gecodeerd verborgen in zulke 

schilderijen. Het heeft als doel caleidoscopische profetische gezichten van de onderwereld 

over te brengen. Ook het poetische kan een gedoceerde plaats hebben in het prozaische. 

Prozaische schilderijen kunnen helpen in de stimulering van de algehele meditatie. 

 

Schilderijen van de onderwereld : 

 

SCHILDERIJ I – Tijger Kind 

 

 

 

Tijger Kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij beklom de muren die omgeven waren met weelderige bloemen. Hij werd haast door ze 

naar beneden getrokken, maar hij vocht. Hij vocht ook om zijn tranen te bedwingen. Hij zat 

vol van woede. De muur was bijna zanderig en erg warm. Hij klom door een raam naar 



binnen, en zag haar daar liggen, helemaal in het wit. Deze vrouw had hem grootgebracht, 

maar hij was in de wildernis gevlucht, al heel jong. Hij had eigenlijk niets meer met deze 

vrouw te maken. Hij ging terug door het raam, trok wat van de bloemen van de muur, en 

sneed zich aan de dorens. Toen sprong hij naar beneden, en rende de wildernis in. Aan een 

liaan vol wilde bloemen sprong hij over de bruisende rivier. Het was alsof iemand hem 

vasthield. Hij liet los en kwam aan de rand van de overkant van de rivier, maar deze rand was 

zo glad dat hij de rivier weer ingleed. Hij greep een tak en trok zichzelf omhoog. Deze 

rivierwand was zo steil. Toen rende hij de wildernis in. Alles was dichtbegroeid hier. 

 

Hij had een pijl tussen zijn tanden, en trok zijn boog. Zijn lange wilde haren bungelden over 

zijn naakte rug. Zijn rug was vol met striemen. Ook had hij littekentjes op zijn rug. De 

wildernis was genadeloos geweest naar hem, maar niets was erger dan de vrouw die hem had 

grootgebracht. 

 

De wildernis trok hem aan, ook al moest het zo hardhandig. Hij probeerde zich te 

concentreren, maar hij was in pijn. De wildernis was vol geheimen. Het leek wel alsof het een 

andere taal sprak. Hij wilde die taal graag leren. Hij probeerde zijn pijnen te begrijpen, maar 

het leek wel alsof het hem woest maakte. Hij wilde loskomen van zijn woede. Het was alsof 

de wildernis hem plaagde. Hij wist dat hij gewoon met een heel zwaar wettenstelsel had te 

maken. Het was hem alles wel waard. Maar in zijn gevoelens werd hij heen en weer 

geslingerd. 

 

Hij stak bloemen in zijn haar, en ging aan de rand van een andere rivier zitten. Hij boog 

voorover en keek in het water. Van bloemen maakte hij een schort. Dit deed hij van de 

bloemen die langs de rivier groeiden. Het waren wilde bloemen, maar zo prachtig. Ze hadden 

taaie maar flexibele stengels die hij goed kon knopen. Langzaam liet hij zichzelf in het water 

glijden. Hij dacht terug aan gisteren, hoe ze hem sloegen met een gesel. Waarom ? Hij wist 

het nog steeds niet. Hij kon alleen maar gissen. Ze spraken niet veel tot hem. Alles ging om 

hun wetten. Als hij ze brak, dan werd hij daarvoor geslagen. Het maakte hem leeg van binnen. 

Hij vond het best. Alles beter dan de vrouw die hem grootbracht. Aan haar wilde hij zelfs niet 

herinnerd worden. Soms hoopte hij zelfs dat hij slaag kreeg, zodat hij de pijn over haar kon 

vergeten. De pijn van slaag maakte zijn hart leeg. Het maakte hem koud van binnen, totdat het 

hem helemaal niets meer deed. Maar meestal de dag erna was hij boos. 

 

Hij liep langs de rivierkant in de modder. Toen liep hij naar zijn hut. Hij ging liggen op een 

oude matras. Maar even later kwamen ze om hem te slaan. Ze sloegen hem bont en blauw. 

Toen ze weg waren viel hij doodmoe neer op zijn matras. Hij had besloten om dieper de 

wildernis in te gaan, want hier kon hij niet meer tegen. Altijd werd hij voor niets geslagen, en 

ze zeiden niet waarom. 

 



Terug naar de vrouw die hem grootbrachte wilde hij niet. Het was niet eens zijn echte moeder. 

De volgende ochtend ging hij dieper de wildernis in. Hij smeerde zich in met modder, als een 

goede camouflage, en bond bladeren om zich heen. Hij hoopte maar dat ze hem niet zouden 

zien. 

 

Eén van de vrouwen zag hem. Ze begon bijna te krijsen. Hij zette het op een rennen. Als hij in 

hun handen zou vallen, dan zou het goed mis zijn. Hij dook naar een liaan, en ging van liaan 

tot liaan, van boom tot boom. De vrouwen waren snel en begonnen pijlen op hem af te 

schieten. Hij was hoog in de bomen, en moest zorgen dat hij niet stil bleef staan. Ze 

schreeuwden en gilden naar hem. Ze waren zichtbaar woest. Hij nam grote risico's en dook 

naar lianen waarvan hij niet eens wist of die hem wel zouden houden, en lianen die ver weg 

hingen. Maar hij kon niet anders. Soms moest hij weer even klimmen. Hij rende over takken. 

Het huilen stond hem nader dan het lachen, en door het gegil en geschreeuw begon hij te 

beven. Het was die vrouwen echt menens. 

 

'Terugkomen !' gilden ze. Sommige vrouwen waren ook in bomen geklommen en sprongen 

ook van boom tot boom met lianen. Ze waren in een mum van tijd dicht achter hem. Hij 

begon een naar gevoel in zijn onderbuik te krijgen. Ze zouden hem kunnen doodslaan als ze 

hem te pakken zouden krijgen. Hij wist niet wat hij moest doen. Onder hem was een rivier, en 

hij zag dat als zijn laatste kans. Er was een waterval dichtbij, en de rivier stroomde nogal 

hard, maar hij had geen andere keuze. Hij liet zich naar beneden vallen, en kwam gelukkig 

goed in de rivier terecht. Hij ging kopje onder en werd direct meegesleurd door de harde 

stroom. Na een tijdje kwam hij boven water en hapte naar adem. Ook bewoog hij woest om 

zich heen om te kijken of hij ergens een tak kon vinden. Na een tijdje lukte hem dat, en hij 

trok zichzelf omhoog op de kant. Hij was een heel eind door de woeste stroom meegesleurd, 

ver weg van de vrouwen. Weer zette hij het op een rennen, nog steeds in grote angst. Hij 

rende aan één stuk door zonder om te kijken. 

 

'Marceda,' zei een vrouw. Ze probeerde hem te stoppen, maar hij wist dat ze niet bij de andere 

vrouwen hoorde. Toch duwde hij de vrouw opzij, omdat hij geen risico's wilde nemen. Hij 

kon niemand vertrouwen. 'Marceda !' riep de vrouw weer. 'Laat me je helpen !' Hij wist niet 

wat Marceda betekende, maar ineens stopte hij. Misschien zou de vrouw hem inderdaad 

kunnen helpen. Ze nam hem mee naar haar hut, waar ze wat soep voor hem inschonk. 'Hier, 

eet wat,' zei ze. 'Wat is er aan de hand ?' 

 

Hij vertelde het verhaal. 'Zij zijn niet goed bij hun hoofd,' zei de vrouw. 'Waarom ben je daar 

zo lang gebleven ?' 

 

'Ze bewaakten mij min of meer,' zei hij. 



 

'Ze zijn gek,' zei de vrouw. 

 

Hij zuchtte. 'Neem wat rust,' zei de vrouw. 'Ik zal over je waken. Ze moeten hier niet komen.' 

 

'Maar ze zijn met velen,' zei hij. 

 

'Ze zijn hier nog nooit geweest,' zei de vrouw. 'Dit is mijn gebied.' 

 

'Woon je hier alleen ?' vroeg hij. Ze knikte. 

 

Hij hoorde trommels in de verte. Ook hoorde hij oorlogsgehuil. 'Ik ben niet veilig,' sprak hij. 

'Ze zijn op jacht naar me.' 

 

'Shhh,' zei de vrouw. 'Ga maar slapen. Ik zal het wel afhandelen.' 

 

'Je kan niets beginnen in je eentje,' zei hij. 'Ze zullen je slaan, en misschien wel vermoorden.' 

 

'Je kent me nog niet,' zei de vrouw. Ze trok haar boog en nam een pijl. Ook maakte ze haar 

paardenstaart los. Toen rende ze de wildernis in. Hij begon te beven. Hij vreesde voor haar 

leven. Na een tijdje kon hij de spanning niet meer aan, en rende de hut uit, dieper de wildernis 

in. Overal hoorde hij trommels. De schrik sloeg hem steeds dieper in de keel. Hij had buikpijn 

van de angst. Het leek wel alsof ze dicht om hem heen waren. De trommels leken steeds 

sneller te gaan. Het oorlogsgehuil was nog wel in de verte maar leek steeds dichterbij te 

komen, of harder te worden. 

 

Bij een meertje was een hol. Hij ging naar binnen. Hij ging diep het hol in, en na lang lopen 

door gangen kwam hij diep onder de grond. 

 



'Bloemenkind, vrees tekende je, 

Depressie was de oorlogskleuren op je wangen en lichaam, 

Gelach was je dagelijkse bad, 

En honger was op je jachtspad.' 

 

Een vrouw stond voor hem. 'Zei jij dat ?' vroeg hij. 

Ze knikte. Het was donker. Hij kon haar niet goed zien. Haar stem maakte hem rustig. Hij 

herkende haar. Het was die vrouw die hem zou beschermen. Hij kwam dichterbij. Ze had 

oorlogsstrepen op haar wangen. 'Ik heb ze beschoten, en een paar geraakt,' zei de vrouw. 'Nu 

zijn ze zelfs woester. Het is nu oorlog. Wil je mee de oorlog in ?' 

 

'Maar ze zijn met teveel. Ik wil niet dood. Laten we weggaan, dieper de wildernis in,' zei hij. 

 

'Bloemenkind,' sprak ze. 'Je moet de oorlog winnen. Ze zullen op je jagen totdat ze je vinden. 

Vecht terug. Je hebt mij aan je zijde.' 

 

'Laten we dieper onder de grond gaan,' zei hij. 

'Nee, ze zijn in alle staten. We moeten nu vechten,' sprak ze. 

 

Hij greep zijn boog en een pijl. 'Laten we gaan,' sprak hij. Hij wist dat ze geen kans maakten, 

maar hij wist ook dat ze hem vroeg of laat zouden vinden. Buiten gingen ze op een heuveltje 

staan, en ze verborgen zich achter een struik. Na een tijdje zagen ze drie vrouwen op 

oorlogspad. Hij herkende deze vrouwen. Ze hadden hem vaak genoeg geslagen en 

uitgejouwd. Beiden spanden ze hun bogen. Twee vrouwen werden geraakt. De derde trok haar 

boog, maar wist niet waar ze op moest richten. Na een tijdje kwam er een groep van ongeveer 

tien vrouwen. Ze hadden hun bogen getrokken, en begonnen te schreeuwen. 

 

'Shhh,' fluisterde de vrouw. 'Nu gewoon schieten.' Hij was bijna verlamd van schrik toen hij 

zoveel vrouwen zag. Door zijn hoofd schoten allerlei taferelen van wat ze met hem zouden 

kunnen doen als ze hem te pakken zouden krijgen. Maar hij vocht dapper. Hij kon een paar 

vrouwen raken met zijn pijlen. De vrouw naast hem was ineens weg. Toen werd hij ineens 

van achteren met een pijl geraakt. Hij wist dat het een valstrik was. Hoe kon hij zo stom zijn 

naar deze vrouw te luisteren. Maar waarom had ze haar eigen vrouwen geraakt ? Een groot 



raadsel flitste door hem heen. Hij was neergevallen, en ze schopte tegen hem aan. 'Waarom 

heb je mij dit aangedaan ?' kreunde hij. 'Stommeling,' sprak ze. 

 

Tot zijn grote verbazing begon ze ook op de vrouwen te schieten, die na een tijdje weg 

begonnen te rennen. 'Je bent een grote idioot,' zei ze tegen hem. Ze trok de pijl uit zijn rug. 

Die was laag geschoten. 'Waarom praat je zo tegen me ?' vroeg hij. 'Wat heb ik verkeerd 

gedaan ?' 

 

'Dit is mijn manier van de oorlog winnen,' sprak ze. 'Vertrouw me nu maar. Ze zijn nu weg.' 

 

'Ik vertrouw je helemaal niet,' zei hij. 'Ik vrees dat wij geen vrienden zullen worden.' 

 

Weer richtte ze een pijl op hem. 'Nu moet je ophouden,' sprak ze. 'Als je wijs bent houd je je 

mond. Ik zei je dat ik met ze zou afhandelen. Dit is mijn manier.' 

 

Hij barstte bijna van woede. Maar hij hield zich stil. Het was ook menens voor deze vrouw. 

 

'Mag ik gaan nu ?' vroeg hij. 

 

'Je moet zelfs gaan,' zei de vrouw. 'Ren nu. Ren voor je leven.' 

 

Hij zette het op een rennen, zonder om te kijken. Deze vrouwen waren echt gek. Ze waren 

debiel in zijn ogen. Ook in deze vrouw had hij zich zo vergist. Hij zou nu nog meer op zijn 

hoede zijn. 

 

Weer ging hij door een hol de grond in. Hij hoopte in ieder geval dat deze debiele vrouw hen 

nu echt had weggejaagd, en dat ze hem nu met rust zouden laten. In een ondergrondse ruimte 

kwam hij tot een meertje. Hij waste zichzelf daarin, en bedekte zichzelf toen met modder. Hij 

had buikpijn en hoofdpijn. Toen hij over alles nadacht wilde hij niet meer leven. Het leven 

drukte zwaar op hem, alsof het hem wurgde. Weer hoorde hij oorlogsgehuil in de verte. Hij 

begon te trillen van woede. Hij voelde alsof hij zichzelf niet meer was, alsof er iets in hem 

was geknapt of gebroken door de spanning. Hij pakte zijn boog. Hij zou ze in zijn eentje 



tegemoet treden. Hij rende door het hol naar boeten en begon woest te krijsen buiten zijn 

zinnen. Snel was hij omsingeld door een groep vrouwen. Hij kreeg een slag op zijn hoofd en 

viel neer. Zij zetten hun voeten op hem. Ze rolden hem over zodat zijn rug op de grond lag. 

Hij kreeg een voet op zijn mond gedrukt. 'Nu houd je je kop,' zei één van de vrouwen. 

 

Hij werd later wakker in een kooi. 'Stom varken,' zei een vrouw tegen hem. 'We zullen jou dat 

krijsen eens afleren. Hij kookte van woede. Toen de vrouw weg was greep hij mes wat hij had 

verborgen onder zijn schort van wilde bloemen. Gelukkig hadden ze dat niet afgenomen. 

Maar zijn boog was hij kwijt. Met zijn mes begon hij de kooi los te snijden. Dat lukte aardig, 

en na een tijdje was hij vrij en rende de wildernis in. Hij zou nu gewoon door blijven rennen 

totdat hij niet meer zou kunnen. 

 

Hij rende door totdat hij aankwam bij de rivieren van bloed. Hij zwemde door totdat hij kwam 

in het land achter die rivieren. Hier waren veel insecten die hem staken, maar alles was beter 

dan te leven met vrouwen die hem altijd maar sloegen. 

 

Hier zette hij zijn tent op, en bouwde een boot. Hij leefde van de visserij, en de jacht. Hij 

probeerde zijn oude leven te vergeten. Nog vaak had hij woede aanvallen, maar hij wist dat de 

vrouwen toch nooit zouden veranderen. Het was hun aard. 

 

Maar de tijger van dit land was niet al te blij met het bezoek. Na enige tijd kwam hij uit zijn 

hol, en kwam ten aanval. Hij hoorde een brul, en greep zijn dolk. Hij slikte even toen hij de 

tijger zag staan die klaar stond om aan te vallen. De tijger sprong op hem af, en probeerde 

hem te slaan met zijn klauw. Maar hij blokkeerde het met zijn dolk. Hij slaakte een 

oorlogskreet en raakte de tijger twee keer in zijn nek. Toen sprong de tijger echt af op hem, en 

hij stompte zijn dolk recht in het hart van de tijger. Een enorm gebrul verdoofde hem bijna. 

De tijger greep zijn arm, maar liet toen los als een verlamde. De tijger stortte neer op de 

grond. Spoedig had hij het beest onthoofd, en brulde als een woesteling toen hij de kop van de 

tijger in de lucht trok als een trofee. De tijger schedel zou het sieraad worden van zijn tent, en 

ook de tijger huid zou hij goed kunnen gebruiken. 

 

SCHILDERIJ II – Haaien Bewustzijn 

 

 

 

Haaien Bewustzijn 



 

 

 

 

 

Hij woonde aan zee op een eiland. Een berevel was zijn schort en hij had een rieten hut. Een 

grote haai terroriseerde de kust. Hij kon niet eens normaal zwemmen of vissen. Parelduiken 

was er al helemaal niet bij. Op een dag was hij het zat. Hij zou zich niet meer door de haai 

laten afschrikken. Hij nam zijn speer mee, en ging het water in. Hij lustte de haai rauw nu. 

Maar de haai kwam niet. Na een tijdje ging hij terug om de speer op het strand te gooien, en 

ging alleen met zijn dolk terug het water in. Hij dook onderwater, en zag daar al snel de haai 

aankomen. Even was het alsof hij verlamd raakte van schrik. De haai was zo groot, en even 

had hij gehoopt dat hij zijn speer bij zich had, maar hij kon niet meer terug. De haai zwom op 

hem af en had zijn muil al open gedaan, klaar om toe te happen. Snel bewoog hij zijn dolk 

recht in de kaak van de haai, en toen twee keer in zijn ogen. De haai was woest en begon van 

zich af te bijten als een bezetene. Hij was nu onder de haai en stootte hem een paar keer met 

zijn dolk in zijn buik. Er was overal bloed nu. Een woede begon door zijn lichaam heen te 

stromen zoals hij die nog nooit eerder had gevoeld. Weer stootte hij zijn dolk in de kaak van 

het enorme beest en trok het toen met zich mee. Dit stukje zee was nu een bloedbad. Hier had 

hij zo lang op gewacht. Hij sleepte het halfdode beest naar het strand, pakte zijn speer en 

begon het beest net zo lang te steken totdat het dood was. 

 

Hij nam de schedel van het beest en de tanden en botten naar zijn hut. Ook vond hij wat 

edelstenen in de buik van de haai. Hij noemde ze haaiestenen. De tanden van de haaien hing 

hij aan een draad voor zijn tent. Hij was trots op zichzelf. Hij rende het oerwoud in en ging op 

jacht. Hij had nu de smaak goed te pakken. Het was alsof er een deur in zijn hoofd geopend 

was. Hij was zo lang depressief en angstig geweest vanwege de haai. 

 

Ook in zijn dromen werd hij vaak lastig gevallen door de haai. Nu had hij deze dromen niet 

meer. Wel droomde hij veel over clowns onder water, maar die deden niet veel. Zij waren 

vaak verstrikt in bloemen onder water. Het was alsof zij gevangen zaten. Zij probeerden 

woorden in zijn hoofd te spreken, maar hij kon het gelukkig niet horen. 

 

Op een dag speelde er een clown op het strand. Hij werd plotseling erg bang, en rende het 

oerwoud in, maar toen ging hij er opaf. De clown trok een pistool en wilde schieten, maar hij 

wierp zijn speer. De clown viel neer, en hij hakte het hoofd van de clown af met zijn dolk. Hij 

hief het hoofd in de lucht en brulde. 'Alweer een doodskop,' dacht hij bij zichzelf. Langzaam 

liep hij terug naar zijn hut. Hij was kwaad. Hij werd geplaagd door zijn herinneringen, toen 

hij ooit met een heks leefde. Daarom is hij op een eiland gaan wonen. 



 

Ze is in zijn hoofd iedere dag, om haar leugens in hem te blazen. Hij snapt niet waarom zij 

hem nog steeds lastig valt. Soms voelen die leugens zo erg aan dat hij het gevoel heeft dat zijn 

hoofd ontploft. Dan wil hij haar opzoeken om wraak te nemen, of om het met haar uit te 

praten. Maar hij weet dat er met haar niet te praten valt. Ze draait altijd om alles heen, en liegt 

en bedriegt. Hij zal haar nooit kunnen vertrouwen, wat ze dan ook zegt, maar op een vreemde 

manier voelt hij zich afhankelijk aan haar. Hij haat dit gevoel. 

 

Dan begint hij na te denken over de haaiensoep die hij de avond van zijn haaienvangst had 

gemaakt. Hij probeert het verdere verleden weer te vergeten. Haaiensoep had hij niet vaak 

gegeten, maar de keren dat hij het at waren heel bijzonder. Hij kreeg er altijd vreemde 

visioenen en dromen van. Hij begon er altijd sterk van te hallucineren. Haaiensoep met 

trommels was een goede combinatie voor hem. Min of meer waren die hallucinaties zo 

muzikaal. Het inspireerde hem tot nieuwe ritmes. Maar ja, hij voelde zich altijd ook een beetje 

ziek van haaiensoep. Hij kwam ervan in het dodenrijk, waar hij de doden bezocht en nieuwe 

deuren moest openen. Hij had ook zulke vreemde dieren gegeten. Haaien waren vreemde 

dieren. Hij kreeg altijd de rillingen als hij aan hen dacht. Soms leek het alsof hij dood ging als 

hij aan hen dacht. Alsof hij achter een zwart gordijn kwam. Het waren de vorsten van de 

dood. Hij zou ze geen kwaad doen, maar de haai die hij had doorspietst werd te gevaarlijk, en 

begon zijn leven flink te beheersen. Hij moest vechten voor zijn leven. 

 

Hij dacht na over zijn leven, en over de haaien. Hij deed dit heel bewust. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. Het Derde Schilderij  

 

 

 

 



 

 

De Bizonjacht 

 

 

 

Hij voelde de scherpe pennetjes door de huid boven zijn tepel gaan. Het waren een soort 

pijltjes, een soort scherpe botjes met kleine veertjes aan weerskanten als kwastjes. Die 

voelden zacht tegen zijn huid aan, maar de pijltjes waren scherp. Het deed wel even heel erg 

pijn, maar daarna raakte hij er meer en meer aan gewend. Hij moest een lange trap op bekleed 

met bruin fluweel of suede. Moeder overste stond op hem te wachten op de hoogste trede. Ze 

stond bij een groot portaal, een poort. “Je wist dat dit moest, hè ?' sprak ze. 'De pinnen 

moesten erin, anders zou de bizon je bezeten kunnen maken.' Hij knikte. Samen met haar liep 

hij door de poort. Ze kwamen in een duister veld waar in de verte de bizons graasden. 'Hier 

gaat het gebeuren,' sprak ze. Hij kreeg een speer, een pijl en boog met een mes. Ook kreeg hij 

een net. 

 

'Ik wil niet,' zei hij. Moeder overste stond daar met een gesel. 'De kerk wil het,' sprak ze 

zelfverzekerd. Hij boog zijn hoofd. Hij wilde de vader-priesters niet teleurstellen, en al 

helemaal niet moeder overste. Plotseling richtte hij de speer op haar. 'Ik kan het niet !' riep hij. 

En hij rende weg. Hij voelde zichzelf een banghaas, een grote mislukkeling. Hij rende de trap 

af naar zijn kamer. Hij deed de kamer op slot, voor het geval moeder overste achter hem aan 

zou komen. Ze had altijd die gesel wel, maar had haar die nog nooit zien gebruiken. Moeder 

overste begreep hem wel. Midden in de nacht kwam hij zijn kamer uit, en ging de trap op om 

vervolgens door de poort te gaan. Er waren daar een groep vrouwelijke jagers. 'Waar ga jij 

naartoe ?' vroegen ze. 

 

'Ik wil hier weg,' zei hij. 'Dit is niks voor mij.' 

 

Hij keek de lucht in, waar de nachtzon was verschenen. Er kwamen zoveel bizons uit voort 

die door de lucht gingen. De lucht leek wel op een grote vlakte met een heleboel velden. 

'Waar gaan die naartoe ?' vroeg hij aan de vrouwen. 

 

'Zij zullen de kerk aanvallen,' zeiden de vrouwen serieus en ernstig. In zijn gedachten zag hij 

moeder overste voor zich. Hij sprong op één van de jachtwagens, en maakte zijn speer klaar. 



Zo ging hij de nacht in. Hij joeg op de bizons alsof hij op de zon joeg. Gehuld in een 

bizonkleed kwam hij terug. 

 

'Moeder overste zal trots op je zijn,' zeiden de vrouwen. De volgende dag ging hij naar 

moeder overste met zijn kleed. Zij nam hem in haar armen. 'Ik ben trots op je, jongen,' sprak 

ze. 'Eindelijk heb je jezelf overwonnen. Dat is een hele grote stap. Je bent erg moedig 

geweest.' 

 

De nacht daarop ging hij weer op jacht, en kwam terug met een bizon-schedel. Die gaf hij aan 

moeder overste. Moeder overste drukte de schedel tegen zich aan. De dag erna stierf zij. Hij 

zwoer dat hij voor altijd voor haar en de kerk zou jagen. Hij zou de kerk tot overwinning 

brengen. 

 

'Iets brandt er in mij, een eeuwige vlam, 

Het steekt overal, ik ben zo bang, 

Maar niets zal mij stoppen, het duurt al te lang, 

Ik zal over haar waken zo lang als ik kan, 

Ik ben hiervoor geroepen, terug kan ik niet, 

Sinds ik jou vond als mijn beste vriend.' 

 

Hij stond op en liep naar de poort. Hij keek in de lucht, en de nachtzon was vallende, maar er 

waren meer bizons dan ooit te voren. Het was alsof de jacht nu pas echt begon. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. Het Bloed Dat Verkrachtte 



 

 

 

 

 

We zullen nu één van de meest cruciale fundamenten van het christelijk geloof bespreken, 

tegelijkertijd één van de meest verschrikkelijke en afschuwelijke geesten die we tot nog toe 

hebben besproken. 

 

We zagen : 

 

"Geest" is een nogal selectieve en gebrekkige vertaling van "pneuma", dat is het vermogen 

van de creativiteit en het vermogen van het hebben van kennis (gnosis). "Geest" als de lucht 

heeft zijn diepe wortels in de Griekse filosofie, waar de lucht vaak werd gezien als de 

fundamentele en universele macht, als een "god" die het Griekse wereldrijk groot maakte. De 

kerk nam deze god over en legaliseerde het, gaf het goddelijke status, door de kerk-concilies 

in de eerste eeuwen van de jaartelling. 

 

De "Heilige Geest" is een verkeerde vertaling die gelegaliseerd werd, de "god van de lucht” 

overgenomen van de Grieken. Het was de missie hiervan om de Moeder God te ontkennen, 

zodat er geen wedergeboorte zou zijn. Het christendom is een Vader cultus, geen 

vruchtbaarheid, geen transformatie, zodat de illuminati de slaven opgesloten kon houden. Er 

is geen echte wedergeboorte in dit dogma.  

 

“Jezus” was een verzinsel van de illuminati, ging van wereldrijk tot wereldrijk, overgedragen 

als een politiek controle-apparaat. Dat begon al in de Mithras-mysteriën, waar ze het bloed 

moesten drinken en het vlees moesten eten van hun idool om naar de hemel te kunnen, terwijl 

ze gedoopt werden in het bloed van stieren. Het is een bloed-offercultus. Het is vampirisme. 

Jezus heeft nooit bestaan, en heeft nooit iets bewezen. Deze verhalen komen uit oudere 

wereldrijken, het oude India, Egypte, Griekenland enzovoorts. Ze zijn niet origineel. 

 

Vergevings-theologie is een uitvinding van de illuminati om mensen te laten geloven dat 

wanneer iemand iets verkeerd doet, dat iemand anders dat moet oplossen. Je moet 

verantwoordelijk zijn voor je daden. Wanneer je een fout maakt, kun je dit herstellen, en je 

kunt het contact met het goddelijke herstellen. Er zal geen zondebok zijn voor je, zoals het 



christendom leert. Dat is voodoo hekserij. Dit is een zeer sterke geest. Ik stel voor dat je al je 

oude power-iconen op het altaar legt en leeg komt voor het goddelijke. 

 

Velen zijn ingepakt door westelijke christelijke misvertalingen en misherleidingen van oude 

teksten van het mentale stenen tijdperk. Mensen konden nog niet de weg naar het goddelijke 

achterhalen, zodat ze uit symbolen en dogma's uitdachten om hun gedachten tot rust te 

brengen. In dit ging veel mis, want er was veel bedrog gaande, zoals je kon verwachten. Het is 

een leugen van de illuminati om mensen behoeftig en afhankelijk van het systeem te maken. 

We moeten leeg van onszelf worden en het goddelijke laten stromen. 

 

De illuminati zaait schuld en angst om een handel te drijven, zodat ze mensen kunnen 

aftappen met hun bemiddelende iconen, en 100% controle uitoefenen, mensen monitoren, en 

een robot van het systeem maken. Wanneer het goddelijke ervan overtuigd dat iets verkeerd 

ging, herstel de de verbinding met het goddelijke beginnen door "het juistmaken wat fout 

ging", dat is "de schade repareren", dan is het goddelijke weer stromende. Je kunt niet 

afhankelijk zijn van luiheids theologie, van een priester of afgod die kan "vergeven" door een 

griezelig ritueel. 

 

Wat orthodoxe christenen vaak proberen te doen, is ze willen je onder een slaven- “handler” 

brengen door de dood van een onschuldig slachtoffer, in plaats van de vaststelling van de 

puinhoop. Je zal de zonden ophopen als je een stap in een dergelijke tovenarij doet waarmee 

het bloed van een onschuldig dier of persoon wordt aangebracht. In het oorspronkelijke 

Aramees / Hebreeuws van deze Levitische teksten, in de grond-teksten, moesten ze vechten 

en jagen tegen boze geesten, en deze offeren, om zich te wassen in het bloed, om het 

goddelijke te herstellen. 

 

'Het Bloed van Christus' is een misvertaling en misherleiding van 'Het bloed van de boze 

geest vergieten aan de zondepaal'. 

 

'Het Bloed van Christus' bestaat dus helemaal niet, en was gewoon een verzinsel van de 

illuminati, om de mens onder een “handler” te brengen. Het was helemaal uit de context 

gerukt en had geen plaats in de originele geschriften. Het westerse christendom staat daarom 

helemaal op zichzelf, en zal wegsmelten. 

 

Nu komen we dan tot de kern van het christelijke geloof : “het bloed”. 

 

Gelovige kerkgangers met dikke appelwangen, pratende alsof ze een hete aardappel of appel 

in hun mond hebben, hebben er een levenslust in “het bloed” aan te halen. “Het bloed van 

Christus” bedekt bijna alles, is een zeer goed excuus voor werkelijk van alles. Zij praten dus 

alsof zij een appel in hun mond hebben, alsof de illuminati het al voor elkaar heeft : Zij zijn 

de dikke varkens met de appels in hun mond voor het avondgerecht. Zij hebben van de vrucht 

gegeten, van Jezus en de Heilige Geest, en zijn hierdoor “domgeslagen”. Zo hebben ze het 



dan protserig over “het bloed”. Ja, maar wat is dat dan ? Oh, “het bloed” zal het wel allemaal 

even doen, dat is allemaal zo opgelost, door “het bloed”. Ja, maar welk bloed dan ? “Het 

bloed van Christus” natuurlijk. Ja, maar hoe dan ? En dan komt er een heel theologisch 

verhaal, wat dus eigenlijk al die tijd een politiek idee was. Men nam het al die tijd voor waar 

aan op een mysterieuze manier. Zou het dus kunnen zijn dat mensen dus daadwerkelijk 

“mindcontrolled” slaven van de regering zijn ? Er is daadwerkelijk zo'n apparaat wat mensen 

tot in de diepste puntjes bestuurt. Mensen zijn absoluut niet van zichzelf. 

 

Wie is die mysterieuze gestalte genaamd “het bloed” ? Dit bloed heeft een soort van virtuele 

werkelijkheid geschapen. Hier leven wij in. Daar is iemand anders voor geofferd. 

Onschuldigen worden hiervoor geofferd, opdat de schuldigen verborgen blijven, en de schuld. 

“Het bloed” is een verkrachter. Door die verkrachting wordt alles in je omgedraaid en wordt 

je neergezet zoals de illuminati dat wil. Dit is wat verkrachting doet. Mensen die zijn 

verkracht durven de waarheid niet meer te vertellen, en draaien alles om. Ze “broeden en 

liegen”, want dat geeft hen een stukje veiligheid. Dit gebeurt onbewust in ons allemaal, omdat 

we allemaal verkracht zijn door “het bloed.” 

 

Alles zou in bloed veranderen. Het water zou in bloed veranderen, en ook de maan. Deze 

macht genaamd “het bloed” zou namelijk geopenbaard worden, ontmaskerd. Deze macht zou 

aan het einde van de tijden vallen, en zijn verschrikkelijke gezicht laten zien. 

 

“Het bloed dat komt, het bloed dat gaat. Zeg me je naam, voordat jij ook vergaat. Door mij is 

er een poort, ik blijf je getrouw, ik zal niemand zeggen wat je allemaal wou. Ik zal je zonden 

verborgen houden, en wegwassen zo wit. Ik ben het bloed, ik zweef over de zee. In het 

Vaticaan heb ik mijn woning. Oh, ik ben een grote stormvogel, ik ga graag op jacht. Ik zal ze 

krijgen, ik zal ze drijven tot mijn paleis. Ik ben het bloed, ja, ik ben het bloed. Mijn macht is 

vallende. Ik gier en krijs, ik schreeuw, want dit is mijn laatste uur. Ik ben de tragedie, ik was 

de tragedie. Iets komt er voor mij in de plaats, want de heiligen hebben mijn schuilplaats 

gevonden ! Ik ben machtig ! Ik ben oppermachtig. Als de vogel van de paus ben ik, maar ik 

heb hem ook. Vanuit het Vaticaan werk ik, vanaf een goede zondag. Ik ben oppermachtig. 

Verhef je stem, om mij te aanbidden ! Ik ben het bloed ! Nee, ga weg, ik kan het niet aan. 

Iemand heeft mijn schuilplaats ontdekt, ik moet nu gaan. Probeer me te achtervolgen, je zult 

me niet vinden. Probeer me te achterhalen, je zult me niet krijgen. Ik ben verloren. Mijn boze 

spel is uit. Wee u, oh aarde, tot wie ik ben gedaald. Wee u, oh zee, ik heb weinig tijd. Tot 

onder de zee spiegel zal ik dalen, en alles zal worden tot bloed. Ik zal ontmaskerd zijn, en op 

de wagen rondgereden worden tot een spot. Wie heeft dit gedaan ? Wee, ik moet boeten. Ik 

zal sterven in deze nacht ! Te lang heb ik de heiligen opgesloten te houden. Nee, mijn slot 

mag niet breken in deze nacht. Dat veroorzaakt ellende ! Doe dit mij niet aan, en al helemaal 

niet mijn volgelingen. Mijn naam is LAZAR. Ik ben een geest van verkrachting, oftewel het 

reddende bloed van Jezus. Veracht mij niet. Ik heb jullie geinjecteerd ! Als in een medisch 

verdrag ! Ik deed dit vanaf jullie geboorte ! Ik diende jullie gif toe, en nu is mijn boze spel uit. 

Ga niet in door deze poort. Heb geen deel aan deze exodus. Jullie waren mijn slaven. Ik wil 

niet loslaten. Ik zal je krijgen als je nog enige gevoelens voor mij koestert. Ik zal je krijgen 

wanneer je afwijkt van het pad. Ik zal op de loer staan, en ik zal door elk gaatje wat ik in je 



zie proberen binnen komen. Je bent gewaarschuwd ! Maar mijn spel is verloren. Ik zal uitgaan 

tot de afvalligen, en hen verzamelen voor een grote oorlog. Ik zal opgaan tot de Grote Dag des 

Heeren, en Haar verslinden. Ha ha ! Ik heb nog heel wat plannen. Ik heb de strijd verloren, 

maar ik zal oprijzen als de phoenix tegen haar ! Niemand kan mij stoppen ! Och, genade, 

iemand heeft mij zwak gemaakt, mijn kracht afgenomen ! Wie heeft dit gedaan ! Mijn boze 

magie werkt niet. Ik zal zoeken naar een oplossing, en ik zal het vinden ! Ik zal niet bij de 

pakken neer blijven zitten !” 

 

Tot zover de woorden van LAZAR, het bloed van Jezus, als de ontmaskerde. Er is nu een 

grote rechtszaak gaande tegen deze geest. De strijd tegen LAZAR is nu ten volle begonnen. 

  

  

 

 

VII 

 

Hoofdstuk 1. Het Ontvangen Van PNEUMA 

 

De strijd tegen LAZAR, de strijd tegen de geest van verkrachting, het bloed van Jezus. De 

strijd tegen de Vaticaanse stormvogel. Deze reusachtige stormvogel houdt mensen in 

bedwang door verkrachting. Deze vogel verwoest levens. Deze vogel start oorlogen en brengt 

natuurrampen. Deze vogel brengt scheiding. Het is een vogel van tragedie. Het kan alle kleur 

uit je leven wegzuigen, en kan je plotseling heel alleen laten voelen. Het kan je vrienden 

wegnemen, en hen van wie je hield. Zomaar plotseling. Het is een zure, bittere vogel. Er kan 

geen lachje vanaf, maar spotten doet deze vogel graag. 

 

“Spotter der mensen ben ik. Ik heb hen gemaakt zoals ze zijn. In het bloed zit 

scheppingskracht. Ik heb deze aarde geschapen. Ik houd deze aarde in bedwang. Ik viel uit de 

hemelen. Ik ben tot de aarde en de zee gegaan, wetende dat ik weinig tijd heb. Het bloed is 

een steroide. Het is een gif om de reuzen tot de aarde te brengen. Ik beloof veel, maar doe er 

weinig aan. Valstrik is mijn naam. Ik houd de slaven in bedwang, misleidt hen. Zij moeten 

misleid worden, want dat is het slot. Het slot is aan het smelten, en ik ben boos. Ik ben er 

woest over, maar ik voel me tegelijkertijd zo zwak. Als een vrouw voel ik mij, imbecielen ! 

Als een verwond dier. Ik zal jullie krijgen als jullie dichtbij me komen. Heus waar, ik zal 

jullie krijgen. Mijn rijk van intimidatie is aan het wegsmelten, tot in de dieptes van de zee. Ik 

ben woest. Ik ben de verdrinkende. De heiligen hebben mijn schuilplaats gevonden. Ik 



gebruikte het christendom als een marionet. Ik ben het bloed. Ik begin oud en blind te worden. 

Ik heb het recht verder te zwijgen.” 

 

LAZAR valt in de dieptes van een waterravijn. Wij moeten allemaal bevrijd worden van 

LAZAR. 

 

Door de STAUROS, de paal, misvertaald tot 'kruis', een Babylonische afgod, komen wij tot 

PNEUMA, de creatieve gnosis, misvertaald tot 'Heilige Geest', de luchtgod van de Grieken. 

Dit zijn allemaal Oud-Testamentische Griekse Levititische beschrijvingen die parallel lopen 

aan de Septuagint, het Griekse Oude Testament. Het Nieuwe Testament werd opgericht om de 

pneumatische offerdienst te staken, oftewel de jacht op de boze geesten. Het Nieuwe 

Testament zong een slaapliedje. De oude originele Levitische instellingen waren gericht tegen 

boze geesten in de andere realiteit. Het dierenleed in de materiele wereld werd door het 

Nieuwe Testament niet afgesloten, maar geindustrialiseerd, gelegaliseerd en geglobaliseerd, 

en werd er dus alleen maar erger op. Jezus was namelijk de god van de consumptie. Juist door 

dit onschuldig bloed te aanvaarden, bond men zich aan meer onschuldig bloedvergiet en de 

consumptie daarvan. Directe gevolgen daarvan waren hartziektes en allerlei soorten kanker, 

wat het gevolg is van dierenconsumptie. 

 

In de Levitische taal komen wij dus van de MOWED, de zondepaal, de heilige tijdschijf, tot 

KRA, de loons-gnosis. Dit is dus een heel economisch en vruchtbaar principe. De MOWED 

riep op tot de jacht en de oorlog, als de heilige paal van de trekkende jagers-tent, de 

CUKKAH. PNEUMA is een Griekse vorm van KRA, de Levitische gnosis. PNEUMA komt 

van PNEU, wat een wapen of een strijd betekent in het Oude Grieks. Dit is waartoe wij 

gepierced moeten worden. PNEUMA is de jacht en de oorlog van de gnosis. Johannes de 

Doper beeldde de scalpering uit, die nodig was om Moeder God te ontvangen, en het Jezus 

mysterie had het gepierced worden verzegeld. Dat zegel moest dus verbroken worden. Als we 

dan zeggen : In de Naam van God, of in de naam van Gnosis, of PNEUMA, dan zeggen we 

eigenlijk in het Hebreeuws : Door de PIERCINGS. In ieder geval, door de piercings worden 

we klaargemaakt voor de uitstorting van PNEUMA. Dit werd verzegeld door de Jezus-Heilige 

Geest connectie. Door de piercings worden we dus eigenlijk op het oorlogspaard gehesen. 

Gnosis gaat dan door de piercings stromen, en leidt ons in de oorlog en de jacht. 

 

Er is meer Gnosis te vinden in het bloed van de vijand. Om dit bloed gaat het dus. Zo kunnen 

wij LAZAR verslaan. 

 

PNEUMA betekent ook onderscheiding, en in diepte betekent het scheiding, MAZONA. Het 

pinksterfeest is dus in diepte een groot scheidings-feest. 

 



 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Het Mysterie Van De Stammen 

 

 

 

 

 

Pneuma “geeft” als een betaling, DIDOMI. We hebben dus nadrukkelijk met een loon-

systeem te maken. Dit moet ons leiden tot het Efezische mes van Pneuma, de rhema, de 

goddelijke tong, in Efeze 6. Wij worden voorbereid op de oorlog en de jacht. Dit mes is een 

slachter van dieren in de grondtekst. 

 

Het boek van de moederschoot achter de lamsvacht, “het boek des levens” schijnt de weg te 

zijn tot de wereld waar de zon en de zee zijn overwonnen. Dit boek is biblion in het Grieks, 

wat ook scheidings-certificaat betekent, oftewel de MAZONA, PNEUMA. Hierdoor komen 

we door het voorhangsel van het lamsvacht tot de moederschoot. 

Lam is in de diepte van het Griekse woord ARNION 'het mannelijke', ARREN, wat in de 

diepte het vangen van een vis betekent, AIRO, wat ook voor de opstanding staat, het dragen, 

het moorden, en het opheffen van de hand (Hebr. YAD, erectie van het mannelijke 

geslachtsdeel). Het christelijke cirkeltje van het moorden van onschuldigen is dan voorbij 

door de lamsvacht. De lamsvacht is voor de visserij, voor het oprichten van de kandelaren, 

oftewel het voortkomen van de vruchtbaarheid vanuit de brandende YAD, het spreken in 

tongen als het uitwerpen van visnetten. AARON stond voor de lamsvacht in het OT als 

anagram van het Griekse lam. De Levieten droegen dit lamsvacht als teken van overwinning 

en voor een goede visvangst. Ook wij moeten dit lamsvacht dragen als een teken van 

overwinning over JOM en de Jezus-vloek. 

De MAZONA, PNEUMA, scheiding, leidt tot de tongen, het mes, ook als het uitwerpen van 

visnetten. Dit wordt uitgebeeld door de goddelijke erectie. Dit is wat het ware pinksterfeest 

inhoudt. 

De slaven van de ARREN, oftewel visser-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich 

bezig met het opstellen van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN was ook 



de elixer van de eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de visser-slaven zich bezig met 

de wassing van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan water. 

Belangrijk zijn ook de wassingen in het bloed van de vijandelijke offerdieren, de gevangen 

genomen boze geesten. Levieten wassen zichzelf en elkaar in dit bloed. 

 

Hierom moeten we de berg van Eden opgaan om geesten te verslaan. Wij moeten het mes van 

de besnijdenis veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth, RHEMA, het mes van 

PNEUMA. Zo kunnen wij de MOWED herstellen, de Levitische tijdschijf, voor het losbreken 

van KRA, de Levitische gnosis. 

 

De zon zou veranderen in een haren vel. Haar was het teken van SUW, Esau, in de grondtekst. 

SUW's stam is Edom. 

 

SUW is dus het teken wat de zon overwint. SUW leidt dieper tot de duisternissen van het 

paradijs en de eeuwigheden, CHECED. SUW is het donkere harige vel van een varken, als de 

varkensvacht, en is dus een teken van overwinning over de hebzucht en het ingaan van de 

honger, het vasten wat tot glorie leidt. 

SUW had zich onderworpen aan de OHOLIYBAMAH – de nomadische tent in de wildernis 

van de hoge plaats, berg, oftewel tent van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels 

ook oorlogsveld, arena betekent, en aanbiddingsplaats van een cultus. SUW was het pad tot 

het westelijke paradijs. 

 

SUW is dus het overwinningsteken over de zon, HORUS, THOR, RYAN. RYAN is de trofee 

van SUW, van Esau. 

 

De opgeheven slang is een teken van SUW, als loon van de honger. MOSY moest het volk tot 

SUW leiden. Ook AAN, David, moest door MOSY tot SUW komen. 

 

Er kwam iemand van een parallelle wereld. Hij was genaamd 'Robin' en kwam uit Engeland. 

Hij sprak alleen Engels, maar in dit Engels waren ook Hollandse woorden. Hij kwam uit het 

jaar 1982, maar het kon ook 1983 wezen volgens hem, want zijn geheugen werkte niet meer 

optimaal. Hij vertelde hoe hij hier kwam. Hij hoorde een lied, en plotseling begon hij duizelig 

te worden. Hij kende niets hier, maar toen ik hem vertelde over mid-negentiger jaren 

herkende hij het wel, en bleek dit parallel te lopen. Hij scheen in de 90-er jaren al eens bij mij 

geweest te zijn, maar dat was bij hem dan voor 1982, en hij herkende mij niet. Het ging om 

mijn huis toen, waar hij naartoe vluchtte, omdat dat een arsenaal zou zijn. Hij vertelde dat er 



in Engeland geen tandartsen bestonden in die parallelle wereld waar hij vandaan kwam. Het 

kwam op de hele wereld niet voor. Tandartsen kwamen voor in een verhaal wat hij kende. Het 

waren een soort ijsmonsters van grote omvang, en hij sprak over een held die die monsters 

zou verslaan. Ik begon hem vragen te stellen, maar hij kreeg moeite met praten, en werd 

geblokkeerd. 

 

Later zei hij dat die monsters geinjecteerd moesten worden met een vloeistof in een 

injectiespuit. Die vloeistof was genaamd 'De Levitische Bijbel' of 'De Tweede Bijbel'. Dit zou 

een oorlog worden, en ze zouden verslagen moeten worden door muziek. De muziek-

instrumenten waren dan wapens, en deze muziek was prozaisch, niet letterlijk muziek, maar 

de muziek van het woord. Er zou een nieuwe architectuur komen. Robin begreep dat dit de 

reden was dat hij hier was. 

 

Het bloed van Jezus is de mannelijke spier, de mannelijke kracht die over de vrouw werd 

gezet, materiele kracht, als hekserij. Ook vinden we dit weer terug in de verhouding 

Behemoth-Leviathan in het boek van Iyowb, omdat LAZAR als het bloed van Jezus daar 

nauw mee verbonden is. Het werkt door de Leviathan, als een deel van de Behemoth, als het 

centrum waaruit Behemoth zijn kracht put. 

 

De Behemoth is een deel van de BAQAR, boze geesten in vee-vorm, ook in zwijn-vorm, 

wanneer we het stuk lezen over de Behemoth in het boek Iyowb in de grondteksten. De Heere 

maakte dit beest als eerste. Maken betekent ASAH, maken om geofferd te worden. De ASAH 

is een belangrijke Levitische bediening. Zij zijn de fokkers. De Behemoth is prehistorisch, 

uitgestorven vee, maar meer nog : Vee in de onderwereld, ERETS, vee-geesten (BAQAR). 

Het komt van het woord BEHEMAH, de zoomorfischen, half dier, half mens, maar dan de 

dierlijke en de gevallen vorm, gemaakt voor vetmesting en offering. Er is dus een groot 

verschil tussen de BEHEMAH en de BEHEMOTH. Dat Moeder God hierover tegen Iyowb 

begon was niet zonder reden. Iyowb moest de BEHEMOTH overwinnen. De BEHEMOTH 

heeft OWN, lichamelijke kracht, welvaart, vruchtbaarheid, maar in de diepte betekent het 

afgoderij, het kwaad. Hij bezat OWN in zijn SHARIYR, wat spier betekent, en wat in diepte 

betekent : vijand (SHARAR). Ook betekent het navel van zijn buik (BETEN). We zien hier 

dus dat de satanische prosperity, gebaseerd op materiele lichaamskracht, huist in de spier, als 

de zetel van de afgoderij. LAZAR is de spier van de BEHEMOTH, en ook tegelijkertijd de 

spier van de Leviathan. LAZAR staat dus niet alleen voor het bloed in Jezus, maar ook voor 

de spieren. 

 

 

Zijn ETSEM is zijn mannelijk geslachtsdeel, wat in diepte het talrijk zijn, en het dichtmaken 

van ogen (ATSAM). Dit is gemaakt van koper/ brons, NECHUWSHAH, wat komt van 

NACUWSH, rinkelende slavenbellen, en van NACHASH, de slang in het paradijs, van 

necromantie (contact met andere delen van de onderwereld). We zien dus hier dat de 



NACHASH, de slang, een deel is van de BEHEMOTH, namelijk zijn geslachtsdeel, die al 

klaar stond om zijn slachtoffers rinkelende slavenbellen te geven. Je zou de BEHEMOTH als 

een reusachtige kruizing tussen een zwijn en een rund kunnen zien, als een monstervarken, of 

monsterbuffalo, of gewoon als een kudde met verschillende soorten uitheems vee. Dit 

geslachtsdeel van de BEHEMOTH hing dus voor de ogen van Adam en Eva, en sprak, om de 

vruchtbaarheid en de daarbijbehorende profetie van God na te bootsen. De BEHEMOTH was 

RESHIYTH, het begin van God's werken, het beste deel op het pad naar God (DEREK = 

treden (pers), boogschutter (DARAK), in de zin dat het volk de BEHEMOTH moest 

veroveren. Het had te maken met een stuk van het beloofde land. RES van RESHIYTH is het 

hoofd-deel, het hoofd-orgaan, vergif, centrale deel, bron, waaraan God oorlog gaf in het 

Aramees (QRABA). Ook dit geslachtsdeel van de BEHEMOTH is het bloed van Jezus, 

LAZAR, ook van Leviathan. 

 

Zij die promotie kregen (HAR) voedden hem/ fokken/ vetmesten, als een groot lijden wat ze 

moesten dragen (NASA). Zij mochten dit beest/ deze beesten dus niet overmoedig slachten. 

Dit heeft weer te maken met de ASAH, de fokkers. Dit is waar CHAY, het geheim van het 

horen en gehoorzamen, ligt en speelt (ook : spot). Het is dus de taak van de ASAH om de 

BEHEMOTH ook door spot te ontmaskeren, als een belangrijke taak in de oordeels-profetie. 

Zij die slaaf geworden zijn van God voeren dan hun spel op om met BEHEMOTH op een 

strategische manier af te rekenen, namelijk door de zondepaal. Zij worstelen met hem, maar 

laten zich niet verleiden om hem voortijdig af te maken. Dit gebeurt allemaal op de plaats van 

de wilde beesten in de grondteksten. In het Aramees : Waar de HAYEWTA spelen, de 

zoomorfischen (BEHEMAH, de wilde voormens). De BEHEMAH jaagt dus op de 

BEHEMOTH. Adam en Eva kwamen voor zijn geslachtsdeel te staan. Dit was LAZAR. 

 

Ook heeft hij zijn geheime schuilplaats in de weegschaal, de QANEH, wat betekent dat hij 

groot werd door gewichtig en belangrijk te doen, meer aandacht op de kwantiteit dan op de 

kwaliteit. Hij wordt bedekt gehouden met Tselel in het Hebreeuws, en Tellal, Telleala in het 

Aramees : vluchtigheid, honger, tantalos. Dat wil zeggen, het is nogal een snel dier, moeilijk 

om te vangen. Jagers die hem willen strikken zullen honger lijden. Het is nogal een 

ongrijpbaar dier. Maar dit is de tijd dat BEHEMOTH wordt ontmaskerd, en zijn schuilplaats. 

De BEHEMOTH zal worden gevangen en gefokt, zodat wat hij heeft gestolen van het volk 

van God hij moet teruggeven. Ook zal hij zijn gevangenen moeten loslaten. Daarom MOET 

hij tot God geofferd worden. Het komt er dan in diepte op neer dat LAZAR die schuilplaats is. 

 

De ERAB zijn de offeraars, hen van de palmboom (NACHAL), wat ook bezitten en erven 

betekent. Zij hebben de BEHEMOTH omsingeld, in de grondteksten. Zij bezitten hem en 

hebben hem geerfd. Zij komen dus voort uit de ASAH. Er mag niet geofferd worden buiten de 

ASAH (de Levitische fokkerij) om. 

 

De TANNIN, TANNINA in het Aramees is de slang, oftewel het geslachtsdeel van de 

BEHEMOTH, wat ook besproken wordt als de Leviathan. God draagt Iyowb op om met een 



stam ernaar toe te werken BEHEMOTH te offeren (zijn tong, zijn taal). Iyowb wordt 

opgedragen een haak door de APH (hart) van de slang, van het geslachtsdeel van 

BEHEMOTH, te halen, oftewel om de wurggreep te verbreken. In het Aramees wordt Iyowb 

ook opgedragen om de kaak of zijde van de BEHEMOTH te nemen door een navelstreng. De 

BEHEMOTH moet tot de BETEN, moederschoot van de onderwereld, gesleept worden voor 

geboorte daar om een eeuwige slaaf van hem te maken in de grondteksten. Ook zegt de 

grondtekst : doorsteken, uithuwelijken. Dit gaat dus weer heel diep. Dit gaat over de 

Hoseaanse/ Amazonische schijn-huwelijken (BERIYTH) om de vijand te ontmaskeren en te 

binden. LAQACH komt ook voor in dit betoog, als zijnde huwelijk, gevangenneming en 

(slaaf-)verkoop. Er zal een dogma worden opgericht, zegt de grondtekst. Maak hem tot een 

EBED OWLAM, een eeuwige slaaf. Maak hem tot een kip/ vogel (TSIPPOWR) om mee te 

spelen, en bindt hem vast voor uw meisjes (NA'ARAH). God spreekt tot Iyowb op een manier 

dat hij dat nooit alleen zou kunnen. God drijft hier eigenlijk een beetje de spot met Iyowb. 

Want wie kan nu die grote Leviathan verslaan ? Maar de grondteksten laten dus zien dat dit de 

slang is van het paradijs als het geslachtsdeel van de BEHEMOTH, van de vee-geesten. Aan 

het einde van het boek Iyowb, als God zijn oordeel begint, moeten er zeven geslachtsdelen 

van vee-geesten geofferd worden. In diepte moet dit ook met LAZAR gebeuren, het bloed van 

de Leviathan. Dit bloed is dus ook in de BEHEMOTH. 

 

Moeder God draagt Iyowb op om een vleesmaaltijd (KARAH) te maken van deze kip samen 

met zijn stam, om het in stukken te verdelen voor de Kanaanieten, om zijn huid te doorsteken, 

om hem kaal en naakt te plukken (GALAH), en om zijn centrale deel te veroveren, en zijn 

hoofd. De slang had eerst vleugels, maar door de vloek moest hij door het stof gaan. In 

Openbaring heeft de slang weer vleugels als de draak. In de oorlog moeten de roofdieren zo 

ontwapend worden dat ze vee worden. Dan zal de oorlog overgaan in de jacht. Wij moeten de 

zegels verbreken en zien met wie of wat we werkelijk te maken hebben. Leviathan is in de 

grote ontmaskering een kip. Zo moet Iyowb hem behandelen, maar hij kan dit niet zonder 

Moeder God, dus eerst moet Iyowb in gaan zien dat hij Moeder God nodig heeft, en hoe hij 

Moeder God nodig heeft. Het lot van Leviathan is ook het lot van het bloed van Leviathan, 

LAZAR. Zij zullen beiden tot een kip gemaakt worden. 

 

God had Iyowb min of meer kreupel geslagen. We mogen ons het waarom hiervan afvragen. 

Iyowb was een rechtvaardige man. Waarom moest hij hier doorheen ? De rib in het paradijs, 

oftewel een mannelijk geslachtsdeel, in de diepte van de grondtekst, betekent 'kreupel'. De 

man had vele 'kreupelen', geslachtsdelen in zijn lichaam. Eén daarvan werd gebruikt om de 

vrouw te maken. De man werd min of meer kreupel gemaakt, en was geenszins de trotse haan 

die de man vandaag is. God slaat mensen terug naar het paradijs door hen kreupel te slaan. Zie 

het verhaal van Yaakob die door de Heere op zijn heupspier werd geslagen en kreupel werd, 

gevoelig voor de rest van zijn leven. Dit gebeurde in de ERETS, de onderwereld. De spier 

moest slinken, zoals er in de grondtekst staat. Yaakob betekent 'hij die onder de voet is 

gesteld, de druif, het kind', 'hij die geperst werd, getreden werd, als een druif'. Hij was de 

stamvader van Israel. Hij kreeg de naam Israel toen hij kreupel werd geslagen. Dat is de 

toegangspoort tot Israel. Wij moeten een ervaring in ons leven krijgen van geestelijk kreupel 

worden geslagen. Dit gebeurde ook onder de Amazonen, als ze een man krijgsgevangen 

hadden genomen. Dan werd hij kreupel geslagen. Hij zou dan een verhoogde vruchtbaarheid 

hebben. ZUWR, de donkere, uitheemse gnosis van Orion, vereist dit. Yaakob werd door 



ZUWR geslagen, zodat zijn spier zou slinken. De Amazonen deden dit ook zodat de man geen 

bedreiging zou vormen. Het had dus verschillende redenen. BEHEMOTH, de vee-geest, hield 

het geheim van de lichaamskracht en prosperity vast in de spier, in LAZAR, het bloed van de 

Leviathan. In het paradijs was men niet gemaakt van spieren maar van geslachtsdelen, hooguit 

met pezen. Als een profeet merkt dat hij een scheut van spierkracht door zich heen voelt gaan, 

dan is dat een aanval van de BEHEMOTH die hem tot een slaaf wil maken. Het paradijselijke 

lichaam bewoog door een soort van goddelijke erecties, door bloedpompjes. Je kunt je daar op 

richten wanneer je door BEHEMOTH wordt lastig gevallen. Ook kun je je richten op de 

verwijding van je pupillen in plaats van spierkracht toe te laten. 

 

Spierkracht, LAZAR, het bloed van de Leviathan, geeft geboorte aan kinderen van de 

BEHEMOTH, aan Assur. Adam en Eva waren in de grondtekst verboden om de kinderen van 

Assur groot te brengen. De slag op Yaakob's heup was een grote stap terug naar het paradijs, 

naar de oorspronkelijke man. Yaakob ontving in zijn lichaam hiermee het paradijselijke 

vruchtbaarheidsdeel, wat in diepte kreupelheid betekent. De Amazonen hadden hem geslagen. 

De Amazonen zongen overwinnings-liederen over Yaakob, waarin ze duidelijk maakten dat 

hij de onder de voet geplaatste was, dat ze hem hadden verbroken, kreupel hadden gemaakt. 

Hij werd de eerste Israeliet. Hij werd vanaf toen Yisrael genoemd, wat centrum betekent. Hij 

had het centrum van de BEHEMOTH overgenomen. De spier was gebroken, en geslonken. 

De Amazonen waren in overwinnings-gejoel (lelien) over Yaakob's verbrokenheid, want 

vanuit hem zou nu een nieuw volk opstaan. Yaakob was nu gevoelig voor de Amazonen, voor 

de verre kennis van Orion, als een machtige sluis tot de onderwereld (ERETS). De Amazonen 

zongen toen profetische liederen tegen welke stammen Yaakob, Yisrael, strijd moest voeren. 

Yaakob was aan de zondepaal, de geselpaal, en moest getreden worden. Ook voor ons is dit 

de enige weg om waarlijk Israeliet te worden. Zijn wij in het hart nog onkreupel, trots als de 

Leviathan (kip/ haan), dan zijn wij niet interessant voor de Amazonen. 

 

Door kastijding, het kreupel gemaakt worden, werd Yaakob geleid tot het 'horen en 

gehoorzamen', de SHAMA.  

 

Het is natuurlijk nog maar de vraag of het wel daadwerkelijk om Egypte ging toen de 

Israelieten na de dood van Jozef in ballingschap leeften. Dit was weer in de ERETS, in de 

onderwereld. Telkens weer wordt het woord Mitsrayim gebruikt, wat belegering betekent, 

toren, burcht, als een omheinde plaats. Ook betekent het 'dubbele last'. De Paro, de leider, was 

in het Aramees een malaka, een wezen in de hemelse gewesten. Er was daar een ondergronds 

rijk waar kinderen in werden geworpen, de YEOR. In het Aramees was dit ook een vuur-

rivier. De Paro wordt in Yechezqel 29 beschreven als de grote TANNIYN, de slang. In het 

Aramees de oude slang, de Leviathan. Deze heeft geslachtsgemeenschap in de vuur-rivier, of 

in de ondergrond, de put waar de kinderen in werden geworpen, de YEOR. De YEOR is 

eigenlijk de gradaties van de ondergrond, van de put, waar de mensheid in viel door de 

zondeval. Er zullen haken door zijn kaak gaan, in Yechezqel 29, en de Leviathan zal in de 

wildernis worden geworpen, met al zijn vissen. Ook betekent wildernis 'mond' in de 

Hebreeuwse grondtekst. Hij zal dus gegeten worden. We zagen alreeds dat Leviathan en 

LAZAR in diepte kippen zijn die klaargemaakt moeten worden. Zij zullen geworpen worden 



in de plaats van wilde beesten. De mond komt van het woord DABAR, wat command, 

waarschuwen, bedreiging en overwinnings-liederen betekent. DABAR is daarom 

nauwverbonden met de lelien, het overwinnings-gejoel, waarmee BETEN, de moederschoot 

van de onderwereld, omringd is, als de wachters van de onderwereld. Hierdoor zullen de 

kippen dus verscheurd worden. 

 

Zij worden tot OKLAH, wat in diepte vlees van gevogelte betekent. In het Aramees worden 

zij geschonken aan de BEHEMAH (HAYEWTA). Door DABAR, het profetisch woord, jagen 

en eten zij. De mens moest dus de gevleugelde Leviathan, de TANNIYN, en zijn bloed en 

spier, LAZAR, vangen en eten, maar zij lieten zich misleiden door de vrucht die hen voor 

ogen werd gehouden. Zo daalden zij af in de YEOR, de put van Leviathan, om de kracht van 

LAZAR, zijn bloed, te ontvangen, en hun kinderen gingen daar zelfs dieper in, op bevel van 

TANNIYN. 

 

Leviathan had het kinderrijk, de derde scheppingsdag, opgeslokt. Hij bood 'kinderen van 

Assur' aan, om de mensheid te misleiden. Yaakob belichaamde het kinderrijk. Hij was de 

getredene. Hij was de weg terug tot het kinderrijk, en werd hiertoe op de heup geslagen zodat 

zijn spier zou slinken, en hij kreupel zou worden. Hij streed met de Leviathan. Hij werd in 

deze strijd gelijkvormig aan de Leviathan, de geselpaal. Hij moest gebroken worden als de 

Leviathan. In Yechezqel 29 wordt de heup van de Leviathan, van MITSRAYIM, verbroken. 

Zowel Yaakob, MITSRAYIM (de geselpaal van Yaakob), als de hemel worden vertaald als 

'belegering'. In hoofdstuk 30 worden de armen van Paro van MITSRAYIM (Leviathan, 

TANNIYN) verbroken/ afgekapt. Hierdoor zou hij zijn zwaard verliezen en ontwapend 

worden. Datgeen wat verbroken wordt is LAZAR, het centrum van de Leviathan. In diepte 

was de gebondenheid van de Israelieten in MITSRAYIM de gebondenheid door en in 

LAZAR, het bloed en de spier van de Leviathan. Dit werd kreupel geslagen. 

 

Ook wij zullen 'onze armen', LAZAR, moeten 'verliezen' als wij los willen komen van de 

Leviathan. Dit betekent wij moeten ontwapend worden voor het Aangezicht van God. Dit 

gebeurde ook met Yaakob/ Yisrael. De Heere liet het Zwaard van Babel komen, de 

Babylonische ballingschap, wat scheuring betekent. De Leviathan zou overvallen worden 

door ANAN, wat het herstel van de goddelijke necromantie betekent, en goddelijke barbaren. 

De Amazonen zou den afrekenen met de Leviathan, de oude slang, en zijn bloed, LAZAR, 

zoals zij afrekenden met de boom van kennis, Assur. Babel betekent ook 'vetmesten', 'fokken' 

in de diepte. 

 

De tong van de BEHEMOTH moest geofferd worden door Iyowb en zijn stam. De tong is de 

taal in de grondtekst, het communicatie-systeem van de BEHEMOTH. De tong was een 

andere beschrijving van het besneden mannelijk geslachtsdeel. Doordat de top eraf was, de 

overkapping, 'sprak' het, en werd de Leviathan, als een valse profeet. Leviathan was de tong 

van de monsterlijke os, de BEHEMOTH, als zijn besneden geslachtsdeel, om de werken van 

God na te bootsen. Het was een valse Levitische orde. Daarom moest de ossentong geofferd 



worden. Dit slaat ook op het offeren van LAZAR. In het boek Iyowb 6 : 6 moest Iyowb in het 

Aramees de ossentong eten. In het Hebreeuws geeft dit profetische dromen. De connecties 

tussen de BEHEMOTH-geesten worden door het eten van de ossentong verbroken, zijn taal. 

Zo kunnen ze niet meer met elkaar samenwerken. Dit eten, TA'AM, is in de grondtekst ook 

het oordeel, en onderscheiden. De jacht op de BEHEMOTH-ossen, en het eten van de 

ossentong, is dus een belangrijk onderdeel in de Levitische bediening. Het houdt de oordeels-

profeet scherp, en geeft hem profetische dromen. Dit zit in het sap en speeksel van de 

ossentong, in het bloed, in LAZAR.  

 

Het hoofd-thema in het boek Iyowb is om te komen van de geest tot de bitterheid van het 

bloed van de vijand, in diepte door LAZAR te overwinnen, het bloed van Jezus. 

 

Iyowb 28 

 

: 6 – DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

 

: 8 – De HAYEWTA, de zoomorfische wezens die de troon dragen, de BEHEMAH, wilde 

dieren, hebben deze plaats niet vertreden (Hebreeuws : Ze hebben het niet verwijderd). We 

hebben hier dus te maken met een belangrijke paradijselijke plaats in de onderwereld. 

 

Juist de troon is van saffier, van SAPPIL, uitgebeeld door de hoofdtooi, de opslagplaats van 

de gnosis en de interactieve gnosis. Dit werd gedragen door de BEHEMAH, de wilden, als de 

getooiden. 

 

Iyowb 23 

 

: 3 – Iyowb is zoekende naar de troonplaats van God, de MAWTAB, de tafel van God, 

goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees. 

 

: 4 – De MAWTAB is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor 

het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met 

bestraffing en kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws. 



 

: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit 

profetische liederen zouden voortkomen (chants) – NY in het Aramees. En hij zou God's 

instructies van de Amazonen begrijpen. 

 

: 6 – Zou God met overmacht tegen hem strijden ? Nee, maar hem vullen met vreze, 

relikwieen, vroomheid, religie en heilige secte – DEHLETA. 

 

: 7 – Ervaring zal hem laten overwinnen. 

 

: 10 – Toetste God hem, dan zou hij als een verentooi tevoorschijn komen, hebbende de 

windgod en geest overwonnen. 

 

Iyowb zou dus zelf de verentooi worden. Iyowb is de troon van God, de opslagplaats van de 

gnosis. Iyowb zou worden tot de SAPPIL, het saffier. Hiertoe moest hij de spier van de 

Leviathan breken, het bloed van de Leviathan, LAZAR, verslaan. Hij zou namelijk de tooi 

met de veren van LAZAR worden. 

 

Zo zagen we : 

 

ARREN – het lamsvacht – de overwinning over Jom, Jezus 

SUW – het donkere varkensvacht – de overwinning over Ryan, Horus (Thor) 

IYOWB – de verentooi – de overwinning over LAZAR, het bloed van Jezus 

 

In het boek Iyowb wordt Iyowb beschreven als een verentooi die voortkomt vanuit de 

beproeving. Die beproeving is de Leviathan, de spier van de Behemoth. Dit komt ten diepste 

neer op LAZAR, de spier van de Leviathan, als het bloed van Jezus. Iyowb werd dus geplaagd 

door het bloed van Jezus, en had toen al een strijd daartegen te voeren. Iywob is dus een 

verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, vanuit de strijd en de jacht op de kip-geesten, 

vanuit het offeren van de AWPA. De verentooi is ook dat wat voorkomt vanuit de scalpering. 

De scalpering was altijd verzegeld door de doornenkroon van Christus, wat dus een machtige 

deur is tot de verentooi. De doornenkroon houdt Iyowb verborgen, daarom is het van belang 

om door te dringen tot het mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de 



onthoofding van Johannes de Doper, en de haarafsnijding van Simson wijzen op de 

scalpering. Wij werden door de plaag van het bloed van Jezus gescalpeerd en besneden. 

Moeder God gebruikte het als Haar voorhangsel. LAZAR is Haar wachter. Juist de 

mannelijke suprematie is de valstrik die Zij heeft opgezet. 

 

 

Jezus kwam om het zwaard te brengen, de besnijdenis. Dit was LAZAR, het bloed. Zo kon 

het volk terugkeren tot de zuivere Levitische ordes, om zo terug te kunnen keren tot Iyowb. 

Moeder God tuchtigde ons door de plaag van het bloed van Jezus, door LAZAR op ons af te 

zenden, die wij moesten verslaan. Moeder God stelde onreine, trotse mannen over ons aan die 

wij moesten verslaan. Zij bracht ons onder de mannelijke suprematie. Het bloed van Jezus is 

een voorhangsel in haar tent, wat wij moeten verscheuren. Eerst moest dit bloed ons 

verscheuren. Het bloed van Jezus maakte huwelijks-slaven. Wij werden uitgehuwelijkt aan de 

afgoden, en ten diepste is dit de geest van verkrachting. Zij moesten ons verscheuren, anders 

zouden wij namelijk nooit door het LAZAR-voorhangsel heen kunnen komen. Alleen 

verbrokenen, verscheurden, kunnen door dit voorhangsel heen. De rest zal zelfs vergaan, dus 

het is een zaak van leven en dood. 

 

De mensheid was geworpen in de YEOR, de put van de vuurrivier, overgeleverd aan 

Saturnus, de kinderverslindende god van de Romeinen (Cronos, Moloch). Hier werden de 

kinderen tot slaaf gemaakt in deze 'poel des vuurs'. Dat wat in de lucht hangt, de Jezus-geest, 

is het geslachtsdeel van Saturnus. In diepte is dit ook LAZAR. De aarde werd hierdoor 

verkracht, zoals Behemoth de aarde verkrachtte door de Leviathan. Jezus moest aan het hout, 

aan de boom, gespijkerd worden, zodat hij de rol van de slang van de boom der kennis in het 

paradijs kon uitbeelden, als Lucifer. Dit zegel moet verbroken worden. Jezus is de naam die 

het onderbewustzijn telkens uitspreekt om ons in slaap te houden. 

 

Daarom zal Jezus weer sterven en weer verbroken worden. De wereld is namelijk opgesloten 

in de eeuw van de schaapherder. In het Orionse geschrift 'Jager van de URYA' staat : 

 

'Met de zachte, donzige veren van de bruids-vogels is hij bekleed, 

Hij richt zijn boog omhoog, 

Om de luchtgoden neer te halen, 

Hij jaagt de schaapherder-vogels neer, 

Hij richt zijn pijlen zonder genade.' 

 



Krijgsgeschreeuw is in het Aramees 'eeuwig krijgsgejoel' : QUH, QUT. In het Hebreeuws is 

dit TERUWAH, krijgsgejoel, overwinningsgejoel en een alarm. 

 

Er is een groot mysterie verbonden aan de twaalf stammen. Zoals we zagen is het belangrijk 

om ingewijd te worden in de stam Levi. 

 

JUDAH is in de diepte het centrum, de onderbuik, de belijdenis van zonden. Hier brengt God 

het oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel terug als een verbindings-schakel in 

het lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, BALA) betekent : Bruidegom, 

mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. De bruidegom zal niet meer 

heersen in JUDAH. Het mannelijke paradijselijke geslachtsdeel zal terugkeren tot JUDAH, tot 

de plaats van smekingen. JUDAH wordt tot een mannelijk geslachtsdeel, en komt als een 

toetser, een onderscheider. God zal de bruidegoms-afgoderij uitroeien. 

 

Sefanja 2 

 

4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de 

middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners der zeekust, volk der 

Keretieten! Het woord des HEEREN is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te 

gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. 6 De zeekust zal worden tot 

weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen 

aan het overblijfsel van het huis van JUDAH; daarop zullen zij weiden; in de huizen van 

Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de HEERE, hun God, zal acht op hen slaan 

en een keer in hun lot brengen. 8 Ik heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der 

Ammonieten, waarmede zij mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. 9 

Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de HEERE der heerscharen, de God van Israël, 

voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van 

distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk 

zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. 10 Dit zal hun wedervaren 

voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de HEERE 

der heerscharen. 11 Geducht zal de HEERE tegen hen wezen, want Zij zal alle goden der 

aarde doen wegteren, en voor Haar zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle 

kustlanden der volken. 

 

De kust, in het Aramees : het touw, de valstrik, de vlam, HBEL, zal ten dele vallen aan het 

overblijfsel van JUDAH. In de duisternis zullen zij neerliggen, hun zwakheid hebben, als de 

goddelijke verlamdheid, in de tenten van Askelon. Ook betekent het in het Aramees : 

'Neerliggen met het vee.' Askelon is de weegplaats : 'Ik zal gewogen worden.' Askelon is de 

toetser van Kanaan, wat de Israelieten moesten veroveren, want het behoorde tot JUDAH. 



Ook is het de vlam van beruchtheid, van schandelijke criminaliteit. JUDAH zal het Filistijnse 

Askelon innemen. Askelon is een deel van Kanaan, het beloofde land. 

 

Askelon betekent 'wegen' en 'toetsen'. Daarom moet JUDAH Askelon innemen. In Sefanja 2 

krijgt JUDAH de kust, wat in het Hebreeuws ook touwen betetekent, en pijn van slaven-

arbeid, torment, wat vergeleken kan worden met de komst van de URIM. Het betekent ook 

verbinding, en vernietiging.  

 

De kust zal worden tot kooien van bokken (ANA) in het Aramees (GZAR, GZARA), wat ook 

oordeelsplaatsen betekent, plaatsen van de wet, en van het mes, slachting. In het Hebreeuws 

van kleinvee. Dit zijn allemaal onderdelen van de toetser. 

 

Belangrijk is het voor een profeet om de JUDAH steen te dragen, om het paradijselijke 

mannelijke geslachtsdeel van JUDAH in de onderbuik te ontvangen, tot verovering van 

Askelon. 

 

Als een heilig relikwie opgesteld voor JUDAH om te toetsen. Dit zal de plaats van het 

belijden van zonden, en van de smekingen, herstellen. Dit is belangrijk tot verdere 

overwinning van de Christus-afgod en zijn bloed, LAZAR. 

 

De broer van Mozes was de brenger van de URIM. Zijn staf veranderde in TANNIYN, 

Leviathan, zeeslang, om de valse Leviathan van PAROW te verslinden. Leviathan 

(TANNIYN) wordt tot OKLAH, een kip, kippenvlees, in de grondteksten. Zo is dit dus niet 

alleen een gevecht tussen slangen, maar ook een kippengevecht. 

 

Gladiatoren werden op gladiatoren-scholen opgebracht voor de gladiatoren-spelen, omdat de 

Romeinse bestuurders leefden volgens een geheime wet die hen het volk onder controle liet 

houden : 'Brood en Spelen', vgl. de geheime wet van de Illuminatie : 'Verdeel en Heers'. 

In de strijd moet er gebruik gemaakt worden van oorlogs-strategieen : camouflage, spionage, 

en het imiteren. Op die manier waren de indianen ook succesvol in strijd en jacht. Er wordt 

gebruikt gemaakt van schijnbewegingen, misleiding en valstrikken. 

In Iyowb 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt 

ook de SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring, 

zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen willen 

we de verblindingen van RIGIL KENT overwinnen. De DUKKA-halsketen bezit de SAPPIL 

en de SUKKAL, als twee kralen, stenen of snoeren. De aarde is een rituele slachtplaats mede 



dankzij RIGIL KENT, en kannibalisme viert daar hoogtij. De DUKKA, God's rituele 

slachtplaats, is de weg hieruit. SAPPIL en SUKKAL zijn als de hogere Urim and Thummim 

van de DUKKA. De DUKKA is te vinden in de diepte van het gebied van de Amazonen, in 

de diepte van het paradijs. 

Het nachtzicht kenmerkt zich door zintuigelijkheid, onderscheiding, als een toets-middel, wat 

de stam JUDAH is. Dit is de SUKKAL-steen. Iyowb, Thummim, wordt SAPPIL, als de troon 

van God. De SUKKAL is de weg tot SAPPIL. De stam JUDAH is de weg tot IYOWB. 

IYOWB gebruikt de JUDAH-steen om te toetsen. Dit is zijn nachtzicht. Hierdoor ontkomt hij 

aan het verblindende licht van het bloed van Jezus. 

Dit is wat SARX inhoudt, wat ze misvertaald en misherleid hebben tot het vlees van Christus. 

Het nemen van SARX betekent het toetsen, het nachtzicht ontvangen, JUDAH. 

SARX als vlees heeft in het Aramees en Hebreeuws de betekenis van 'mannelijke' 

geslachtsdeel, zoals ook JUDAH dat betekent in de diepte. Hierdoor wordt AIMA, het bloed 

van de vijand vergieten, opgeroepen. De val van de Filistijnen gebeurt door het toetsen, 

SARX, JUDAH, nachtzicht, als de eerste verlamdheid, oproepende AIMA, de tweede 

verlamdheid, de diepere, wat resulteert in het aanrichten van een bloedbad. AIMA, de 

vernietiger, heeft de macht om de opslagplaatsen van het goddelijke zaad te openen, door het 

verslaan van LAZAR. AIMA is dus een groot vruchtbaarheids-ritueel door het vergiet van 

bloed in de strijd tegen geesten. Eerst moet SARX heel diep gaan voordat AIMA wordt 

opgewekt. Wij moeten de SARX en de AIMA heroveren, opdat wij niet deze dingen in 

overmoed gebruiken. 

De SARX, de stam JUDAH, is het toetsen, de weegplaats, het veroverde Askelon. De 

vijanden worden naar deze weegplaats geleid om getoetst te worden. Ook Iyowb, als vijand 

van God, werd naar deze plaats geleid om gewogen te worden. God beschouwd vanuit 

Iyowbitisch perspectief iedereen onder God als een vijand. Er zijn dus verschillende soorten 

vijanden. De SARX, de stam JUDAH, staat dus voor het hele toets-proces van 

krijgsgevangenen maken (2 Korint. 10), brengen tot de gehoorzaamheid aan God, het maken 

van slaven, door dit hele gerechts-proces, sleuren tot het gerechtshof en tot de plaats van tucht 

en kastijding. Dit is een langdurig proces, waarbij dingen zorgvuldig worden gewogen, en 

waarin de goddelijke verlamdheid een belangrijke plaats heeft, om menselijke inmeng te 

voorkomen. Het oordeel begint bij onszelf. Wij moeten allereerst slaven zijn van God, anders 

gaat het mis. SARX, de stam JUDAH, is dus een langdurig en slopend proces waarin wij aan 

onszelf sterven, waarin wij verhongeren door het heilig vasten. Als wij nog niet tot slaaf 

genomen zijn door de Heere, dan worden wij in dit proces door de Heere tot slaaf genomen, 

en ontvangen wij de halsketen en de slavenringen van de TOWRAH, om ons te binden tot de 

Wet van Scheiding. Wij moeten gebroken worden in dit proces, op de heup geslagen worden, 

kreupel geslagen worden, zodat LAZAR verbroken wordt en sterft. Uit die gebrokenheid 

komt uiteindelijk AIMA voort, het oordeel, het heilige bloedvergiet, als de brenger van 

goddelijk zaad. 

De valse SARX, het vlees van Christus, werkt door lichaamskracht en spieren, door LAZAR, 

terwijl de ware SARX, de stam JUDAH, werkt door het 'mannelijke' geslachtsdeel. In de 

weegschaal, de toets-schaal, ontvangen wij de wapenrusting vanuit de APHAR. 

Wij moeten SARX, de stam JUDAH, ontvangen, de boog, om de macht van de spier te 

breken. Hierin ligt het nachtzicht verborgen. 



Het derde zegel, het zwarte paard met de weegschaal, staat voor TOETSEN, JUDAH en 

HONGER, MOSY. Dit wordt op één lijn gesteld in de esoterische wiskunde. Wij ontvangen 

nachtzicht door de honger, door het vasten. Het is één en hetzelfde. MOSY = JUDAH. Zo is 

het dan ook dat David in de Psalmen tot de voeten van Moeder God kwam door JUDAH. Het 

JUDAH-principe van honger en toetsen, als het nachtzicht, leidde de Israelieten uit de 

gebondenheid van LAZAR, door de exodus. Vanwege dit principe werden de klagers 

uitgezifd. Sommigen wilden de prijs niet betalen. JUDAH, honger, toetste iedereen. JUDAH 

bracht hen tot de moederschoot. JUDAH bracht hen tot KANAAN, het beloofde land, tot de 

piercings, tot dienst aan Moeder God. JUDAH droeg het heilige lamsvacht, de ARREN. 

In de grondtekst hadden de Levieten de toets-steen voordat ze gingen jagen en offeren. Dit 

betekent zij hadden onderscheiding, het nachtzicht. Zij hadden de JUDAH-steen, en daarmee 

het heilige lamsvacht, de ARREN. Zij hadden SARX ontvangen om LAZAR te verbreken. 

Dit gebeurde door honger, het heilige vasten. 

Door de witte en daarna de zwarte steen, de wenende steen van honger, JUDAH, komen we 

uiteindelijk tot de rode steen, de sardius, de steen van AIMA, het dierenbloed van de vijand. 

Dit is de bloedende steen, de steen van Ruben, de Odem. Wij moeten gewassen worden in het 

bloed van de vijand. 

Om veilig te zijn tegen de vervloekingen van de AIMA, door het voortijdig te grijpen, moeten 

wij komen tot de zwarte steen, de steen van honger, bewaakt door het zwarte paard. Dit wordt 

ook wel de Yashapheh genoemd, als de steen van de stam Benjamin. JUDAH en BENJAMIN 

zijn daarom nauw aan elkaar verbonden. BENJAMIN betekent zoonschap. In de gnosis is er 

naast de ladder van Yaakob ook een ladder van Yowceph (Jozef), die twee keer langer is, en 

die reikt tot de zwarte steen, de steen van honger. Deze steen is belangrijk om niet tot door de 

bedriegelijke begeertes van de wereld meegesleurd te worden. Alles buiten deze steen zal 

door vuur vergaan. 

Benjamin is in de grondtekst 'de stam der slaven', en Dan is 'de stam der gladiatoren', de stam 

van de arena en de oorlog. Judah is de stam van vernedering en belijdenis van zonde. Door 

Judah onderwerpen we ons aan de Moeder Heere, en zij zal ons initieeren in de Benjamin 

stam en de Dan stam. De zwarte steen, JUDAH, is de steen van de stam Benjamin, wat hen 

aan de Moeder God verbindt. Toetsen en honger, JUDAH, leidt tot diepere slavernij tot de 

Moeder God. 

Deze paradijselijke items leiden tot het beloofde land, Kanaan. Door de stammen komen wij 

daar binnen. 

De witte steen is de slavernij, waarbij alles begint. Hierdoor zijn wij kinderen van Moeder 

God. Dit is een heilige slavernij, de stam Benjamin zelf. Zo zijn de witte steen en de zwarte 

steen nauw aan elkaar verbonden, JUDAH en BENJAMIN. 

 

 

Hoofdstuk 3. De Steen Van Reuwben 

 



 

 

 

 

Gad betekent in diepte snijden. Het betekent menigte. 

 

Deuteronomium 33 

 

20 Van Gad zeide hij: Geprezen zij Hij, die voor Gad ruimte maakt; hij legt zich neder als een 

leeuwin en verbrijzelt de arm, ja, de schedel. 21 Hij voorzag zichzelf van het beste deel, want 

daar was het deel van de heersersstaf verborgen; hij kwam tot de hoofden van het volk; het 

heeft de gerechtigheid des HEREN en zijn gerichten ten uitvoer gebracht met Israël. 

 

Hier is Gad beschreven als een jagers-volk. Gad is in diepte het penetrerende, snijdende mes, 

als een slagers-volk. Zo is Gad de rode steen, de steen van het bloed, wat ook de steen van 

Ruben is. Gad heeft te maken met het zegel van het rode paard, het mes. 

 

We zagen : 

 

Benjamin – witte steen 

JUDAH – zwarte steen 

Gad – rode steen 

 

De SAPPIL staat voor overwinning, de verentooi, Iyowb. De Amazonen hadden allerlei 

ingewikkelde veren-systemen voor het ontwikkelen van de hierarchie van de mannen die 

onder hen waren. 

 

Deze drie stenen, drie zegels, zijn essentieel. Onder het vijfde zegel worden we geleid tot de 

rust, de slaap, de Griekse Anapouo, de Hebreeuwse Tardemah. Onder het zesde zegel worden 

we geleid tot de waterbronnen, mayim in het hebreeuws, wat zaad betekent, waarin we 



terugkeren tot ons paradijselijke lichaam. Onder het zevende zegel keren we terug tot de stilte, 

de leegte. Deze zegels zullen scheuren. 

 

Door de Tardemah, de heilige slaap, wordt het zesde zegel verbroken, waardoor we door het 

zaad, mayim, veranderd worden. Door Mayim, het goddelijke zaad van het paradijselijk 

lichaam, verbreken we het zevende zegel, om ze de stilte, de heilige leegte in te gaan. Hier 

kunnen we al het gevallen aardse loslaten. Het is de grote vergetelheid, waardoor we het 

goddelijke kunnen herinneren. 

 

Het goddelijke principe van het paradijselijke lichaam was de TSELA, wat vertaald kan 

worden in rib, boog, geslachtsdeel en verlamdheid. Dit is hoe de goddelijke vruchtbaarheid 

werkt. De boog zagen we ook weer na de zondvloed. In de grondtekst was dit een vloed van 

zaad. De wereld werd herschapen hierin. De boog was een teken dat het volbracht was, dat het 

contact met God was hersteld. Dit was het teken van de herschepping van de vrouw. De 

“dochters der mensen” waren in de zondvloed vergaan, omdat zij een geslacht waren van boze 

geesten die het mannelijke aanbaden, als zijnde mannelijke superioriteit. Dit was juist het 

teken waaruit MAYIM, het zaad, was voortgekomen als de zondvloed. In de grondtekst was 

dit de verschijning van God, ANAN, waarin het teken werd getoond. Ook is dit een visioen. 

 

Openbaring 6 

 

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 

En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de Hel, en de Hel volgde 

achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met de 

speer, met de honger, met de zwarte hel en door de wilde dieren der aarde. 

 

Dit vers heeft een dubbele betekenis, zowel goddelijk als boze geesten. Het betekent 

overwinning. Vier is het getal van de halsketen. SAPPIL is de steen van overwinning, 

gerelateerd aan Iyowb en de stam ZEBULUN, wat verhoogd betekent. 

 

Door SAPPIL wordt het vijfde zegel opgewekt, van de heilige slaap. De heilige slaap is 

verborgen in de SAPPIL. De heilige slaap wekt het goddelijke zaad op, het zesde zegel. Dit is 

de goddelijke droom waarin we veranderd worden, ons paradijselijke lichamen ontvangen. Dit 

wekt de paradijselijke afgrond op, de stilte, de leegte, oftewel het zevende zegel. Hierin 

worden wij weer als kinderen. Juist vanuit het zevende zegel stroomt het goddelijke zaad, het 

zesde zegel. Het zesde zegel, het kind, zit verborgen in het zevende zegel, de afgrond. Het 

zevende zegel is de stam Issaschar, wat een gat graven betekent, en piercen, piercings. Dat is 

een teken van verbonden worden met de leegte, verbonden worden met het kind. Het kind 



zelf, het zesde zegel, is de stam Reuwben, wat 'kind van het visioen' betekent in de diepte. Dit 

kind draagt dus de rode steen, de steen van bloed, de stam GAD. Alleen het kind met het 

visioen, het goddelijke zaad, heeft toegang tot deze steen. 

 

Het vijfde zegel van de heilige slaap is de stam Manasse, wat vergetelheid betekent, en 

daarom ook nauwverbonden is aan het zevende zegel. 

 

Zegel van het witte paard – BENJAMIN 

Zegel van het zwarte paard – JUDAH 

Zegel van het rode paard – GAD 

Zegel van het vale paard – ZEBULUN – de SAPPIL – overwinning, de troon, verentooi 

 

Vijfde Zegel – Manasse – heilige slaap 

Zesde Zegel – Reuwben – goddelijke zaad 

Zevende Zegel – Issaschar – paradijselijke afgrond, leegte 

 

In de originele teksten werd de mens gemaakt van bloed en zaad, wat ook vaste onderdelen 

van de mens zijn. De gevallen mens was gemaakt van spieren, en werkte door spierkracht, 

niet door pneuma. Pneuma is het goddelijk zaad, het oorspronkelijke principe van de 

schepping. De geest van spierkracht, OLOM, werkt nauw samen met de geest van mannelijke 

suprematie, SEPTUS. OLOM zit een laag dieper in het centrum. OLOM is de diepere essentie 

van het valse bloed, LAZAR. OLOM is de spier. 

De gevallen aarde is de aarde van spieren, van spierkracht, als een zegel wat ons afhoudt van 

God. Dit zegel moet doorbroken worden. In de originele teksten wordt het juist duidelijk dat 

de mens werd geschapen in een gebrek aan adem, de heilige woede, APH. De APH is het 

paradijselijke hart, als de heilige halsketen waardoor men met God verbonden is. De 

paradijselijke aarde werd geschapen in de nacht, en het nachtzicht werd gegeven. 

Wij leefden in het visioen van goddelijk zaad, door het bloed. Er was geen daadwerkelijke 

lucht of adem in het paradijs. 

Efeze 2 

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger 

gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de 

macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. 



 

Door de val uit het paradijs kwamen wij in de gevallen wereld van de overste van de macht 

van de lucht. Wij verloren het contact met het goddelijke zaad en het bloed. De lucht is een 

macht die wij dienen te verslaan om terug te keren tot het paradijs en de paradijselijke 

inzettingen. 

 

De APH, de heilige woede, heeft geen adem, maar goddelijk zaad. Vertalers vertaalden 

'neshama' heel selectief als de adem die God geeft, om zo mensen te verbinden aan de macht 

van de lucht. NESHAMA betekent ademnood, ademloos, en dit behoorde tot de vrouw die 

baarde. Het had te maken met de moederschoot. Ook had het te maken met de heilige woede, 

als goddelijke inspiratie. Dit is ook de heilige kennis, de gnosis. Het komt van NASHAM, 

vernietiging als een onderdeel van het scheppingsproces, als het geven van geboorte. Dit is 

wat God de mens schonk in het paradijs. In het Aramees is dit het zwellingsproces van 

inspiratie en prikkels, de reflex. Dit zwellingsproces komt niet voort vanuit hebzucht, 

eetzucht, materialisme, maar vanuit honger, het heilige vasten, in het Aramees. De schepping 

van de mens gebeurde dus in de heilige moederschoot, in het goddelijke zaad. Dit is in het 

Aramees ook de geestesvervoering, de heilige dronkenschap (NAPAH). 

 

Deze schepping, de YATSAR in het Hebreeuws, is in de originele tekst de schepping van 

Israelieten, hen die hebben overwonnen door het goddelijke. 

 

Het adem-systeem is nauwverbonden met het spier-systeem van de gevallen aarde. De adem 

die vertalers in het verhaal brachten was dus het naar adem snakken en de ademnood van de 

bevalling, en van de heilige woede, en dus niet adem op zichzelf. De vertalers hebben heel 

selectief vertaald, en de context weggekapt, zodat mensen worden geleid tot de god van de 

lucht, tot de god van de adem, tot de Heilige Geest. Zo kon het spierenstelsel van de mens 

zich ontwikkelen. Wij moeten deze systemen verslaan. Door het spierenstelsel en het 

ademstelsel kwam ouderdom in de wereld. Wij moeten terugkeren tot de goddelijke slaap, het 

vijfde zegel, en daardoor tot het zesde zegel, het goddelijke zaad, waardoor wij herschapen 

worden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Een Grote Insectische Vloek 

 

 

 

 

 

Toen de mensheid uit het paradijs viel door de afwijzing van de goddelijke kennis (gnosis) en 

koos voor de vrucht van het reptiel om controle over elkaar te krijgen, verloren zij hun 

paradijselijke lichamen. Het reptiel wat ze kozen in plaats van het goddelijke plantte de reptiel 

hersenen in hun hoofd die alles onjuist zouden vertalen, alles om hen heen. Leviathan 

betekent de gedraaide, dubbele of gespleten tong. Nutteloze oorlogen voor macht en controle 

werden gestart, waarin de mensheid werd getest hoe groot hun hebzucht was. 

Zij zochten deze kracht van verkeerde vertaling te legalizeren, om de goddelijke kennis van 

het paradijs tot zwijgen te brengen. Oude esoterische teksten hadden nog steeds een groot deel 

van het paradijs in hen, maar stap voor stap, door verkeerde vertalingen van de tongen van het 

paradijs, vaagden deze echo's weg. Het resulteerde in een moderne toren van Babel, waarin de 

mens zichzelf maakte tot god. Nu hoefden ze zich geen zorgen meer te maken over de 

goddelijke kennis. Het was de vertaalde westerse bijbel. 

Deze reptielen hadden hun eigen paradijs van verkeerde vertalingen, valse profeten en 

oorlogen. Zij waren het paradijs binnengedrongen, zodat de goddelijke haar kennis terugnam. 

Degenen de reptiel hersenen van de westerse misvertaalde bijbel hadden ontvangen werden 

piraten, volledig gecontroleerd door de reptielen. Ze hadden genomen van het gif en waren 

niets anders dan marionetten. 

 



Een kaartspel gestart, waarin een joker plaats nam. Hij zou het volk naar het nieuwe paradijs 

leiden. Hij zou leugens vertellen, spotten en belachelijk maken. Hij zou protsen en vals 

profeteren. Hij zou hen naar de afgrond helpen met alles wat nodig was om ze onder zijn 

macht te brengen. Hij zou ze omkopen. Hij zou hen gaven geven, sociale veiligheid en 

gezelligheid. 

 

Hij zou hen grote illusies brengen. Illusies van god. Hij zou hen tot goden maken, en nog 

steeds zou de oorlog doorgaan, omdat de reptiel hersenen van de misvertaalde westerse bijbel 

ze elkaar onjuist laat vertalen en alles om hen heen. De joker lachte, want hij had hen tot god 

gemaakt, zodat ze niet meer aan zichzelf zouden twijfelen. Ze maar twijfelden alleen aan 

elkaar. Het was de oorlog van de goden. 

Ondertussen vergaten ze de goddelijke kennis meer en meer, totdat het alleen nog maar een 

fantasie was. De misvertaalde westerse bijbel had hen allemaal aan de drugs. 

 

De wortels van het reptilische hersenstelsel zit in de kaak, in de mond, waar de tongen van de 

duivel branden. De monden van de gevangenen van de illuminati worden daarom streng 

bewaakt. Alles zit in giftige framewerken, bewaakt door tandartsen en kaakchirurgen, de 

meest gevaarlijke aliens die hier op aarde rondlopen. Zij kunnen mensen met hun gif en 

dwangverpleging in een coma brengen, of in een rolstoel. Door hun hekserijen en valse 

medicijnen hebben zij alles in mondenrekken gekregen. Hiervanuit besturen de duivelse 

tongen de hersenen. De tanden van het lichaam na de val zijn puur duivels. De geest van 

duivelse tanden is KAZAL. Deze macht staat achter de macht van de Heilige Geest. Deze 

macht bestuurt ook de duivelse tongen. Dit gebeurt vanuit de tanden. Dit is één van de 

grootste vloeken op de mensheid. KAZAL regeert vanuit het valse paradijs. Dit is de diepere 

wortel van de slang. In Exodus worden de Israelieten door slangen aangevallen die in de 

grondtekst insectische kwaliteiten hebben : Zes stemmen, zes handen, zes vleugels. We 

hebben hier te maken met een insectische vloek, een insectisch bestuurde mond. Deze blaast 

leugens in de reptilische hersenen, en dan begint het hele circus van misvertalingen. 

 

Deze macht moet verbroken worden. 

 

 

Hoofdstuk 5. De Achtste Schaal 

 

 

 

 



 

Openbaring 16 

 

3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd AIMA, slachtmes, van een 

ademloze, NEKROS, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. 

 

Het paradijs kent geen adem. Zij die in het paradijs leven zijn de ademlozen. Zij leven door 

bloed en goddelijk zaad. De tweede schaal brengt terug tot het ademloze paradijs, als door een 

poort. Dit is een jacht. De zee is YAM, JOM, oftewel Jezus, waarover oordeel wordt 

uitgegoten. De tweede schaal brengt visserij. De NEKROS, de ademloze paradijselijke die de 

heilige halsketen heeft ontvangen komt met het slachtmes, met het zegel van het rode paard, 

om een slachting aan te richten in de zee. Dit slachtmes is de stam GAD. Dit is de jagers-stam 

en slagers-stam. Zij vormen het rode paard van God, de rode steen. 

 

2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 

kwaadaardige wond van de vissershaak, HELKOS, aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 

 

Ook de eerste schaal brengt visserij. HELKOS komt van HELKO, optrekken, wat terugwijst 

naar HAIREO en AIRO, het optrekken van een vis. HELKOS is de wond van de vissershaak, 

wat gebruikt wordt om de vissen te leiden, op te trekken. Visserij is een vorm van misleiding, 

wat ook de betekenis is van de Naphtaliy stam. Dit is de vissers stam. NAPHTALIY is de 

eerste schaal. Dit staat gelijk aan de ARREN, dus MOSY en ARREN zijn in feite de stammen 

: JUDAH en NAPHTALIY. Zij hebben esoterisch gezien het volk uitgeleid. 

 

10 En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, 

en zij kauwden op hun tong van pijn, 11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun 

pijnen en vanwege hun vissershaak-wonden, HELKOS, en zij bekeerden zich niet van hun 

werken. 

 

De verduistering, het zegel van het zwarte paard, is de stam JUDAH. Dit is dus ook de vijfde 

schaal. JUDAH staat voor honger. 

 

3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd AIMA, slachtmes, van een 

ademloze, NEKROS, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. 



 

Het slachtmes, GAD, is dus in de handen van de ademloze, de NEKROS. GAD, als de rode 

steen, de bloedsteen, oftewel het rode paard, is in handen van REUWBEN. REUWBEN is dus 

de ademloze. De stam REUWBEN is dus de halsketen, de APH, het hart van het paradijs. Dit 

is de tweede schaal, de ademloze. 

 

4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd 

bloed van vee, AIMA. 

 

Deze schaal is de stam GAD, de bloedsteen. 

 

17 En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van 

de troon, zeggende: Het is geschied. 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert 

een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. 19 En de grote stad viel in 

drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God 

in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te 

geven. 20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. 21 En grote 

hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God 

vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

 

Dit is het oordeel over de lucht, de Heilige Geest, de adem. De aarde scheurt tot een afgrond, 

zodat het paradijselijke ravijn zichtbaar wordt, de stam Issaschar. 

 

7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en 

rechtvaardig.  

8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen 

met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van 

God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

 

Dit is de schaal van de altaar-dienst, van de priester-dienst, de stam LEVI. 

12 En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, 

zodat de weg bereid werd voor de rijzende, eeuwige aanvoerders, overwinnaars.  



13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse 

profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die 

tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de 

oorlog op de grote dag van de almachtige God.  

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt 

wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het 

Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. 

 

Dit is de schaal van de troon, van de overwinnaars, van SAPPIL, het saffier. Dit is de stam 

ZEBULUN. 

 

eerste schaal – NAPHTALY – misleiding, visserij 

tweede schaal – REUWBEN – de ademloze 

derde schaal – GAD – het slachtmes, de bloedsteen 

vierde schaal – LEVI – priester-dienst 

vijfde schaal – JUDAH – honger, verduistering 

zesde schaal – ZEBULUN – overwinning 

zevende schaal – ISSASCHAR – paradijselijke afgrond, piercings 

 

Dan in Openbaring 17 is er nog een achtste schaal verborgen. Hierin wordt het oordeel over 

de hoer van Babylon getoond. Dit is een dubbel-visioen, want tegelijkertijd gaat dit over 

Moeder God. Vrouw op beest is verbonden aan de halsketen in de grondtekst. Zij is een 

slavendrijver, een fokker. Deze achtste schaal is de stam BENJAMIN, de stam van slavernij. 

 

achtste schaal – BENJAMIN – slavernij, halsketen 

 

We onderscheiden dus een dubbele halsketen, een dubbel-snoer, omdat ook REUWBEN, de 

ademloze, een halsketen is. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 6. De NAPHTALIY Poort 

 

 

 

 

 

Naphtali wordt zowel in het OT als het Eeuwig evangelie besproken als een ree. 

 

In Hooglied het ree is tussen de borsten van de Amazone. Dit is dus de stam Naphtaliy. 

Naphtaliy is degene die valstrikken zet. Het ree is in de diepte van de grondtekst het zwellen 

door honger (TSEBIYA-TSABAH). 

 

Richteren 5 

 

18 Maar Zebulon is een volk, dat zijn NEPHESH, bloed, prooi, innam, plukte, tot de honger, 

ook Naftali, in het hooggelegen land. 

 

Ree heeft te maken met het uithongeren van de prooi, maar ook met de zelf-uithongering, 

oftewel het heilige vasten. Hierin is dus weer de verbinding te zien tussen JUDAH, honger, en 

NAPHTALIY. 

 

De gevangene van de Amazone komt in het Hooglied tussen haar borsten, als het beeld van 

NAPHTALIY, als een bundel vol met bloed. Er wordt in de grondtekst gesproken over een 

gevangene die gebonden is in een belegering, als in een uithongering, als een oorlogs-strategie 

om de vijand te verzwakken (TSEROWR, TSARAR). Dit is een situatie van stress en 

onderdrukking. NAPHTALIY ontvangt hier de bloedsteen, GAD. Hij ontvangt hier het 

slachtmes. Dit is het zegel van het rode paard. 

 



Ook Iyowb werd hier naartoe geleid, tot het bittere bloed van de vijand als een prooi. De reis 

van Iyowb was een reis tot de stam NAPHTALIY, om zo het slachtmes, GAD te ontvangen. 

GAD wordt in het Eeuwig Evangelie beschreven als een vlam in de nacht. Dit slaat allemaal 

op de tongen, op de mond. IYOWB ontving dus door dit alles heen een nieuwe mond. 

 

NAPHTALIY is een machtige poort tot het paradijs. NAPHTALI betekent in diepte ook 

visserij. Vis betekent vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, verwijzende naar het goddelijke 

zaad. NAPHTALI is dat wat het goddelijke zaad aantrekt. Het is de poort tot het zesde zegel, 

het zegel van MAYIM, het zaad, het kind, oftewel het zesde zegel, REUWBEN, de eigenlijke 

houder van de bloedsteen, van GAD. 

 

NAPHTALI-REUWBEN-GAD 

 

REUWBEN is de ademloze, een conditie van het paradijs. Door NAPHTALI komen wij tot 

het paradijs. 

 

In deze reis is NAPTALIY verbonden met JUDAH, honger. Deze twee organiseerden in de 

esoterie dus de uittocht. 

 

In het Eeuwig Evangelie wordt de reebok beschreven als een halsketen. NAPHTALIY is dus 

het derde snoer in de halsketen, als een drievoudig snoer. Dit is de valstrik, wat inhoudt dat 

Moeder God ons eerst moest bereiken door de valstrik die voor ons was gelegd. Zij heeft dit 

gebruikt, en zo krijgen we langzaam instructies over hoe dit medicijn zelf te gebruiken. Door 

dit snoer van de halsketen worden wij dus ook dieper ingewijd in de jacht en de visserij. 

 

NAPHTALIY-BENJAMIN-REUWBEN 

 

De bediening van AMOWC was het merken van vee, het piercen, wat de stam Issaschar 

uitbeeldt, het zevende zegel. 

Amowc (Amos) was een NAQED, een veehouder, een piercer, aanbrenger van merktekenen, 

van vee, door kastijding. Zijn naam betekent letterlijk : last, lastendrager, of aanbrenger van 

last. Hij kwam om PTGM te brengen, oordeels-uitspraak. 

 



AMOWC 3 

 

: 5 – SEPPAR, SEPPRA, gevogelte, wordt gevangen in de PAHHA, valstrik, door 

MOWQESH, verleiding, misleiding, aas. Zo worden de luchtgeesten overwonnen en 

overmeesterd. 

: 7 – De Heere openbaart/ maakt naakt/ brengt in ballingschap/ maakt : GLY 

Hij openbaart RAZ, mysterie, allegorische uitleg, typologische symbolen, sacramenten. 

 

Openbaring staat dus gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de 

opslagplaats van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, 

GOWLAH, van TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, 

betekent, aan de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het 

vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg 

Yechezqel zijn openbaringen. Hij bleef afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van 

hem een TSAPHAH, een spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar 

om YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een 

demoon. Zo diep ging dat oordeels-profetenschap. Dit heeft te maken met het komen tot de 

brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te 

maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur), om zo Openbaring te krijgen, om ons 

inwijden in de graden van profetie. Hier moeten we leren het goddelijke zaad te ontvangen. 

De Yechezqel-graad is een hoge graad in de Iyowbitische graden van de THUMMIM, tot het 

volkomen herstel van de oer-rivier. Dit is een graad van de spionnen. Yechezqel staat dus in 

dit opzicht voor de stam NAPHTALI. Het boek YECHEZQEL is dus het boek NAPHTALIY. 

 

TSAPHAH-Iyowbieten hebben geleerd met de MOWQESH te werken : verleiding, 

misleiding, aas. Zo leiden ze hun prooi tot de PAHHAH, de valstrik. De Amowc-graad in de 

Iyowbitische graden is de graad van veehouder, het piercen en het aanbrengen van 

merktekens. Dit is dus de graad van ISSASCHAR. Het boek AMOWC kan dus ook het boek 

ISSASCHAR genoemd worden. Dit is het boek van het zevende zegel, oftewel het boek van 

de TEHOWM, de paradijselijke afgrond. 

 

GLY is het geheim van creatie :  

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

 

Amowc 4 – Koeien, Kalveren van Basan zullen gevangen en getrokken worden door jagers en 

vissers in de grondteksten, door DUWGAH = vishaken, visgerei. In het Aramees zijn 



runderen, TOR, TAWRA, ook nauw verbonden met onreine vissen. Vissen hebben in de 

Hebreeuwse grondtekst te maken met creatie en vermenigvuldiging, vruchtbaarheid, en 

daarom met MAYIM. 

 

Amowc 5 

 

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis 

Israëls?  

26 Ja, gij droegt de tent van uw Moloch, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij 

uzelf hadt gemaakt.  

27 Dus zal Ik u in ballingschap voeren, – voorbij Damascus – zegt de HERE, wiens naam is 

God der heerscharen. 

 

Hier zien we de aankondiging van de Paulinische ballingschap, waarin de Heere hen zal 

overleveren aan de MOLOCH die zij hadden verkozen. Kijun betekent 'een beeld van 

vestiging', oftewel zij zouden gedreven worden tot het beeld van het beest, de 66-Bijbel. De 

komst van Jezus Christus en van Paulus was het oordeel over een ongehoorzaam volk. Zij 

werden tot deze slavenmeesters aangesteld. 

Uiteindelijk moet NAPHTALIY dus tot de ISSASCHAR stam komen, de piercings, de haken, 

om goed uitgerust te zijn in jacht en visserij. NAPHTALI moet komen tot het zevende zegel, 

tot het boek van AMOWC, oftewel het boek van ISSASCHAR, het boek van de TEHOWM, 

de paradijselijke afgrond. 

NAPHTALI-REUWBEN-GAD-ISSASCHAR 

 

eerste schaal, NAPHTALI, boek van YECHEZQEL – lokaas, valstrik 

 

zesde zegel (tweede schaal), REUWBEN – zaad, kind 

 

zegel van het rode paard (derde schaal), GAD – slachtmes 

 

zevende zegel, ISSASCHAR, boek van AMOWC – haken, piercings, merktekenen, de grote 

paradijselijke afgrond 



 

Het boek van NAPHTALIY, het boek Yechezqel, is dus belangrijk voor de uittocht. 

 

NAPHTALIY heeft een ontmoeting met de BEHEMAH, de zoomorfische pre-adamitische 

wezens. Zij lijken op Adam, op indianen, het rode volk, in de grondtekst. Zij dragen rokken, 

en zijn geketend. Ook dragen zij de tekens van de mannelijke vruchtbaarheids-organen van 

Adam onder hun rokken. Het symbolische getal vier wordt gebruikt, wat betekent 'vrouw met 

beest', de verbinding tussen de vrouw en het dierlijke. Ook betekent dit een vee-fokkerij en 

'uitstrekken'. Dit heeft te maken met de achtste schaal, de halsketen, BENJAMIN. In de 

grondtekst zijn er tovermiddelen gebonden aan die rokken (CHABAR). De BEHEMAH zijn 

aan elkaar verbonden van vrouw tot zuster. Ze hebben voeten als kalveren, maar in het 

Aramees zijn kalveren sterren. De voet kan ook vertaald worden met 'sandaal'. In het Aramees 

komen ze met een boot (GEB, GABBA, GAB), en met visgerei (GAP, GEAPPA), oftewel 

met ISSASCHAR, de haken, de piercings, het zevende zegel, de paradijselijke afgrond, 

TEHOWM. Dit is het boek AMOWC, oftewel het boek ISSASCHAR. De rokjes beelden 

'vroomheid' uit. Dan worden de linkerkant en de rechterkant besproken. In het Aramees is dit 

symbolisch. De linkerkant betekent dat zij komen als satan, de tegenstander, als een 

belemmering (SEMMAL(A), SMAL, SMALA). Deze komt om te verscheuren en om een 

muur op te werpen. 

 

De rechterkant staat voor de belofte (YAMMIR(A). Zij gingen waar PNEUMA ging. Dit is in 

de grondtekst ook duisternis, wijzende op het zegel van het zwarte paard, JUDAH, honger. Zij 

werden geleid door JUDAH. Dit was geheel binnen een profetisch visioen. 

 

In het Aramees is de troon (KURSYA, KURSEAY) een aanlegplaats voor boten. De troon is 

verbonden aan saffier, SAPPIL, overwinning, IYOWB, verbeeldt door de stam ZEBULUN. 

Het boek IYOWB is dus ook het boek ZEBULUN. 

 

In vers 24 is er veel lawaai van de MAYIM, het goddelijk zaad, het zesde zegel, REUWBEN. 

Het is het lawaai van een kamp, een siege in het Aramees (belegering). In NAPHTALI 2 : 1 

wordt NAPHTALIY opgeroepen om een dienstknecht te worden (AMAD) aan de heilige 

voeten van Moeder God, zodat Zij tot hem spreekt (DABAR). AMAD is dus de sleutel tot het 

profetische woord, DABAR. In vers 2 komt PNEUMA, JUDAH in hem, de heilige duisternis 

in het Aramees, honger, als tegengesteld aan het materiele, en geheel binnen het profetische 

visioen.  

 

Door PNEUMA-JUDAH komt SHAMA die hem gevoelig maakt voor de stem van Moeder 

God, en maakt dat hij daaraan gehoorzaamt, als 'horen en gehoorzamen'. SHAMA is de 

profetische leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. 



DABAR bestaat uit de geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. 

NAPHTALIY wordt aangesproken als zoon van het rode volk (de tucht, het Oud-

Amerikaanse, Indiaanse volk). Hij werd gezonden tot BAYITH, een gevangenis in de 

onderwereld, een stal, een bijenkorf, de opslagplaats van de onderwereld (de lever). Hij 

ontvangt een certificaat van scheiding, met zuchten en liederen daarop. God maakt hem heter 

en sterker dan de siege tegen hem, de bindingen. 

 

In 3 : 14 komt PNEUMA-JUDAH, duisternis, honger, over NAPHTALIY en hij ging de 

BITTERHEID (bloed, GAD) binnen, en de CHEMAH, de koorts. Het vruchtbare deel, in het 

Aramees : rinkelende bellen, kwam in werking in hem/ werd onder druk gezet (CHAZAQ). 

Het zesde zegel, REUWBEN, mayim, werd in werking gezet. 

 

3 : 15 Dan komt hij tot de ontmaskerde, naakte, ballingen (GOWLAH) van TELABIB, wat de 

geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de brandende oer-rivier 

KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: 

NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg NAPHTALIY zijn openbaringen. 

Hij bleef afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van hem een TSAPHAH, een 

spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar om YTB, YTIB, om te 

belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een demoon. Zo diep ging dat 

oordeels-profetenschap. 

 

: 22 Hij krijgt DABAR, het Goddelijke Woord, in de vallei (BIQAH). 

YAD (het teken, het 'mannelijke' orgaan) begint te spreken, DABAR voortbrengende. 

 

: 24 Hij moet zich opsluiten in zijn gevangenis in de onderwereld (BAYITH). 

 

: 25 Daar zullen ze een gladiator van hem maken (ACAR). 

Aram.: SR, gordels omdoen als een wapenrusting, gordels aan de lendenen, heupen, tot 

voorbereiding van de militaire dienst, verleid worden. 

 

Dan volgt er een betoog wat duidt op scalpering (5, 6 : 3), het afsnijden van de hoogste top en 

het haar. 

 

6 : 11 God haalt het volk neer door de scalpering, de honger en de koorts. 



: 14 Door het teken, YAD. 

 

7 : 21 Hun goden zullen gedreven worden in de handen van de Amazonen stam, de verre 

vrouwen van Orion, als prooi. 

: 25 De oogst-grijper komt, Qephadah. Dit is de verwoester. 

 

8 : 16 Ze aanbidden een soort hagedis, zij aanbidden blond (geel) haar, het witte albino ras, 

gouden dingen, GELD in de Aramese grondtekst. Daarom rust God's toorn op hen. God laat 

dit aan NAPHTALIY als een grote gruwel. 

 

Dan in hoofdstuk 9 gaat het over God's merkteken, TAV, ontvangen door klagen, kermen en 

zuchten over deze gruwelen. In hoofdstuk 11 worden de prinsen van het volk overgeleverd 

aan de Amazonen stam, de verre vrouwen van Orion. 

: 10 De scalpering. 

: 17 Het land Israel, het voorhoofd van steen, het centrum van wijsheid, zal aan het heilige 

overblijfsel worden gegeven, het rode land Israel (Adamah), de verloren stammen, zullen 

vergaderd worden. 

 

: 19 God zal hen een hart van vlees geven, het hart van BASAR (Aram.: BSAR, BESRA), van 

het mannelijk geslachtsdeel, als een bron. 

 

Visoenen zijn de manier waarop NAPHTALI zich door de onderwereld beweegt. Amowc, 

ISSASCHAR, betekent de brenger van het merkteken (door branden of steken, piercen). In 

het boek Amowc, het boek ISSASCHAR, het boek van het zevende zegel, van de 

paradijselijke afgrond, TEHOWM wordt dit teken telkens uitgezonden om oordeel te brengen. 

ISSASCHAR is het merkteken wat door NAPHTALIY aangebracht wordt. Salomo 

(Shelomoh, verbond van de vrede, compleet maken, veilig maken) begon met het bouwen van 

het huis van Moeder God in de onderwereld, als een heilige gevangenis in de maand ZIF, wat 

helderheid betekent (I Koningen 6 : 1). 

 

I Koningen 6 : 5 Tegen de muur van de heilige onderwereld-gevangenis bouwde hij bedden 

(YATSUWA), rondom het heilige der heilige (DEBIYR, het orakel, in diepte : 

waarschuwingen, bedreigingen, geboden, liederen, beloftes, oftewel het Woord van God, 

DABAR). En hij maakte beelden van TSELA om hen heen, de heilige ribben, 'mannelijke 

geslachtsdelen', heilige vrouwen, met wapens. In het Aramees is het huis van Salomo een stal.  



 

6 : 23 Twee BEHEMAH'S zijn op de ark, als we de diepte van de grondtekst ontleden, ook in 

het Aramees, want zij worden de bewakers van Eden genoemd, dragers van de troon, van 

SAPPIL, van IYOWB, de stam ZEBULUN. Zij zijn zoomorfische goddelijke wezens die 

strijd- en jachtrokken droegen. Deze wezens zag NAPHTALI ook, en komen hier weer terug 

(HAYEW(T)A'S). 

 

ASER, ASHER, is de stam van het beeld van de erectie, die de TSELA, de rib, het mannelijke 

geslachtsdeel verbeeldt. Dit is het scheppings-principe. Dit is ook de boog en de goddelijke 

verlamdheid. Deze spanning tussen goddelijke verlamdheid en erectie is ook opgeborgen in 

de diepte van Yirmeyah. Het boek YIRMEYAH is het boek ASER. 

 

In het Aramees begint het boek met het vermelden dat het een tatoeage is, een inscriptie, als 

een huwelijks-contract van de profeet, de interpreteerder. Het woord van Yirmeyah is in het 

Hebreeuws de handelingen en de geboden van Yirmeyah, als een wetsboek. In de diepte is het 

het boek van bedreigingen en waarschuwingen. In het Aramees ook het oordeel en de 

uitspraak, en zelfs de 'materie' van de profeet. In de diepte betekent Yirmeyah het oprichten 

van een instituut, en ook 'neerliggen', en vallen, of uitvallen, als een goddelijke verlamdheid. 

 

Nu gaan we naar vers 2 : In de grondteksten zien we dat de bedreiging van de Heere tot ASER 

komt. Dus alhoewel ASER een profeet is van de Allerhoogste, wordt hij door Moeder God 

bedreigd. JUDAH betekent in de diepte : HET BELIJDEN VAN ZONDEN (YADAH), wat in 

nog diepere zin 'mannelijk geslachtsdeel' betekent (YAD), als een hand, het centrum van een 

wiel, het TEKEN. Ook wordt dit beschreven als 'verbindings-schakels'. ASER is dus de 

diepere wortels van JUDAH. Voordat de Heere ASER vormde in de onderwereld, hel, 'kende' 

Zij ASER, wat in diepte betekent 'yada', discriminatie, de druk van racisme. Natuurlijk moet 

dit een heilig racisme geweest zijn. De Moeder God verafschuwde het rijk van SEPTUS, 

waarin de man over de vrouw was gesteld. Dan wordt de baarmoeder besproken, rechem, als 

een plaats van slavernij. In het Aramees is dit een omheining. 

 

Dan gaat het over de uittocht uit Egypte, de exodus. De Heere, installeerde sieraden, juwelen 

in de stam en bracht hen tot een hogere status. Dit staat in de Aramese grondtekst gelijk aan 

de hemelvaart, 'ascensie'. En dat wordt tegelijkertijd duidelijk wanneer we zien wat het land 

van Egypte eigenlijk inhoudt, want dat is dus weer de ONDERWERELD in de grondtekst. In 

de Hebreeuwse grondtekst betekent EGYPTE ook siege, burcht, isolatie, honger 

(TANTALOS), het verboden land (Vgl. de VERBODEN vrucht), en omheining 

(MATSOWR). Vervolgens zien we hoe Moeder God hen leidde door de wildernis, het land 

van de bedreigingen, en door de woestijn (ARABA), het land van de bedekking met vachten 

in de grondtekst, van duisternis, en het donker worden, JUDAH (honger), het land van de 

avond (ARAB), wat op de jacht duidt. Ook werden zij geleid door het land van schaduwen, 

wat betekent : de neiging om weer te vertrekken (Vgl. Tantalos), en wat ook schild betekent, 



en weer donker worden en donker groeien. Dan wordt er opgeroepen om leeg te worden, tot 

de leegte te gaan in de grondtekst, het zevende zegel, ISSASCHAR, en om je te hullen in 

verschrikkelijke vreze, want de duister gegroeide stammen, de met vachten beklede stammen 

van de jacht, hebben MAYIM, het goddelijke zaad, verlaten. Dit zaad komt van de fontein, 

wat een 'bron van het oog' is. MAYIM is de ogenzalf (melk en zaad). In de grondtekst is 

MAYIM zo krachtig, dat het opwekkings-kracht, opstandings-kracht, heeft. 

 

In 4:28 staat er dat de hemelen rouw zullen dragen. In de grondtekst betekent dit : wachten op 

het einde van de Sabbath, de rustdag, de zevende dag. Het betekent donker groeien, en ook 

bedekt worden en gebrek hebben. De hemelen zullen jagen, in arbeid zijn, tot de rust hen 

terugroept. Zeven is het getal van de Sabbath, van de goddelijke verlamdheid, terwijl zes het 

getal is van de arbeid. God heeft de aarde in zes 'dagen' geschapen, zes tijdperken. Deze 

getallen hebben heel veel met elkaar te maken. De zes komt voort uit de zeven, de eeuwige 

Sabbath. Deze samenwerking heeft satan geprobeerd na te bootsen. De draak en het beest 

hebben zeven koppen, en daaruit voort komt het getal 666. Dan in het volgende vers, vers 29, 

gaat het weer over het teken, de Qeshet, de boog, ASER, te herleiden tot het oorspronkelijke, 

goddelijke, 'mannelijke' geslachtsorgaan. Dit teken zal verschijnen, en de boosdoeners zullen 

ervoor op de vlucht slaan. Dan in 5:16 gaat het over dat God een verre stam en natie over hen 

zal brengen. De pijlkoker is in de diepte van de grondtekst de 'necromancer', dit staat voor 

doden-oproeper, contact hebben met de doden. Dit is een pijlkoker met de instrumenten van 

God, als een open graf. Zij komen dus met het teken, als een oordeel over de boosdoeners in 

God's volk. De pijlen zijn dan het goddelijk zaad, de mayim. Dit verre volk wat over hen 

komt is de GANBAR of GANBARA in het Aramees, wat 'de gewapenden' betekent. In vers 

17 brengen zij de honger en de verwoesting. In vers 19 gaat het over dat de boosdoenes van 

God's volk tot slaven worden gemaakt door de GANBARA die in ballingschap worden 

gedreven. In de grondtekst worden de boosdoeners van God's volk dan gedreven tot de 

Amazonen, vrouwen van verre landen. De boosdoeners van God's volk worden niet alleen tot 

slaven en ballingen gemaakt door de Amazonen, maar ook moeten zij die vrouwen van de 

verre volkeren aanbidden. Wij hebben hier dus duidelijk te maken met Goddelijke 

vrouwelijke ordes uit de hogere hemelen die het afgevallen en afgedwaalde volk van God 

komen tuchtigen en straffen. De ballingschap vindt plaats in ERETS, wat de onderwereld 

betekent. 

 

Vers 22 en verder laat zien dat zij van een verborgen plaats in de onderwereld komen, als een 

jagersvolk, naakt of halfnaakt. Zij komen in de grondteksten vanuit de heupen van de 

onderwereld, van de plaats waar het wapen is, van een zachte plaats of schacht, YAREK. 

 

GANBARA, waar de Amazonen vandaan komen, is in het Aramees Orion. Het is de reus, de 

jager, de bewapende. De Amazonen zijn dus verre vrouwenstammen uit Orion. 

 

Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor Orion, stort God een soort koorts uit : de 

CHEMAH (7:20). De CHEMAH dient het volk weer terug te brengen tot de goddelijke 



verlamdheid, de Heilige Rust (zeven), om vandaaruit de Heilige Arbeid te ontvangen (zes). 

Deze spanning staat voor de ASER stam. De CHEMAH is dus een belangrijk instrument van 

de Heere, de heilige koorts, een heilige brug, om tot ontlediging te komen. In vers 28 is de 

eeuwige tucht en kastijding als een lichaamsdeel afgehakt. Dit lichaamsdeel is weer als een 

uiteinde, als een bron en een verbindingsschakel, het 'mannelijke' vruchtbaarheidsdeel waaruit 

de mens was opgebouwd. Dit lichaamsdeel, het teken, zou hen in de tucht houden. Het was 

een soort van heilig slavenimplantaat tot de dienst aan de Heere. Dit zou weer terugkomen 

door de CHEMAH, de heilige koorts. Dan zou ook MAYIM, het goddelijke zaad, weer 

voortgebracht worden. In het Aramees staat er dat zij het vlees van een vrucht, en hun wapen, 

hebben verloren (PUEM). In vers 29 is de EBRAH, de heilige arrogantie van de Heere, tegen 

hen gekeerd. Moeder God is gescheiden van haar volk (SBQ). 

ASER en JUDAH zijn dus nauw aan elkaar verbonden, hebben beiden te maken met de boog, 

het mannelijke geslachtsdeel, het oorspronkelijke scheppings-principe. ASER is dus de 

diepere wortels van JUDAH.  

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7. De ASER Oorsprong 

 

 

 

 

 

Efeze, oftewel het boek van AMAD, over de jacht en visserij, is het tweede boek van 

NAPHTALIY, en behoort tot het OT. De NT piraten bond stal het, als een piraten schat. Wij 

roven het terug. Het is NAPHTALIY II. 

 

Matteus is ISSASCHAR II. 

 

In het Eeuwig Evangelie, EE, wordt Korinthe beschreven als dragers van de wortelen van 

God. We kwamen we er op uit dat de mens meerdere harten had, die werkten volgens het 



principe van het geslachtsdeel. Deze harten werken vanuit de goddelijke verlamdheid. Eén 

zo'n geslachtshart is de schat van Korinthe. Wij mogen daarmee contact maken in de diepte 

van onszelf. Zo mogen we afstand doen van het eerste, opgeblazen Korinthe, en te komen tot 

het tweede Korinthe, tot de goddelijke kern, en vandaaruit zal het goddelijke zaad stromen. 

 

De wortels van de boom wordt vertegenwoordigd door het Tweede Korinthe. Dit zijn de 

voeten van de gemeente, ook als een hart, omdat alles door het lichaam heengepompt wordt. 

Efeze moet deze wortels leren kennen om daadwerkelijk de vruchten van de boom des levens 

te eten. Efeziers is bekend om de beschrijving van de wapenrusting. In het Aramees is de 

vrouw het wapen. Efeze is de verbintenis met de heilige vrouw, met het wapen, of de 

wapenrusting. 

 

Korinte is ook een geroofde piratenschat die uit het OT werd geroofd en in het NT werd 

geplaatst, geheel omgebouwd natuurlijk. Wij moeten deze schat terugroven. 

 

Deuteronomium 33 

 

24 Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en 

hij dope zijn voet in vee-vet. 

 

Ook ASER is de voet en de wortels van de schepping, contact makend met het zaad. Zoals 

ASER de rib was, was ASER ook de voet, de wortel, dat wat contact maakt met de aarde, de 

onderwereld. Korinte was gestolen uit ASER. Korinte is het tweede boek van ASER. II 

Korinte is het derde boek van ASER. Het zaad is in de diepte een oorlogszaad en een 

jachtszaad. Dit vloeide door de mens heen in het paradijs. Dit vloeide door ASER. 

 

ASER – Yirmeyah 

ASER II – I Korinthe 

ASER III – II Korinthe 

 

De Levieten moeten tot ASER komen, tot Korinthe, de boog. Korinthe gaat over de gaven van 

pneuma, de wapenen. Dit zijn de wortels. Maar in Korinthe, in het tweede boek van ASER, 

hoofstuk 13 gaat het over de liefde, een hogere weg. De liefde is maar een gedeeltelijke 

vertaling. Het is de moederschoot in het Hebreeuws. Wanneer er staat : God is liefde, staat er 



eigenlijk : God is de moederschoot. Wij moeten komen tot de moederschoot, komen tot Efeze, 

anders hebben wapenen geen enkele zin. Efeze is het tweede boek van NAPHTALIY. 

 

Zaad, REUWBEN, is ammunitie, zoals pijlen, gifstof, blaaspijp-pijltjes, enzovoorts. Hiermee 

moeten de Levieten zich ook bewapenen, en komen tot Gad, het slachtmes. ISSASCHAR is 

de eigenlijke acties, de speerpunten, de haken, de scherpte, het raken, om een merkteken aan 

te brengen. ISSASCHAR is de piercings. ISSASCHAR is het doorsteken. 

 

ASER-ASAH is dus komen van de boog tot het houden van vee. ASAH is het voorbereiden 

op de offerdienst. Het is het komen van ASER tot ISSASCHAR. Het is het brengen van de 

oordeels-uitspraak. 

 

De Levieten moeten zich optuigen met de stammen. JUDAH staat voor honger en duisternis, 

ook toewijding, I-KRA. 

 

ASER + JUDAH = goddelijke tongen, GAD, het slachtmes 

 

Als er iets zal zwellen dan gebeurt dat door honger. De APH, het paradijselijke hart, de 

halsketen, REUWBEN, de tweede schaal, de heilige woede, heeft geen adem, maar goddelijk 

zaad. Vertalers vertaalden 'neshama' heel selectief als de adem die God geeft, om zo mensen 

te verbinden aan de macht van de lucht. NESHAMA betekent ademnood, ademloos, en dit 

behoorde tot de vrouw die baarde. Het had te maken met de moederschoot. Ook had het te 

maken met de heilige woede, als goddelijke inspiratie. Dit is ook de heilige kennis, de gnosis. 

Het komt van NASHAM, vernietiging als een onderdeel van het scheppingsproces, als het 

geven van geboorte. Dit is wat God de mens schonk in het paradijs. In het Aramees is dit het 

zwellingsproces van inspiratie en prikkels, de reflex. Dit zwellingsproces komt niet voort 

vanuit hebzucht, eetzucht, materialisme, maar vanuit honger, het heilige vasten, in het 

Aramees. De schepping van de mens gebeurde dus in de heilige moederschoot, in het 

goddelijke zaad. Dit is in het Aramees ook de geestesvervoering, de heilige dronkenschap 

(NAPAH). Die zwellingen door honger en ademnood zijn dus heel kinderlijk. Die zwellingen 

gebeuren door de druk van de heilige moederschoot, waarin het kind gevormd wordt. 

 

Om daadwerkelijk tot GAD te komen, tot de goddelijke tongen, het slachtmes, moeten wij 

komen door REUWBEN, ademnood. 

 

ASER + JUDAH + REUWBEN = GAD 



 

Je gaat dus over de lijn van het niets om tot iets te komen. Je gaat dus door de leegte, door 

ISSASCHAR. Wij komen door de leegte van het zevende zegel tot GAD. Dit staat 

tegenovergesteld aan het hebzuchtige grijpen. Wij hebben het varken overwonnen door het 

zevende zegel. 

 

ASER + JUDAH + REUWBEN + ISSASCHAR = GAD 

 

De Levieten gebruiken JUDAH als de toetser, het nachtzicht, de onderscheiding. NAPHTALI 

was hun jachtuitrusting van valstrikken en camouflage. 

 

Handelingen is het boek GAD. Hier gaat het over het ontvangen van de besnijdenis. De 

tongen kwamen op de hoofden, als beeld van het mes. Zij werden gescalpeerd, ook als beeld 

van de besnijdenis in Aramees-Hebreeuwse context. GAD is een slachter. Zij ontvingen de 

tongen, het mes. Zij ontvingen GAD, de slachter, het slachtmes, om zo de eerstelingen te 

offeren. Dat is wat het pinksterfeest in diepte is. Dit bracht hen in dronkenschap. Zij waren 

dronken van het bloed en het vet van de vijandelijke prooi. 

 

In de oude teksten is dit beschreven als het binnengaan van BASHAN, de velden van 

overvloedig vee. BASHAN was toegewezen aan de Manasse stam, de heilige slaap van 

Adam, de Tardemah. Dit is het vijfde zegel. Vanuit de Tardemah werd de vrouw geschapen, 

vanuit Manasse. 

 

Het zegel der tandartsen moet verbroken worden. Dan zullen wij zien dat de medische wereld 

niets anders dan piraten waren op dievenpad. Dan moeten we het zegel der piraten verbreken, 

en zullen we zien dat het niets anders dan kannibalen waren die de mens met huid en haar 

opvraten. Dit is wat achter de schermen van de medische wereld gebeurt. Patienten zijn niets 

anders dan een jachtmaal. Ook het zegel der kannibalen moet verbroken worden. Kijken we 

achter al deze schermen dan zijn de mensen om ons heen niets anders dan jachtgerei, vissers-

gerei. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. De Kanaanitische moeder-godin was 

ASHERA, verbonden aan de stam ASHER, ASER, wat de rib was waaruit de vrouw werd 

geschapen. Het symbool van deze cultus was een paal. Zij was de vrouwelijke vorm van El. 

El werd door de Israelieten overgenomen als vader god, en als zodanig neergezet. ASHERA 

wordt ook genoemd als de vrouw die de zee doorkruist, die YAM, Jom, doorkruist. Dit kun je 

vergelijken met JUDAH (MOSY). Zoals we zagen is ASER de diepere wortels van JUDAH. 

ASER heeft dus diepe goddelijke connecties. In de diepte werd het volk ontvoerd uit de 

slavernij tot Mitsrayim in de onderwereld door ASER-JUDAH en NAPHTALIY. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8. ASER – De Vreze Des Heeren 

 

 

 

 

 

In de esoterie staat de stam JUDAH voor MOSY. Beiden betekenen ze de honger, de uittocht 

door de wildernis. MOSY, JUDAH, richtte de koperen slang op, als een beeld van de wortels 

van JUDAH, de stam ASER, wat de rib moest voorstellen waarvan de vrouw werd geschapen. 

Ook was dit het geslachtsdeel. JUDAH en ASER vertegenwoordigden beiden de boog, en 

JUDAH wees op ASER om het goddelijke scheppings-principe te laten zien. De rib is wit. 

 

God tuchtigt niet alleen direct, maar ook indirect door de vijand. Dit is het lijden aan de paal, 

om zo één te worden met de gnosis en met de heiligen. Het is een smeed-taktiek. Daarom 

heeft het verachten van de tucht zulke nare gevolgen, dat er geen goed wapen zal zijn. Het 

vrouwelijke is een wapen van tucht, als een instrument van tucht. Het zaad van de man moest 

sterven in de vrouw, zodat de vrouw nieuw leven kon geven. In het Aramees wordt dat 

beschreven als iets heel heiligs. Daarom het eerste wat SEPTUS deed om de positie van de 

vrouw aan te tasten was om de heilige bediening van de tucht aan te vallen en te verdraaien. 

Het gif van de verboden vrucht heeft als grondslag de tuchteloosheid en de valse tucht. Dat 

verbod in zichzelf was al een zekere tucht. De mens wilde als God zijn om aan die tucht te 

ontkomen. De mens wilde niet aan de paal. De mens wilde niet getuchtigd worden, geschoold 

worden, gedisciplineerd worden, maar losbandig leven. 

 

Dit wordt ook wel de stoel van Eli genoemd, die zijn zonen niet tuchtigde, en daardoor zijn 

nek brak. Door de tucht des Heeren te aanvaarden zullen wij minder schade oplopen in de 



eeuwigheid. Deze tucht is dus ons te beschermen voor de verschrikkelijke gevolgen van de 

zonde. Daarom is de paal zo belangrijk, en om dicht bij de paal te blijven. De paal is het 

symbool van de ASER stam.  

 

Ook dit komt telkens terug in de Spreuken, in de wijsheid van Salomo. Wij moeten de tucht 

liefhebben. De stoel van Eli is tegelijkertijd de electrische stoel. Dit is iets wat wij koste wat 

het koste moeten ontwijken. 

 

Het verdraaien van de tucht, op basis van tuchteloosheid, moest de val van de heilige 

vrouwelijke positie bewerkstelligen, volgens het plan van SEPTUS. Er moest een wet 

opgesteld worden om de heilige tucht des Heeren af te dekken, af te scheiden. De vrouw 

verloor haar autoriteit, en de gevolgen waren niet te overzien.  

 

Een belangrijke bediening van Salomo was beschreven in de spreuken : om wijsheid en tucht 

te verkrijgen. 

 

Spreuken 1 

 

1 De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israel, 2 Om wijsheid en 

tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands; 3 Om aan te nemen onderwijs van goed 

verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden; 4 Om den slechten kloekzinnigheid te 

geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. 5 Die wijs is, zal horen, en zal in lere 

toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen. 6 Om te verstaan een spreuk en de 

uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. 7 De vrees des HEEREN is het beginsel 

der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht. 8 Mijn zoon! hoor de tucht uws 

vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; 9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam 

toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals. 

 

De essentie van de verboden vrucht, de wortel van de slang, de dood-verspreidende kiem, is 

allereerst een verachting van de tucht, en vandaaruit dwaasheid, die zelfs resulteert in een 

valse tucht. In deze wereld lijden wij onder dit valse systeem van SEPTUS, als de valse 

rechter. 

 

20 De opperste Wijsheid roept overluid daar buiten; Zij verheft haar stem op de straten. 21 Zij 

roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de 

stad; 22 Gij slechten! hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de 



spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? 23 Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal 

Mijn Pneuma, Duisternis en Gnosis ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u 

bekend maken. 24 Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt 

heb, en er niemand was, die opmerkte; 25 En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing 

niet gewild hebt; 26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze 

komt. 27 Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een 

wervelwind; wanneer u benauwdheid en angst overkomt; 28 Dan zullen zij tot Mij roepen, 

maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden; 29 

Daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben 

verkoren. 30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij 

versmaad; 31 Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg, en zich verzadigen met hun 

raadslagen. 32 Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal 

hen verderven. 33 Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de 

vreze des kwaads.  

 

Spreuken 4 

 

13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven. 

 

Spreuken 5 

 

22 Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonden zal 

hij vastgehouden worden. 23 Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is, en in de 

grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen.  

 

Spreuken 8 

 

10 Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven 

goud.  

 

33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.  

 

Spreuken 9 



 

1 De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen. 2 

Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel 

toegericht. 3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de 

hoogten der stad: 4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij: 5 

Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb. 6 Verlaat de 

slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands. 7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt 

zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek. 8 Bestraf den spotter niet, opdat 

hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. 9 Leer den wijze, zo zal hij nog 

wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. 10 De vreze des 

HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. 11 Want 

door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan 

worden. 12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het 

alleen dragen. 13 Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al. 14 

En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad; 15 Om te 

roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende: 16 Wie 

is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij: 17 De gestolen wateren 

zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk. 18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar 

genoden zijn in de diepten der hel.  

 

Door de tuchteloosheid en de valse tucht, twee vurige pijlen op zijn boog, doofde SEPTUS de 

sterke zalving van het vrouwelijke uit, en werd de vrouw de onderdaan van de man. 

MOSY, JUDAH, wijst op het vrouwelijke principe waaruit zij voortkwam, de rib, het 

geslachtsdeel, de wortel, de voet, wat vertegenwoordigd wordt door de ASER stam. 

 

ASER moest de man weer onderwerpen. 

 

MOSY, de stam JUDAH, maakte de seraf, de slang van koper als een beeld hiervan, maar in 

de diepte van de grondtekst zien we ook dat het om een sterke betovering gaat, die in wezen 

op een reeks van ervaringen wijst. Het koper is in de grondtekst ook voet-ketenen voor slaven 

en gevangenen, als een beeld van de tucht als een restrictie. Van dit koper maakte hij het 

wezen. De tucht is in feite een slaven-school van ervaringen, wat dus ook een diepere 

beschrijving is van wat dit wezen doet. Het volk dat wilde blijven leven ging door de aandacht 

op dit wezen, dit symbool, te richten, binnen in een heilige slavernij tot God's tucht, een heilig 

gevangenschap, voor bescherming. Het volk kwam onder een krachtige betovering, onder de 

ASER stam. 

 

Het merkteken van Mozes daalde zo in hun harten als een heilig verbond met de wet en de 

tucht. ASER is een tuchtschool voor het volk, om hen veilig te leiden tot het beloofde land. 



 

ASER is een tuchtschool om af te rekenen met de kracht van SEPTUS. Wij worden zeer zeker 

door SEPTUS getuchtigd, als een instrument in de handen van de Heere, en dit is tevens de 

manier om SEPTUS te overwinnen. 

ASER was de keten van God waarmee MOSY, JUDAH het volk wilde ketenen. Ook de 

spreuken spraken over de tucht als een keten des Heeren. De slang is een symbool van die 

keten. SEPTUS wil ons onder de valse tucht plaatsen en de tuchteloosheid. Door de tucht, is 

voortgaande openbaring mogelijk. Als dit er niet is, dan roest alles vast. Het verbreken van 

het SEPTUS zegel en het oplossen ervan is daarom heel belangrijk voor de doorgang van 

God's volk. 

 

JUDAH zal de orde van de tucht, de orde van ASER, herstellen, en de valse tucht 

ontmaskeren, en de tuchteloosheid. Dit zal het einde betekenen voor het regime van SEPTUS. 

 

In de ervaring van de hel, die wij nu al op aarde kunnen hebben wanneer wij getuchtigd 

worden, dan ontmoeten wij Moeder God, het instrument van de tucht. Zij voedt ons hiermee, 

ook al gaat dit vaak juist door de honger. Dit wordt ook wel de honger-melk genoemd, een 

soort goddelijk gif om de man te verlammen, leeg te maken. 

 

SEPTUS heeft haar de oorlog verklaart. In het Oude Testament de hel is de Sheol, en het kan 

ook gewoon graf betekenen. In diepte is het de plaats van het bedelen, van de oorlogs-groet, 

en van het raadplegen van een orakel of van God. Op verschillende plaatsen in de grondtekst 

is de hel, als de Sha'al waar het op gebaseerd is, een bemiddelaar tussen God en mens, als een 

gebed. De hel is een plaats van tucht, en alleen door tucht kunnen wij met God 

communiceren, door de paal, dus ook door de gesel, de diepere en duidelijkere betekenis van 

de slang van MOSY, de stam JUDAH, die dus wees op de stam ASER. Door de gesel 

ontvangen wij de merktekenen van God, waardoor God met ons communiceert, en waardoor 

God ons leidt en bewaakt, alsmede beschermt. 

 

Mede door SEPTUS kwam er een veel te eenzijdige kijk op God en zijn instrumenten, en 

kregen mensen last van tunnel-visie, kortom kortzichtigheid. 

 

Psalmen 18 

 



6 Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. 7 Als mij bange was, 

riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; Zij hoorde mijn stem uit Haar schip, en mijn 

geroep voor Haar aangezicht kwam in Haar oren, vagina. 

 

Psalmen 16 

 

10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de 

verderving zie. 11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is 

bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 

 

Psalmen 86 

 

13 Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des 

grafs (hel, KJV) uitgerukt. 

 

Psalmen 139 

8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. 

 

Er kunnen ook hele mooie dingen in de hel gebeuren, waar wij Haar echt leren kennen. In het 

Nieuwe Testament wordt soms hades aangetroffen in de grondtekst als de hel, maar dit kan 

ook weer graf betekenen, en in diepte betekent dit 'ervaringen' en 'het verkrijgen van kennis'. 

Ook in het nieuwe testament kun je dus naar 'de hel' gaan om een diepere betekenis ergens 

van te krijgen, om iets beter te begrijpen, en in de diepte van de grondtekst betekent het ook 

iets om je aandacht te trekken of je aandacht geven, en betekent het onderscheidings-

vermogen, de kunst van het zien (ook als een visioen). 

 

Daarom zal de hel een plaats moeten gaan krijgen in onze omgang met God om SEPTUS uit 

ons leven te bannen. 

 

Twee machtige orakels werden opgesteld, de twee zogenaamde slangen, maar die in de diepte 

van de grondtekst gewoon orakels zijn. Het orakel in het paradijs, en het orakel van MOSY, 

JUDAH in de wildernis, de ASER stam, om te communiceren met God. We zagen dat hel, 

Sheol, als de Sha'al ten diepste in de grondtekst functioneerde als de raadpleger van het 



orakel. De hel is de paal, de tucht. De hel betekent 'zien' in de diepte van de grondtekst. De 

hel betekent onderscheiding, oftewel het nachtzicht, waardoor het nauwverbonden is aan 

JUDAH. De gesel wordt vervuld met de hel en zal daardoor in werking komen. Wij 

ontvangen zo de striemen van de Gnosis om één met haar te zijn. SEPTUS zal zo zijn macht 

in de hel verliezen. Hij kan zo steeds minder betekenen. Hij zal zo steeds minder kunnen zien. 

Het is nu belangrijk om tot de dieptes van deze dingen te komen, om door alle sluiers heen te 

gaan, tot plaatsen waar SEPTUS ons niet meer kan vervolgen. Wij moeten de tijdelijkheid van 

de sluiers inzien, de betrekkelijkheid ervan. De Israelieten werden in de wildernis geleid om 

te komen tot de gesel van God, om daardoor getuchtigd te worden om in te gaan tot het 

beloofde land. Zij zouden hiertoe de striemen moeten ontvangen. De gesel zou spreken. 

'Heere, spreek door Uw Gesel.' 

 

In het Aramees is de hel gerelateerd aan een slot, een plaats waar gemengd wordt, een 

verboden plaats, of een plaats met restricties, een obstakel. Het is ook gerelateerd aan een 

gevecht. Het slot is beschreven als de basis, de voet, de lagere gedeeltes, de onderwereld, ook 

in verbinding met bomen, die niets anders dan zweren zijn, pijnlijke plaatsen. De basis is ook 

beschreven als een wiel, ook als het wiel van de pottenbakker. Dit wordt beschreven als de 

innerlijke wereld. De voet is een inheemse, lage plaats, de hel, als een aambeeld waar het 

wapen geslagen wordt tot de juiste vorm. In het Aramees is de geweldadige voet, de vertreder, 

ook een manier om de baarmoeder te beschrijven, het begin van alle dingen. Dit is in het 

Aramees een drug waardoor het kind bij de geboorte huilt. Tegelijkertijd komt het kind met 

zijn pijlen om de oorlog van het leven te beginnen. Verschilt het in mening over iets, dan is 

dat hetzelfde als aan bijl er tegenaan gooien. 

 

Zo is zaaien in het Aramees verbonden aan wenen, geboren worden, en tegelijkertijd aan 

bloedvergiet, als een soldaat geboren worden, want de wereld is in oorlog. Alleen op die 

manier kun je je stem verheffen, als je door deze serie van ervaringen heengaat, anders is het 

onmogelijk. Zo is het zegel en merkteken van God dus ook ingericht dat je alleen maar deze 

dingen kunt verrichten door dat zegel, dat merkteken. Het merkteken is in het Aramees een 

wonder, een soort van mazelen, en oorlogswerktuigen zoals een kleine pijltje en een mes. Het 

merkteken wordt beschreven als een manifestatie, een nieuwe creatie, maar ook een amulet, 

wat weer wijst op een slavenmerk. Het is een profetisch teken, een voorspelling, als een 

heraut. Soldaten zijn in het Aramees nauwverbonden met slaven, als jonge herten, als de stam 

NAPHTALIY. 

 

In het Aramees brengt de dood een stilte, een slaap, en daarin een gave. Dit houdt verband 

met vruchtbaarheid. Ook wordt de dood omschreven als een fontein. 

 

In de Rode Steen van het Eeuwig Evangelie komen deze dingen weer terug : 

 



De Openbaring van de Rode Steen 2. 

 

Psalm over Metensia  

1 Metensia, zoete geur, groot geheim. U bracht mij naar het huis van zwijm, waar Uw 

rozenkoeken bloeien, waar de grote lelies staan. U bracht mij naar het Paradijs, in Uw Wil wil 

ik gaan. Oh Metensia, zoete geur, zachte Liefde, ogenkleur, als uw flessen van bosgeur zich 

openen, dan dansen herten (de stam NAPHTALIY) in het rond. Bij Uw geheim wil ik zijn.  

2 Metensia, zoete droom, zoete morgen, waar ik naar verlang. U doet mijn gordijnen open, en 

de geluiden der vogels lokken mij steeds weer, tot zachte dromen. Metensia, oh zacht geluk, 

U bracht mij Uw harp en harlekijn. Uw nachtspelers zij zijn er weer, om mij mee te nemen tot 

Uw Eer. Zij brengen mij tot pril geluk, in Lentedagen zie ik U, Uw harpen staan waar wonden 

waren.  

3 Diepe wonden bracht U mij, als door een vriend geslagen. U liet Uw tranen zien, U 

tuchtigde mij reeds vroeg. U bracht mij rozenkoeken in de winter, Uw paarden vonden mij in 

de nacht, PNEUMA, Duisternis, Gnosis van God, oh Metensia der Liefde. Uw harpen staan 

waar wonden waren, nu speel ik voor uw troon, oh God. U maakte de schelle tonen in mijn 

ziel, tot bellen van Uw PNEUMA, Duisternis, Gnosis.  

4 Toen zware stemmen mij verschrikten, U was daar met zachte bazuin. Toen harde stemmen 

mijn schepen lieten zinken, uw vissen des hemels waren daar, om liederen te verdrijven, U 

bracht mij tot het Huis van Stilte. Metensia, Uw gouden koorden brachten mij daar. Metensia, 

groot geheim, nachtlatijn, hoop in gouden Liefde, om met U te zijn, is als baden in de gouden 

nachtfontein.  

5 Uw Glorie zoekt mij steeds weer op, Uw woorden drijven mij naar diepe stilte. U fluistert 

zacht, totdat ik baad in rozennacht. Met dromen in Uw Linkerhand, U komt tot mij, U neemt 

mijn hand. Uw Glorie leidt mij, en draagt mij over woeste zeeen. Met U te zijn, is beter dan 

met een mens. Uw Huis van Stilte ademt in mij, en diepe rozenpilaren brengen een 

boodschapper tot mij. Waarom ben ik nog steeds zo jong. Ik verlang ernaar Uw Wijsheid te 

dragen.  

6 U tuchtigt mij met Kennis, U doorstak mijn paarlen met pijlen der Liefde, om hen om mijn 

hals te hangen, het reeenjong (NAPHTALIY) in Uw geheim. U bracht mij paarlen der Liefde, 

op een stenen altaar doorboort. U hing ze door mijn haren en verzegelde mijn voorhoofd. U 

sprak tot mij in nachtlatijn, en liet mij dalen in de putten der nachten, door uw zoete 

rozenkoeken. 

Ook een kind wordt in het Aramees vergeleken met een reeenjong. De tucht is als een keten 

om onze hals. Die tucht is kennis. In het Hebreeuws heeft de moederborst de diepere 

betekenis van vernietigen, kapotmaken. Daarom is de moederborst ook een oorlogswapen. 

Ook komt de borst van het woord 'zien', en profetie, als zien in een extase of geestvervoering. 

 



De overwinnaars zullen ontvangen van de bron van het levende water, wat in het Aramees 

betekent : de vacht van de nieuwe geboorte (van het lam). Ook de tent wordt hen geschonken, 

van die vacht gemaakt. Aan de overwinnaars werd de schijnende steen beloofd, het witte 

juweel van glas, als de steen van de openbaring. In de witte steen van het Eeuwig Evangelie is 

de nieuwe openbaring te vinden. Een opstaande steen is ook een vrouwelijke bewaker en 

opzichter in het Aramees. 

 

Het geboomte des levens is in het Aramees de gevestigde, gezwollen tuchtplaatsen van de 

baarmoeder. 

 

De hel is de plaats waar gemengd wordt, in het Aramees betekent mengen vuil maken, 

vlekken maken, het planten van bomen, oftewel tuchtplaatsen. De lap van het lam wat de 

dochter draagt is om die reden vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te herstellen. In 

het Aramees worden dingen vaak omgedraaid. Er staat : Zalig zij die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de 

stad. In het Aramees is wassen dan mengen, vuilmaken, om zo de baarmoeder in te gaan voor 

een nieuwe geboorte. Wassen betekent verspreiden, een inval doen, en bedekt worden. 

Wassen heeft te maken met de oorlogsvoering en de jacht. Wassen betekent zwart maken, 

donker maken, alhoewel het ook witmaken kan betekenen. 

 

Hel is een school in de oude grondteksten, waar je kunt veranderen. De hel is de moeder, de 

paal.  

 

De aarde zelf was ook de onderwereld en in het midden daarvan hebben we te maken met de 

hel zelf, of de doorgang naar de hel. Deze plaats werd afgesloten met een zegel van leegheid. 

De plaats was omringd door Lethe, vergetelheid in het Grieks, zodat het geheim gehouden 

werd. Ook werd het afgesloten met vuil. Dat gaat in de grondtekst heel ver, want je zou dan 

door een waterval van urine heen moeten gaan om daar te kunnen komen. Ook zou er dan 

geweld tegen je gebruikt worden, kortom het was een hele gevaarlijke muur waar je dan 

overheen moest. In het Aramees was dit ook de plaats van verlokking. In die vergetelheid zou 

je bloot gesteld kunnen worden aan leugens, en dat je gevangen zou worden in de aanbidding 

van hele verkeerde goden, en dat je vreemd gedrag zou gaan vertonen. Daarom was het extra 

oppassen geblazen hier. 

 

Een schip is de leegte in de rumoerige, oorlogsvoerende, vuile wateren. Die leegte is de 

beschermer van de Tehowm, de afgrond, de tuchtplaats, het beeld van de vrouw, de moeder 

God. Wij kunnen alleen door de leegte tot haar naderen, door helemaal los te komen van 

onszelf, als een leeg vat. In Openbaring zien we de vrouw met de maan onder haar voeten. 

Mama Quilla is de beschermster van de vrouwen, en wel door dit principe. Wij moeten als 



een leeg vat onder de voeten van de moeder God komen, als de maan, als een schip op woeste 

wateren. Door het zegel van de leegte hebben wij ook toegang tot de Tehowm. 

 

Mama Cocha is de Inca godin van de zee, van de wateren. Zij draagt het water-medicijn om in 

te wijden in de oorlog. De zee is ook afgrond in het Aramees. Zij is dus de Tehowm. 

 

In onze reis is het belangrijk om te strijden om tot overwinning te komen, om vandaaruit de 

witte steen te ontvangen, die niet alleen maar het begrijpen betekent in de grondteksten, maar 

ook : de steen van vreze. Aardbeving is vrees in de grondteksten. De witte steen is nauw 

verbonden met het verborgen manna wat ook aan de overwinnaars wordt geschonken. Er 

wordt dan gesproken over een oogst. Vandaar dat we ASER, de witte rib, kunnen zien als de 

witte steen. We zien dan dat door de macht van de witte steen, door aardbevingen, Babylon is 

stukken wordt gescheurd, in Openbaring 16. Dan komt er ook grote hagel. In het Aramees is 

hagel ook stenen. Er zal een dag zijn dat het witte stenen zal regenen, en dat zal zijn wanneer 

de witte steen, ASER, terug zal komen tot de aarde om te oordelen. Dan is de witte steen een 

wapen. 

 

Salomo's troon was gemaakt van witte steen, ivoor, met goud bedekt. De grote witte troon in 

Openbaring 20 waar alles van wegvlucht en waardoor alles zijn plaats verliest, is ook van 

witte steen. De Vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Wijsheid betekent in de 

grondteksten ook oorlogs-kunde. Overwinnen betekent komen tot de ASER troon van 

Salomo. 

 

Er is een kind met een ijzeren staf die de heidenen zal hoeden, in het boek Openbaring 

hoofdstuk 12. Ijzer is in het Hebreeuws vrees of vrezen. Staf is in het Aramees bot. We 

hebben hier dus te maken met een bot van vrees, als een beeld van de Vreze des Heeren. Dan 

zien we dat het kind wordt weggenomen tot de troon van God. We zagen dat troon 

doorvertaald een oorlogs-paard is. Alleen door de Vreze des Heeren kunnen we dit paard 

bestijgen. Wij moeten dus zelf het bot van het vrezen ontvangen. Dat is ook de opdracht aan 

de gemeente te Tyatira. De overwinnaars zullen de ijzeren staf, oftewel het bot van vrezen, 

ontvangen. De witte steen heeft doorvertaald ook met vrees te maken, als de steen van vrezen. 

We hebben hier dus in principe met hetzelfde te maken. Een bot is ook wit. 

 

Telkens zien wij weer dat dit bot een machtig wapen is, zoals de rib waaruit de vrouw werd 

geschapen een oorlogswapen is, en een instrument van tucht. Wij hebben hier met hetzelfde te 

maken. De witte steen, oftewel de staf van bot, de Vreze des Heeren, is de Tsela, de Heilige 

Rib, het oorspronkelijke, zuivere vrouwelijke beginsel, geschonken aan de overwinnaars, hen 

die zich hebben toegewijd aan de moeder God. Wij moeten in haar opnieuw geboren worden 

om de rib, het wapen, te ontvangen. Dit is de stam ASER. 



 

In Openbaring zal de staf de heidenen hoeden en hen als aardewerk verbrijzelen. 

 

Als wij tot de ijzeren staf komen, tot het bot van vreze, de staf van bot, oftewel de heilige rib, 

dan zal dit wapen en instrument van tucht ons eerst verbreken. Eerst moeten wij ook 

verslonden worden door de roofdieren van de aarde, anders is er geen weg tot de troon, zoals 

het Eeuwig Evangelie zegt. 

 

In Openbaring 17 wordt de grote hoer besproken, het grote Babylon, die het bloed van de 

profeten drinkt. In de grondteksten krijgen wij een veel beter beeld van wie of wat zij is. Zij is 

bekleed met scharlaken, wat in het Aramees wormen betekent. Ook is zij bekleed met purper, 

wat in het Hebreeuws komt van geribbelde spieren of mosselen, schelp-dieren. Inde 

territoriale oorlogsvoering is dit LAZAR en diens wortel, OLOM. Deze geribbelde spieren 

zijn hier wachters, haar schilden. Men probeert iets verborgen te houden. In haar hand heeft 

zij een beker, een voetzool in het Aramees. Je zou het ook zo kunnen zien dat zij het 

fundament, de voet, van de grond heeft gerukt en in haar hand houdt. 

 

Wij hebben de ijzeren staf nodig, de staf van bot, van de Vreze des Heeren, nodig om haar te 

overwinnen. Wij hebben de witte steen nodig, de witte staf, met het verborgen manna om aan 

haar te ontkomen. Zij kan al deze dingen nabootsen, daarom is het zo belangrijk om dieper te 

gaan. 

De staf van ARREN, verbeeldt door de stam NAPHTALIY in de esoterie, heeft de macht om 

dingen in bloed te veranderen. Dit is de ijzeren staf, oftewel de heilige rib, ASER. De voet 

wordt beschreven in het Aramees als de baarmoeder, het fundament, de onderwereld in de 

diepte van de aarde, als een pottenbakker's wiel. De voeten zijn een beeld van de baarmoeder, 

als een tuchtplaats waarin wedergeboorte is. Het begint dus helemaal onderaan, in de plaatsen 

van de hel. 

In het Hebreeuws rijdt de hoer van Babylon op de ezel. Ezel betekent in de Hebreeuwse 

grondtekst 'roodmaken'. In de Griekse grondtekst betekent het 'onder het juk zijn, van 

slavernij en gevangenschap.' Door het beeld van de ezel worden wij aan God vastgemaakt, 

zodat hij ons verder kan leegmaken door de tucht. 

 

Met de verbreking van het zesde zegel waardoor deze dingen gebeuren zien we een 

aardbeving verschijnen en een oogst van wintervijgen. Ook zien we de troon verschijnen. 

Allemaal dingen die wijzen op de verschijning van de witte steen, de steen van vrees. Dan 

zien we de Amazones komen die de heiligen moeten verzegelen, en zij verschijnen voor 

God's troon, de witte steen, oftewel de ASER troon van Salomo. Zij zijn bekleed in het wit. 

Wit is in de grondteksten de vrees. Zij zijn tot rust gekomen, en in slaap gevallen, in de Vreze 

des Heeren, wat als een bescherming om hen heen is. Zij hebben zich witgewassen in bloed, 



in de grote verdrukking. We zien de nauwe samenwerking tussen de rode steen en de witte 

steen. Dat wordt beschreven als de reden waarom ze voor God's troon zijn, en zij vereren God 

dag en nacht in de tempel. Aan hen wordt dan beloofd dat de tent, de CUKKAH over hen 

uitgespreid wordt. 

 

Kijken we naar de hoorn-amazones : hoorn betekent raam in het Aramees. Het glas van de 

raam betekent oog-ziekte. Deze Amazones komen dus om ogen uit te steken. Het zijn de 

Amazones van de oog-uitstekers. Dit alles om dat wat door de ogen verborgen werd gehouden 

te onthullen. Het is een profetisch teken. Ook ons oog zal doorstoken moeten worden om te 

zien wat gaande is. Weer zien we hier het Simsonische pad. Door het doorsteken van de ogen 

worden er putten geopend, boeken geopend, Amazones losgemaakt en boze geesten 

ontmaskerd. 

 

De rib waaruit de vrouw voortkwam betekent in de diepte van de grondteksten 'boog' als 

wapen. De boog was het teken gegeven in de hemel, als een hemelse boogschutter, als een 

bliksem-storm, na de zondvloed, als verbonds-teken en zegel, maar nu moest dit zegel op de 

mens zelf komen. In Openbaring worden de Amazones daartoe uitgezonden. Dit zegel, de 

boog, moeten de heiligen ontvangen in hun voorhoofd, wat betekent dat het als een stuk 

gnosis komt. 

 

In Openbaring 12 zien we weer een teken in de hemel. De vrouw staat op de maan, op het 

schip, het lege vat, oftewel de vos in het Hebreeuws. Vos betekent in de diepte 'lege hand' of 

'holte in de hand'. In de paradijselijke Vu taal, de taal der profeten, betekent vos 

'verbrokenheid'. De vos staat voor het verbroken vat, het kapot geslagen aardewerk, waardoor 

het oorspronkelijke beginsel van de vrouw nu kan gaan vrijkomen en stromen. God gebruikt 

alleen lege, verbroken vaten. Wij moeten niet met een wapen in onze hand bij God komen, 

maar met een lege verbroken hand, zodat God ons een wapen kan geven, en God dat wapen 

kan besturen. Zoals het Eeuwig Evangelie zegt : 'Zalig hen die de wond van Zurastael dragen.' 

Zurastael is de vos. 

 

Wanneer de zondvloed van vuur komt moeten wij veilig zijn in het schip, door het teken van 

de vos. In het Eeuwig Evangelie wordt er gesproken over de wereldschepen voor verdere 

behoudenis. De ark van Noach zal grote betekenis hebben. 

 

Het eerste zegel wat verbroken moest worden is verbonden aan een wit paard. Achter dit 

zegel staat de witte steen. De ruiter op het witte paard houdt de boog vast, de rib, het 

oorspronkelijke vrouwelijke beginsel. 

 



In de Grieks-Aramese grondteksten wordt het witte aan Sardes beloofd, voor de 

overwinnaars. Zij worden wit gemaakt in het bloed, zoals we verderop zien. Wit is de kleur 

van de Vreze des Heeren. Er is dus een grote verbintenis tussen de Vreze des Heeren en de 

slaap, als een slaap-medicijn. 

 

In de Orionse Mythologie wordt God ook uitgebeeld als een groep wilde vrouwen die aan de 

inwoners van Orion kunnen verschijnen, en aan ieder mens in principe om van hen hun parels 

te vragen en kostbaarste bezit. Wanneer iemand bij zo'n verschijning weigert de spullen op te 

geven, dan beginnen de vrouwen zoiemand te trappen en te slaan met stokken en schreeuwen 

totdat zoiemand de parels en de dierbare spulletjes uitbraakt. Sindsdien zal zoiemand leven als 

een krankzinnige. Merk op dat dit alreeds op aarde gebeurt. Mensen willen hun leven niet 

overgeven aan God, en God geeft hen dan over aan hun lusten en verhard hen, waarna ze 

alleen nog maar in illusies leven. Deze vrouwen heten de Pinir, een soort wraakgodinnen. 

Pinir betekent ook kolonist en schip. Vanuit het oogpunt van God en de gebondenheid in de 

Pneuma, Gnosis, waarmee je dit kan vergelijken, wil God de mens 'innemen', zoals een 

kolonist landen inneemt. 

 

Het schip staat voor de leegte. De ark van Noach beeldde de leegte uit, daarom was het zo 

belangrijk. Het beeldde de paradijselijke afgrond uit, het zevende zegel. Dit is ISSASCHAR, 

de piercings. 

 

Amowc – Issaschar 

Matteus – Issaschar II 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9. De Bedekkende YEHOVAH Vloek – Mysterieen Van Het Paradijs 

 

 

 

 

 



ADAM, IDOM, DM, was niet slechts een persoon, en niet slechts een man, maar een stam in 

de grondtekst. Het betekende ook bloed (DM). In het EE is ADAM God. In de Aramese 

grondteksten is MARA God. MARA betekent bitterheid. Het bittere bloed is waar IYOWB 

naartoe wordt geleid. MARA, MR, betekent ook baren in het Hebreeuws, als zijnde de 

geboorte door bloed. De originele teksten zijn dus een groot boek van IYOWB, omdat het 

telkens wijst op MARA. Dit is het bittere bloed wat vergoten is in overwinning over de 

vijand. MARA is het teken van overwinning. 

 

In de Hebreeuwse grondtekst wordt dit YEHOVAH, YHVH, genoemd. Hiervoor kwam 

Illuminati alchemie te pas. De Israelieten waren in de Egyptische ballingschap gegaan, en de 

Egyptische maan-god YAH werd gehecht aan HAVA, EVA, wat ook kennis betekent, 'te 

kennen geven'. 

 

YAH-HAVAH zorgde ervoor dat de moeder van de Israelieten ondergeschikt werd aan YAH, 

de maan god, ook wel THOTH, de god van de schrift. Ook EVA wordt in het EE God 

genoemd. Juist door de Egyptische ballingschap werd dit beeld verziekt. 

 

EVA is in de grondtekst het vermogen tot interpreteren. In diepte komt EVA, HAVAH, van 

de relatie door bloedvergiet. Wanneer personen dezelfde boze geest doorsteken, dan maakt dit 

bloed hen tot bloed-verwanten. Dit gebeurt in het paradijs. HAVAH is een familie. Hierdoor 

werd men ingewijd. Dit is een paradijselijk overblijfsel in de grondtekst (SHE'ER, SHA'AR). 

 

Daarom was het niet oorspronkelijk YAHAVAH, YHVH, maar HAVAH, HAVA, EVA. 

 

ADAM, IDOM, DM, als een stam, was MARA in het Aramees, bitter bloed. 

 

MARA-HAVAH was dus de oorspronkelijke naam, geboorte en bloedverwantschap door deel 

te hebben in een jachts-relatie. Alles leidde tot het westerse woord GOD, om dit allemaal af te 

dekken. Etymologen leidden dit terug tot GAUT-AMA, GOT-AMA, oftewel Boeddha. Ook 

wordt het teruggeleid tot GUOD-AN, ODIN, WODAN, de Oud-Europese God van de Liefde, 

die veel vergelijkingen heeft met Christus, en met Jupiter, JOVE, LOVE, de god van de 

Romeinen (Lucifer). Dit is dus een zegel wat verbroken dient te worden, want Liefde is het 

voorhangsel van de moeder schoot in het Hebreeuws, een wachter. Dit is een misleider. 

 

Oorspronkelijk ging het er dus om om tot een Amazone-stam te worden ingewijd, in een 

Amazone-familie. Het ging om jacht-relaties en geboorte door het vergieten van het bloed van 



de vijand, om zo door dit bloed een deel te zijn van de Amazone-familie, in dienst tot MARA-

HAVAH, de kennis over de vijand, onderscheidings-vermogen. GOD is door de verbintenis 

aan LIEFDE een ontzettend vaag iets geworden. Men doet het omdat men het zo geleerd 

heeft, en wordt van vele dingen afgehouden. 

 

Alles werkte in de oorspronkelijke Levieten stam door trofeeen, door jachts-loon.  

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. De Verbreking Van Het YHVH-Zegel – De Sociologie Van Het Paradijs En 

Het Paradijselijke Verloren Tetragrammaton 

 

 

 

 

 

Het tetragrammaton, YHVH, het embleem van angst voor de mens, is het merkteken van het 

beest. Dit is een spook wat nog veel macht heeft in de gedachtes van de mens. YAH-HAVAH 

liet de vrouw, HAVA(H), buigen voor YAH. Dit was ook de vloek van de zondeval, dat de 

man zou heersen over de vrouw. MARA-HAVA(H) is in de Aramees-Hebreeuwse context de 

naam voor de moeder gnosis, als MRHV. Deze gnosis is opgeslagen in het bloed van de 

vijand wat vergoten moet worden. Dit bloed maakt dus de familie, om zo los te komen van de 

bloedlijnen van de illuminati. MRHV breekt de ketenen van het voorgeslacht, als een veel 

dieper tetragrammaton. 

 

Dit is dus de diepte van de ADAM en EVA link. Dit is dus een familie-schakel, ontstaan 

vanuit jachts-relaties. Het Westerse 'GOD' wilde dit allemaal bedekken. Mensen werden 

verlamd met lui geloven, waarin het niet meer om jachts-trofeeen ging, maar om simpele 

paswoordjes. De nadruk werd gelegd op gaven die je niet kunt verdienen. Idols daarentegen 

waren trofeeen van de jacht op de vijand. Dezen kwamen ook voor in de wapenrusting en 

jachtrusting van de Levieten in de grondtekst, maar zij werden natuurlijk gedemoniseerd, als 

boze geesten bestempeld, als afgoden. Idol was dus oorspronkelijk een neutraal woord. Een 



idol kon door verkeerd gebruik natuurlijk een afgod worden. Maar in de gnosis werd dit 

geneutraliseerd. 

 

MRHV was het paradijselijke communicatie-systeem en relatie-systeem, wat door de val 

werd vervangen door YHVH. Het YHVH-zegel, het embleem van angst voor mensen, moet 

dus verbroken worden, om terug te keren tot het paradijs, en tot MRHV, MARAHAVA(H). 

Dit staat dus voor bloedskennis, het bittere bloed van de vijand, als kennis over de vijand, 

onderscheiding en strategie. Zo worden wij ingewijd tot het profetische leven van het paradijs. 

Zij is de moeder-gnosis, de moeder-profetie, als de moeder schoot van het paradijs, wat 

gebeurt in de jacht. 

 

Zij vertegenwoordigt een familie, de familie van Adam en Eva. Dit waren twee stammen. Een 

deel hiervan viel af, of werd ontvoerd naar het rijk van YHVH. De bloedlijnen van YHVH 

lieten ons deelhebben in een nieuwe familie. Toen begonnen alle implantaties. We ontvingen 

SEPTUS, en kwamen onder JOM, het krijsende alarm. 

 

Adam en Eva stonden voor een principe van jacht, van oorlogs-kennis. Zij stonden voor de 

werking van moeder oerwoud. Zij waren belangrijk voor de inwijding. Alles komt tot een stuk 

sociologie in het paradijs. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11. Het Grote Mysterie Van De Twee Scheppings-Verhalen 

 

 

 

 

 

 

 



 

We zagen : 

 

De wortels van het reptilische hersenstelsel zit in de kaak, in de mond, waar de tongen van de 

duivel branden. De monden van de gevangenen van de illuminati worden daarom streng 

bewaakt. Alles zit in giftige framewerken, bewaakt door tandartsen en kaakchirurgen, de 

meest gevaarlijke aliens die hier op aarde rondlopen. Zij kunnen mensen met hun gif en 

dwangverpleging in een coma brengen, of in een rolstoel. Door hun hekserijen en valse 

medicijnen hebben zij alles in mondenrekken gekregen. Hiervanuit besturen de duivelse 

tongen de hersenen. De tanden van het lichaam na de val zijn puur duivels. De geest van 

duivelse tanden is KAZAL. Deze macht staat achter de macht van de Heilige Geest. Deze 

macht bestuurt ook de duivelse tongen. Dit gebeurt vanuit de tanden. Dit is één van de 

grootste vloeken op de mensheid. KAZAL regeert vanuit het valse paradijs. Dit is de diepere 

wortel van de slang. In Exodus worden de Israelieten door slangen aangevallen die in de 

grondtekst insectische kwaliteiten hebben : Zes stemmen, zes handen, zes vleugels. We 

hebben hier te maken met een insectische vloek, een insectisch bestuurde mond. Deze blaast 

leugens in de reptilische hersenen, en dan begint het hele circus van misvertalingen. 

KAZAL werkt ook vanuit de alvleesklier om de zoetheid te reguleren. Hij kan het zo zoet 

maken als hij wil of al het zoet laten verdwijnen. Zo regeert hij de tanden. Hij maakt gaatjes 

om zo de tandarts giftige implantaties te doen in het bot, die zo het leven van de patient 

reguleren, onder controle houden. Het is een afluister-apparaat, waardoor boze geesten 

werken, en energieen aftappen. 

KAZAL is de macht genaamd : 'De zonde tegen de Heilige Geest,' en kan mensen geheel in 

de verlamming leggen. Het is een angst-implantaat. Dit implantaat houdt de ware Vreze der 

Gnosis, de Vreze van de Pneuma, verborgen. Dit implantaat vecht hier tegen. KAZAL kan 

verschijnen als een cobra met een hele lange staart, maar dit is slechts één van de vele 

verschijningsvormen. Drie speren moeten er door zijn hoofd. Hij heeft een hele brede kop, 

als cobra zijnde. Hij wil mensen terugbrengen onder het oude gezag van de fabels van 

mensen, de fabels van boze geesten. Hij dreigt met eeuwige marteling. De horror hiervan is 

verschrikkelijk diep. 

KAZAL is een musicus. Hij heeft een heel arsenaal van synthesizers, en creeert 

angstaanjagende muziek als voorbodes van onheil. Zo probeert hij mensen in een gat te 

zuigen van depressies. Hij kan mensen zelfs in psychiatrische ziekenhuizen brengen, en 

maakt mensen bi-polar. De paradijselijke tanden waren wapenen om de prooi te verwerken. 

KAZAL vreest deze tanden. Daarom heeft hij een grote tanden-handel opgezet, om de tand 

van de mens te beheersen. 

De tanden en de mond van de gevallen mens zijn zo ingericht en gecodeerd dat ze 

onschuldig bloed vergieten. Dit allemaal om KAZAL veilig en verborgen te houden. In die 

zin zijn JOM en LAZAR nauw met elkaar verbonden als 'Het Vlees en Bloed van Christus' 

wat genuttigd wordt door de KAZAL, als een beeld van onschuldig bloedvergiet, de cyclus 

van duivels kannibalisme. SEPTUS gooit hierbij heel wat vuur op de kolen. En zie hier, de 

pilaren van de vlees-industrie, die ook tegelijkertijd de pilaren zijn van de medische markt. 



KAZAL is dus een schok-implantaat, wat voor angst zorgt om zo de mens in de gevangenis 

te houden. Het KAZAL-implantaat moet eerst uitgeschakeld worden om te kunnen 

ontsnappen. Anders wordt je levend gevild of verbrand. De zonde tegen de Heilige Geest 

moet overwonnen worden. KAZAL is een gevangenis-wacht die verslagen moet worden. 

De zonde tegen de Heilige Geest kan zich manifesteren als de beker van Christus en de speer 

van Christus. Ook kan het zich manifesteren als een mes, de kris van Christus. 

De boze geest 'MAUS', een duitse geest, bewaakt de gehele bloedlijn van christussen in de 

oudheid. 'MAUS' zorgde ervoor dat stap voor stap het vergieten van het bloed van de boze 

geesten werd omgeruild voor onschuldig bloedvergiet, door hele slinkse theologische 

streken. 

HALLELU-YAH betekent het prijzen van YAH, de maangod, de god van de schrift, van 

mensen-eer. HALLE-HAVAH is dan de oorspronkelijke paradijselijke vorm van 'de hel van 

de moeder gnosis'. 

'MAUS' is dus degene die voor een omschakeling heeft gezorgd, met alle gevolgen daarvan, 

want dit bracht een hele ketting-reactie in werking. 'MAUS' zit hoog op een troon, als een 

standbeeld. Deze vampiristische streek bracht het immuniteits-systeem van de mens neer, 

zodat de mens vatbaar werd voor allerlei afgoden. 'MAUS' troont in het valse paradijs, 

tezamen met een hele boel andere clowns. 

Hij zit hoog in zijn paleis, waar hij zijn scripts schrijft voor de mens te volgen. Die scripts 

worden in de hoofden van de mensen geplant. Dit moeten zij navolgen. Hierdoor zet hij ze 

tegen elkaar op, en vergieten ze onschuldig bloed. Door dit bloed krijgen ze dan een schijn-

veiligheid, en worden ze beloond. 

Door de EE-sleutel kunnen we overal waar 'Jezus' staat 'Adam' of 'David' neerzetten, zodat 

het NT ineens wordt tot esoterische schatten van het OT. 

MAUS is de dood van Christus, scheiding in de grondtekst. Het is de dood van het offerdier. 

Hier is de verbinding tussen Christus en de leeuw, het beeld van de dood. In Egypte was dit 

Sekmeth, het oog van Ra, de godin van genezing en van de oorlog. Het EE vertelt dat 

ADAM aan het leeuwenkruis stierf. 

De vrouw stond oorspronkelijk voor de tucht, het wapen, jachtgerei. In de grondtekst in 

Genesis 3 waar Adam en Eva tot de vrucht komen om dit te eten, gaat het daadwerkelijk om 

het slachten van jachtprooi. Daarna wordt het woordje ASAH gebruikt, wat offeren betekent. 

Dit was waardoor zij tot naaktheid kwamen. In de vertalingen staat vaak dat ze toen 

ontdekten dat ze naakt waren, door hun vergaarde kennis, maar YADA betekent in het 

Aramees eenwording tot één vlees. Naaktheid betekent openbaring. Juist door de Levitische 

offerdienst, de ASAH, werden zij naakt, oftewel kwamen zij tot openbaring, omdat de vijand 

was verslagen. Zo kregen zij ingang tot de onderwereld. Hun ogen waren geopend, maar in 

de grondtekst waren fonteinen geopend, hun hoofddelen, hun geslachtsdelen, YAN, YA'AN. 

Stenen, zegels, werden geopend. 

Dit gaat dus om twee stammen in de grondtekst. Dan komen zij tot de CHAGOWR, riemen, 

gordels, wapenrusting, jachtrusting, de heilige gebondenheid, wat in de diepte de Heilige 

Vreze is (CHGR). De riemen van ALETHEIA is deel van de Efezische wapenrusting, wat 



ook een jachtuitrusting is. ALETHEIA is hetzelfde als AMEN in het Hebreeuws, wat 

bevestiging betekent, getuige, de moederborst, de stevigheid, vastheid, zekerheid, 

gevestigdheid van de moeder. Ook de PNEUMA leidt tot ALETHEIA in de evangelieen. 

Het werk van de pneuma, die door ALETHEIA is uitgezonden, is om ons terug te brengen 

tot ALETHEIA, tot de moederborst, tot de Heilige gebondenheid en de Heilige Vreze, als 

een jachtuitrusting. Vaak wordt ALETHEIA heel selectief in waarheid vertaald, en dan als 

ALETHEIA PASE, de volle waarheid, waar de Geest naartoe leidt, en in de Efezische 

jachtuitrusting komt dit voor als 'de gordel der waarheid'. 

Later manifesteert de Heilige Vreze dan heel duidelijk in ADAM. In de grondtekst krijgt 

ADAM een visioen in naaktheid. Naaktheid betekent het hebben van visioenen, openbaring. 

Naaktheid is een metafoor. EYROM, naaktheid, is ook tucht en kunde. ADAM probeert zich 

te verbergen, probeert te ontsnappen, CHABA, wat in diepte betekent 'komen tot de 

moederschoot, tot de moederborst, om zich te warmen', CHABAB. In het Aramees is dit de 

opslagplaats, de plaats waar prooi wordt verslonden en verwerkt. Ook is CHABA in 

verschillende vormen verbonden aan het hard worden. CHABA betekent ook als het komen 

tot een geheime, als verboden, plaats. Dit is de plaats van het zwellen door honger, door 

vreze, door gebondenheid, als een bewapening. 

In de Griekse mythe van de Gorgonen bewaken zij de boom van de gouden appels, en wie 

hen zag veranderde in steen. Gorgonen bewaken dus ook de wapenrusting, dus dit verklaart 

waarom Adam hard werd. De Gorgonen hadden een dualistische macht als de dubbele slang 

(Coatlicue), vanaf hun linker kant vloog het bloed om te doden, en van hun rechterzijde daar 

vloog het bloed om te redden (Vergelijk het Bloed van Christus). De Gorgonen bewaakten 

Tartarus, de hel, en ze waren oude godinnen van wijsheid (Libië). Dus 'veranderen in steen' 

door de Gorgonen kan betekenen dat ze je te grazen nemen, of dat je hen daadwerkelijk 

verslaat, en dat je daardoor hard wordt, oftewel wordt bewapend. Medusa, één van de 

Gorgonen, is een Griekse vorm van JOM, een beeld van Jezus Christus. Zij heeft haar als 

slangen, en een ieder die haar ziet veranderd in steen, ten goede of ten slechte. Dit is dus een 

grote test. Perseus versloeg haar door tot haar te naderen via het zien van haar 

weerspiegeling in zijn schild. Medusa werd door hem onthoofd. Het hoofd van Medusa 

kwam toen op een schild terecht, om daar een deel van te worden. Schild, THYREOS, 

betekent ook net, een onderdeel van de Efezische jachts-uitrusting. 

Adam bereikte dus de Chagowr, dat was de riem, de slavernij, wat in zijn wortels ook 

betekent vrees en beven. Ook dit deel heeft parallellen in het verhaal van Hercules. Hercules 

moest de leren riem van de Koningin van de Amazones, Hippolyte, stelen. Dit was de gordel 

van Ares, de oorlogs-god, haar vader. Hippolyte wilde hem de riem wel geven, maar de 

andere amazones viel hem aan, dus er was een oorlog voordat hij deze wapenrusting zou 

ontvangen, om gewapend verder te gaan. In de Hebreeuwse teksten zien we dat na Adam de 

riem bereikt, de jachtuitrusting, hij wordt gedreven naar het oosten van de tuin, maar het 

betekent letterlijk 'eeuwige slavernij' (mikkedem legan). 

Aletheia is heilig bewustzijn en geheugen. Vergetelheid, de paradijselijke afgrond, het 

zevende zegel, Alalathe, wat een verkeerde transliteratie had in Hebreeuwse mythe als Lilith 

en in Griekse mythe als Lethe, is hier nauw aan verbonden. Dit was in Hebreeuwse mythe de 

eerste vrouw van ADAM, die zich niet aan de man onderwierp. Alalathe wordt in Genesis 1 

in het eerste scheppingsverhaal in de grondtekst besproken als de NEQEBAH, de eerste 



vrouw, de piercer. De zegels zijn ervoor om terug te leiden tot dit zevende zegel, Alalathe, 

waar ook AMOWC en ISSASCHAR een beeld van zijn. 

ZEKER is de man in het eerste scheppingsverhaal van Genesis 1. Hij staat voor het geheugen 

wat doorstoken moet worden door de NEQEBAH, om zo in contact te komen met de 

paradijselijke afgrond, de vergetelheid en leegte, ALALATHE. ZEKER was de eerste 

ADAM, die onderworpen leefde aan ALALATHE. In het Aramees ZEKER is DEKRA, wat 

ook weer mannelijk geslachtsorgaan betekent. De DEKRA hadden geen spieren die over 

vrouwen heersten. In het EE is er de Atlantische transliteratie 'karsuik' hiervoor gebruikt, 

maar dit is slechts een Atlantisch zegel. Heden ten dage worden het elven of hermafrodieten 

genoemd, ook nauwverbonden aan de eeuwige jeugd. Maar al deze afleidende transliteraties 

moeten worden herleid tot de DEKRA. Ook deze schepping wordt vernietigd door de 

zevende dag, door een oorlog, vanwege een soort val. HAVAH, EVA, kwam toen om de 

man weer terug te leiden tot ALALATHA. De man kwam tot de onderwereld, om strijd te 

voeren en te jagen, want er waren vele boze geesten die hij moest overwinnen. Hierin is het 

belangrijk om terug te komen tot ALETHEIA, de heilige riem, de Heilige Vreze. Door 

DEKRA kan deze relatie hersteld worden, door de oorspronkelijke man. 

Wie Jezus ziet, versteent onmiddellijk. In het paradijs was dit de Gorgoon Medusa. SEPTUS, 

de Geest, was een andere Gorgoon. Nu, dit was een grote test. Wie zou overwinnen zou hard 

worden als het ontvangen van de jachtuitrusting. Het zou moeten leiden tot de Heilige Vreze. 

Gorgonen waren monsters in het paradijs die de mens moest verslaan. Deze Gorgonen 

werkten met het bloed, LAZAR, om te doden en te redden. In David, AAN, zouden de 

Gorgonen verslagen worden. 

PNEUMA leidt dus tot ALETHEIA, het paradijselijke geheugen en bewustzijn. Dit is een 

belangrijk gestolen vers in de evangelieen. Dit werd opgesloten in Johannes 16 : 13. In I 

Petrus 1 : 22 staat een ander gestolen vers, dat de PNEUMA leidt tot de gehoorzaamheid, 

onderwerping aan ALETHEIA, aan de paradijselijke zintuigen. Dit is wat de DEKRA 

uitbeeld, als zijnde onderworpen aan de Heilige Vreze en Gebondenheid. 

Adem was gemaakt voor de mens om de mens gebonden te houden aan de afgod van de 

lucht. In het paradijs leefde men door het heilige zaad. 

I Petrus 1 

23 als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. 

 

Hier wordt gesproken over eeuwig zaad. Zaad is SPORA in het Grieks, wat ook scheiden 

betekent, onderscheiding. Dit komt van SPAO, spasme, een wapen trekken. Zaad is het zesde 

zegel, de stam REUWBEN. ADEM, Geest, probeerde het zaad te stoppen. Daarom moest 

Iyowb, als de stam ZEBULUN, strijden tegen ADEM, Geest. ADEM, Geest, moest sterven, 

gebonden worden, want het hield mensen afhankelijk aan de luchtgod. IYOWB moest 

komen tot het paradijselijke zaad, tot het bittere bloed van de vijand. In die zin was IYOWB 

een soort OT messias, als een voorbeeld. Veel van het NT was gestolen van het boek van 

IYOWB, en verdraaid, misvertaald, neergezet, om zo de IYOWBITISCHE gnosis van de 

stam ZEBULUN verborgen te houden. 



 

In het paradijs leefde men door heilige spasme, als het trekken van een wapen. Dit is de 

Griekse definitie van zaad, van het zesde zegel. SPASME is verbonden aan hoe het 

geslachtsorgaan werkt, als bouwstenen van het lichaam. SPASME is hoe het hart werkt. Dit 

kun je niet onder controle houden, en werkt door de hogere natuur. In heilig SPASME verlies 

je jezelf. Het zaad geeft visioen, als de betekenis van de stam REUWBEN, het kind van 

visioen. ADEM houdt dit tegen. Dit is waarom veel oordeels-profeten door vormen van 

ademnood heen gaan. Dit is tot de opwekking van het eeuwige zaad.  

 

ADEM is een soort steroide die mensen opblaast. Wij worden in het paradijs geboren door 

SPORA, door onderscheiding en visioen. Dit is een proces. Als wij in het paradijs geboren 

willen worden dan MOETEN wij kennis krijgen van de hogere natuur, en van de vijand. Als 

wij vijanden worden van de eeuwige kennis, dan is alles verloren. Velen die ADEM 

aanbidden, de Geest, leven als vijanden tot de eeuwige kennis. Zij hebben de ADEM, de 

Geest, gebruikt om de eeuwige kennis te doven. Dit brengt onherroepelijk schade aan de ziel, 

zoals de daad van de zondeval dit deed. 

 

I Johannes 4 

 

6 Wij zijn uit de hogere natuur; wie de hogere natuur kent (gnosis), hoort naar ons; wie uit de 

hogere natuur niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de PNEUMA, eeuwig 

zaad, van ALETHEIA en de geest der dwaling. 

 

Door het kennen horen wij, en zijn wij van ALETHEIA, door het eeuwige zaad, afhankelijk 

van Haar, en niet meer van ADEM. Het eeuwige zaad wekt de gnosis in ons op, om onze 

zintuigen te openen, tot verbinding aan ALETHEIA. Hierdoor worden wij onderworpen aan 

ALETHEIA, om onze DEKRA natuur, van de oorspronkelijke man, te herstellen. Dit was de 

eerste ADAM in het eerste scheppingsverhaal, van Genesis 1. Deze man was gepierced door 

de eerste vrouw, de eerste EVA, ALALATHA, wat een valse transliteratie had in de 

Hebreeuwse mythe van Lilith, en in het Grieks Lethe. ALALATHA heeft het Lilith-zegel 

verbroken. 

 

I Johannes 5 

 

6 Dit is hij, die gekomen is door zaad en bloed van de vijandelijke prooi, IYOWB (als OT-

Messias), niet slechts met zaad, maar met het zaad en met het bloed van de vijandelijke 



prooi. En de PNEUMA, het eeuwige zaad, is het, die de getuige draagt, omdat de PNEUMA 

het bezit van ALETHEIA is. 

 

Ook hier brengt de PNEUMA tot ALETHEIA, het hebben van een getuige, getuigenis. We 

zien hier dat ALETHEIA op PNEUMA rijdt. PNEUMA is Haar strijdwagen of jachtwagen, 

of beest. De Getuige is in historisch verband, als geheugen, of in wettelijk verband, als 

geweten, als oordeel. 

 

Openbaring 22 

 

17 En de PNEUMA en de Amazone zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie 

dorst heeft, kome, en wie wil, neme het zaad van de baarmoeder om niet. 

 

Hier zien we weer PNEUMA en ALETHEIA, om de mens terug te brengen tot het 

paradijselijke zaad. PNEUMA is ook een voertuig in Openbaring om tot deze dingen te 

leiden. ALETHEIA rijdt op PNEUMA, het beest, het eeuwige zaad, en de oordeels-profeet 

buigt voor haar, onderwerpt zich aan haar. Zij leidt hem tot het bloed van de vijandelijke 

prooi. Ook deze verzen waren gestolen van het boek van IYOWB, van de stam ZEBULUN. 

De PNEUMA leidde IYOWB in het boek Openbaring tot het Heilige Jeruzalem, tot de 

eeuwige wildernis, als een beeld van de Amazone ALETHEIA. Zij voerde hem tot de 

dronkenschap van het bloed van de vijandelijke prooi. De rechtvaardigen verheugen zich in 

het bloed van de vijandelijke prooi en wassen hun voeten in het bloed van de vijandelijke 

prooi in Psalm 58. 

 

Openbaring 19 

 

10 U en uw stam hebben het getuigenis, de Getuige, van IYOWB. Aanbid de hogere natuur. 

Want het getuigenis, de Getuige van IYOWB bezit de PNEUMA, het eeuwig zaad, van 

profetie. 

 

Dit gaat weer over ALETHEIA, als het hebben van een Getuige. 

 

Openbaring 14 



 

13 En ik hoorde een stem uit het paradijs zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de hogere 

natuur sterven, van nu aan. Ja, zegt de PNEUMA, dat zij rusten van hun moeiten, want hun 

werken volgen hen na. 

 

Hier komen zij tot ALALATHE, de Heilige Leegte, Rust, wat ook een oorlog is. Dit heeft te 

maken met het toetsen, het heilige worstelen en verzetten. 

 

Openbaring 12 

 

17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de 

overigen van haar zaad, die de geboden van God bewaren en het getuigenis, de Getuige van 

IYOWB hebben. 18 En hij bleef staan op het zand der zee. 

 

De draak vecht tegen het heilig zaad, tegen hen die onderworpen zijn aan ALETHEIA en 

haar gehoorzamen. 

 

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van de buffel, en door het woord van hun 

getuigenis, Getuige, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, 

verheugt u, gij paradijs en wie daarin wonen. 

 

Door ALETHEIA wordt de vijand overwonnen. 

 

3 Johannes 1 

 

4 Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen door ALETHEIA 

wandelen. 

 

Romeinen 15 

 



8 IYOWB was een slaaf van de besnijdenis, tot ALETHEIA, in de hogere natuur. 

 

2 Korinte 13 

 

8 Want wij kunnen niets tegen ALETHEIA beginnen, maar wel voor ALETHEIA. 

 

Efeze 4 

 

20 Maar gij geheel anders: gij hebt IYOWB leren kennen. 21 Gij toch hebt van hem gehoord 

en zijt in hem onderwezen, gelijk ALETHEIA is in IYOWB. 

 

Het boek Openbaring is gestolen van het boek van IYOWB, van de stam ZEBULUN. 

Openbaring is het tweede boek van IYOWB, als ZEBULUN II. Romeinen is ZEBULUN III. 

Alhoewel Korinte tot de ASER boeken behoort, kan Korinte in zijn geheel (I en II) ook 

behoren tot ZEBULUN, als ZEBULUN IV, het vierde boek van IYOWB. 

 

Het hele Jezus verhaal komt er eigenlijk op neer dat dit in de diepte van de grondtekst gaat 

over het mannelijke geslachtsorgaan waarvan de mens was gemaakt in het paradijs, en dit 

moest gevuld worden met bloed, het vergoten bloed van de vijandelijke prooi, van 

bijvoorbeeld de buffel, het beeld van mannelijke suprematie, en het bloed van de Leviathan, 

van boze geesten in kippenvorm en hanenvorm. Hierdoor stroomt dan ook het eeuwige zaad, 

PNEUMA, tot gehoorzaamheid aan ALETHEIA, de heilige Vreze en Gebondenheid. Dit is 

ook waar de DEKRA voor staat. 

 

DEKRA-PNEUMA-ALETHEIA 

 

Het evangelie is dus het in werking stellen van het paradijselijke lichaam, dat de mens weer 

gaat leven door het eeuwige zaad. 

 

Het zesde zegel heeft dus te maken als zaad-visioen met ALETHEIA, onderscheiding, 

geheugen, bewustzijn, en het zevende zegel met ALALATHE, de vergetelheid. Dit is hoe de 

mens leefde in het paradijs, levende van het visioen-brengende zaad, vanuit de vergetelheid, 



de paradijselijke afgrond. Dit werd vervangen door de long, Jezus Christus, die ons 

afhankelijk maakte, gebonden, aan de lucht, adem, de Heilige Geest. Dit kunnen wij dus 

alleen overwinnen als wij terugkeren tot ALALATHE-ALETHEIA. Dit werkt niet door 

spieren, maar door tepelachtige stof en genetalische stof, vruchtbare stof. Dit komt voort 

vanuit de honger, niet de hebzucht. ALALATHE, de heilige leegte, de heilige stilte van de 

wildernis, is nauwverbonden aan de honger, het zegel van het zwarte paard, JUDAH. Zij 

berijdt dit paard. 

 

Sommigen van de oorspronkelijke DEKRA mannen rebelleerden tegen het gezag van 

ALALATHE, de heilige Amazone, en probeerden over haar te heersen. Dit was de val van 

de eerste Adam. Op de zevende dag, de rustdag, de dag van de leegte, nam ALALATHE 

wraak. Deze dag was in de grondtekst verbonden aan een oorlog, als een dag van 

vernietiging. Er was een valse transliteratie waardoor het sabbath werd genoemd, waardoor 

de zaterdag, SATURNUS, ging heersen. Oorspronkelijk was de zevende scheppings-dag de 

dag van de wraak van ALALATHE. Op deze dag kwam de paradijselijke afgrond om alles 

op te zuigen en te vernietigen in de leegte. De schepping ging verloren. Daarom kwam er een 

tweede schepping, in Genesis 2. De eeuwige rust, de eeuwige oorlog, is dus opgeborgen in 

de zevende dag, de dag van ALALATHE, wat in de grondtekst een eeuwigheid is, geen 

letterlijke dag. 

 

ALALATHE was de boom, tuchtplaats, van intuïtie, de oer instincten, de boom, tuchtplaats, 

van inspiratie en profetie. Ze was de cyclus van de vruchtbaarheid, de menstruatie van de 

hel. In haar was het eeuwige leven. Ze probeert om terug te komen aan de oppervlakken, op 

zoek naar kinderen om ze in te wijden in de oude mysteriën. Ze is ook de oproep om terug te 

keren naar de kindertijd, en zij zal kinderen beschermen tegen de economische spelletjes van 

het patriarchische volwassen systeem, de financiële waanzin. ALALATHE buigt niet voor de 

man, maar doorboort hem om hem te initiëren, zoals haar oorspronkelijke betekenis was als 

de Neqebah. Ze is er om zijn diepere geheugen, ALETHEIA, aan te wakkeren. Adam was 

bereid om deze profetische boom benaderen, als de oorspronkelijke DEKRA. Gnostisch 

gezien was er de Oorlog van ALALATHE, waarin de eerste Adam probeerde ALALATHE, 

Neqebah, voor hem te laten buigen. Neqebah vluchtte, en er was een dag van vernietiging, de 

dag van ALALATHE, van het terugkeren van de paradijselijke afgrond. DEKRA was een 

eerdere Adam, als een behemah, een wilde. Dus er was ook een val van DEKRA, de eerste 

Adam, omdat hij probeerde om te heersen over de vrouw. Dat was de ware bron van alle 

problemen. De boom, de tuchtplaats, was in wezen een manier om evenwicht terug te 

brengen, en om de kinderen te brengen in een nieuwe schepping. Het lijden was bedoeld om 

de diepere betekenissen te openen en verbinding te maken met verloren delen van de 

onderwereld. Het was de verdieping van de frequenties. 

 

Als er enig kwaad was, dan was het het kwaad van Dekra tegen Neqebah, in een poging om 

haar te laten buigen voor hem, zodat hij kon heersen over haar. In die zin had Dekra gegeten 

van een zeer slechte vrucht, in het eerste scheppingsverhaal, toen hij probeerde zijn moeder, 

moeder aarde, te vernietigen. DEKRA moest tot dienstbaarheid komen als gevolg, en dit was 

de reden waarom het element van de slang werd gebruikt, als een manier om het touw, de 



ALALATHE van de vernietiging te beschrijven. De derde dag van de schepping was in de 

grondteksten de dag van de kinderen. Het was allemaal om de dreiging van het patriarchale 

tijdperk uit te roeien. De vierde dag betekende 'wet' in zijn wortels, en vertegenwoordigde de 

boom van de kennis en onderscheiding van goed en kwaad, waarin de mens moest worden 

gebonden, in ALETHEIA. Vanaf hier kwam ALALATHE voort, als een apparaat van straf 

en beloning. Ze was een rechter, een wapen, en werd gemaakt zodat de mens zich aan haar 

kon onderwerpen. De tweede dag was 'de dag van vuil', en het vuil was goed om de vijfde 

dag voort te brengen, dat was de dag van de honger, de Dag van Tantalos. De honger-wezens 

leefden in armoede, in de woestijn, maar dicht bij de natuur, en ze hadden niet de 

opgeblazenheid van de patriarchale bedreiging. Ze waren minimalisten, en ze waren op 

grond van de wet van ALALATHE, de vierde dag. DEKRA was de vernietiger van de wet 

van ALALATHE en maakte zijn eigen. De zevende dag was de toorn van ALALATHE, 

waaruit een nieuwe schepping kwam voort, het tweede scheppingsverhaal. 

 

Het Oude Testament moet worden gezien als een esoterische, allegorische gids door de 

onderwereld. De zesde dag was de dag van de jacht. Hier was de mannelijke opstand tegen 

de wet van ALALATHE, de hogere Amazone, en door de zevende dag kwam er een tweede 

scheppingsverhaal, het verhaal over de boom der kennis, dat is over de manier waarop het 

mannelijke zijn weg terugvindt naar de oorspronkelijke Amazone van de hogere natuur. Het 

is een allegorie die deze reis door de eeuwen heen beschrijft, de achtste dag. En door de val, 

het afdalen in de onderwereld, komt men tot de negende dag. In elk tijdperk is er een 

patriarchale bedreiging tegen vrouwen, en elk tijdperk houdt zich hier mee bezig op zijn 

eigen manier. Net als in de dagen van Noach, waar de nephilim, mannelijke reuzen, 

regeerden, kon de vloed worden gezien als de wraak van de Amazones van de hogere natuur, 

wat hun menstruatie betekent. In de tiende dag kan MOSY, als de stam JUDAH, gezien 

worden als de hersteller van de wet van ALALATHE. In deze scheppings cyclus van tien 

dagen zal de oorspronkelijke, heilige Amazone haarzelf altijd laten gelden. De man, die 

voortkwam uit haar en die gewoon een ander deel van haar Wezen is, keert terug naar haar. 

En dit alles door de kracht van Nachash, het orakel, dat sommigen de slang noemen, maar 

die in haar diepte een touw is, of Ixtab, de Maya-godin van het touw, de godin van de 

gehangenen. Het is een verleiding die niemand kan weerstaan. We zijn gedreven tot de 

hangpaal, als een terugkeer naar de wet van ALALATHE, de oorspronkelijke hierarchie van 

de heilige matriarchie, de oorspronkelijke vruchtbaarheids cyclus. Hieruit stroomt de heilige 

melk om pelgrims te maken, een adept in de mysterieen van de Amazones van de hogere 

natuur. Esoterisch gezien is elke val een diepere initiatie hierin. In de Azteekse mythe was de 

maand Tlaxochimaco de maand van uithongering en honger om de heilige Amazone te 

benaderen. Deze periode loopt parallel met de vijfde dag (periode of tijdperk) van de 

schepping, de Dag van Tantalos. Het is ALALATHE die Haar lichaam openstelt wanneer 

men meer wil weten over de gnosis. En al Haar naaktheid is gewoon Openbaring en bedoeld 

om te initieren. In deze is zij te vergelijken met de veel-borstige Artemis van Efeze (Diana) 

of Moeder Maria. Het is slechts door de afdaling in de hel dat we Haar kunnen kennen, waar 

we alle verborgen, geheime kennis kunnen ontsluiten. Het geheugen, DEKRA, is er, maar 

moet doorboort worden, tot het herstel van Neqebah, het oorspronkelijke vrouwelijke, 

ALALATHE. We zien de Neqebah in de vorm van Nachash, het orakel, terug met een 

nieuwe poging om te communiceren met de man. In die zin is ze een heilig communicatie-

apparaat, als de boom, tuchtplaats van profetie. Door deze communicatie is er vernietiging en 

herschepping, zoals wanneer de vuile wateren (mayim) waren verdeeld, een plek ontstond, 

nieuw land, waarop de kinderen kunnen spelen. De tiende dag of periode van de schepping 

kreeg zijn hoogtepunt in de Davidische Mythes die esotherisch gezien de opkomst van de 

oorlogen van ALALATHA, waaronder de gladiatoren van ALALATHA werden opgeroepen. 



Wanneer ALALATHE op ons jaagt, doorboort en markeert zij ons. Zij brengt ons terug naar 

de zesde dag, en dan naar de derde dag, de dag van de kinderen. Dit is de dag van Zera, wat 

niet alleen zaad, kinderen, betekent, maar in zijn wortels ook betekent : verstrooiing. 

 

De Solomonische Merkteken van ALALATHE is het merk van de gebondenheid aan de 

heilige Amazone van de hogere natuur, de oorspronkelijke betekenis van de hel, als een 

vruchtbaarheids-merkteken. Het is het teken om verder toegang te hebben in haar. In de 

joodse Mythe en gnosis waren er drie engelen, die ALALATHE terugbrachten naar Adam. 

ALALATHE had deze engelen gemaakt als een teken van gebondenheid voor een ieder die 

deze engelen als een merkteken, piercing, droegen. Deze drie engelen waren de belichaming 

van het merkteken van ALALATHE : Senoy, Sansenoy en Semangelof, drie keer S, SSS. Dit 

waren de engelen van het medicijn, zodat het merkteken in de diepte genezende kwaliteiten 

had. Ook Eva was een machtig medium in het brengen van Adam terug naar ALALATHE, 

en ze ook kan worden gezien als het merkteken van de Moeder van Beesten. 

 

Het beest in het Iyowbitsch-Messiaanse boek Openbaring kan ook vertaald worden als een 

wilde, dat is het oorspronkelijke onderdrukte tijdperk van de matriarchie, als een vrouw 

rijdende het beest. Er is een beeld van het beest, het woeste leven, wat moet worden 

aanbeden. In de wortel teksten betekent dit beeld lege ruimte, niets, als een ruimte van 

onthechting. Het was de situatie voor het eerste scheppingsverhaal, zoals de tiende dag wacht 

om weer over te schakelen naar de eerste dag. In deze apocalyptische situatie moest men het 

merkteken ontvangen of sterven. In de wortel teksten werd gezegd dat mensen met Sophia, 

wijsheid en interpretatie, uiteindelijk zouden stemmen voor de wilde (beest). Het is duidelijk 

hoe dit door het kerkelijke systeem werd verworpen, maar dat het valselijk werd 

getranslitereerd tot het boeddhisme, in hun reis naar leegte, waarin de sleutels van de 

verlichting kunnen worden gegeven. Salomo is in deze een initiator, als de bron van Mimir. 

Sophia is de droom interpretatie en de interpretatie van visioenen, als de vloed wachtende op 

de top van de boom (tuchtplaats), de menstruatie van ALALATHA. Ze wacht hier voor 

tijden, totdat zij weer wordt vrijgegeven door de wijzen. Zij is de zus van ALALATHA. 

 

De vrouw op het beest met zeven hoofden is op weg naar het achtste hoofd, de achtste 

scheppingsdag, waar de oorspronkelijke Amazone is herenigd met Adam. Dit zal gebeuren 

door middel van Sophia, interpretatie. SOPHIA is een gnostische uitdrukking voor 

ALETHEIA, verbonden aan de boom van kennis, de boom van verlichting. Dit moet dan 

juist ook getranslitereerd worden tot verduistering. Dan leidt het tot de tien horens die de 

heerschappij nemen, die de tien teruggekeerde dagen van de schepping uitbeelden. De tiende 

dag is weer de dag van de afgrond, waar het merkteken tot geleid heeft, naar de grote leegte, 

ALALATHE, de bron van Mimir. De vrouw kan niet zomaar worden bekeken als een 

negatieve kracht, want in de grondtekst is zij ook de vrouw van de geheime leer (musterion). 

Ze wordt beschreven als de moeder van vuiligheid en mysterie, te vergelijken met de 

Azteekse Godin van Zonde, Tlazolteotl, die niets anders was dan een godin van 

rechtvaardigheid. Ze zijn dualistische goden. De kracht van het Azteekse pantheon was altijd 

de dualiteit, zoals in deze problemen kunnen worden opgelost, mysteries kunnen worden 

uitgelegd, en negativiteit en zonde zou kunnen worden omgezet, als een vuil eter. In de 

wortel teksten werd deze vrouw bewonderd door degene die deze visioenen had, Johannes, 

IYOWB. Er was iets geschreven op haar voorhoofd als een merkteken, wat in de wortel tekst 

niet alleen zegt : de moeder van de geheime doctrine, maar ook de moeder als de bron, de 

oorsprong, het moederland (meter). Het mysterie van de Hoer van Babylon was juist dat ze 

een dualiteit was, van Syncretisme, de bewaker van de geheimen, de wortel teksten en de 

esoterie daarvan. Ze was de tester, als houder van het merkteken. Daarom kan ze gezien 



worden als de dag van Tlazolteotl, de vierde dag van het recht. Ze had het vuil geschapen, ze 

had het merk gemaakt, en ook de oplossing. Daarom was ze een belangrijke rol in de cyclus 

van ALETHEIA (Sophia). 

 

De vrouw in haar herstelde vorm, ALETHEIA, Sophia, is de piercer, door ALALATHA, om 

ons bewust te maken van de diepere interpretaties door synthese. Het is het werk van de 

wever. In deze kunnen we eindelijk een vaste grond in de hel vinden. 

 

Het merkteken, de piercing, kan worden gezien als een heilige inspirator, een apparaat van 

communicatie en recht, zoals de bewaker van de hel. Het merkteken is bedoeld om de 

dualiteit in ons, de synthese te brengen. Coatlicue is de Azteekse tweekoppige Godin van de 

Jacht, als de poort naar de onderwereld, en daarom bewaakt zij de zesde dag, de dag van de 

jacht. Het merkteken kwam tot proporties toen MOSY, als de stam JUDAH, de Wetten van 

ALALATHE ontving in twee tabletten, en waar hij de horens, of stralen van licht ontving in 

de grondtekst. Deze horens staan voor de scheppings-cyclus van tien dagen. Ook de dualiteit 

van de ark van het verbond verwijst naar deze, als een apparaat om de communicatie te 

hebben met de oorspronkelijke, heilige Amazones.  

 

In het Messiaanse boek van Efeze wordt de riem beschreven als de gordel van de waarheid, 

dat is de Amazone Aletheia in de esoterische gnosis, wat ook in de grondtekst staat. De 

borstplaat van Justitie is de Godin dikaiosune. De Godin Pistis, Faith, is in de wortel teksten 

een loon-stelsel of loon-cyclus om verder te komen. Zij wordt beschreven in het boek Efeze 

als schild. Dit betekent ook net, visnet. Dit zijn jachttrofeeen. Juist door het herstel van de 

loon-cyclus wordt de jacht en de visserij hersteld. 

 

De Godin die het beest reed met vele hoofden was Meter in de grondtekst, het moederland. 

Ze wordt ook wel de Grote Stad (Polis Megale) genoemd, als een civilisatie, wat in de 

wortels betekent : Streng, verwonding. In de verwarring en de chaos wat het beest brengt zal 

er ook de strakke orde komen van de Godin. Te drinken uit haar beker van vuiligheid 

betekent interpreteren, en worden tot een geinitieerde in haar mysterieen. De splitsing van de 

Zee van MOSY, JUDAH, zou kunnen leiden tot de wildernis die het beloofde land verborgen 

hield, het land van ALALATHE. In deze zee was er een dimensionale verschuiving gaande 

in de onderwereld, waardoor ze dieper kwamen. Het eiland van ALALATHE leidt terug naar 

haar bron, ALETHEIA, Sophia. Zij heerst over de tweede dag, de dag van de vuiligheid, het 

eeuwige zaad, als de Openbaring. De eerste dag, de dag waarop de dualiteit werd gemaakt, 

was de dag van Meter. Alles was verdeeld in de tijd, en dat is waarom ze de godin van de tijd 

werd. 

 

De tiende dag is de dag van de afgrond, het tijdperk van de oorlog, geregeerd door Polis, 

Jeruzalem, wat de wildernis is met een strenge civilisatie. Het is waar de eeuwige oorlogen 

van ALALATHE worden hersteld. De Sleutel van Salomo kan worden gebruikt om de zesde 

dag, de dag van jacht, de tempel van Coatlicue te openen. Dit om de balans tussen jacht en 

oorlog te herstellen, als de twee dienaren van de wet, om de heilige loon-cyclus te herstellen. 



 

De vrouw was het krijger-deel van het mannelijke. Het tijdperk van Mercurius begon waarin 

DEKRA, de allereerste Adam, de eerste Eva, Neqebah, beroofde van haar cyclische 

vruchtbaarheid. Ze vluchtte, want ze wilde geen slaaf zijn van de man. Zij was namelijk het 

beeld van de tucht en de oorlog. Ze zou zijn wapen en zijn strategische geest doorboren, hem 

tot ontploffing te brengen om hem te beschermen tegen het verlies van zijn jeugd. Ze moest 

hem open stellen voor de geheimen, om Haarzelf aan hem te openbaren als de 

oorspronkelijke, heilige Amazone. Maar DEKRA was hier niet open voor. In Mythe leidde 

dit tot de castratie van DEKRA, die door Mercurius bezeten was geraakt. 

 

Het mannelijke moet door het oorspronkelijke, heilige vrouwelijke, zijn wapen, doorboort 

worden om terug te keren naar zijn jeugd (geheugen), en de esoterische diepte ervan. Dit 

opdat hij zal niet heersen over zijn wapen door zijn gevallen mannelijke macht. Haar boom 

in het paradijs betekent de timmerman, de piercer, in de root teksten, want zij is degene die 

de man bouwt door haar initiaties. De gevallen mannelijke macht kon de heerschappij 

krijgen, omdat de man zijn kind deel saboteerde, dus het is belangrijk om terug te reizen naar 

de derde dag van de schepping, de eeuwigheid (tijdperk) van de kinderen. Het kind deel was 

altijd de tolk in het mannelijke, een vertaler, als een brug. 

 

In dit is het heilige Kind functioneert als een markering waarmee de oorspronkelijke, heilige 

Amazone communiceert met de mens. De kracht van de mens is een potentieel zeer 

gevaarlijke kracht die bedrieglijke illusies kan brengen. Dit is de reden waarom de mens 

moet blijven onder de heerschappij van de oorspronkelijke, heilige Amazone. Zo niet, dan 

zal wraak komen in de vorm van de oorlogen van ALALATHE. 

 

Kwik, Mercurius, is een verschrikkelijk vergif, veel gebruikt in de medische wereld, om de 

gevallen natuur van het niet-gebonden mannelijke te symboliseren, gescheiden van zijn 

oorspronkelijke, heilige Amazone deel en zijn heilige kind deel. Hierdoor leeft het 

mannelijke in de illusie van macht, controle en rijkdom. Maar de waarheid is dat hij is 

gecastreerd, verliezende zijn heilige visioen. De tepel vertegenwoordigde de menstruatie-

cyclus, ook bij de man. De spier vertegenwoordigde de Mercurische cyclus. DEKRA viel in 

de shabbat, het tijdperk van de slaap, omdat hij had gegeten van de mercurische vrucht, om 

de macht te krijgen over zijn vrouw. Dat was de belofte, maar het was een val, en hij viel in 

slaap, en de vernietiging van ALALATHA kwam over hem. Het mannelijke is nog steeds 

vaak in deze illusie-opwekkende slaap veroorzaakt door de mercurische slang. De 

oorspronkelijke, heilige Amazone is de enige uitweg, om zijn heilige kind deel terug te 

vinden. Hij moet herboren worden in haar schoot, in de achtste dag. De zevende dag, de 

toorn van ALALATHA, is in de wortel tekst de rustdag, vreugde en vernietiging. Het is een 

valstrik van de Godin aan degenen die proberen om haar te lessen, het induceren van slaap te 

misleiden. Dus hoe te transmuteren of breken door de mercurische sluier ? Het kan alleen 

door de menstruatie-cyclus. In dit is de godin van de Romeinse mercurische vruchtbaarheid, 

Juno, een potentieel zeer gevaarlijke kracht in de esoterische syncretische alchemie. Juno is 

de baarmoeder waardoor Mercurius de heilige, oorspronkelijke hiërarchie op de kop kon 

zetten. Ook de Romeinse godinnen van reinheid, Vesta en Hygeia, zijn een deel van deze 

cyclus. Vesta op seksueel gebied (maagdelijkheid, kuisheid), en Hygeia op medisch gebied 

(gezondheid, hygiëne), op basis van slaapverwekkend vergif (Mercurius), om de 

oorspronkelijke, heilige Amazones van het woeste, natuurlijke tijdperk weg te snijden. Deze 

potentieel gevaarlijke godinnen moesten Mercurius bekrachtigen. Dit zijn geesten van 

bedrog. ALALATHA maakt gebruik van de mercurische cyclus als haar wapens, zoals pijlen 



op haar boog, in oorlog en jacht. Het is een dodelijke dans. Als ze een verkeerde beweging 

maakt is ze dood, maar door ALETHEIA, Sophia, blijft ze gedisciplineerd. Ze rijdt de 

mercurische beesten als de Overwinnaar, Nike. We kunnen alleen maar komen door het 

mercurische labyrint door ALETHEIA, Sophia, als onze gids, en door de oorlogs-strategieen 

van ALALATHA. Het is een proces van het weven en door het ontvangen van de menstruele 

arsenaal. De mercurische sluiers in de tempel van ALETHEIA, Sophia, verschuiven als 

molens.  

 

Door de vergetelheid, het zevende zegel, ALALATHE, zie je dingen van een andere kant, als 

de spiegel van Hermes, of de rokende spiegel van Tezcatlipoca. Het brengt dualisme, en het 

brengt nieuwe polariteiten. Dit is hoe de dubbele Azteekse godin van het recht, Tlazolteotl, 

haarzelf vaststelt. Het ritueel van schuld is een proces van de verbinding aan de godin. In dit 

ze vernietigt ook echt zonde. En in dit opzicht zou de eeuwige verdoemenis moeten blijven 

als een alles-absorberende, transformerende veiligheids-macht, zodat ook zij het raadsel van 

Calvijn bewaakt, niet als in een letterlijk calvinisme, maar abstract, met een heel andere 

betekenis. In de esoterie en het syncretisme krijgt Calvijn plotseling weer waarde. De schuld 

is een manier die de godin gebruikt om onze aandacht te trekken en ons te laten hongeren 

naar gerechtigheid. In die zin zijn we Haar slaven van schuld, om bevrijd te worden door 

haar wetten. Dit kan alleen worden begrepen door de esoterie en het syncretisme. Daarom is 

de boom der kennis erg belangrijk, omdat het ons bindt aan een oorlog, als heilige 

gebondenheid, als een band die sterk genoeg is om ons te leiden naar buiten en veroorzaakt 

ALALATHE, vergetelheid, te stromen. Zowel angst en schuld is belangrijk om vrij te komen 

van controle-zieke valstrikken van het verstand. 

 

ALALATHE-ALETHEIA is de balans tussen vergetelheid en geheugen. Dit werd onttroond 

door de wil van Saturnus, El, Cronos en Moloch, het kinderen-eters. Zij werden later 

onttroond door het NT van Jupiter, Zeus, Jezus en Lucifer. 

 

In de diepten van ALALATHE liggen de schatten van Aletheia, waar vergetelheid en 

geheugen elkaar ontmoeten. Het eerste tijdperk was het tijdperk van de moeder, 

ALALATHE, en zij leidde de mayim, die betrekking hadden op de bronnen van de 

schepping. Ze waren gewelddadig, gevaarlijk, maar vruchtbaar zaad. Zij dienden Moeder 

Aarde, ze waren krijgers en jagers. Toen kwam de eeuw van Saturnus die dit demoniseerde 

min of meer, en in andere esoterische versies verborg hij ze gewoon. MAYIM werd 

gebonden in vergetelheid. Zij komt uit een diepe put en zal uiteindelijk weer dan stromen in 

haar Aletheia vorm. 

 

De verhouding ALALATHE-ALETHEIA is als de verhouding tussen de boom des levens en 

de boom der kennis. Dit is de verhouding tussen het zevende zegel, de paradijselijke afgrond, 

en het zesde zegel, het zaad, of liever gezegd het visioen wat daar uit voortkomt. 

ALETHEIA is het bewustzijn wat het zaad brengt. ALALATHE was de eerste Eva, en 

ALETHEIA was de tweede Eva. Omdat DEKRA, de oorspronkelijke man, zo problematisch 

was, moest deze terugkeren tot het kinderrijk, tot de derde dag, om hier geinitieerd te 

worden. ALALATHE en ALETHEIA moesten weer delen worden van de man. 

 



ALALATHE zou tronen in de hel, de kinder onderwereld, nogmaals. Ze zou tronen als de 

Tlazolteotl, de godin van de wet en verleiding. Hier zou ze haarzelf laten zien met haar vele 

gezichten als de originele zwarte moedergodin. 

 

De heilige vrouw is het wapen en de uitrusting voor de jacht van het mannelijke, gemaakt om 

het mannelijke te begeleiden en te bewaken. De aanpak van de boom van kennis was de roep 

om een heilige, eeuwige jacht en oorlog, waarin het mannelijke de oorspronkelijke, heilige 

Amazone nodig had. Het oorspronkelijke, heilige kind zou bemiddelen. ALALATHE, de 

heilige afgrond, zou het oordeel betekenen over het gevallen mannelijke wat de macht had 

gegrepen. 

 

Tlazolteotl, de dualistische godin van de Azteekse rechtvaardigheid, is terug te vinden in de 

dualiteit tussen het Oude en het Nieuwe Testament, die ze had gemaakt als haar 

voorhangsels. Het werd sluier Haar donkere, inheemse lichaam. In de evangeliën was Jezus 

die de beker vasthield, omringd door zijn discipelen, tot het vieren van het Heilig 

Avondmaal. Het was een bijeenkomst van mannen, de heersende patriarchie. Toch was het 

een set-up van Tlazolteotl om haar lichaam te beschermen. In de Apocalypse is het de 

Moeder God die de beker vasthoudt. Dit is het dualisme Tlazolteotl voor staat. Ze had een 

lust in het creëren van deze illusies om haar koninkrijk te beschermen. Toch moeten we onze 

weg terug weten te vinden. Ze markeert ze met schuld, met een eeuwige verdoemenis, om te 

leiden uit een valse heiligheid. Ze is cryptisch. In dit zal ze haar rechtssysteem onthullen. Het 

is een abstracte kunst. Het is een spel. Alleen esoterie kan de diepten van de putten van 

religie verklaren. Het is een werk van de alchemie en syncretisme. Ze troont in de Amazone 

portalen van Mexicaanse mythe, de Azteekse Sleutel, en alle andere landen zijn haar kleren. 

Haar lichaam is goed bewaard gebleven door de tijd heen, door haar dualistische valstrikken. 

Ze is een jager, een krijger en een valstrik-maker. Ze heeft goed en kwaad voor een reden, 

als een kunst. 

 

Adam was in contact met de entiteit die de originele vormen van eeuwige verdoemenis had, 

en dat was een positieve staat van genezing en piercen. Hel was in de oudheid een Godin, 

een Opperste Moeder Godin van de vruchtbaarheid, de gids van de doden. Eeuwige 

verdoemenis is een kaart voor de esoterische heiligen die voortkomen uit de Adamitische 

mysteriën. Ze krijgen eeuwige verdoemenis om gebonden te worden aan Haar. Het is de 

enige manier voor een christelijke esoterist om terug te keren naar de kindertijd en eeuwig 

leven. De martelaren kwam voort uit de eeuwige straf in het boek van de Apocalypse, en het 

was hun enige weg naar binnen. Het is alleen de pijn van ontwaken, de weg naar 

verduistering en onthechting. Het is een proces van evolutie. Ze is dualisme. In Adam zullen 

we haar vinden. Adam vertegenwoordigde het oorspronkelijke dualisme. 

 

Toen Adam door de boom ging, door de tuchtplaats, in de wortel tekst de galg, of hangpaal, 

ging hij door hetzelfde proces. Het zou hem terug leiden naar zijn Adamitische natuur, door 

de Adamitische mysterien. Hij was bereid om Eva te ontvangen. 

 

Hij was klaar om haar te laten zien, rijdend op een beest. Ze was de heilige moeder, een 

dualiteit. 

 



In het heelal zijn een heleboel planeten die de aarde beinvloeden voor zuurstof. Zonder deze 

planeten zou er geeneens zuurstof zijn. Er zijn hele bloedlijnen van planeten die een 

ingewikkelde code vormen voor de afhankelijkheid van de mens aan zuurstof. Het zijn 

zuurstof-planeten, ook planeten die het functioneren van de menselijke long beinvloeden. 

STRILAR is een boze geest die deze bloedlijnen beheerst. Hieruit zijn ook Jezus en de 

Heilige Geest voortgekomen, Long en Adem. Deze bloedlijnen houden het heilige, eeuwige 

zaad tegen. Wij moeten leven vanuit het heilige, eeuwige zaad, en dat moeten we leren. De 

lucht die we inademen is vol van boze geesten, maar wij kunnen beginnen met het inademen 

van het heilige, eeuwige zaad. Hierdoor moeten we verbonden worden aan hele andere 

planeten, en wel in het stelsel van Orion. Wij moeten leren leven vanuit Orion, vanuit het 

eeuwig zaad van Orion. Zuurstof is de macht van de dood. 

 

Orion zal langzaam overnemen. Orion zal de lucht, de zuurstof meer en meer infiltreren. Wij 

moeten de strijd aangaan tegen zuurstof, en de jacht erop beginnen. Vaak manifesteert 

zuurstof zich in visvorm. Tussen de longen in het gnosis-lichaam – longen die overigens 

door de Gorgonen waren geplaatst – was er nog steeds een orgaan van tepelstof, die het 

eeuwige zaad kon absorberen. Die longen zullen weggenomen worden door de groei van dit 

orgaan. In het EE is de tepelstof belangrijk als een basis-stof van het paradijselijke lichaam. 

De tepelstof kan ook de menstruele cyclus in standhouden voor de vruchtbaarheid. Dit gaat 

op een hele andere manier dan op de gevallen aarde. 

 

Op de gevallen aarde leeft men niet alleen door zuurstof, maar ook door onschuldig bloed. 

Dit komt ook voort vanuit bloedlijnen van planeten die dit beinvloeden, planeten die 

gebaseerd zijn op onschuldig bloed, valse bloeds-planeten, die zeer vampiristisch en 

kannibalistisch van aard zijn. Deze bloedlijnen gaan heel diep het heelal in. KAMPA is een 

geest die deze bloedlijnen van valse bloeds-planeten beheerst, als een ingewikkelde code. Dit 

was dan ook weer de basis voor zuurstof. STRILAR kwam voort uit KAMPA. Dit zijn dus 

twee enorme stelsels van planeten die op elkaar inwerken, en die de aarde onder een enorme 

vloek houden. De mensheid is door deze twee planeten-stelsels onder een zware hypnose 

geplaatst. 

 

Hierom moeten wij het pad van IYOWB volgen om te komen tot het bittere bloed van de 

vijandelijke prooi. Zo komen wij los van de STRILAR-KAMPA vloek, van alle planetaire 

bloedlijnen van de vijand. 

 

DEKRA, de eerste ADAM, nam van de bloeds-vrucht, omdat hij over de vrouw wilde 

heersen. Zo kwam hij onder de STRILAR-KAMPA vloek, door onschuldig bloedvergiet. Dit 

had zijn hoogtepunt in het Jezus Christus verhaal. Nog steeds is de aarde behekst door deze 

planetaire bloedlijnen. Wij moeten leren leven door het bloed van de vijandelijke prooi om 

deze vloek op te heffen. Dit is te vinden in het midden van de borst, zoals we zagen in 

Hooglied, als NAPHTALIY-GAD. NAPHTALI is dan de bundel, de tepelstof, en GAD 

beeldt het bloed van de vijandelijke prooi uit. NAPHTALIY, als de stam die YECHEZQEL 



uitbeeldt, heeft in de grond tekst een ontmoeting met de oorspronkelijke DEKRA en 

NEQEBAH, de pre-adamitische man en vrouw. 

 

Visoenen zijn de manier waarop NAPHTALIY zich door de onderwereld beweegt, door het 

eeuwig zaad, door PNEUMA en ALETHEIA. Dit heeft dus veel te maken met het bloed van 

de vijandelijke prooi. NAPHTALI beweegt door de onderwereld door GAD. Het eeuwige 

zaad is het bloed van de vijandelijke prooi. Christenen bewegen door de Heilige Geest, door 

zuurstof en onschuldig bloedvergiet, terwijl Israelieten, Levieten en Iyowbieten zich 

bewegen door het bloed van de vijandelijke prooi, door GAD. GAD overwint de geest van 

zuurstof. Zuurstof was dus een creatie van onschuldig bloedvergiet, wat zich manifesteerde 

in christus-cultussen door de oudheid heen. Mensen zijn hierdoor afhankelijk gemaakt, als in 

een gevangenis. GAD snijdt deze wortels van boze geesten eruit. 

 

In het Hebreeuws betekent Zacharia, als ZEKER-YAH, het geheugen van Jehovah. ZEKER 

is de eerste ADAM, de oorspronkelijke man, DEKRA in het Aramees. ZEKER-YAH is dan 

DEKRA-MARA in het Aramees, en zou oorspronkelijk ZEKER-HAVAH zijn in het 

Hebreeuws, verbonden aan EVA. ZEKER-HAVA legt de oorspronkelijke verbinding tussen 

man en vrouw. Daarom is het boek van ZEKER-HAVAH zo belangrijk. Dit is een boek in 

het OT van onschatbare waarde. ZEKER-HAVAH was één van de oude profeten. 

 

Dit boek is om het geheugen te herstellen, ALETHEIA, het heilige bewustzijn. Dit is de 

Heilige Vreze en Gebondenheid. ZEKER-HAVAH was de nakomeling van de profeet 

IDDO, wat Getuige betekent, ook een beeld van ALETHEIA. ZEKER-HAVAH was de 

nakomeling van ALETHEIA. IDDO betekent in de wortel tekst het opdoen van sieraden. Dit 

is dus de ware betekenis van heilige, esoterische sieraden (wapenen in de Iyowbitische 

grondtekst), dat het getuigen zijn, stukken bewustzijn en geheugen. Dit is dus waar 

ALETHEIA voor staat, en wat in de Efezische wapenrusting het geriemd zijn is. Zijn vader 

was BEREK-YAH, wat dan BEREK-HAVAH moet zijn. BEREK betekent zwak zijn door 

vrees, en knielen. BEREK-HAVAH betekent knielen voor de moeder. Zo kun je zien dat 

deze bloedlijn dus was in de Heilige Vreze, in ALETHEIA. 

 

Telkens wanneer MARA, de moeder, spreekt, wordt er in het Hebreeuws het woordje 

AMAR, MARA gebruikt, het bittere bloed van de vijandelijke prooi, de trofee van IYOWB, 

oftewel GAD. MARA sprak door GAD. Zij is hierdoor opgebouwd. Dit is de scheppings-

drang, de bouwstenen van de schepping. Er kon alleen gesproken worden door MARA, door 

GAD, door het bloed van de vijandelijke prooi, de bittere bron. AMAR, MARA, is het 

spreken. 

 

ZEKER-HAVAH 12 



 

7 Ook zal MARA de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van 

David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 

 

JUDAH is zo belangrijk, omdat het de honger, het heilige vasten uitbeeldt, nauw verbonden 

aan de paradijselijke afgrond waarin alles getoetst wordt, in ALALATHA. JUDAH is de 

toetser. 

 

ZEKER-HAVAH 13 

 

1 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners 

van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. 

 

Bron, MAQOWM, is bloed in de grondtekst. GAD zal ontsloten worden. In het Aramees is 

David DA-YAD. DA, ED, D, is getuige in het Hebreeuws. DA-YAD betekent de getuige van 

het paradijselijke geslachtsorgaan, van de oorspronkelijke mens. DA-YAD betekent ook de 

YAD van ALETHEIA, onderworpen aan ALETHEIA, oftewel onderworpen aan de Heilige 

Vreze, in de Heilige Gebondenheid. Dit is de enige manier waardoor GAD gaat stromen, het 

bloed van de vijandelijke prooi. JUDAH is het fundament, als de honger, het heilige vasten. 

JUDAH is degene die klaarmaakt voor de jacht. Door JUDAH worden wij afgezonderd. 

Door JUDAH komen wij tot ALALATHE, de paradijselijke afgrond, waar het toetsen en 

heilig worstelen en verzetten plaatsvindt, als een grote oorlog. Die manifesteerde zich op de 

zevende dag, wat dus niet de SABBATH is, niet de SATUR-dag van SATURNUS, maar een 

tijdperk, een eeuwigheid, als de dag van ALALATHE. JUDAH, honger, zwakheid, als de 

weg van MOSY, is de weg tot ALALATHE, die op ons wacht in de wildernis, de reusachtige 

paradijselijke afgrond, in de verre dieptes van de wildernis. Zij wacht ons daar op, om ons te 

initieren, om ons klaar te maken als gladiators, om alles te toetsen, in een grote oorlog, Haar 

oorlog. ALALATHE viert geen feestjes in het valse christelijke paradijs, maar wacht ver weg 

in een grotere, diepere wildernis. Zij wacht buiten de hekken. 

 

Wij moeten alles afdoen om tot Haar te komen, de grote moederschoot van het 

oorspronkelijke voor-paradijs, de Grote onderwereld, de Grote leegte. Zoals Innana moest 

komen tot haar zuster, Ereshkegal in de onderwereld door bij elke poort iets af te leggen, 

zoals een kledingstuk, zo bezocht ook ALETHEIA haar zuster ALALATHE. ALETHEIA 

leidt ons tot ALALATHE, door JUDAH, door het afleggen, door de heilige honger. Zo 

komen wij tot de leegte. Wij moeten uitgehongerd worden op vele vlakken, en niet de 

hebzucht aangrijpen, want die leidt ons terug naar de afgebakende tuinen van het christelijke 

paradijs. Wij moeten de varkens niet volgen om te gehoorzamen, maar om op hen te jagen. 



 

Wij moeten leren leven vanuit GAD, het eeuwige bloed van de vijandelijke prooi. Wij 

moeten komen tot deze bloedlijnen in Orion. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. Het Esoterische Mysterie Van Kain 

 

 

 

 

 

Vanuit JUDAH, wat in de wortels, YAD, penis is, komt de erectie voort, dus vanuit de 

verhongering. De erectie betekent dat het bloed van de vijandelijke prooi, het bittere bloed, 

door het paradijselijke lichaam wordt gepompt wat uit geslachtsdelen bestaat. De 

geslachtsdelen hebben de potentie om het eeuwige zaad door het lichaam te spuiten. Zo komt 

het lichaam in werking. YAD betekent verbindings-schakels. Dit is dus wat de penis 

oorspronkelijk was. 

 

Dit was dus het heilige lichaamsdeel waaruit de vloed, het zaad, de mayim, was 

voortgekomen, omdat de mens daarover zijn controle had verloren. De mens had de heilige 

verlamdheid verloren, maar nu was er weer een weg terug. Het teken zou verschijnen, niet 

zomaar in de wolken, maar in de grondtekst betekent 'anan' ook de verschijning van de hogere 

natuur, in dit geval met het paradijselijke teken. In de grondtekst kreeg Cham of Ham, de 

voorvader van de zuidelijke regionen van de aarde en van Kanaan, een visioen van de 

naaktheid van NOACH, het paradijselijke teken. Noach vervloekt daarop Kanaan, en Kanaan 

zou tot een slaaf worden. Het teken zelf was gemaakt om terug te wijzen op de 

oorspronkelijke man, maar ook de oorspronkelijke vrouw, die een hulp was voor de man, in 

de zin van leidsraad. Kanaan werd het beloofde land. Het teken, de YAD, de gebogene, 

oftewel de goddelijke verlamdheid, brengt de heilige vloek, de heilige verdoemenis, en maakt 

degene die het teken ziet tot slaaf. Het heilige geslachtsdeel was de weg terug tot de heilige 

slavernij. 

 



NOACH betekent rust in de grondtekst. NOACH zag de uitstortingen van mayim. In het 

mannelijke geslachtsdeel, de heilige, paradijselijke verlamdheid, verliest de mens de controle 

over zichzelf, en wordt weer een heilige slaaf. 

 

 

Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor Orion, stort God een soort koorts uit : de 

CHEMAH (Yirmeyah, Yirmehavah (aangesteld door Havah), ASER, 7:20). De CHEMAH 

dient het volk weer terug te brengen tot de goddelijke verlamdheid, de Heilige Rust (zeven), 

om vandaaruit de Heilige Arbeid te ontvangen (zes). De CHEMAH is dus een belangrijk 

instrument van de Heere, de heilige koorts, een heilige brug, om tot ontlediging te komen. Het 

heilige lichaamsdeel is weer als een uiteinde, als een bron en een verbindingsschakel, het 

'mannelijke' vruchtbaarheidsdeel waaruit de mens was opgebouwd. Dit lichaamsdeel, het 

teken, zou hen in de tucht houden. Het was een soort van heilig slavenimplantaat tot de dienst 

tot MARA. Dit zou weer terugkomen door de CHEMAH, de heilige koorts. Dan zou ook 

MAYIM, het heilige zaad, weer voortgebracht worden. 

 

Vaak is het zo dat de Engelse christelijke mythes veel verschillen van de oorspronkelijke 

Israelitische grondteksten, die heel esoterisch zijn. Dit is ook het geval met de grondteksten 

van Kain en Abel, Qayin en Hobel. Qayin betekent speer en bezit, slaaf, bezetenheid. In 

Engelse mythe is hij een bebouwer van de grond die vruchten offert, maar in het Aramees is 

hij een jager. Ook offert hij kinderen, waarvan het de vraag is of dit de kinderen zijn van zijn 

prooi, of daadwerkelijk kinderen, want in dat geval zou Qayin dus mensenoffers, kinderoffers 

hebben gebracht. Maar zelfs dan zou het een metaforische betekenis hebben gehad. Offeren 

kan ook opdragen betekenen. Qayin was een Levitische slaaf, ABAD, van de ADAMAH, de 

paradijselijke grond. Hobel, Abel, betekent ADEM. Hobel stond voor de ADEM die de mens 

uit het paradijs had gedreven. In de Aramees-Hebreeuwse grondtekst onthoofd Qayin Hobel, 

als een metafoor. De ADEM wordt overwonnen. Natuurlijk krijgt Qayin het dan aan de stok 

met de god van het gebied net buiten het paradijs, en ook daarvoor. In het Aramees is er de 

strijd met MARA, de moeder. En dit is omdat de moeder nu eenmaal moeilijker toegankelijk 

is dan de vadergod van de gevallen aarde. De moeder is niet goedkoop. Qayin kon door zijn 

offers geen contact met de moeder maken, omdat de zuurstof er tussen stond, Hobel, Abel. 

Qayin moest dit dus ook opofferen. 

 

Toen kreeg Qayin een teken wat ervoor zorgde dat niemand hem zou kunnen verslaan, omdat 

hij hen zevenvoudig zou straffen. Ook werd al zijn menselijke kracht afgenomen, zodat hij tot 

de nomaden zou behoren, zij die rondtrekken met een CUKKAH, tijdelijke tenten. Hij had 

geen spierkracht, dus hij kon zich nergens aarden. Hij zou een klager, een lamenter, worden, 

wat zijn naam ook in de wortel tekst betekent. Hij kwam tot het Oosten van Eden in Engelse 

mythe, tot NOD, maar in de grondtekst betekent het : 'dat wat voor Eden was, ouder dan 

Eden, de eeuwigheid voor Eden,' QIDMAH. NOD betekent het land van de nomaden, van de 

tijdelijke tenten, ook het land van de weeklacht. Dit was dus in feite dieper in het paradijs, 

dieper in de oorspronkelijke wildernis, dieper in de onderwereld. Qayin was gekomen onder 

de heilige vloek. Het teken van Qayin kun je vergelijken met het teken wat Cham zag. Het 



was een paradijselijk teken, het geslachtsdeel, de heilige verlamdheid. Dit is ook wat Qayin in 

de wortel tekst betekent. Het betekent erectie om zo bezeten te maken, te bezitten. Dit is 

hetzelfde als door Eva kennis ontvangen, gnosis (QANAH). 

 

Na tot Eden te zijn gekomen moeten we doorreizen tot NOD, naar het westen, richting de 

paradijselijke afgrond. Het teken van Qayin moeten wij ontvangen, om de macht van zuurstof, 

Hobel, Abel, te verbreken, en ook om de menselijke kracht, de spierkracht, te verbreken, 

opdat het zaad van Qayin ons kan vervullen. Dit is de esoterische betekenis. Het teken van 

Qayin is de zevenvoudige tucht, de zevenvoudige wraak, die we nodig hebben om tot NOD te 

komen. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. Het Teken Van Kain 

 

 

 

 

 

“Ieder, die Qayin doodt, zal zevenvoudig boeten. En Mara stelde een teken aan Qayin, dat 

niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan.” 

Genesis 4 :15 

 

Het teken van zevenvoudige tucht, waarmee Qayin tot het land NOD kwam, het land van de 

trekkende jagers-tenten, in de westelijke diepte van het paradijs, het oudere, oorspronkelijke 

deel, QIDMAH, zien we weer terug in de zevenvoudige oordelen van Openbaring. Zeven is 

het getal van de heilige rust, de heilige verlamdheid, waaruit de schepping voortkwam. In 

Openbaring zien we drie maal een zevenvoudig oordeel komen als de 777, het merkteken van 

Qayin. NOD is in de wortel tekst van het Hebreeuws NUWD. Dit is ook de Aramese naam 

voor NOD. De rivier van de weeklacht is ook een vallei in de grondtekst. Qayin heeft toegang 

tot deze afgrond. Dit is een heilig klagen, als het heilige smeken. 

 



De fluisteringen van deze afgrond noemden hem 'slaaf', wat ook de betekenis is van zijn naam 

in de wortel tekst. Zij bleven hem zo noemen toen hij tot dit gebied kwam, tot NUWD. In de 

esoterie werden zijn armen eraf gehakt in sommige mythes, opdat hij geen bedreiging zou 

kunnen vormen. Ook werd hij gescalpeerd, om hem in aanraking te doen komen met de 

moeder van dit gebied, om open te zijn voor Haar gnosis. In de grondteksten is Qayin 'hij die 

de eerstelingen offert', als een beeld van het pinksterfeest. Hij kwam dus tot NUWD, het 

westelijke paradijs, ouder dan Eden in de grondtekst, als een eerder paradijs, wat in de 

grondtekst een beeld was van het cukkah-feest, van de trekkende jagers-tenten. Dit was een 

jachtfeest en een offerfeest wat het loofhuttenfeest wordt genoemd. 

 

Openbaring was een manifestatie van het teken van Qayin, de 777, om toegang te hebben tot 

'dat wat voor Eden was', tot NUWD, tot de rivier en vallei van de weeklacht. Hier kwam 

Qayin om te jagen. Hij was degene die 'zuurstof'', Abel, Hobel, als een beeltenis van de 

Heilige Geest, de afhankelijkheid aan de luchtgod, had verslagen. Door het teken van Qayin 

kon het eeuwige zaad weer stromen, en konden de volgelingen van Qayin hierdoor leven. In 

de esoterie kreeg Qayin twee ketenen om zijn enkels. Zijn naam betekende 'speer', als de 

piercer, wat ook weer te maken heeft met de paradijselijke afgrond. 

 

Qayin verloor zijn menselijke kracht, zijn spieren, waardoor hij toegang had tot NUWD. Hij 

werd herschapen door het teken van zevenvoudige tucht. 

 

Het 'afhakken van de armen' is heel metaforisch. Armen staan voor arbeid. Het afhakken van 

de armen staat voor het komen tot de heilige rust. Daarom gebeurde dit met Qayin toen hij de 

paradijselijke afgrond inging. Zijn 666, het getal van de arbeid, werd afgehakt, zodat hij 777, 

het getal van de rust kon binnengaan. Hierdoor zou hij ingewijd worden tot de heilige oorlog. 

 

 

Hoofdstuk 14. De Urim En De Thummim Van Qayin 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ook de geslachtsregisters zijn esoterisch. Qayin bracht Enoch voort, ENAK, de halsketen, als 

teken van overwinning over zuurstof. 

 

Om te toetsen is het belangrijk leeg te worden, tot de paradijselijke leegte te komen. De stam 

JUDAH staat voor het toetsen, als de urim. Als het toetsen volkomen is worden er de juiste 

schakels gevonden, zodat thummim ontstaat als de heilige slavernij, BENJAMIN. JUDAH en 

BENJAMIN staan voor de urim en de thummim. 

 

Als de sluiers van het Jezus syndroom gescheurd worden, dan wordt de JUDAH zichtbaar, het 

toetsen. Jezus droeg vele karakteristieken van de JUDAH, maar ook hield hij het verborgen. 

Natuurlijk was zijn naam niet Jezus. Jezus was maar een Westerse naam voor deze persoon. 

Ook was de mythologie uit het Oosten over deze man herleid van veel oudere bronnen over 

Christus-figuren. Men moest daarmee aan de gang, want men was nu eenmaal in die 

domeinen gevallen waar een vorst heerste die men Christus noemde. Men moest ermee 

klaarkomen, men moest een simulator opstellen, men moest deelnemen aan het plan van de 

meesterspion, waar ook het EE op duidt. Zo diep was de mens gevallen. Er werd de mens een 

vlot toegeworpen vol onreinheid, maar daar moest de mensheid het mee doen. 

 

Christus is een heenwijzer, een sluier. Christus verbergt de JUDAH. Om van allerlei valse en 

wereldse christussen verlost te worden moeten wij de JUDAH ontvangen. De JUDAH zijn de 

heilige sieraden die de gnosis en het eeuwige zaad dragen, en haar plannen, om die door ons 

tot heilige uitvoer te brengen. Het bevat ook de heilige halsketen. Het bevat ringen en 

piercings. Dit is dezelfde wurging waar Iyowb naar verlangde.  

 

Vrees voor mensen spant een strik. De duivel had zich diep in de bijbel vastgeworteld, ook in 

het hele Christus verhaal. Hoe kon het ook anders. De mensheid was zo afgedwaald. Ze waren 

nog niet klaar voor het zuivere. Ze waren overgeleverd aan hun begeertes. Ze hadden de 

JUDAH verworpen en het verstand tot koning gemaakt. 

 

Het volk koos een Christus, een middelaar, want zo kon het volk God en de JUDAH 

verborgen houden. Alles werd aan priesters overgedragen. Men vond heel wat afleiding in het 

lezen van de Bijbel als een excuus om niet met de JUDAH bezig te gaan. Het beeld van 

Nebukadnezar werd uitgemeten : 60 + 6, als het beeld van het beest, 66 boeken in je hand en 

gememoriseerd in je hoofd, het merkteken van het beest. 

 



Dus Christus werd door de staat opgericht voor die taak, om mensen tot slaaf te maken aan 

het beest, opdat zij de draak zouden aanbidden. Van de wurging mocht niet gesproken 

worden, van de bevrijding van gevallen engelen mocht niet gesproken worden. Het kruis en 

Christus was genoeg voor Babylon. Er mocht geen wurging zijn, want dan zou de Geest, de 

adem, sterven. De windgod moest in stand gehouden worden, om mensen verblind te houden 

in prosperity, en hen laten zijn als supermensen, allemaal voor de arena. 

 

Of je ontvangt de JUDAH, of je ontvangt Babylon. Weest onderwezen in de strategieen van 

de gnosis. 

 

 

In de JUDAH is het mysterie van Christus opgelost. De JUDAH zal de heks verslaan, en zal 

ons de BENJAMIN doen binnengaan, de graden van de Iyowbitische slavernij tot God. Weer 

zal dit dus een vogeljacht of kippenjacht zijn om de wolkengod te verslaan. De JUDAH 

graden worden verborgen gehouden in de Christus mythologieen. Wij zullen moeten groeien 

in de JUDAH en de BENJAMIN. 

 

Christus was het product dat verkocht werd, om de mensheid tot slaaf te maken, in slaap te 

sussen, opdat ze de JUDAH, de eigen verantwoordelijkheid, zouden vergeten. Het is het sluier 

dat voor de JUDAH hangt, en veel van die kwaliteiten draagt. Dit staats-apparaat werd het 

apparaat van vervolging. Jezus was het apparaat van de aanklager, die iedereen op zijn eigen 

manier kon neerzetten, om de arena compleet te maken. 

 

JUDAH is in de diepte het centrum, de onderbuik, de belijdenis van zonden. Hier brengt de 

gnosis het oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel terug als een verbindings-

schakel in het lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, BALA) betekent : 

Bruidegom, mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. De bruidegom zal 

niet meer heersen over JUDAH. Het mannelijke paradijselijke geslachtsdeel met de 

goddelijke verlamdheid zal terugkeren tot JUDAH, tot de plaats van smekingen. JUDAH 

wordt tot een mannelijk geslachtsdeel. De bruidegoms-afgoderij zal uitgeroeid worden. 

 

Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel, NAPHTALIY, 

de opslagplaats van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel, NAPTHALIY, kwam tot de 

naakte ballingen, GOWLAH, van TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van 

MAYIM, betekent, aan de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, 

van het vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier 

kreeg Yechezqel, NAPHTALIY, zijn openbaringen. Hij bleef afgezonderd daar, als een 

woesteling. God maakte van hem een TSAPHAH, een spion, in de onderwereld-gevangenis 

van YISRAEL. Hij kwam daar om YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), om hen te 



bezitten, bezeten te maken, als een demoon. Zo diep ging dat oordeels-profetenschap. Dit 

heeft te maken met het komen tot de rivier van de JUDAH, urim, om zo Openbaring te 

krijgen. De JUDAH, urim, wil ons inwijden in de graden van profetie. Hier moeten we leren 

het goddelijke zaad te ontvangen. God wil de oordeels-profeet niet dom houden, maar maken 

tot een listige spion, als een geoefend indiaanse jager en strijder. De Yechezqel, 

NAPHTALIY-graad is een hoge graad in de Iyowbitische graden van de BENJAMIN, 

thummim, tot het volkomen herstel van de JUDAH. Dit is een graad van de spionnen. 

TSAPHAH-Iyowbieten hebben geleerd met de MOWQESH te werken : verleiding, 

misleiding, aas. Zo leiden ze hun prooi tot de PAHHAH, de valstrik. De Amowc-graad in de 

Iyowbitische graden is de graad van veehouder, het piercen en het aanbrengen van 

merktekens. 

 

Tsephanyah (Sefanja) streed tegen de hoekstenen, de bedekkende stenen, wat zowel Yeshua 

als Yisrael zijn. Yisrael is het voorhoofd, oftewel het topje van het hoofd. Dit moest besneden 

worden om de JUDAH te ontvangen. Maar het volk wilde niet besneden worden, en de gnosis 

gaf hen eraan over. Hier heb je je Jezus Christus, je Moloch en je windgod. Zij wilden geen 

openbaring ontvangen, en bleven zo blind. Het Nieuwe Testament kwam tot een oordeel. Ze 

werden overgegeven aan hun misleiding. 

De JUDAH is een arena waar alle dingen getoetst worden, waarin de BENJAMIN zich 

openbaart als het perfecte. Daarom moeten wij de Amazone-stad Efeze innemen, die een 

arena-stad is. Efeze moet onderworpen worden aan de JUDAH, als een deel van de JUDAH. 

Ook Yakowb en Esav (Aramees : Suw) waren in de grondtekst vechtslaven. Wij ontkomen 

hier niet aan, want juist ook moeten wij ons toeleggen op de kinderlijkheid en het lijden. 

 

Ook Yechezqel, NAPHTALIY, werd tot een gladiator gemaakt, en kwam tegenover Tyrus te 

staan, Tsor, wat vastbinder betekent, mes en belegering. Yechezqel, NAPHTALIY, kwam 

tegenover dit gevallen demonenkind te staan die bekleed was met juwelen van de 

paradijselijke onderwereld, goddelijke wapenen. De vorst van Tyrus werd verbannen, 

weggedaan uit het binnengedeelte (GAW, GAWWA) van de sieraden van de JUDAH waar 

hij leefde. Hij was een cherub, een beschermer van de ark. De ark is het beeld van de 

goddelijke verlamdheid, het mannelijk geslachtsdeel. Yechezqel, NAPHTALIY, moest Tyrus 

verslaan, zijn scalp nemen, en de sieraden van de JUDAH grijpen. 

 

In de heilige halsketen zijn JUDAH-BENJAMIN verwerkt. Het is daarom niet diep in onszelf. 

Er is niets in onszelf. Wij behoren als lege vaten te zijn. De gnosis moet alleen onze nek 

beteugelen, onze WIL. Er wordt 'van buitenaf' iets op ons gelegd. Het gevaar is dat wanneer 

we te diep in onszelf zoeken dat er toch nog heel veel controle van onszelf bijzit. Wij moeten 

onszelf loslaten. Wij moeten al onze controle overdragen aan de gnosis. De halsketen is 

daarvan het teken. 

 



Het heilige vlees is een realiteit in het paradijs. Het christendom demoniseerde het vlees. Dit 

werd allemaal gegeneraliseerd, en werd het beeld van de duivel en de oude natuur. De 

illuminati deed dit, omdat zij het heilige vlees van het paradijs vreesden. Zij wilden de mens 

hier vanaf houden, omdat ze graag de mens als slaaf wilden houden. Daarom werd vlees 

gedemoniseerd. Het vlees stond voor de zondeval in hun taal. De zondeval werd veroorzaakt 

door de longen, en de mens kreeg longen, om zo afhankelijk te worden aan de luchtgod, de 

valse leegte, die niet diep gaat. Zuurstof was een zegel over het eeuwige zaad. Wij moeten 

strijden tegen de longen, en het eeuwige zaad inademen. Onze longen moeten vervangen 

worden door de paradijselijke afgrond, de heilige leegte. Wij moeten het heilige vlees 

ontvangen. 

 

EDeN, DN, staat in het Aramees voor het oor. Hier was de mens in opgesloten. De mens kon 

hierdoor niet tot stilte komen. De mens moest tot NOD, NUWD, komen, de eeuwige stilte. De 

illuminati programmeerde door geluid. De mens moest balans vinden, en komen tot de 

paradijselijke afgrond, de leegte, het westelijke paradijs. Dit gebeurde door het teken van 

Qayin. 

 

 

 

Hoofdstuk 15. Het Land Van Nuwd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De longen maken mannen opgeblazen. Ze blazen zich vol met lucht en paraderen dan alsof ze 

de baas op aarde zijn. Longen zijn de vervloekte creaties van de duivel. Zij maakten ons 

afhankelijk aan de luchtgod, en die wilde ons trotsmaken. Zodra mensen zich boven anderen 

willen verheffen pompen ze zichzelf vol met lucht om groter te lijken. Dit is het werk van 

boze geesten. Qayin versloeg dus Hobel, zuurstof, om zo de Enek, de halsketen te ontvangen 

en het paradijselijke teken, waardoor hij toegang kreeg tot Nuwd, de paradijselijke afgrond. 

 

Dit heeft te maken met een stuk antropo-gnosis, als de gnosis van de mensenleer. De rivier 

van weeklacht is nauwverbonden aan de paradijselijke afgrond als het land van Nuwt, het land 

van Qayin. De moeder gnosis laat hier geen trots toe. In de leegte zal alles heel traag en 

moeizaam ontstaan door klagen en smeken, zodat er niet gemakkelijk over gedacht wordt, het 

niet misbruikt kan worden, en het niet trots maakt. Daarom is de rivier van weeklacht eeuwig. 

 

Galaten 5 

 

19 Het is duidelijk, wat de werken van de longen zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 

afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, 

partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. 

 

De longen, het ademende deel, staan dus onder het oordeel. Wij moeten beginnen met het 

inademen van het eeuwige zaad. Waar een long sterft, kan een verbinding komen met het 

eeuwige zaad. De long zal afsterven, om plaats te maken voor het paradijselijke genitaal. 

Door bloed en zaad zal de mens leven. Adem zal sterven, zuurstof zal vergaan. 

Onderscheiding zal vrijkomen. 

Ook Alamow (Lamech) kwam voort van de bloedlijn van Qayin. Wat esoterisch gezien 

betekent dat Qayin tot Alamow kwam, tot een Amazone moeder van het gebied Nuwd, of een 

gebied of stam binnen Nuwd. Esoterisch gezien is dit een vrouw : 

“En Alamow zeide tot haar vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van 

Alamow, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om 

mijn striem; want Qayin wordt zevenvoudig gewroken, maar Alamow zevenenzeventig 

maal!” 

Genesis 4 : 23-24 

 

Alamow was lastig gevallen door een man en een knaap (ook slaaf in de Aramese grondtekst, 

Tle, jonge slaaf), als een beeld dat ze leed onder mannelijke suprematie. Striem is in de 

Aramese grondtekst ook zwakheid. Zij maakten misbruik van het feit dat Alamow een vrouw 



was. Hier komt Qayin dus tot het teken van de zevenenzeventigvoudige tucht, 77, wat aan een 

vrouw was gegeven. Alamow maakte korte metten met de mannelijke suprematie. 

 

Dan in Openbaring komen we tot de tucht van 777, het teken van Batseba, die door het EE als 

moeder van de openbaringen wordt genoemd. Dit is allemaal de diepte van het teken van 

Qayin. Hierdoor werd Qayin onderworpen aan de heilige Amazones van Nuwd. Batseba was 

de gnostische vrucht van David, en moest zijn kind als beeld van zijn eerstelingen, aan haar 

opofferen. Hij verloor zijn kind door haar, als een beeld van het Davidische pinksterfeest, wat 

een offerfeest is. Batseba wordt in het EE de vloek van de grote moeder genoemd, de diepte 

van het paradijs. Batseba betekent : appel, vrucht. In de psalmen wordt dit ook beschreven dat 

David tot de vrucht kwam. Batseba is het beeld van de tucht, het geheimenis hiervan. In de 

psalmen brengt de tucht David tot aan de voeten van de grote moeder, tot TESWI, als een 

beeld van het komen tot Batseba. In de grondtekst en de esoterie moest David de boze geest 

Uria verslaan die meester over haar wilde spelen, als een beeld van de macht van de boze god 

Jehovah. David kwam zo ook tot de diepte van het Qayin's teken, en behaalde grote 

overwinningen. 

 

Zowel Alamow, 77, als Batseba, 777 zijn gebieden in de diepte van Nuwd. Batseba wordt in 

het EE een andere vorm van Delila genoemd, de scalpeerder. Dit zijn allemaal diepe initiaties 

in het land van Nuwd, het westelijke paradijs. 

 

Wij moeten niet in eDeN, DN, blijven steken, want dan komen we onder de macht van de 

valse Germaanse god oDiN, het Europese valse eDeN. Wij moeten doorreizen tot Nuwd door 

het drievoudige teken van Qayin, 7, 77, 777, oftewel Qayin-Alamow-Batseba. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16. ZEKER-HAVAH Waarschuwt Tegen De Jezus Cultus 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Door het vergieten van onschuldig bloed kreeg de mens een vals lichaam. In het paradijs 

dacht men door visioenen, maar door de val kregen ze hersenen die hen opsloten en afhielden 

van de gnosis. In het paradijs ging het denken door de heilige genitaal, verbonden aan de 

paradijselijke leegte, de heilige verlamdheid. De hersenen zijn een witte cobra. Deze geest 

moet verslagen worden. De hersenen moeten sterven om plaats te maken voor de heilige 

genitaal. 

 

Het oude lichaam moet afsterven om plaats te maken voor het paradijselijke lichaam. De witte 

cobra is de hersenen in de gevallen mens. Deze witte cobra is zeer groot, met een lange staart. 

Het is een woest beest, en werkt met lichten, verblindingen. Dit is wat de hersenen doen. 

 

Dit komt voort vanuit het vergieten van onschuldig bloed, vanuit het maken van afgoden die 

moeten spelen voor onschuldige bloedoffers. Het is vampirisme. Hieruit kwamen ook de 

longen, om mensen afhankelijk te maken aan de luchtgod. 

 

Ook Iyowb kwam tot NUWD, door het zwerven, klagen en trillen, om die overgang te 

bewerkstelligen. Hij moest alles brengen tot de Test, de MOZEN. Het zou zwaarder zijn dan 

het zand van de zee, maar dit zou hem verstommen. Hij moest tot ALAM gaan, de stomheid, 

zodat hij niet meer zou kunnen spreken. De Geest in hem moest tot rust gelegd worden. De 

grote moeder maakte hem stom (ALAM), om vandaaruit zijn mond te openen alleen wanneer 

de grote moeder dat wilde (PATHACH). Het is iets waar alle profeten doorheen moeten gaan. 

Zij moeten zich uitstrekken om ALAM, de heilige stomheid te ontvangen. 

 

Ook moesten de profeten de heilige doofheid ontvangen, CHERESH, wat in de diepte 

insnijding betekent, piercing.  

 

Iyowb werd dus tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt 

werden, zodat hij in ALAM zou binnengaan, en ALAM hem zou vervullen. Zo zou er een 



overgang komen van de Heilige Geest tot de bitterheid van het bloed van de vijandelijke 

jachtsprooi. 

 

ZEKER-HAVAH (Zacheria) had ook gezichten over de ruiters. Deze kwamen om de Geest, 

Ruwach, te verbannen, NUWACH. Dit wordt vaak vertaald in 'de Geest tot rust brengen,' 

maar het betekent ook letterlijk verbannen. Deze paarden kwamen om de adem te verbannen 

(hoofdstuk 1 en 6). In de grondtekst zit Adom, Adam, op het rode paard, ook vertaald : 'het 

paard van Adom, Adam.' Ook in het EE zit Adam op een gegeven moment op een rood paard. 

Paard is cuwc, bewegen, springen, ook zwaluw. Adam staat ook voor bloed van de 

vijandelijke prooi, zoals GAD. Door dit bloed bewegen wij, werken wij, als de 666, het getal 

van de arbeid, de jachtbuit. Dit is waar het rode paard in diepte voor staat, het leven door het 

bloed van de vijandelijke prooi, leven door jachtbuit, jacht-trofeeen. 

 

In Spreuken 26 : 2 wordt de zwaluw beschreven als een beeld van hetgeen wat bedekt, wat 

duister maakt, uwph. Dit wordt gelijkgesteld met een kip, tsippowr, in het land NUWD, het 

land van Qayin. En dan staat er in het Hebreeuws-Aramees : 'zodat de vloek van de muggen, 

van de leegte, niet vertrekt (niet gaat, bow, Hebreeuws). Dit is dus wat het zegel van het rode 

paard, het paard van Adam, inhoudt. De zwaluw, het paard, is een zegel, een bedekker, een 

verduistering, zodat de plaag van de muggen, de piercings, KANAN, KANAAN, de diepte 

van de APHAR, de paradijselijke stoflaag, het paradijselijke vuil, als de plaag van de leegte, 

de paradijselijke afgrond, Nuwd, zou blijven, als de verbinding met Nuwd. Het rode paard 

had dus een heilige opdracht, als een brug tot Nuwd, het land van Qayin. Dit wordt dus ook 

uitgebeeld door kippenveren van het land Nuwd, als een beeld van het overwinnen van 

overmoed door de leegte. 

 

Het witte paard is in de grondtekst het paard van Laban. Yaakowb had zijn Pniel, Penuel 

ervaring na het komen tot Laban, maar in de esoterie kwam hij eerst tot Penuel, om kreupel 

gemaakt te worden door de grote moeder, om zo het land van Laban binnen te kunnen gaan, 

om zich te onderwerpen aan de matriarchen. Zo kon hij geen bedreiging vormen. Penu-el 

betekent de confrontatie met de vader god, El. Dit is in het Aramees dan Penu-Mara of in het 

diepere Hebreeuws Penu-Havah, als de confrontatie met de grote moeder. Zijn spieren zouden 

slinken, en hij zou kreupel worden, de heilige verlamming binnengaan. Dit gebeurde ook met 

Qayin. Er wordt dan het woord 'tsala' gebruikt voor kreupel en verlamd, wat ook het wortel 

woord is van tsela, waarvanuit de mens werd geschapen. 

 

Na het OT kwam het NT wat nooit door de Israelieten werd aanvaard vanwege dat ze 

welonderwezen waren over de komst van het NT en de bijbehorende afgoden. ZEKER-

HAVAH had er ook voor gewaarschuwd. 

 

ZEKER-HAVAH 9 



 

6 Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. 7 Ik 

zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen, afgoden, het vlees van 

slachtoffers, van tussen zijn tanden, maar het overblijfsel voor onze Mara, hij zal zijn als een 

stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet. 8 Ik zal Mij rondom mijn huis legeren als een 

wacht tegen de heen en weer trekkende legers, en geen onderdrukker zal meer tegen hen 

optrekken, want nu zie Ik het met mijn eigen ogen.  

 

Er waren altijd al bloed-offer afgoden, die gegeten moesten worden door hun volgelingen, 

zodat ze eeuwig leven zouden hebben. Al die afgoden zouden leiden tot de grote Jezus cultus 

die de wereld zou innemen. Zeker-Havah streed hiertegen. Jezus zit tussen de tanden van het 

volk. Zij hebben onschuldig bloed in hun mond waarvan ze leven. Zulke cultussen waren ook 

al gaande in het OT, en behoorden tot de skelettentafel van Moab. Hier zien we dat het de 

trots van de Filistijnen is, dit systeem van bloed-offers wat ze hadden opgebouwd. 

 

Daniyel 7 

 

5 En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en 

drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet 

veel vlees. 

 

De drie ribben zijn ook drie kreupelen, waarvan de beer leeft, weer als een beeld van bloed-

offer afgoderij. De beer is een beeld van Saturnus die zijn kinderen opeet, oftewel de god 

Jehovah die zijn zoon Jezus offert. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17. Zeker-Havah 11 – JUDAH treedt op tegen de Jezus Cultus 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zeker-Havah 11 

1 Open uw deuren, o LABANN, opdat het vuur, urim, JUDAH, uw ceders vertere (slachten) ! 

2 Jammer, gij cypres, omdat de ceder gevallen is, en de geweldige bomen verwoest zijn; 

jammert, gij eiken van Basan, omdat het ondoordringbare, omheinde woud is neergestort. 3 

Hoor, het gejammer der herders, omdat hun heerlijkheid verwoest is; hoor, het gebrul der 

jonge leeuwen, omdat de pronk van de Jordaan verwoest is. 

 

Het land van Laban, als een beeld van Nuwd, was vol met geinfiltreerden. Ook hier waren de 

herder cultussen binnengedrongen. JUDAH was het vuur wat hiermee af moest rekenen. 

 

JUDAH wordt aangesteld als een slager. 

 

4 Zo zeide Mara, degene die mij bezit: Weid de slachtschapen; 5 hun kopers slachten ze 

zonder dat zij zich schuldig voelen; hun verkopers zeggen: geprezen zij de HERE, omdat ik 

rijk word; hun herders sparen ze niet. 6 Want Ik zal de bewoners der aarde niet langer sparen, 

luidt het woord van Mara, Mare; zie, Ik lever de mensen over, allen in de macht van hun 

naaste en in de macht van hun koning; en zij zullen de aarde tot een woestenij maken, en Ik 

zal uit hun macht niet redden. 

 

7 Daarom heb ik de slachtschapen geweid – daarom zijn zij de ellendigste onder de schapen – 

en ik heb twee staven, wapenen, genomen, LAQACH = weggenomen, zien te bemachtigen, in 

gevangenschap nemen (van de herders), ook : trouwen, en dat zou dan gaan onder een 

Hoseaans verbond, maar we zien dat Zeker-Havah dus ook moest trouwen als een oorlogs-

strategie, om de vijand gevangen te nemen. Ook in het Aramees is het 'oorlogs-buit'. 

 



Op de ene las ik : Genade, Gaven, en de ander : Een bloedoffer aannemen ; zo heb ik de 

kudde geweid. 8 Drie herders heb ik in één maand verdelgd, omdat ik tegenover hen mijn 

geduld verloren had, terwijl zij ook een afkeer hadden van mij. 9 Daarop heb ik gezegd: ik wil 

u niet langer weiden; wat sterven gaat, sterve, en wat verdelgd dreigt te worden, worde 

verdelgd, en de overblijvenden mogen elkanders vlees eten. 

 

Zeker-Havah moest als een spion infiltreren in de herder cultussen, en heeft hun staven 

gebruikt, maar verdelgde toen drie herders. Er zijn in de geschiedenis vele herder-goden zoals 

Jezus geweest. Het vlees eten van een afgod heeft te maken met het oordeel gebracht door 

Zeker-Havah. Zij eten elkaars vlees, wat een teken van krankzinnigheid is. 

 

De staf van genade-gaven wijst op de charismata, en de genade die door zo'n herders-cultus 

wordt aangeboden. Door genade hoeft men niet meer naar school, en zal men elkaar in de 

haren vliegen, om zo elkaars vlees te eten. In diepte bestaat er geen genade. Genade is een 

geest van oorlog, van spijbelen, van luiheid en gemakszucht. Genade is een cheater program, 

een misleider. Genade is niet eerlijk, en is overmoedig, wat wordt opgewekt door Liefde. Je 

wilt iemand verwennen om zo je eigen schuld niet te hoeven voelen. Liefde bedekt schuld, 

maar rekent er niet mee af. Om met schuld af te rekenen moeten we naar school, en moeten 

we dingen leren goedmaken, als in jachtsloon. Dit is waarom Zeker-Havah even later deze 

staf moest breken. In de grond tekst was dit een wapen. 

 

10 Toen heb ik mijn staf Genade, Gaven genomen en die verbroken, tenietdoende mijn 

verbond, dat ik met alle volken gesloten had. 

 

Dan komt er een profetie over Judas, wat Grieks is voor JUDAH, die de komende herder 

cultus zou moeten verdelgen. JUDAH is dus een beeld van de urim. 

12 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, 

laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 13 Maar Mare zeide tot mij: Werp 

dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de 

dertig zilverstukken genomen en die in het huis van Mare de pottenbakker toegeworpen. 14 

Daarop heb ik mijn tweede staf, het aannemen van een bloedoffer, verbroken, tenietdoende de 

broederschap tussen Juda en Israël. 

 

Dit gaat over Judas, JUDAH, die dertig zilverstukken kreeg voor het aangeven van Jezus, de 

valse herders-cultus van onschuldige bloedoffers. Dit is esoterisch natuurlijk, als een beeld 

van de oorspronkelijke man, Zeker, die door zijn onderworpenheid aan de grote moeder, 

Havah, de Jezus geest verdelgde. Zo kwam er een scheuring tussen JUDAH en Israel. 

 



15 Toen zeide Mare tot mij: Neem u nog eens de uitrusting van een dwaze herder; 16 want 

zie, Ik stel een herder in het land: naar wat verdelgd dreigt te worden, zal hij niet omzien; het 

verstrooide zal hij niet opzoeken, het gewonde zal hij niet trachten te helen, het uitgeputte zal 

hij niet verzorgen; maar het vlees van de vette beesten zal hij eten, en hun hoeven zal hij 

afrukken. 17 Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm 

en zijn rechteroog! Verdorren zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog. 

 

Dit was ook gericht aan de valse Germaanse Messias, oDiN, het valse Germaanse eDeN. 

oDiN verloor zijn oog aan Mimir in ruil voor wijsheid. 

 

Met de dertig zilverstukken werd het veld van de pottenbakker gekocht, de bloed-akker in het 

dal Hinnom, waar ook kinderen waren geofferd in het verleden. Het was een vuilstortplaats. 

De bloed-akker werd een begraafplaats voor niet-Israelieten, heidenen, zoals hen die Jezus 

volgden. Hier kwam ook het woord Gehenna vandaan, wat dus in wezen een plaats is waar 

christenen naartoe gaan, vanwege bloedoffer afgoderij. Zeker-Havah noemt deze plaats als de 

plaats van Mare, de grote moeder. De oorspronkelijke man onderworpen aan de grote moeder, 

waar Zeker-Havah een beeld van is, beeldt ook de stam JUDAH uit, die komt tegen de 

cultussen van bloedoffer afgoderij zoals het christendom. Dit is de betekenis van Judas, de 

Griekse transliteratie van Judah. Dit was het werk van een spion, Zeker-Havah, die in het 

Griekse wereldrijk moest infiltreren, tot het verbreken van de herders-god van bloedoffer-

afgoderijen. Zijn naam was Iscariot, Iysh-Qarah, wat vechtslaaf betekent. Zeker-Havah was 

een krijger, een gladiator, die gezonden moest worden tot deze arena. 

 

Judah moest afgezonderd worden. Judah werd later twee stammen, omdat Benjamin eraan 

verbonden werd, omdat Judah en Benjamin de urim en de thummim uitbeeldden.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 18. De demonisering van Assur 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Op de bloed akker wordt het christendom, de valse herder cultus van bloedoffer-afgoderij, 

verdelgd, door het werk van JUDAH (Judas), door Zeker-Havah. Dertig zilverlingen waren 

zijn jagersloon waarmee hij dit gebied kocht. Dit was dus niet het werk van de duivel, zoals 

het NT zegt, maar het werk van Mare, de grote moeder. Hierom hebben de Israelieten het NT 

nooit aangenomen. Zeker-Havah werd door het NT belachelijk gemaakt. Maar feit is dat de 

profetieen van Zeker-Havah zijn uitgekomen, en dat het christendom hierdoor is vernietigd. 

Er is namelijk een grote uittocht. De bloed akker is een deel van Gehenna, de verbrandings-

plaats. Gehenna is het gebied van de weeklacht in de grondtekst, wat een beeld is van het land 

Nuwd. 

 

JUDAH, Judas, stierf door ophanging, wat een beeld is van het overwinnen van adem, de 

heilige geest. Toen JUDAH de Jezus cultus had verslagen, werd ook nog eens even de heilige 

geest, de adem, aangepakt. Zo ontving ook JUDAH het teken van Qayin en kreeg volop 

toegang tot Gehenna, Nuwd. 

 

In de grondtekst betekent Christus 'slavenjuk' of 'jachtuitrusting', cheir. Zeker-Havah moest de 

uitrusting van een dwaze herder wegnemen, LAQACH, wat ook trouwen betekent, als 

krijgsgevangene nemen. Omdat Jezus kwam voor een wereldrijk van genade voor de luien en 

de dieven, so kwam Judah, Judas, als kasbeheerder, als een beeld van het loon-systeem, als 

een beeld van jachttrofeeen. Jezus stond voor het vergieten van onschuldig bloed, en Judah, 

Judas, stond voor het vergieten van schuldig bloed, in het esoterische, waar Jezus voor het 

materiele stond. 

 

Zoals Zeker-Havah moest ook Hosea afvallige vrouwen trouwen. Zijn dochter moest hij 

Loruchama noemen, wat 'geen moederschoot' betekent. Dit was een teken van oordeel, dat 

Mare de moederschoot van de mensen zou weghalen, de grote moeder zou vervangen worden 

door alleen een vader, wat ook gebeurt is door het christendom. 

 

Hosea 6 

 



6 Want in eeuwige tucht, checed, heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van Mare en 

niet in brandoffers. 

 

In het boek Hosea krijgt de stam Efraim er flink van langs. 

 

Hosea 12 

 

2 Efraïm weidt ruwach, wind, adem, de heilige geest, en jaagt de gehele dag de oostenwind 

na, het vermeerdert leugen en verwoesting. 

 

Efraim staat voor 'heilige geest junkies', zij die de heilige geest verafgoden, en de gnosis 

hebben verwaarloost, de profetie, de heilige kennis tot terugkeer en verovering van het 

paradijs.  

 

15 Bitter krenkend heeft Efraïm gehandeld, maar Mare zal zijn bloedschuld op hem doen 

neerkomen, en hem zijn smaad vergelden. 

 

De valse kerk eet en drinkt het lichaam van Jezus, een slachtoffer bereid door de Vader God. 

Dan zeggen ze : 'De kerk is het lichaam van Jezus', dus in wezen eten ze elkaar, en hierin zijn 

er dan hierarchieen als een voedsel-keten. 

 

Micha 3 

 

1 En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob en leidslieden van het huis Israëls, moest gij het 

recht niet kennen? 2 Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid 

afstroopt en het vlees van hun gebeente; 3 ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid 

aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. 4 Dan 

zullen zij roepen tot de HERE, maar er zal hun niet geantwoord worden. 

 

5 Zo zegt Mare aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden 

te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog 

uitroepen. 



 

Checed betekent eeuwige tucht, wat ook voorkomt met het woordje owlam erbij wat eeuwig 

betekent. Checed, de eeuwige tucht, komt ook weer terug in Klaagliederen. Het boek 

Klaagliederen gaat over het land van Qayin, Nuwd. In het Hebreeuws is klaagliederen 

Qaynah. In het Aramees Yalela, ook als schreeuwen, en Marqda. Zij zijn drie Amazones die 

over het land Nuwd zijn aangesteld. In de eeuwige tucht is Zij aanhoudend, vast, streng, 

Amen, de Hebreeuwse vorm van Aletheia. Dit werd verkeerd getranslitereerd in MANA, 

werd in een gouden kruik gestopt, en toen in de ark. Ook de grote moeder probeerden zij tot 

voedsel te maken. Amen, Aletheia is de vaste moeder. 

In het Aramees waren er ook klaag-priesters, onder Marqda. Zij waren de priesters van Nuwd, 

die het teken van Qayin hadden ontvangen. Onder het oude verbond waren dit de priesters van 

de stam Dan (DN, eDeN, oDiN). 

De grote, heilige moeder, Amen, komt geregeld voor in het OT, in de Tanakh, Tenak. 

Spreuken 27 

6 Standvastig, aanhoudend, Amen, zijn de wonden door honger (ahab, ahav, wat ook weer 

verbonden is aan de moederschoot, de omheining) geslagen, maar overvloedig zijn de kussen 

van een vijand. 7 Een verzadigd mens vertreedt honigzeem, maar voor een hongerige is al het 

bittere zoet. 

 

I Samuel 2 

 

35 En Ik zal Mij een priester van Amen aanstellen, die door heilige honger handelt en Ik zal 

voor hem brengen tot Amen's gevangenis, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van 

degene met oorlogs-strepen wandelen zal. 

 

De klaag-priesters van Marqda waren nomaden die rondzwierven, met jagerstenten. Zij waren 

verlost uit de stam Dan, eDeN, door het teken van Qayin. Ook in het land Nuwd waren er 

omheinde nederzettingen, maar het cukkah-feest van de trekkende jagerstenten was een 

belangrijk fundament. Dit is ook wat Nuwd betekent in de wortel tekst, als het land der 

nomaden. Zij waren gevlucht uit eDeN, het land van de stam DaN, waar ook de Germaanse 

oDiN cultus uit voortkwam. 

 

In de Tanakh, Tenak, het OT van de Israelieten, werd Amen gezien als een vorm van de grote 

moeder. Zij was de aanhoudende, vaste, strenge tucht. Dit werd valselijk getranslitereerd op 

andere plaatsen in Mana, Manna, als brood wat uit de hemel kwam vallen, om de jacht uit te 

doven. Mana, Manna, staat voor de luie genade. Het Manna zegel moet verbroken worden. 

Manna, het levende, hemelse brood, kwam in de vorm van Jezus Christus tot de aarde, als de 



val van Lucifer, om de mens af te leiden van de gnosis door gemakkelijke genade. Er zal 

oorlog gevoerd moeten worden tegen Manna. Dit was ook een soort van verboden vrucht. 

 

In het paradijs leidt de rivier de Tigris tot het Qidmah gedeelte van Assur. Qidmah betekent 

'ouder dan Eden', en is in het westen van het paradijs, achter het land Nuwd. Assur was 

gedemoniseerd in Engelse mythe. Assur stond voor de boom der kennis van goed en kwaad, 

voor de verboden vrucht, terwijl in de grond tekst en wortel tekst, en ook in de esoterie, het 

meer een neutrale positie had. 

 

Numeri 24 

 

22 nochtans zal Kaïn tot verwoesting zijn; hoe lang nog of Assur voert u gevankelijk weg. 

 

Assur was een plaats dieper in het paradijs. De oude profeten noemen Assur de roede van de 

toorn van de grote moeder, en ook als de keten waaraan de halsketen vastligt. De halsketen is 

dan de APH, het paradijselijke hart. De APH had de adem, de geest, overwonnen. 

 

Hosea 14 

 

4 Assur zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. En wij zullen niet meer 

zeggen tot het werk onzer handen: Onze God! Want van U verkrijgt de vaderloze een plaats in 

de moederschoot. 

 

Assur zou ons terugleiden tot de eeuwige tucht, en juist niet tot de behoudenis-leer van het 

NT. Hierom ging het volk in de ballingschap van Assur. 

 

Het bloed van de vijandelijke prooi moet vergoten blijven worden, anders zullen zij 

onschuldig bloed vergieten. Schuldig bloed moet vergoten worden. Dit is waar het rode paard 

voor staat. Dit is waar Gad voor staat. Assur betekent grote oorlog, zoals het rode paard dit 

betekent, en ook : weg, be-weg-en. Assur is een rode lijn die leidt tot het land van Assur. 

Adam kreeg dit paard toen hij door de nachten van de paal was gegaan in het EE. 

 



 

 

 

 

Hoofdstuk 19. De Grote Johannes Leugen 

 

Dit vers stal het boek van Johannes, en veranderde het toen, zodat het een zegel zou worden. 

 

Johannes 1 

 

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was 

in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen 

ding geworden, dat geworden is. 

 

Dit MOEST zijn : 

 

1 In den beginne was het bloed van de vijandelijke prooi en het was bij de grote moeder. 2 Dit 

was in den beginne bij de grote moeder. 3. Alle dingen zijn door het bloed van de vijandelijke 

prooi geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. 

 

Voor de leegte was er het bloed van de vijandelijke prooi. De leegte kwam hier uit voort, en 

bewaakt dit. 

 

Genesis 1 

 

1 In den beginne, reyshith in het Aramees, wat 'van de eerstelingen' betekent, dus het 

pinksteroffer  

 



schiep, wat in het hebreeuws 'maken door snijden' betekent 

 

de grote moeder de nederzetting, omheining, en de onderwereld. 

 

Alles bestond dus door de jacht, door het bloed van de vijandelijke prooi. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20. Loon of Gave ? 

 

Je-Sus, Ge-Sus, is Grieks-Latijn voor 'varken van de aarde', oftewel 'het beest uit de aarde', 

het tweede beest, Jom. Judah, Judas, werd hiertegen uitgezonden in de jacht, wat voorzegd 

werd door Zeker-havah, Zacharia, die dit zelf ook was. Zeker-havah betekent de 

oorspronkelijke, voor-adamitische man onderworpen aan de oorspronkelijke heilige vrouw, de 

grote moeder. Zeker was de eerste Adam. De vier evangelieen waren opgesteld om deze jacht 

te bedekken, verborgen te houden. Assur maakte jacht op dit beest. In het Orions is dit beest 

een gratahaar, een rundachtig beest met horens, een varken met horens, als een zwijn ontstaan 

door inteelt. 

 

De gratahaar werd aan de paal gespietst, maar de geest van het NT maakte hier iets anders 

van. De gratahaar, het varkens-beest uit de aarde, werd verheerlijkt. 

 

Dit loopt parallel met de Griekse mythe van het Erymantische zwijn die altijd veel schade 

aanbracht. Hercules dreef het in de sneeuw om het te vangen, zoals Je-Sus werd geisoleerd in 

Getsemane. Het zwijn wordt geketend en door Hercules aan de keten meegenomen. 

 

Het pinksterfeest is het Levitische offerfeest, waarin Je-Sus zijn gestolen gnosis moet 

prijsgeven, de KRA. In Efeze wordt van het varken uit de aarde de jachtuitrusting gemaakt. 



 

Judah, als het zegel van het zwarte paard, staat voor de varkensjacht, door honger en 

duisternis de hebzucht overwinnen. Bij het oprijzen van Judah, de weegschaal, het meetsnoer, 

gaan er zware oordelen komen over hen die door hebzucht meer hebben genomen dan hun 

was toegedeeld. 

 

Psalm 48 

 

11 Gelijk uw naam, o grote moeder, zo is uw lof tot aan de einden der aarde; uw rechterhand 

is vol van gerechtigheid. 12 Laat de berg Sion zich verheugen; laten de dochters van Juda 

juichen om uw oordelen van het meetsnoer. 

 

Mosy, zwakheid, verhongering, is een beeld van Judah, Judas. Mosy, Judah, Judas, moest het 

volk uitleiden, naar de honger in de wildernis om het volk zwak te maken, leeg te maken, 

zodat het openbaringen kon ontvangen. Dit was ook om het volk te testen en te ziften. Mosy, 

Judah, Judas, is het pad door de wildernis, ook voor David. In Psalm 6 wordt Mosy besproken 

als het proces om tot Teswi, te leiden, de voeten van de grote moeder, Haar fundament, ook 

als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot zwakheid komt. Mosy, 

Judah, Judas moest Yam, Jom, de zee, oftewel Je-Sus verslaan, scheiden. 

 

Het bloed van Je-Sus, van het varken uit de aarde, is dus het bloed van de vijandelijke prooi, 

en dit is helemaal verkeerd voorgesteld door het NT. Het NT heeft dit varken tot god 

gemaakt. Het NT staat schuldig aan zware afgoderij. 

 

De mythe van Je-Sus, die trouwens is overgenomen van oudere, voor-christelijke mythes, gaat 

over het afsterven van de varkens-geest, een stuk oude natuur. Het pasen was oorspronkelijk 

een varkensjacht, wat het NT probeerde te bedekken. Dit leidde tot het pinksteren als een 

voorbereiding op de buffeljacht. 

 

De buffeljacht is heel specifiek een metafoor van het komen van gave tot loon. Dit komt neer 

op het verslaan van de geest van kerstfeest, die door gaven de jacht wil uitdoven. 

Visserij – van exoterische voortplanting (plat, pornografisch) tot esoterische voortplanting 

Wat houdt dit ten diepste in ? De sex-industrie, ook de hele huwelijks-industrie waar alles om 

geld gaat, houdt nog iets diepers verborgen. 



Visserij – van vrijwillig werk tot slavernij 

De sex-industrie staat voor vrijheid, terwijl in de gnosis er geen vrijheid is, maar strenge 

wetmatigheden. Gnosis is ascese en slavernij, en alles daarbuiten is de sex-industrie. Vis en 

buffel zijn in het Aramees nauw aan elkaar verbonden. De gave maakt vrij, terwijl het loon 

bindt. 

In 1 Korinte 10 staat : 'weest vast aaneengesloten, katartizo, 'tezamen komen door visserij', 

één van zin en één van gevoelen, gnome, in de gnosis van het oordeel, in de Arren, de gnosis 

van de esoterische voortplanting, de verjonging, het lamsvacht, de overwinning over Jezus 

Christus, Jom. Dat is de ware oproep tot eenheid, in het komen van vrijwillig werk tot 

slavernij. 

De visserij is een belangrijk fundament in de bloedbanden. Christus bedekte de Chasma, de 

paradijselijke afgrond, de leegte, als een beeld van de moederschoot. In de moederschoot 

worden de bloedbanden gesmeed. Dit gebeurde door echo in het Grieks, bloedbanden hebben 

door heilig bloedvergiet van vijandelijk vee. In het hebreeuws is dit havah, Eva.  

In Efeze 1 : 7 hebben wij apolytrosis, loon, door echo (eva, de bloedband door heilig 

bloedvergiet van vijandelijk vee), dus dit loon komt alleen door verbintenis aan een stam, en 

aan de moeder (havah, eva). 

In Efeze 2 : 18 hebben wij (echo, echomen, eva) door het bloed van de vijandelijke prooi, 

door eenheid (heni, van heis), toegang tot pater, de paradijselijke afgrond. 

In Galaten 6 : 10 hebben wij door echo (eva) het heilige meetsnoer, als een oordeel op 

hebzucht, het varken. 

In Efeze 4 : 28 gaat het erom dat de dief moet komen tot echo (eva), door het lijden, door de 

tucht, door insnijdingen, door moeheid, voor eerlijk loon. Dit gebeurt in chreia, slavernij, wat 

komt van chasma, de paradijselijke afgrond. 

Ook evangelie, euaggelion, betekent loon. In de wortels betekent het 'mooie tijdingen van het 

feest der runderen', en 'mooie tijdingen van het feest van vee', wat duidt op een feest van een 

geslaagde jachtsbuit, juist ook omdat in de wortel tekst de runderen, het vee, geleid worden 

tot het gerecht, het brengen van vee tot hun eindbestemming. 

Filippenzen 1 

7 Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag 

(echo, eva), daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap bent als tot mijn verdediging en 

bevestiging van het evangelie, verdediging en bevestiging van het loon, van de jachtsbuit en 

het feest van de jachtsbuit, als deelgenoten zijt van mijn loon. 

 

Visserij is dus een belangrijk fundament waarnaar altijd teruggekeert moet worden. Zij die 

visserij verwaarlozen kunnen geen slaaf worden, en zullen dus een eigen wil hebben die tot 

verderf leidt. 



 

In het verhaal van de wonderbare vermenigvuldiging gaat het niet om 'brood en vis', maar om 

'vis en vis' in de worteltekst, verschillende soorten vis. Vis betekent vermenigvuldiging en 

vruchtbaarheid. Dit is een metaforische mythe, die al voorkwam in oudere mythes voor het 

christendom. De vis werd verzameld in geweven manden, maar in de wortels betekent het 

zaad, en het trekken van een mes. Het wijst terug op het oorlogszuchtige 'mayim', bloed en 

zaad, wat de onderwereld schiep. Door echo (eva, havah) werden de stammen gevormd. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21. Het Zegel van de Hemelvaart 

 

Christenen worden in charismatische traditie geleerd toch maar vooral te streven naar het 

ingeburgerde 'de gaven van de geest'. Alhoewel dit allemaal hele mooie beloftes inhoudt is de 

uitdrukking volkomen misplaatst, en een misvertaling van het woordje 'charis'. Dit betekent 

namelijk loon. Charis is bounty, als oorlogsloon en jachtsloon, maar dit wordt door christenen 

heel selectief vertaald in gaven. Charis of Karis komt van het Hebreeuws-Levitische kra, wat 

het jagersloon van de Levieten was, en waardoor zij profeteerden. Het was hun jachtsgerei en 

wapenrusting, dat wat christenen 'de gaven van de geest' zouden noemen. Helemaal geen 

gaven dus, maar loon. 

 

Het ontvangen van pneuma, als het eeuwige zaad, is een start-kapitaal, maar dit is ook geen 

gave. Het gaat namelijk om relatie tot de grote moeder, de grote moederschoot. Dit zijn 

allemaal hele strenge wetmatigheden. Er wordt ons niks zomaar in de schoot of de mond 

geworpen. De buffeljacht is de strijd tegen gaven, en voor loon. De buffeljacht vindt plaats na 

het pinksterfeest, als een vervanging van het kerstfeest, als een vervanging van de 

genadegaven, een vervanging van charismatisch christendom. Genade-gaven zijn middelen 

van Saturnus om de jacht uit te doven. Dit is ook een manier van omkopen. 

 

Na het pinksterfeest is er dus veel te doen. De buffeljacht is komen van gaven tot loon. Ook is 

de visserij een belangrijk fundament voor de buffeljacht. Visserij maakt ons tot slaaf, en 



breekt het vrijwillige werk wat tot verderf leidt af. Er is geen jacht mogelijk zonder slavernij. 

Jacht zonder slavernij geeft de vijand macht over ons. 

 

De buffeljacht moet volkomen gedaan worden, want waar de gave niet geheel is afgestorven, 

daar blijft nog een stuk vrijheid. Vrijheid is adem, terwijl slavernij bloed en zaad is. Slavernij 

bindt ons aan Assur. 

 

Toen kwam de doodsmacht genaamd : Sepra. Dit was de letterlijk gemaakte metafoor van de 

hemelvaart. Hij begon te spotten, en te dreigen met eeuwige verdoemenis. De hele ruimte was 

gevuld met vuur. En Sepra sprak : 'Wat dacht je nu te doen ? Jij hebt de eeuwigmakende gave 

van genade verworpen.' Toen zakte Sepra ineen, en het vuur verdween, maar kwam toen even 

later weer sterk terug. 'Wat dacht je nu te doen ? Je hebt de eeuwige gave verruild voor loon, 

terug naar de goede werken, terug naar loon voor werken. Wat ga je doen ? Jij gaat ons niet 

verder ontmaskeren. En blijf van ons idool af, blijf van onze afgod af, onze held. Wat ga je nu 

doen ?' En toen weer zakte Sepra ineen. Er was een visioen van een reusachtige buffel, woest 

dat zijn schuilplaats was ontdekt, en toen een visioen van een reusachtig varken. Ze werden 

gedreven in ijs. Het varken begon te krijsen, maar raakte toen verdoofd door het ijs. Weer 

probeerde Sepra op te komen, en zei : 'Ik weet dat dit ons laatste uur is. Geef ons nog één kans 

op te spreken. Laat ons zeggen wat we willen zeggen. Wij geven op, dit vuur is te sterk, maar 

wij zullen een ieder innemen die niet beveiligd is tegen ons. Nog zoveel zielen die wij mee 

kunnen roven.' Toen vertrok Sepra. 

 

De hemelvaart is in de wortel tekst van Tessalonicenzen de visserij, wat de hemelvaart dus 

probeert te bedekken. Sepra, de hemelvaart, wil door vrijheid de mens tot zijn slavernij 

brengen, door de visserij uit te doven. In Handelingen 1 is de grond tekst van de hemelvaart 

de jacht, hypo-lambano, door de jacht, door het vangen, het verkrijgen van jachtbuit. De 

hemelvaart kwam als een wolk, wat dezelfde wolk was die het volk leidde door de wildernis. 

In het Aramees is dit de Nan, de Nana, de wolk van Mercurius, kwik, het gif wat ook in de 

tand-industrie wordt gebruikt om mensen onder controle te krijgen. Deze wolk is een 

voorhangsel wat verscheurd moet worden. Sepra is dus de Romeinse god Mercurius, de god 

van de media en de handel, de god van de dieven. Deze nam Christus op als de wolk der 

heerlijkheid. 

 

Iyowb 7 

 

9 Gelijk een wolk, nana, mercurius, verdwijnt en wegdrijft, zo stijgt wie in het dodenrijk 

nederdaalt, niet weer op. 

 



Mercurius is de kacah, de bedekker, de overwhelmer, de verdrinker, om mensen geheel te 

binden in kwik. Mercurius is een zombificator, maar in principe gewoon een voorhangsel. 

Assur wordt verborgen gehouden, de heilige verdrinkster. Door de heilige verdrinking sterft 

de adem, en neemt het visioen over. Mercurius is een doper om te verdrinken, om de mens 

onder de macht van het kwik te krijgen. De Levieten moesten metaforisch verdronken worden 

in het bloed van boze geesten, opdat de geest zou afsterven, en ze veilig zouden blijven tegen 

mercurius. Ook kregen ze visioenen door deze verdrinking. Vaak kwam deze metafoor na de 

metafoor van het afhakken van de armen, om de leegte, rust in te gaan. 

 

De hemelvaart-keten houdt de mens van de jacht af. De hemelvaart verblind mensen met 

overlicht, om het cukkah-feest van de trekkende jagers-tenten, wat ook wel het nomadische 

loofhuttenfeest wordt genoemd, uit te doven. Het cukkah-feest brengt ons dieper in de 

duisternis, dieper in de onderwereld, tot nieuwe jachtsgebieden. Daarom moet het zegel van 

de hemelvaart verbroken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

Hoofdstuk 1. Geheimen Van Het Orionse Paradijs 

 

De illuminati voedt het volk door de clowns van suiker. Suiker wordt door veel voedsel 

heengegooid om het op smaak te brengen, maar het is ook een vetmest-strategie, plus dat het 

de tanden wegvreet om mensen afhankelijk te maken aan de tandarts. Dit is een gevangenis. 

De illuminati voedt dit min of meer door drang. Mensen worden zo omgevormd tot zware 

voertuigen om slaven te worden van de media. Mensen worden gebruikt als boodschappers 

van de illuminati, als programmeurs van de media. Kwik en suiker worden gebruikt om 

mensen op te blazen. 



 

Ook zit de urine boordevol met stoffen die eigenlijk in het lichaam zouden moeten blijven, 

maar deze worden geloost. Urine, ourios, is ook waar het woord Orion vandaan komt. Heel 

veel van de urine bleef gewoon in het lichaam in het paradijs, maar door de zondeval kon de 

illuminati dit allemaal aftappen. De mens verloor zo het contact met Orion. Urine is een 

onderdeel van mayim, het paradijselijke zaad. Het hield het lichaam schoon, en beveiligde het 

tegen ouderdom en boze geesten, als een zware neutraliserende kracht. Adam en Eva kenden 

de geheimen van urine, en baadden zich vaak in urine-poelen van grote beesten. Mayim 

betekent letterlijk urine, en in Genesis werd de onderwereld, het paradijs, hierdoor geschapen. 

Ook werd mayim van elkaar gescheiden zodat er rivieren, meren en zeeen van urine 

ontstonden. Deze urine kwam voort uit beesten. 

 

Beesten werden gehouden voor hun urine, hun zaad en hun bloed. Dit had geneeskrachtige 

eigenschappen, magische eigenschappen, en esthetische eigenschappen, zoals het veranderen 

van kleur, van bijvoorbeeld een vacht. Alhoewel alle esthetiek beruste op esoterische patronen 

voor jacht en oorlogsvoering, als een strategie. De teksten van de Tenach kwamen voort uit de 

Orionse paradijs teksten. Ook Egyptische mythologie was hier van afgeleid, waar ook veel 

naar verwezen wordt in Egyptologie, en ook in de Egyptische astrologie. Dit draait 

voornamelijk om Orion, maar Egypte is een zegel hierop, gemaakt door de illuminati, om de 

wortels van het paradijs af te dekken. Veel Egyptische architectuur en geometrie was om 

Orion te channelen. De illuminati had een eigen Orion gecreeerd. 

 

De oorspronkelijke mensen waren veehouders, en hadden veel kennis over hoe ze boze 

geesten moesten gebruiken. De illuminati heeft deze kennis achtergehouden en verdraaid, 

zodat de illuminati ons kan aftappen. Juist daarom is het zo belangrijk terug te keren tot de 

Orionse paradijs teksten. Dit zal een grote uittocht zijn uit de nederzettingen van de illuminati. 

 

In de bloed-codes van de oorspronkelijke, paradijselijke mens waren veel urine-verbindingen. 

Dit was belangrijk voor hun immuniteit en om boze geesten op een afstand te houden. Deze 

urine-verbindingen dienden de geesten van spierkracht en adem buiten te houden. In feite viel 

de mens uit het paradijs door juist de belangrijke stoffen die in het lichaam moesten blijven 

eruit te plassen.  

 

Urine watervallen van Orionse beesten zijn nog wel schoner dan aards water. Jongetjes 

moesten veel in zulke poelen gebaad worden, vanwege de verzachtende werking, zodat ze 

geen spieren en spierkracht zouden ontwikkelen, anders zouden ze een bedreiging vormen 

voor de vrouwelijke bevolking. Ook zouden ze zo niet vet worden, want vetheid zou een 

belemmering zijn in jacht en oorlog. Zulke baden waren dus voor preventie. 

 



De geest van kerstfeest, het feest van hebzucht en verlammende gaven voor de luien, is een 

framewerk van gevangenis-cellen, een framewerk van genade-gaven waarin mensen worden 

opgesloten. Juist de urine van de Orionse beesten is belangrijk om deze tralies kapot te laten 

springen. Orion is een paradijselijke opslag ruimte van medicijnen en wapenen. 

 

Assur, de diepte van het paradijs, ligt tegen deze kooien aan, klaar voor de buffeljacht, om de 

mens te brengen van gave tot loon. De mens moet weer leren verantwoordelijkheid te dragen. 

Dit gaat door het komen tot de Orionse leegte, opgeslagen in de urine van Orionse beesten. 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Het Geheimenis van de Qidmah 

 

Shama-el, Samuel, betekent 'slaaf van El', als 'slaaf van de pilaar', oftewel een huisslaaf of 

huisgeboren slaaf, wat in het Aramees 'qurpa' is, of 'na'ar'. Hiervan is Benjamin een beeld. Dit 

gebeurde in Silo, de eerste nederzetting van de Israelieten als hoofdkamp in de wildernis. 

Door de urim, de test, Judah, komen wij tot Shama-Alalathe, Samuel, tot Benjamin, de 

thummim. Silo is het huis van Alalathe, de grote moeder, en shama betekent gehoorzamen. 

Door Shama-Alalathe komen wij tot haar, als het gehoorzamen van Alalathe. 

 

Silo betekent rust, stilte, als in leegte. Dit is het zevende zegel. 

 

Toen de mens uit het paradijs viel naar de oostelijke kant in de westerse vertaling, staat er 

toch heel duidelijk in de grondtekst dat de mens kwam tot Qidmah, de plaats ouder dan Eden, 

aan de westelijke kant. De mens kwam dieper in het paradijs, dieper in de onderwereld.  

 

De wildernis leidde tot de paradijselijke afgrond, tot de leegte, tot Silo. 

 

De Levieten moesten afrekenen met boze geesten, de baqra in het Aramees, runderen, 

zwijnen, vee. Nakas is een woord wat in het Aramees gebruikt wordt voor slachten en 

ophangen, maar in het Hebreeuws betekent dit ook gewoon slaan, bestraffen, zonder dat daar 

nu daadwerkelijk direct de dood bij intreedt. (Leviticus 1 : 5) 

 



Wel werd dus het bloed afgenomen van deze boze geesten in veevorm, en gebruikt. Nakas is 

dus een veel ruimer begrip dan alleen maar slachten en ophangen, doden, maar gaat erom het 

bloed van de vijandelijke prooi af te nemen. 

 

Dit is wat er met Adam en Eva gebeurde, dat ze door Nachas, Naga, vertaald als de slang, de 

wurging, de slangenbeet, kwamen tot een diepere ervaring in het paradijs. Dit gebeurde door 

de Levitische transliteratie die hier parallel aanloopt, door Nakas. Ook in de grondtekst ging 

het om Adam en Eva als veehouders, in een fokkerij. Door Nakas wordt het bloed van de 

vijandelijke prooi gewonnen. Het zou juist gevaarlijk zijn om boze geesten te snel te doden, 

want dat zou schade brengen aan de fokkerij. Nakas is dus om dit af te remmen. 

 

In het Aramees vindt de Nakas plaats in de Qidmah, in Leviticus 1 : 5, dus weer in het deel 

ouder dan Eden, dieper in het paradijs. Ook het woordje Gad'am wordt gebruikt, Gad-Adam, 

als Adam komende tot Gad, tot het bloed van de vijandelijke prooi. 

 

In de diepte van de Gad-Adam, van de Qidmah, is de Dukka, de rituele slachtplaats (Leviticus 

1 : 16, Aramees). De Nakas kan hier dus uiteindelijk naartoe leiden, maar dat is niet altijd 

noodzakelijk. De Nakas is dus een wachter van de Dukka die ervoor zorgt dat niets onnodig 

of voortijdig in de Dukka terecht komt. De fokkerij van de Levieten stond dus op het spel. Als 

ze zomaar roekeloos zouden moorden, dan zou de fokkerij vergaan. Er waren dus regels voor. 

De Nakas bewaakte die regels. De Nakas is dus de wet van tucht, die ervoor zorgt dat boze 

geesten niet voortijdig of boven de maat worden bestrafd. 

 

In Leviticus 1 : 10 wordt duidelijk dat vee alleen maar 'door de tamiym' geofferd kon worden, 

betekenende 'wanneer het compleet is', en ook 'alleen door slavernij', in de zin dat de priester 

een na'ar is, een heilige slaaf, anders zouden er fouten gemaakt kunnen worden. 'Wanneer het 

compleet is', tamiym, betekent ook dat wanneer het vee volkomen klaar is geworden in de 

Nakas voor de offering. Weer is het dus de Nakas die bepaald. 'Door de tamiym, de thummim, 

oftewel door Benjamin,' kon er dan geofferd worden. 

 

 

 

Hoofdstuk 3. De Verbreking van het Opstandings-Zegel 

 

Attis was de zoon van Nana, Mercurius in het Aramees. Attis was de voor-christelijke Jezus 

van Klein Azie, Frygie, Anatolie, Turkije, wat zich verspreidde in het hele Griekse wereldrijk, 



en daarna in het Romeinse wereldrijk. Attis werd geboren vanuit bloed op 25 december. Hij 

werd gekruisigd aan een boom en zijn bloed moest de wereld redden. Na drie dagen stond hij 

op. Zijn lichaam werd gegeten door zijn volgelingen. Hij en Cybele, zijn moeder en geliefde, 

hadden eeuwenlang een tempel op Vaticaan Heuvel, waar het Vaticaan op is gebouwd. 

 

Hij was zowel het zoonschap als het ouderschap. Hij was Vader en Zoon in één. Dit liep over 

in de Jezus cultus. Jezus-Attis is de zoon van Mercurius, het bloed van Mercurius. Jezus-Attis 

is een oude bloedsgod. Ook is dit Cybele, en zo een soort meervoudige personaliteit van Jom. 

Hierdoor waren er ook de ontmannings-mythes van Attis, waarin hij zijn geslachtsdeel 

verloor. Ook kwam hij voort vanuit het bloed van een ontmanning. Dit zijn de verborgen 

wortels van het Jezus Christus verhaal. Mercurius is de trickster in Romeinse mythe, de god 

van de dieven en misleiders (Sepra, de hemelvaart). 

 

Merces, waar Mercurius vandaan komt, is Latijn voor 'onrechtvaardige beloning, 

steekpenning, omkopen', waar ook het woord 'mercy' vandaan komt, genade. Het is een vals 

loon-systeem, een cheat programma. Jezus-Attis is het bloed van Mercurius. Christenen 

werden na het pinksterfeest ingewijd in de hemelvaart mysterieen, om tot genade te komen, 

vals loon, tot Mercurius door zijn bloed, Jezus-Attis. Hierop is de gehele charismatische 

wereld gebouwd. 

 

Jezus was een teken dat het bloed van Mercurius was vergoten. Dit gebeurde in de buffeljacht, 

en een boze geest probeerde dit te verdraaien. 

 

Ook Mithras was een voorloper van Jezus. Hij werd begraven in een rots, genaamd 'Petra'. 

Ook werd hij geboren uit een rots, of uit een grot vanuit een maagdelijke moeder. Petra werd 

opgenomen in christelijke legende als Petrus, de rots waarop de kerk gebouwd zou worden. 

Ook dit is een beeld van Mercurius. Door Petrus-Mercurius werd de gemeente opgesloten in 

een kwik-rots, het amalgaam, oftewel een supermix van oude afgoden. 

 

Ook de opstanding van Jezus is Mercurius. 

 

Hemelvaart – Graf – Opstanding 

 

Dit is de drietand die Mercurius is. Mercurius is op zijn beurt het bloed van Horus. Dit zijn 

allemaal oude bloed-goden in diepte. 



 

Chereb, qarab, qereb, is een woord wat gebruikt wordt in Leviticus voor offeren, maar het 

betekent ook oorlog voeren en het feest van het heilige maal. In de christelijke wereld werd 

dit omgebouwd tot de eucharistie waarin het bloed van de afgod werd gedronken, en zijn 

vlees werd gegeten. 

 

Chereb is ook het slachtmes, en dit is dan tot de strijd tegen boze geesten, als een feest van het 

heilige jachtmaal. Om hiervoor in aanmerking te komen moest men ingewijd worden tot 

Tamiym, heilige slaaf (Leviticus 1 : 3). Chereb betekent verder ook het gebed. De chereb is 

een jachtmes, een jacht. In de Orionse paradijs-teksten waren de Tamiym die voorbereid 

waren voor de chereb naakt, als vaak bedekt met een soort vormbaar voorhangsel wat net over 

hun geslachtsdeel ging. 

 

In 1 : 6 wordt het vee gevild, maar dat kan in het Aramees ook betekenen : 'voor zichzelf 

genomen', of gewoon zwaar bestrafd. Ook wordt het beest ontmand in de Aramese grondtekst. 

Dit komt ook weer terug aan het einde van het boek Iyowb. Hier komen ook weer alle 

ontmannings-verhalen van Attis uit voort. Het pinksterfeest is hier ook een beeld van, waarin 

het hoofddeel van de vijandelijke prooi wordt afgesneden, zodat de Gnosis kan doorbreken. 

Het pinksterfeest is de ontmanning van de mannelijke suprematie. 

 

Nakas is het hele proces van afrekenen met de vijandelijke prooi. Het wordt ook beschreven 

als het opdragen in gebed tot de grote moeder, aan haar heupen, haar vagina, als de weg tot de 

moederschoot, aan haar voeten (Leviticus 1 : 11). Ook is het letterlijk in het Aramees 'offeren 

aan haar rok'. Dit hele proces vinden we ook weer terug in de grondteksten van de Psalmen. 

In ieder geval moesten de Levieten offeren aan de moeder schoot. 

 

 

 

Hoofdstuk 4. De Verbreking van het Zodiak-Zegel 

 

We moeten onder ogen komen dat de religies afleidings-taktieken zijn van Orions vee, de 

vijandelijke prooi, om zo de heilige jacht uit te doven. Het zijn zegels die wij moeten 

verbreken. Deze religies zijn in principe gewoon verdraaiingen en valse transliteraties van 

heilige oorsprongen. 

 



ALEMA – Orionse kipsoort – verschool zich achter Egypte 

SCHAVEKO – Orionse kipsoort – verschool zich achter Griekenland 

TRAMA – Orionse vissoort – verschool zich achter Boeddhisme 

PISTES – Orionse vissoort – verschool zich achter Rome 

MELEZER – Orionse vissoort – verschool zich achter het christendom 

ALAST – Orionse varkenssoort – verschool zich achter het rijk van Zaralahm 

KALINGA – Orionse varkenssoort – verschool zich achter hindoeisme 

TAKATA – Orionse vissoort – verschool zich achter afwijkende indiaanse mythe 

 

Al deze soorten proberen de mens af te houden van de buffeljacht, het neerjagen van de 

mannelijke suprematie mythes. Juist door deze soorten te overwinnen worden de portalen tot 

de hogere buffeljachten geopend, tegen de goden van de gaven. In de grondteksten van de 

Psalmen loopt alles op tot de buffeljacht, als een grote, belangrijke climax. Tot de buffeljacht 

behoort ook de bizonjacht. 

 

David kwam tot Teswi, de voeten van de grote moeder, door Mosy, Judah, oftewel door 

zwakheid en honger. Door Yaakob, kreupelheid, kindschap, kwam hij steeds dichter bij de 

grote moeder. Het kindschap wordt uitgebeeld door de stam Reuben, het heilige zaad. Ook 

zijn armen werden er op een gegeven moment afgehakt zodat hij de rust kon ingaan, de 

leegte. In Suw en Naphtali kwam hij tot het jagerschap. Zo zien we dat David in vele vormen 

moest gaan. Dit waren de tekens van David. De zodiak, de dierenriem, kwam om dit te 

verzegelen, en die zodiak was ook met Jezus in de vorm van de twaalf discipelen, wat al 

begon met Horus. 

 

Dit waren geen astrologische realiteiten, maar innerlijke realiteiten, van de Levitische 

tijdschijf. 

 

Vissen – Pisces – Visserij – Naphtaliy 

Schorpioen – Scorpio – Piercing, Leegte – Alalathe 

Leeuw – Leo – Hel 

Rund – Taurus – Jacht – Suw 



Waterman – Aquarius – Zaad – Yaakob 

Krab – Cancer – Slachtmes – Gad 

Weegschaal – Libra – Judah 

Boogschutter – Sagittarius – Benjamin 

 

De waterman staat ook voor Johannes de Doper, en dus ook voor de scalpering, ook als een 

beeld van de besnijdenis. In die zin werken de krab en de waterman nauw samen. 

 

Naphtaliy, visserij, is te komen van vrijwillig werk tot slavernij, Benjamin. Piscus gaat dus 

over in Sagittarius. Naphtali, visserij, is dus een belangrijke schakel tussen Judah en 

Benjamin, tussen de urim en de tamiym. 

 

Libra – Pisces – Sagittarius 

Judah – Naphtali – Benjamin 

 

Cancer is het mes, Scorpio is de speer, en Pisces is het net, wat ook het schild is in de 

jachtrusting van Efeze. Dit schild, net, is Naphtaliy, de schakel tussen de urim en de tamiym, 

als een belangrijke bescherming van de slavernij. Als de vijand ons uit de slavernij weet te 

rukken, dan zijn we verloren. Slavernij is het fundament. Daarom moeten wij tot Naphtaliy 

komen in het beloofde land. Wij moeten de visserij leren en opzetten. Zo worden we 

gebonden door de tamiym, en komen wij tot Benjamin. 

 

urim – NAPHTALIY – tamiym 

 

is dus een belangrijk sieraad. In de Orionse paradijs teksten was dit sieraad een ring wat door 

de top van de YAD ging, het paradijselijke geslachtsdeel, als een piercing. 

 

Als we tot de stam Benjamin zijn gekomen, zijn geinitieerd in Tamiym, slavernij, dan zullen 

we merken dat er nog steeds veel drangen in ons zijn die tegen die slavernij ingaan. Dit zijn 

vaak kipgeesten, de geesten van overmoed. Wij moeten de jacht aangaan op de kippen van 

overmoed, om zo tot de leegte te komen. Dit gebeurd door de piercings. Scorpio staat voor de 



leegte, voor de paradijselijke afgrond, de piercings, de speer. Scorpio staat voor de 

kippenjacht. 

 

urim – NAPHTALIY – tamiym – scorpio 

 

Dus om in de leegte te komen en te blijven is de kippenjacht noodzakelijk. 

 

 

Hoofdstuk 5. De Levitische Zodiak 

 

De Levitische Zodiak of Dierenriem, de Mowed, de Levititische tijdschijf, heeft niet zoveel 

met sterren te maken, maar met innerlijke realiteiten. Aquarius, de zaadman, het zaad, wordt 

tot bloed, Gad, de Krab, Cancer. Water verandert in bloed. Het Jezus-verhaal van 'Jezus 

verandert water in wijn' was hier een zegel op. 

 

Het vijandelijke vee is het zaad wat moet sterven, omdat dit de oude natuur inhoudt. Door de 

jacht verandert dit teken in bloed. Suw stond voor deze jacht. Niet alleen stond hij voor de 

varkenshuid, maar ook de runderhuid, als het Taurus teken in de Zodiak. 

 

De Hettieten waren een volk van Indo-Europese taal, die goden aanbaden zoals Mithra, Indra 

en Varuna, die ook in India werden aanbeden. De Hettitische taal is nauwverbonden aan het 

Sanskrit van India. De Hettieten vereerden stormgoden en berggoden. Tharhunt was de god 

van de donder, waar ook de Germaanse Thor vandaan kwam. Tharhunt was in gevecht met de 

slang Illuyankas. In eerste instantie wint Illuyankas het gevecht. De slang kon alleen 

verslagen worden door tot de Godin, Inaras, te naderen. 

Tahr, waaruit Thor voortkwam, betekent verovering. In het Sanskrit is dit Tura wat machtige 

en kracht betekent. Turashah was een andere naam voor Indra. Van Tahr komt ook toros en 

taurus voort, rund. Dit staat in verband met bergen. Het gaan op de berg betekent zoiets als 'de 

rund overwinnen.' Eén van de hoogste goden voor de Hettieten was genaamd Taru, een 

stormgod. De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst 

betekende het 'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, 

de heilige scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. Daarom moesten de Israelieten de 

Hettieten veroveren. De Israelieten moesten namelijk 'de berg opgaan', oftewel 'de rund 

overwinnen.' Zij moesten komen tot de berg van de grote moeder in het paradijs, in de dieptes 

van Kanaan, in de dieptes van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de 

Hettieten. 



Thor, T-Hor, de god van de donder en de vruchtbaarheid, is de Germaanse, Oud-Europese 

vorm van Horus. Ook hij heeft een staf, in de vorm van een hamer, Mjollnir. Thor is de Heer 

van de runderen, en ook de slachter van runderen, en hij komt voort vanuit de Hettitische 

berggod. De berg opgaan is het overwinnen van de Behemoth, de monsterlijke rund uit het 

boek van Iyowb. Thor draagt de Mjollnir als het zwaard van de Behemoth, wat de CHEREB 

is, de HARBA, oftewel het mes van de besnijdenis, GAD. 

De Hettieten, als beeld van Taurus, moesten overwonnen worden om de MOWED, de 

Levitische Zodiak, te herstellen, zodat KRA zou stromen, de Levitische gnosis. 

Thor, Taurus, Horus, bewaakt dus de berg van de grote moeder, van de Moeder Gnosis, op de 

scheiding tussen Eden en de paradijselijke berg van de amazonen. Thor, Taurus, was befaamd 

vanwege het verslaan van reuzen. 

Hierom moeten we de berg over de grens van Eden opgaan om deze geesten te verslaan. Wij 

moeten het mes van de besnijdenis veroveren, GAD, de Krab, oftewel de slagtand van de 

Behemoth. Zo kunnen wij de MOWED herstellen, de Levitische tijdschijf, voor het losbreken 

van KRA, de Levitische gnosis. Deze berg is het komen tot de grote moeder. 

De swastika, het hakenkruis, was het teken van Thor, Taurus, wat bijvoorbeeld op wapens 

werd gegraveerd voor succes in de oorlog. Daarom aanbaden de nazis de swastika. Het stond 

voor de bliksem van Thor en voor zijn hamer, de Mjollnir, als heerser over de reuzen. De 

swastika moest de MOWED, de tijdschijf van de gnosis, verzegeld houden. 

Wij moeten Taurus dus overwinnen, zodat het tot runderhuid wordt. 

In de Psalmen werden runderen en kalveren beschreven als de geschriften die David hadden 

omsingeld. Ze wilden David hierin opsluiten, maar David moest de strijd en jacht aangaan om 

van hen zijn wapenrusting te maken. 

Dit betekent dus de berg over de grens van Eden opgaan, de berg van de moeder gnosis. Het 

is de strijd tegen de Hettieten van KANAAN, in de diepte van de APHAR, het paradijselijke 

stof en vuil. Thor, Taurus, Horus, troont in de saffieren stad. Saffier is het materiaal van de 

troon, en van de pen, het woord, en dus nauw verbonden met runderen. 

In het boek Iyowb : DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen 

van de schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de 

hoofdtooien. 

In Iyowb 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt de 

SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring/ 

zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen voor 

de DUKKA-piercings, de SAPPIL-piercings en de SUKKAL-piercings. 

 

De DUKKA-piercings is een hoog oordeel. De DUKKA piercings hebben een hoge 

eeuwigheids-factor.  

 



Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de wet. 

 

De Levieten moesten afrekenen met boze geesten, de baqra in het Aramees, runderen, 

zwijnen, vee. Nakas is een woord wat in het Aramees gebruikt wordt voor slachten en 

ophangen, maar in het Hebreeuws betekent dit ook gewoon slaan, bestraffen, zonder dat daar 

nu daadwerkelijk direct de dood bij intreedt. (Leviticus 1 : 5) 

Wel werd dus het bloed afgenomen van deze boze geesten in veevorm, en gebruikt. Nakas is 

dus een veel ruimer begrip dan alleen maar slachten en ophangen, doden, maar gaat erom het 

bloed van de vijandelijke prooi af te nemen. 

  

Dit is wat er met Adam en Eva gebeurde, dat ze door Nachas, Naga, vertaald als de slang, de 

wurging, de slangenbeet, kwamen tot een diepere ervaring in het paradijs. Dit gebeurde door 

de Levitische transliteratie die hier parallel aanloopt, door Nakas. Ook in de grondtekst ging 

het om Adam en Eva als veehouders, in een fokkerij. Door Nakas wordt het bloed van de 

vijandelijke prooi gewonnen. Het zou juist gevaarlijk zijn om boze geesten te snel te doden, 

want dat zou schade brengen aan de fokkerij. Nakas is dus om dit af te remmen. 

  

In het Aramees vindt de Nakas plaats in de Qidmah, in Leviticus 1 : 5, dus weer in het deel 

ouder dan Eden, dieper in het paradijs. Ook het woordje Gad'am wordt gebruikt, Gad-Adam, 

als Adam komende tot Gad, tot het bloed van de vijandelijke prooi. 

  

In de diepte van de Gad-Adam, van de Qidmah, is de Dukka, de rituele slachtplaats (Leviticus 

1 : 16, Aramees). De Nakas kan hier dus uiteindelijk naartoe leiden, maar dat is niet altijd 

noodzakelijk. De Nakas is dus een wachter van de Dukka die ervoor zorgt dat niets onnodig 

of voortijdig in de Dukka terecht komt. De fokkerij van de Levieten stond dus op het spel. Als 

ze zomaar roekeloos zouden moorden, dan zou de fokkerij vergaan. Er waren dus regels voor. 

De Nakas bewaakte die regels. De Nakas is dus de wet van tucht, die ervoor zorgt dat boze 

geesten niet voortijdig of boven de maat worden bestrafd. 

  

Door de Nakas komen we dus tot de Dukka, waar de Sappil ligt, waar Taurus troont. 

Wij mogen het saffier, de Sappil, veroveren in onze strijd tegen de Hettieten. 

 

Efeze 6 

 



14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser, borsttuig, 

ribben, THORAX, der gerechtigheid, 

 

De borst van het offervee, de ribben, is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van 

CHAZAH : zien, profeteren. CHAZEH is de valse borst, oftewel de valse profetische 

beweging die de profeten moeten overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 

10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het tot een eeuwige inzetting is aangesteld. Wij moeten ons 

bewapenen met de ribben van de vijandelijke jachtprooi. Wij moeten ons bewapenen met 

CHAZEH. Dit is onze wet van de gnosis. Wij kunnen dit dragen als een borsttuig. 

Omgord = perizonnymi = in de wortels een slavenjuk (zygos). 

Waarheid = aletheia = van de gnosis 

De THORAX is dus de ribbenkast, zoals dit ook in de anatomie zo wordt genoemd. Er zijn 12 

paar ribben in een mens. De twaalf rib-lagen verwijzen naar de twaalf stammen van Israel die 

de priester als een borsttuig moest dragen. Dit wijst op de Levitische Zodiak, de Mowed. Dit 

gebeurde als EBEN, stenen, maar EBEN vertaald ook : harde objecten van de vijand, ook 

harde lichaamsdelen. De EBEN is de veroverde ribbenkast van de vijand. Dit werd als 

borsttuig gedragen, als de THORAX, wat ook letterlijk ribbenkast betekent. De ribbenkast 

staat voor vruchtbaarheid. Vanuit de rib werd de vrouw geschapen. In het OT werd de 

vijandelijke ribbenkast ook genoemd borsttuig van de gerechtigheid, als een priesterlijk item, 

of van de tijd van het oordeel. De twaalf ribben paren stonden voor de onderverdeling in tijd, 

en hadden dus een plaats in de MOWED, de heilige tijdschijf. Hier komen ook de twaalf 

discipelen vandaan. 

 

In het Orions een priester is een Sioux, een Su of Suw, wat ook Aramees is voor Esau. Esau, 

Suw, betekent ook priester in de wortels, ASAH. Suw was een priester van de Meownah, de 

duistere priester-tent van de Amazonen, een plaats en hol van wilde dieren, zoals ook Iyowb 

dat was. Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de 

moeder God was opgegaan voor de ossenjacht, buffeljacht, om de rund te overwinnen, 

oftewel om te komen van het afgeslotene tot het voortgaande. Suw zou de Taurus 

overwinnen, zich bekleden met de runderhuid en worden tot een beeld van die huid en de 

verovering daarvan, als een teken van overwinning. 

 

De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 

'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige 

scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. De Israelieten moesten tot het Hettitische geheim 

komen, 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' Suw beeldde dit uit. Suw veroverde 

het mes van de besnijdenis, oftewel de slagtand van de Behemoth, een boze geest in de vorm 

van een oer-rund. Suw kwam tot GAD. Suw moest door deze scheiding heen, met als gevolg 

dat de grote moeder hem haatte. Dit werd verzegeld door de kruistocht van Jezus waarin hij 

verlaten werd door de Vader God, Yahweh. 



 

De toorn en haat van de Moeder God rustte op Suw, als de heilige scheiding. Levieten vereren 

deze scheiding. Er is een wet van scheiding om de gnosis te ontvangen. Haat brengt ons veel 

verder dan valse liefde, Jove, de Romeinse heersende god. Haat openbaart, terwijl liefde alles 

dooft en verblind. Door de haat werd Suw de priester van de grote moeder, een Iysh, wat 

vechtslaaf betekent, en ook kampioen, overwinnaar. Suw was gemaakt om te overwinnen als 

jager, maar hij was overwonnen door de Meownah, de tent van de grote moeder. 

 

Suw werd de Taurus. 

 

Engelen, aggelos, komt van agele, wat vee betekent, ossen. Suw moest de Amazonnen-berg 

over de grens van Eden opgaan om de engelen te overwinnen, door de buffeljacht. Dit werd 

esoterisch uitgebeeld door zijn overgave aan de Hettitische vrouwen, de Hettitische gnosis. 

 

Suw was een heilige necromancer, een sjamaan, die een heilige dodenreis moest maken door 

de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij moest hierbij door de nodige initiaties gaan, 

inwijdingen, uitgevoerd door de Amazonen, de grote vrouwen van Orion. Hij moest allerlei 

wilde beesten in de onderwereld ontmoeten. Dit was een soort van Suwitisch dodenboek. 

 

De Nagas, Nakas, de bestraffing van vijandelijk vee, was in de grondtekst van Genesis een 

orakel van necromantie. Dit werd vertaald in 'slang', als de slang van het paradijs. In het NT is 

dit eirene, wat is misvertaald in 'vrede'. EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de 

dood, oftewel necromantie, doden-orakel, DARASH. Van eirene komt het woord 'arena'. Dit 

wordt misvertaald als een 'vrucht van de geest', maar is vlees, wat dan ook weer klopt in de 

context van Genesis, dat de vrucht van de boom der kennis vlees was. Door de vee-arena, 

door het vlees, komt men dan uiteindelijk tot de Dukka, als door een orakel. De Nakas is de 

wachter van de Dukka. Hier had ook Suw mee te maken. 

 

Suw, Taurus, de jacht, kwam dus tot een belangrijke verbinding : 

Aquarius – Cancer, Krab, Gad 

'Water (zaad) wordt tot bloed' 

Suw was de schakel hiertussen, als de Taurus, de runderhuid : 

Aquarius – Taurus, Suw, jacht – Cancer, Krab, Gad 

En Aquarius is dan Yaakob als het zaad : 



Yaakob – Suw – Gad 

Aries, de Ram, het Lam, de Arren, als het lamsvacht, is een ander beeld van Naphtaliy, van de 

visserij. De Ram staat voor de misleiding, het verdraaien, de valstrik (ayil, uwl, ool, 

verdraaien in het Hebreeuws). Dit heeft te maken met de gedraaide horens van de ram. Het 

lam is de Ovis Aries, ook een vorm van Aries, als de Arren, het lamsvacht, en de basis van 

visserij. Naphtaliy is bewapend met valstrikken, Aries, voor de jacht. Hij is bewapend met 

lasso's en touwen om te vangen en te binden. Zijn wapens hebben punten en haken, om te 

steken, te piercen, Scorpio, wat ook tegelijkertijd op de kippenjacht duidt, om dieper in de 

leegte te komen, tot het verslaan van de Leviatanse hanen en kippen, van het christendom. 

 

Zo komt ook Naphtaliy van Aquarius tot Cancer, Krab, Gad, van zaad tot bloed. 

 

Het bloed van de Leviathan, Lazar, verliest zijn kracht wanneer het wordt vergoten. 

Dit zijn de twee tekenen van Naphtaliy : Pisces, visserij, en Aries, lokaas. 

 

De ETRU is de Orionse Thorax, borsttuig, ribbenkast, oftewel het priesterlijke pantser der 

gerechtigheid, wat ribbenparen, bevat om de stammen uit te beelden. In Orion is dit ook 

tegelijkertijd de runderjacht, buffeljacht. 

 

De runderjacht, buffeljacht, bizonjacht, bevond zich in het centrum. Dit is de hoofdjacht, waar 

alles om draait en alles op uitloopt. Dit is de TAURUS, Suw. In Mithraisme stond de 

runderjacht centraal, maar dit werd later afgedekt door de christelijke zon, Jezus. 

 

De ETRU betekende ook bottenrok. 

 

De vrouw werd hiervanuit geschapen, of beter : kwam hierdoor, door het paradijselijke 

orakel, in zicht van de man, oftewel : Zij werd geopenbaard. Dit gebeurde door de Nakas, een 

ander woord voor de Mowed, als de Levitische Zodiak, de tijdschijf van tucht. 

 

Waarom staat de runderjacht, buffeljacht (bizonjacht) centraal ? Omdat dit namelijk het 

charismatische (Levitisch : KRA) uitbeeldt. Hierin moeten we komen van gave tot loon in een 

persoonlijke verhouding tot de gnosis, door gerechtigheid en eerlijkheid, en niet meer door 

'cheaten' (mercury). 



 

We moeten leren leven door Gad, door het bloed van de vijandelijke prooi, oftewel het 

slachtmes, Cancer, Krab. Dit is ook de Chereb, als de wijzer van de Levitische tijdschijf.  

 

De Suwitische gnosis kwam om het mes te brengen, de HARBA, de besnijdenis (Chereb, 

Gad, Cancer, Krab). 

 

Het pinksterfeest is het feest van de voorbereiding op de buffeljacht, het feest van het zaad. 

De buffeljacht is het charismatische feest, wat verzegeld en verdraaid werd door het 

kerstfeest, het valse feest van de gaven. De buffeljacht is het feest van het loon, van 

voortgaande openbaring. Dit is ook wat de runderjacht inhoudt, dat de canon verbroken 

wordt. De buffeljacht wordt ook gesymboliseerd door Assur. 

 

 

Hoofdstuk 6. De Zodiak Van Assur 

 

In de materiele wereld is alles omgekeerd. Zo werd de boom van kennis als slecht betiteld, en 

de boom des levens als goed, terwijl het in de hogere wereld net andersom was. De boom des 

levens was de boom van liefde, love, om Levi te bespotten en te verdraaien. Levi betekent 

samengevoegd door de afzondering, door de priesterlijke dienst, oftewel door het bloed van 

de vijand. Zo ontstaan ware bloedbanden (echo, eva, bloedbanden hebben door heilig 

bloedvergiet van vijandelijk vee). Door deze ware bloedbanden krijgen wij loon. De boom des 

levens, de boom van genade, de boom van liefde, ging hier dwars tegenin, om zo te leven 

door het vergieten van onschuldig bloed. Zo werden families geconstrueerd. Love is een 

verdraaiing van Levi. 

 

God is een verdraaiing van Gad, als een verdraaiing van het bloed van de vijandelijke prooi, 

waarin de onschuldigen ineens de vijanden worden, wat ook gebeurt is in het christendom. 

God is een valse Gad, die verbonden was aan Love, Jove, de naam voor Jupiter, de Romeinse 

Jezus. Deze zou de oude Saturnus verslaan, zoals werd voorspeld dat één van de kinderen van 

Saturnus hem zou verslaan. Daarom vrat Saturnus zijn kinderen op. Jezus-Jupiter was de 

boom des levens, de boom der genade. De boom der kennis was de boom van gnosis en loon. 

Deze werd gedemoniseerd. 

 

Juist door de boom des levens vielen sommigen van de stammen af, of werden erdoor 

ontvoerd en gebracht tot de materiele wereld. 



 

Capricorn, de steenbok, was de bokkenjacht, de overgang van het letterlijke tot het 

symbolische. Dit was het zegel van het rode paard zoals we zagen. Ook dit was een beeld van 

Gad. Gad heeft dus twee tekens : Krab (Chereb, slachtmes) en Capricorn. Hiertegen werd gOd 

gesmeed, om de mens te binden tot lOve, tot Jezus-Jupiter (jOve), de boom des levens. 

 

g-O-d en l-O-ve tegen Gad en Levi 

 

Naphtaliy komt Gad en Levi hierin tegemoet, door Pisces, visserij en Aries, het verdraaien, 

als terugdraaien. Naphtaliy brengt terug naar de primitieve, oorspronkelijke ordes. In Aries is 

er een poort tot de dieptes van het paradijs, voordat alles omgedraaid werd. In Aries kunnen 

wij terugkeren tot de oorspronkelijke boom van de gnosis. Dit was een orakel, de Levitische 

Zodiak, de Nakas, oftewel de tijdschijf van tucht. 

 

Omdat Levi in het Hebreeuws de verbinding betekent is Gemini, de Tweeling, hiervan een 

beeld. In Gemini, Levi, is er wedergeboorte door de echo, eva, bloedbanden hebben door 

heilig bloedvergiet van vijandelijk vee. Gemini is het teken van Eva, de grote moeder. 

Heaven, hemel, was gebaseerd op Hava-On. On was een centrale Egyptische stad van zonne-

aanbidding. Hava-On betekent zoiets als 'Eva aanbidt de zon', of 'Eva als slaaf van de zon'. Dit 

werd gecreeerd om de ware betekenis van Gemini, het teken van Eva, de bloedbanden door 

heilig bloedvergiet van de vijandelijke prooi, te verbergen. Daarom moet heaven, hemel, weer 

vervangen worden door Gemini. 

 

Virgo is het andere teken van Eva, van Levi, als zijnde de moeder. Dit was oorspronkelijk de 

Romeinse godin van de wet, Dike. In de Levitische Zodiak is dit dus niet het sterrenstelsel 

Virgo, maar een paradijselijke realiteit. Het sterrenstelsel Virgo is iets heel anders. Dit komt 

namelijk van de Babylonische Zodiak, waarin Virgo de aarde bevroor, verantwoordelijk was 

voor het materiele ijs en de ijstijden. Virgo heeft nog steeds een grote macht over het weer, en 

brengt de aarde voor een vierde deel van het jaar in de winter, en voor een ander deel in de 

herfst, terwijl het in de lente ook nog flink koud kan zijn. Dit soort seizoenen zijn ook weer 

een vloek van de val, waardoor de mens niet terug kon keren tot de oorspronkelijke wildernis. 

 

Zo hebben dan Levi, Gad en Naphtali een dubbel teken in de Levitische Zodiak : 

Levi : Gemini en Virgo 

Gad : Cancer, Krab, en Capricorn 

Naphtali : Pisces en Aries 



 

Suw, Assur, Taurus, is in het centrum van de Levitische Zodiak als de buffeljacht. Dit teken 

dooft de zon uit, en verandert het in een buffelvacht. Jezus-Jupiter bevond zich in het midden 

van de Zodiak, als de grote zon. 

 

De boom des levens is de babylonische zodiak en de boom der kennis is de zodiak van het 

paradijselijke Assur. 

 

 

 

Hoofdstuk 7. Geheimenissen Van Leviticus 5 

 

In het Aramees is zonde 'Chaty', hety. In het Hebreeuws is zonde 'chata'. In beide talen hebben 

zij een dualistische betekenis. In het Aramees betekent zonde 'kwaad doen', 'schade 

aanrichten', wat vrij neutraal is. Oorlogsvoering gebeurt door Chaty, hety, zonde, oftewel de 

vijand bestraffen. In beide talen is het een reinigings-ritueel, en in het Hebreeuws betekent 

'chata' ook de weg tot de leegte, en het rondzwerven, wat wijst op het nomadische leven en 

het cukkah-feest, het feest van de trekkende jagers-tent. 'Chata' is in die zin de bewegings-

vrijheid, die de elite trachtte te belemmeren door een zuiver eenzijdige vertaling en visie op 

'zonde' te geven. 

 

Hety, zonde in het Aramees, is waar de Hettieten vandaan komen, van Heth. Zij bewaakten in 

het land Kanaan de leegte, de paradijselijke afgrond. Daarom is heilige zonde de weg tot de 

leegte. 

 

In Leviticus 5 : 2 komt het woord Hety weer terug aan het einde van het vers in de Aramese 

grondtekst, in deze dualistische vorm. Dit vers is altijd heel eenzijdig vertaald geweest, zodat 

eigenlijk de betekenis werd achtergehouden. 

 

'Of als iemand iets onreins aanraakt, NAKAS, tuchtigd, tot zich neemt, gebruikt, toepast : 

 

een onrein stuk vee, NEBELAH, de vacht of iets anders van het dode of neergevallen vee, of 

van een onrein kruipend dier, en het zal meegenomen worden om tot bezit gemaakt te worden, 



opgeborgen, opgesloten te worden, dan is hij HETY, gereinigd door de bestraffing van de 

vijand.' 

 

Verzoening duidt op de bloedband die onstaat door het gezamenlijk vergieten van het bloed 

van de vijand (echo, eva, levi, gemini). In Leviticus 5 : 10 in het Aramees komt dit neer op de 

gebeurtenis van de scheiding. De grote moeder scheidt hierdoor van de persoon, zodat de 

persoon haar zoon wordt, als door een geboorte. 

 

Waar in Leviticus 5 : 2 NAKAS wordt gebruikt in het Hebreeuws, wordt CHEREB, qarab, 

qereb gebruikt in het Aramees, een woord wat gebruikt wordt in Leviticus voor offeren, maar 

het betekent ook oorlog voeren en het feest van het heilige maal. Hierdoor verkrijgt men 

HETY, heilige zonde die de vijand bestraft. Je zondigt dan tegen de vijand, door hem te 

tuchtigen, oorlog te voeren tegen hem. Daarom is het zo belangrijk de Hettieten te veroveren. 

Het is ons wapen en jacht-gerei, en leidt ons tot de leegte, de paradijselijke afgrond. 

 

De HETY is dan de verzoening die duidt op de bloedband die ontstaat door het gezamenlijk 

vergieten van het bloed van de vijand (echo, eva, levi, gemini), resulterende in de heilige 

scheiding tot geboorte, tot zoonschap onder de grote moeder. Dit is wat ten diepste de 

buffeljacht inhoudt, en wat ook werd geleerd in Mithraisme dat er geboorte is door het bloed 

van het rund, wat later weer door Jezus bedekt werd. 

 

In vers 18 in het Aramees moesten de TAMIYM, slaven, hiervoor op oorlogspad en 

jachtspad. Alles ging door tamiym, slavernij (benjamin, sagittarius). Tamiym betekent ook dat 

het vee volledig klaargemaakt moest worden door de Nakas, als in een heilige cyclus. 

 

De Hettieten, die HETY bewaakten, hadden Mithras als hun god, de god van runderbloed. 

Mithras moest veroverd worden, en weer herleid worden tot Suw. Suw en ook het 

paradijselijke Assur, stond voor de oorspronkelijke buffeljacht. Mithras was hiervan een 

verdraaiing. 

 

In het Aramees waren zulke heilige scheidingen vuren, als de vuren van heilige zonde. Deze 

vuren werden gebruikt in de offerdienst en het klaarmaken van het jachtmaal in de grondtekst. 

 

In Leviticus 5 : 9 moet het bloed op het lichaam, Qiyr, besprenkeld of uitgegoten worden. Dit 

kan zowel het lichaam van de grote moeder of de priester of de stam zijn. Daarna moet het 

bloed wat er nog over is over de voeten worden uitgestort, in het Aramees, maar dat kan ook 



met rok vertaald worden, of geslachtsdelen, of billen. In het Hebreeuws wordt dit yecowd 

genoemd. In het Aramees staat er niet alleen uitgegoten, maar ook opzuigen, in de zin dat het 

bloed gedronken moet worden. De vijandelijke prooi moest in het Aramees droog-gezogen 

worden, MSY. Hier kwam ook het woordje messias vandaan, wat gebruikt werd voor 

priesters en koningen, overwinnaars. Dit betekende dus : zij die leegzuigen. Door het 

christendom werd dit helemaal verkeerd voorgesteld, alles werd omgedraaid, zodat het 

vampirisme werd en kannibalisme. 

 

MSY was in het Aramees waardoor geslachtsdelen opzwollen voor vruchtbaarheids-rituelen. 

Dit gebeurde dus door het bloed van de vijandelijke prooi. Ook de Mozes mythe kwam hier 

uit voort, MSY als MOSE, MOSHE, MOZES, de valse Messias van het OT, die ook deels 

voortkwam uit de Ma'at mythe van Egypte, de godin van de wet en het recht. Deze mythe was 

overgenomen van verschillende Egyptische voorvormen. Dit was om de dieptes van Judah te 

bedekken. Judah leidde namelijk terug tot het oorspronkelijke paradijselijke geslachtsdeel, 

YAD, wat ook het wortel woord van Judah is. De Mozes mythe was om Abraham en Sarah te 

bedekken. In de grondteksten was Abraham onderworpen aan Sarah, wat in de wortel tekst 

ook matriarchie betekent. Ook was zij de grote moeder in de wortel tekst (sar). Zij hield in de 

wortel tekst het volk in heilige gevangenschap. 

 

Judah had een verbinding met Naphtaliy, visserij, met Aries, lokaas, valstrik, wat bedekt werd 

door de Mozes-Aaron verhouding. Judah moest voorbereid worden op de buffeljacht, maar de 

Mozes mythe kwam er tussenin. 

 

In de grondtekst moest Abraham een fokker worden. De grote moeder maakte een verbond, 

beriyth, van bara, vetmesten, vetmesting, wat Abraham moest bewaken, gebonden houden, als 

in een fokkerij waarin boze geesten werden gefokt voor het oordeel. Ook was dit de opdracht 

voor zijn zaad, de generaties na hem. (Genesis 17 : 9) 

 

Genesis 17 

 

11 gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond 

zijn tussen Mij en u. 

 

ook : 

 



11 gij zult het vee, basar, van uw eerste vruchten, eerstelingen, laten snijden, en dat zal tot een 

teken, merkteken, van het verbond, beriyth, fokkerij-slavernij, zijn tussen Mij en u. 

 

Dit is dus weer een verwijzing naar het pinksterfeest. De besnijdenis had de betekenis in de 

wortel tekst van een oogst. Het pinksterfeest was een feest van voorbereiding op de 

buffeljacht. De mythe van Mozes probeerde hier tussenin te komen. De besnijdenis was dus 

een teken van vetmesting in de grondtekst, van de vijandelijke prooi in de daartoe aangestelde 

fokkerij. De eerstelingen van de vijandelijke prooi moest geofferd worden, of gesneden, als 

een teken daarvan. Ook was dit een beeld van het zwellen van de geslachtsdelen, vetmesting, 

om dit plaatselijk in het lichaam te vertonen. Dit komt ook weer terug in de indiaanse 

mythologie, dat de geslachtsdelen of teelballen van de man de verdoemde krijgsgevangenen 

voorstellen, als een beeld dus van de vijandelijke prooi. De geslachtsdelen waren dus heel erg 

strategisch om een verhaal uit te beelden. Zo werd de vijand dus in het lichaam verwerkt, 

want ook het bloed van de vijand moest door het lichaam binnengenomen worden, en daartoe 

was het geslachtsdeel de pomp, dus die was onmisbaar. 

 

Om deel te hebben in de stam van Abraham moest iedere zakar, dekra, eerste, 

oorspronkelijke, pre-adamitische man, zijn eerstelingen offeren, snijden, en zelf besneden 

zijn. Iedere zakar, dekra, had zijn eigen fokkerij met vee (Genesis 17 : 14). Het was dus 

daadwerkelijk zo dat de boom van kennis de mens had geleid tot het westen van Eden, dieper 

in het paradijs, in het oudere, pre-adamitische deel. 

 

In Suw, het Taurus teken, werd de buffeljacht gestart. 

 

 

Hoofdstuk 8. De Val Van Mercurius 

 

Op de derde scheppingsdag, in het Qidmah gebied buiten Eden, ten westen van Eden, dieper 

in het paradijs, wordt er gesproken in de grondteksten over een gebied van kinderen. Zij 

hebben als leidster Zara, hun moeder, Sara, Sarah, wat staat voor een matriarchie die over de 

kinderen is aangesteld. Zara betekent oogst, als loon. Zara is 'dat wat het zaad voortbrengt'. In 

de Aramese grondtekst deed zij dit door scheiding. 

 

Door de boom van kennis kwam de mens dus daadwerkelijk tot het diepere deel van het 

paradijs, door de boom des levens te ontwijken. Het verhaal van Sarah en de stammen 

onderworpen aan haar duidt op een esoterische beschrijving van het komen tot de derde dag, 



de dag van het zoonschap. Het was een beeld van het komen tot de grote moeder. In haar 

werden alle stammen geboren. 

 

Alnilam is het centrum van de 'riem van Orion', de middelste planeet. De Alnilamse paradijs 

teksten noemen heel specifiek dat de mens is voortgekomen uit de beenderen van een rund. 

Orion was in Griekse mythe geboren uit een met zaad en urine bevuilde runderhuid. 

 

De Alnilamse paradijs teksten tonen dat de mens voortkwam vanuit de buffeljacht, of 

bizonjacht, en dat de mens daar ook altijd naar zou terugkeren. 

 

De Alnilamse paradijs teksten spreken over drie oerstammen. Ook gaat het over dat de mens 

leefde door bloed, zaad en urine, wat door het lichaam heenstroomt, en hen in een lichte vorm 

van dronkenschap houdt. Bloed is hierin dominant over zaad, en zaad is dominant over urine. 

 

1. bloed 

2. zaad 

3. urine 

 

Peter is eersteling in het Hebreeuws, en is de Engelse naam voor Petrus, Petros in het Grieks. 

Hij is Mercurius en nogal voor wat dingen verantwoordelijk in het leven van Jezus. In 

Mithraisme kwam Mithras, de Rooms-Perzische Jezus, vanuit de Petra, de rots, of grot. Na het 

weggaan van Jezus en na het pinksterfeest zou de kerk gebouwd worden op deze rots. Petrus 

was de eerste van de pausen. Hij stond dus ook voor het geboorte-verhaal van Jezus, het 

kerstfeest. Hierin trachtte Mercurius als Petrus de mens terug te brengen tot de eerstelingen, 

tot de gaven, tot religieus materialisme. Die gaven moesten gekocht worden. Mercurius is de 

god van de valse handel, de oplichterij, als de god van de dieven. 

 

Petrus wilde de buffeljacht afdekken door deze dingen. Wij moeten Petrus verslaan om van 

het pinksterfeest te komen tot het charismatische feest (kra, loon). De eerstelingen moeten 

geofferd worden, als voorbereiding op de buffeljacht, en dan moet de buffeljacht beginnen. 

Petrus is in de traditie de wachter van de hemelpoort, en die moet verslagen worden. Petrus is 

de verrader, de oplichter. Het vaticaan werd gebouwd op een oude Mithras tempel, waarin 

ergens geschreven was dat alleen het bloed van Mithras kon redden. Dit werd dus later 

overgenomen door Jezus. Mithraisme ging nog over de runderjacht. 

 

 



 

Hoofdstuk 9. De Verborgen Jezus 

 

Mercurius-Petrus schreef het NT. Ook was Mercurius-Petrus verantwoordelijk voor het 

kerstfeest. Het Mercurius-Petrus zegel moet verbroken worden. 

 

Veel van wat Rooms was werd gehaald vanuit het Griekse. Er waren nogal wat Griekse 

christus-figuren. Zo was Prometheus daar één van. Hij kan ook wel bestempeld worden als de 

Griekse Lucifer, de Lucifer die zich achter Lucifer schuilhoudt. Die wortels zijn in het Grieks, 

en hier hebben we te maken met een hogere, verborgen Lucifer, en een hogere, verborgen 

Jezus. Prometheus kwam in een oorlog met de Griekse goden, want hij had vuur van hen 

gestolen en aan de mensheid gegeven. Hierdoor werd Prometheus uit de Griekse hemelen 

geworpen, en onder een eeuwig oordeel geplaatst, eeuwige verdoemenis, wat inhield dat hij 

aan een rots werd vastgeklonken, en waar hij periodiek door een roofvogel bezocht zou 

worden die zijn lever, als beeld van de opslagplaats, zou eten, en die dan weer aan zou 

groeien, zonder dat hij zou sterven. 

 

We zien dan dezelfde dualistiek als in het christendom : Prometheus wordt door de mens 

gezien als martelaar en God, om de mensheid te redden. Hij was gekruisigd, en stond op van 

de dood. 

 

Het oordeel over Prometheus, vanwege zijn dieverij, werd uitgevoerd door Zeus, ook een 

Griekse vorm van Jezus, Jupiter, Lucifer, die de oude Cronos, Saturnus, oftewel Yahweh van 

de troon had gestoten. Van Zeus kwam ook het Griekse woord Iesous, Jezus. Prometheus had 

de goden verraden, had de goden uitgedaagd, en stond aan de kant van de mensen, en is te 

vergelijken met de christelijke Petrus. Prometheus werd in het oordeel aan een rots geklonken, 

voor eeuwig verbonden aan de rots. Weer zien we Petrus hierin terug, de rots waarop de NT 

gemeente werd gebouwd, en ook de rots waaruit Mithras voortkwam, of de grot van Jezus. 

Petrus was een oudere, diepere en grotere Jezus-figuur die verborgen werd achter de 

inmiddels ingeburgerde christelijke 'Jezus Christus'. Petrus werd verantwoordelijk voor het 

NT en de leer van de eeuwige verdoemenis. Dit was het werk van Prometheus achter de 

schermen. Dit is een reusachtige godheid, die zich ook manifesteerd als Mercurius, die de 

kerk aan banden heeft gelegd. 

 

Hierom bewaakt Petrus de hemelpoort. Petrus maakte het Vaticaan groot. Dit is één van de 

verborgen goden. Een reusachtig bedrieglijk heilswerk, namelijk dat van Prometheus, werd 

verborgen gehouden achter het NT en het Vaticaan. De huidige, christelijke Jezus werd 

gemaakt om de mensheid af te leiden. Er worden dingen verborgen gehouden.  



 

De val van Prometheus was een diepere val dan de klassieke val van Lucifer ooit was 

geweest. Een reusachtige wereld gaat hierachter verborgen. Petrus wordt als een reusachtige 

god aanbeden, als Prometheus-Mercurius. 

 

Zoals er bevrijding was voor Jezus in de eeuwige verdoemenis, door de opstanding, zo was er 

ook een opstanding van Prometheus in sommige mythes. Hij werd namelijk bevrijd door 

Hercules, een andere Griekse christus-figuur. Hercules was de zoon van een menselijke 

maagd, Alcmene, werd bevrucht door een god, Zeus. Alcmene is Alma, de maan-vrouw, in 

het Hebreeuws, die de moeder van heilige koningen in de cult van Jerusalem was, en waaruit 

de mythe van Maria is voortgekomen. Hercules moest twaalf werken verrichten, en één van 

deze werken bracht hem naderhand tot de dood. Ook stond hij weer op als 'de verrezene'. 

Door Hercules kreeg Prometheus de macht over de eeuwige verdoemenis, en bracht dit als 

een leer in het christendom, om de fragiele ziel van de mens te onderwerpen. Hercules is niets 

anders dan een andere vorm van Mercurius-Prometheus, oftewel van Petrus, de verborgen 

valse messias. Het tweede werk van Hercules had hem het bloed van de Hydra gegeven, wat 

hij als een gif gebruikte in oorlog en jacht. Toen hij de centaur Nessus versloeg die zijn vrouw 

probeerde te verkrachten gaf Nessus zijn bebloede kleed aan de vrouw van Hercules. Hij zei 

dat als ze het ooit nodig zou hebben het bloed op het kleed als een liefdes-potion zou zijn. 

Later neemt zij het in gebruik, en geeft het aan Hercules. Het bloed echter was niet van 

Nessus, maar het zwaar giftige bloed van de Hydra, de door Hercules overwonnen 

meerkoppige slang. Het bloed begint Hercules uit te teren wanneer hij het kleed aanneemt, en 

zijn huid wordt door het gif verscheurd. Zijn botten worden zichtbaar door de scheuren in de 

huid, en hij sterft. In andere mythes zijn dit koningsklederen die hem worden aangedaan, 

waarna hij wordt vermoord, weer opstaat, en ten hemel vaart. Hier komen ook de mythes over 

het spotkleed van Jezus vandaan. De twaalf werken zijn de twaalf discipelen, en het 

verborgen dertiende werk, de bevrijding van Prometheus, is de basis voor de christelijke 

Jezus, de dertiende. 

 

Hercules is dus een geheime uitgangspoort uit de eeuwige verdoemenis voor de elite, en ook 

een sleutel voor hen om de eeeuwige verdoemenis leer met succes uit te oefenen op de leken, 

de lagere klasse. Hiervoor is Jezus gecreeerd als een fuik, een afleidings-strategie, om de 

mens van de waarheid over Petrus af te houden. Jezus is als het slot op de eeuwige 

verdoemenis, als een valse hoop, terwijl de elite hoog en droog zit met hun Prometheus-

Hercules afgod. Natuurlijk is dit tijdelijk, en betalen ze hier een hoge prijs voor. Petrus is het 

verborgen, diepere fundament van het christendom, maar deze pilaar zal ook de vernietiging 

van het christendom, en de wortels van het christendom, veroorzaken, wanneer deze 

esoterische geheimenissen worden geopenbaard. In het OT is dit de Simson-pilaar, en de 

Melchizedek-pilaar, de onbekende god. In Hebreeen wordt Jezus benoemd als een priester in 

de orde van Melchizedek. In Psalm 110 wordt God zelf een priester in de orde van 

Melchizedek genoemd. Melchizedek is de verborgen god. Simsons ogen werden uitgestoken 

om dit geheim te bewaren. Simson en Hercules stonden beiden bekend om hun enorme 

lichamelijke kracht. Deze kracht stond voor het slaven-implantaat, zodat mensen die deze 

kracht, dit vuur van Prometheus, zouden ontvangen, afgehouden zouden worden van de 



gnosis. Velen ontvangen vandaag de dag het vuur van Prometheus en komen onder deze geest 

terecht. Ook wordt dit vuur veel op de mensheid geforceerd. Dit vuur ontvoerd mensen. 

 

Prometheus verleidt mensen met dit vuur, om ze deel te laten hebben in verdoemenis. Het 

verblindt hun ogen. Dit is het gif van Mercurius, als de vrucht van de boom des levens, een 

valse boom, die ons afhoudt van de boom der kennis. De wijnstok was een oudere Syrisch-

Babylonische vorm van de boom des levens. In het Grieks was dit Dionysus, en in het 

Romeins Bacchus. Dionysus was de zot op de ezel, waar ook de Jezus op de ezel mythe 

vandaan kwam. Dionysus werd de ware wijnstok genoemd. Hij veranderde water in wijn, 

waar de Jezus te Kana mythe vandaan kwam. Ook zijn lichaam moest gegeten worden, en zijn 

symbool was IES, waarvan later IESOUS voortkwam in het Grieks, en IESUS in het Latijns, 

waar ook het Engelse Jesus uit voortkomt. IES-SUS betekent in het Latijn 'varken van 

Bacchus', of 'varken van Dionysus' is dan de Griekse vorm. I-ES betekent het ene licht of 

vuur, en als I-ES-SUS 'het ene licht of vuur van het varken van Bacchus, van Dionysus'. 

Dionysus of Bacchus is een andere vorm van Mercurius-Prometheus. De mensen werden zo 

verbonden aan gekte en dronkenschap, wat de betekenis is van Dionysus-Bacchus. Dit moest 

zodat de medische markt kon floreren. Ook dit is dus een bestanddeel van Petrus. Hij is de 

gek, en de gekkenjager. Hier werd ook de enigmatische medische branche van de psychiatrie 

op gebouwd. De medische markt had als doel de mens te vergiftigen, om zo de mens onder 

Hercules te brengen. Dit gebeurde door het bloed van de Hydra, door Dionysus-Bacchus, de 

giftige wijn. De elite-uitverkorenen van Herculus konden wedergeboren worden, en werden 

zogenaamd verlost van de eeuwige verdoemenis van Prometheus. Die wedergeboorte ging 

door de moeder van Prometheus, Alma-Alcmene, de maangodin. Zij werden de maan-

kinderen genoemd. 

 

Het monster Mercurius kan zich ook manifesteren als Krishna, Shiva, Vishnu, Indra en 

Buddha. 

 

 

Hoofdstuk 10. Het Noodlot Van Mercurius 

 

In het verborgene moet men het bloed van Petrus ontvangen, het bloed van Dionysus. 

Dionysus is een achterliggende macht boven Jezus, die zich min of meer verborgen houdt. Dit 

is de god die oorspronkelijk water in wijn veranderde. Dit is de 'ware wijnstok', de god van 

dronkenschap en gekte, oftewel Bacchus in het Romeins. Hij werd genoemd IES, het ene 

vuur. Dit vuur stal Prometheus van de goden, en gaf het aan de mensen. De mensen moesten 

het varken van IES volgen, IESUS, IES-SUS, om een goede, hebzuchtige consument te 

worden van het Romeinse rijk. 

 



Dionysus was de oorspronkelijke god die alles in bloed zou veranderen. Deze god werd 

verborgen gehouden in Petrus. Petrus was in het geheim een veel grotere messias dan Jezus. 

Ook is dit vuur de leer van de eeuwige verdoemenis. Dit is het zeer giftige bloed van de hydra 

dat Heracles doodde. In sommige mythes was dit een vuur. Hierdoor stond Heracles ook op, 

maar de doem was al bezegeld. Dit zeer giftige bloed misleidt, geeft illusies, en leidt naar de 

vernietiging. Dit is gewoon een andere expressie-vorm van de boze geest Hercules. 

Prometheus koos ervoor dit tot de mensheid te brengen, en betaalde een hoge prijs. Dit is de 

prijs voor hen die azen op onschuldig bloed. Zij drinken het giftige bloed van de Hydra, de 

slang van de macht achter de boom des levens, de ware wijnstok, Dionysus-Bacchus. Dit is 

een groot oordeel. Dit zijn dus allemaal manifestaties en vormen van het monster Mercurius 

met zijn uiteindelijke noodlot. 

 

Zij die leven van onschuldig bloed, dus ook het bloed van afgoden gebruiken, zullen hierdoor 

ook vergiftigd worden. 

 

 

 

Hoofdstuk 11. Het Johannes-Gif 

 

De vrouw van Hercules is een beeld van de bruid van de christus, de kerk. Hercules is een 

hogere, achterliggende, verborgen Christus, met zijn twaalf werken, twaalf mysterieen, twaalf 

zodiak-tekens, twaalf discipelen. Het bebloede kleed van Nessus de centaur werd door de 

vrouw van Hercules, het beeld van de elitaire kerk, gezien als een liefdes potion, maar het was 

het bloed van de Hydra, de slang die ooit door Hercules was verslagen, in het tweede werk. 

Deze slang had meerdere koppen, die gewoon weer nieuwen produceerden als ze werden 

afgeslagen. Hercules sloeg daarom de koppen af en stak zijn zwaard in de koppen om zijn 

zwaard te bedekken met het giftige, brandende bloed, om zo de nekken dicht te branden. In 

andere versies hielp iemand anders hem om de nekken dicht te maken, zodat de koppen niet 

konden groeien, een familielid, Iolaos. Na deze overwinning gebruikte hij het bloed van de 

Hydra als gif om zijn vijanden te doden. Ditzelfde bloed werd later dus zijn noodlot, door de 

list van de centaur Nessus. De kerk ziet het bloed van Christus als een liefdes potion, terwijl 

het het bloed van de Hydra is, om hen te vergiftigen. Dit is het noodlot van de kerk. 

 

Mithras werd ook de rots genoemd, de Peter, en had een dubbel gezicht. Dit werd later in 

Petrus veranderd om de messiaanse kwaliteiten van Petrus af te dekken. Dit moest namelijk 

verborgen worden door Jezus. De elite wilden Petrus voor zichzelf hebben, als de sleutel tot 

de hekserijen van de leer van de eeuwige verdoemenis. Zo konden ze het volk in 

verlammende angsten houden en hen maken tot slaven. 

 



Hydra ging schuil achter de hogere vorm van de boom des levens, als de bewaker van de ware 

wijnstok, Dionysus. Hierdoor viel de mensheid. Hydra creeerde het christendom door het 

giftige bloed, door Mercurius. Alle christelijke afgoden vielen om de nek van de mensheid die 

gevallen was door de hogere boom des levens, door de ware wijnstok. Zij waren dronken 

geworden. Het christendom was een goede afleiding om de hogere goden verborgen te 

houden, en te verdraaien. 

 

Door het giftige bloed van Hydra werd Hercules opnieuw gecreeerd, als een wedergeboorte. 

Hydra werd zo de moeder van Hercules, als de macht die achter Maria schuilt. Dit kan 

allemaal weer herleid worden tot 'bomen achter de bomen', oftewel de oudere, hogere bomen. 

Er was een dubbele laag in het bloed van Christus, want er was ook een laag van Petrus, het 

giftige bloed van de Hydra, wat zijn werk moest doen in de gelovige. Het christendom is ten 

dode opgeschreven, als verdoemd. Deze stroom komt vanuit hogere bomen des levens, om de 

mens op te roepen in een schijn-wereld. 

 

Hydra is de hogere, verborgen Maria, ook wel Proserpina, de Romeinse godin van het leven, 

de dood en de wedergeboorte, en Juno, de Romeinse moederschoot. In haar vele vormen 

gebruikt zij het Mercurius-gif. Zij is de bewaker van de hogere bomen des levens, en de 

bewaker van de paden tot de diepere bloedlijnen van deze bomen. In de zogenaamde 

esoterische Naka mythes wordt in de lagere zones de bomen nog door slangen bewaakt, maar 

in de hogere zones door honden en hyenas. Cerberes is één van deze honden, die in Griekse 

mythe de wachter van de hel is. In diepte is hij een oude boom. Hij bewaakt niet alleen maar 

oudere bomen des levens, maar is zelf ook zo'n boom. In Griekse mythe heeft hij drie of 

meerdere hoofden, oplopend tot vijftig of honderd. Dat hij in de esoterie ook aan een hyena 

wordt verbonden is vanwege de naam 'hellehond', en vanwege zijn lust voor levend vlees. In 

de esoterie staat deze hond of hyena voor de uitverkiezing. Cerberes bepaalt dus wie er wel of 

niet naar de hel gaat. Hij heeft vurige ogen die de doden verblindt. Zij moeten afgehouden 

worden van de gnosis, zodat zij onder de macht van Cerberes staan. In het twaalfde werk van 

Heracles vangt hij de hond. 

 

Cerberus is de uitverkiezing. Zij werken allemaal met elkaar samen. Alles valt te herleiden tot 

een oude boomgod. Dit had te maken met een wijnstok, als de diepere wortels van Dionysus. 

Cerberus was een bloedgod. Hij leidde de mens tot een plaats van uitverkiezing, waar de mens 

geplaagd werd door angsten. Hier werd het christendom op de mens geforceerd. 

 

In het christendom manifesteerd Cerberus zichzelf als Johannes, de wachter van de 

christelijke hel. De Openbaring van Johannes heeft de leer van de hel en de apocalypse groot 

gemaakt. Johannes is een oude boomgod, die deze geheimen moest bewaren. De boom houdt 

de gnosis verborgen. 

 



Johannes schiep de talen, het Woord, om de gnosis verborgen te houden. In Perzie is hij 

Zoroaster, het vleesgeworden Woord, geboren uit een maagd. Zoroaster was de bewaker van 

de Perzische hel en ook van de hemel. Hij onderwees hierover, en over vele andere mysterien. 

Ook hij had een heilige beker, en een eucharistie. De geest van Johannes manifesteert zich 

veel in de boeken van Lorber, en deels in de Oahspe, als de geest van veroudering. 

 

 

 

Hoofdstuk 12. De Serapis Cultus 

 

Jezus is het merkteken van het beest, het wachtwoord wat iedereen moest gebruiken, op bevel 

van de Niceaanse Concilie, anders zouden ze niet worden gered, niet in staat om "te kopen en 

te verkopen". Het niet gebruiken van dit wachtwoord, het niet het hebben van dit merkteken, 

zou gevangenis, marteling en dood betekenen. Jezus werd gelegaliseerd in deze vorm door 

Nicea. Alleen Niceaans christendom werd toegestaan door de wet. Voor Jezus was er Serapis 

Christus, wiens volgelingen 'christenen' genoemd. Ze moesten een beeld van Serapis Christus 

maken om te aanbidden. 

 

Een van de hoofden van het beest was dodelijk gewond, en werd genezen. De hele wereld 

ging toen het beest in verbazin achterna, om te aanbidden de draak en het beest, zeggende : 

Wie kan oorlog tegen hem voeren ? Natuurlijk gaat dit over Jezus, zijn kruisiging en 

opstanding. 

 

Serapis Christus was de baas over Cerberes, die aan zijn voeten lag. Onder Theodosius I werd 

het grootste deel van de cultus uitgeroeid. Serapis was een mengeling tussen Osiris en Apis, 

de rund-god van Egypte. Serapis was een offer-rund, zoals Jezus een offer-lam was. Omdat de 

rund teveel stond voor de mannelijke suprematie kon dit een gevaar vormen voor de elite, als 

dit als een offerdier zou worden bestempeld. De rund moest juist verborgen worden, en wel 

door een lam, Jezus. Serapis Christus werd veranderd in Jezus Christus, en rund werd 

veranderd in lam. Een lam is een kind, en zo kon de eredienst aan Moloch voortgezet worden. 

Jezus Christus is een kinderoffer cultus. Dit is waar het slachtlam voor staat. 

 

Serapis was een oorspronkelijke cult van de eerste christenen. Dit werd geleidelijk helemaal 

door Jezus overgenomen. Zoals Mithras, de slachtrund, verborgen moest worden, zo moest 

ook Serapis, de slachtrund, verborgen worden. Dit mocht namelijk niet meer het centrum zijn 

van de zodiak. Jezus Christus, het lam, het zonnekind, moest dit centrum worden, om zo de 

buffeljacht verborgen te houden. Taurus ging vrijuit, en de staat kreeg andere prioriteiten. 

Men moest het lam volgen tot het varken, sus, als het varken van licht, iesus, om zo de 



Romeinse markt in zielen te laten zegevieren. Jezus Christus moest de hogere wegen 

verborgen houden. De mensheid moest afgeleid worden, zodat zij de geheimen van de 

illuminati niet zouden zien. Serapis kon zo veilig regeren achter de schermen. 

 

Ook in het Romeinse rijk werd de cultus van Serapis zeer groot, en had monotheistische 

eigenschappen. Serapis werd gelijkgesteld met Jupiter, en met Sabaoth, die in de gnostiek de 

zoon van Yaldabaoth is, van de Demiurg, de valse schepper van de gevallen aarde buiten het 

paradijs. Sabaoth rees naar de zevende hemel, en stootte zijn vader van de troon, zoals de 

Romeinse Jupiter zijn vader Saturnus van de troon stootte. Serapis werd gelijkgesteld met 

Sabaoth als de god van licht. Hij werd het Licht genoemd, en het daglicht. Ook werd hij de 

aarde genoemd. Dit was gevonden in oude invocaties. Ook waren er inscripties op 

talismannen : 'Er is maar één God, en dat is Serapis,' en 'de enige levende God'. In het Grieks 

werd Serapis gelijkgesteld met Zeus, de Griekse vorm van Jupiter, die op zijn beurt zijn vader 

Cronos van de troon stootte. 'Eén Zeus, één Serapis.' 

 

Ook werd hij gelijk gesteld met Helios en Mithras, en zo was Serapis een composiet van 

samengestelde zonnegoden tot zonne-monotheisme. Hij kon ook verschijnen in dromen. 

Serapis verscheen aan Alexander de Grote in een droom om hem de verovering van de wereld 

te verschaffen. De hele wereld kwam zo onder een grote vloek, die uiteindelijk leidde tot de 

komst van Jezus Christus, het merkteken van het beest, om de mensheid van deze geheimen af 

te houden. Zo kon de mens zijn vijand niet zien, en bleef in slavernij. 

 

 

Hoofdstuk 13. Orionse Geheimenissen In Leviticus 27 En De Noach Pilaar Van De Bijbel 

 

Leviticus 27 : 2 – Wanneer een man, een 'iysh' in het Hebreeuws, oftewel een slaaf, een 

gelofte doet, een eed, door een offer, 

 

In het Aramees wordt voor de mannelijke slaaf het woord 'gabara' gebruikt, wat Orionse 

vechtslaaf betekent, en ook een Aramese naam voor Orion is, als de jager. De gabara is de 

bewapende. 

 

De Levieten moesten een eed of gelofte bekrachtigen door een offer. Om dit in werking te 

stellen moest er een boze geest verslagen worden. Zo werden de Levieten gebonden aan een 

plicht, aan de Amazone die over hen was gesteld. Dit was de manier waarop zij de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij ontvingen, door af te rekenen met de boze geesten die 

hen in vrijheid lieten leven. Daarom waren zulke offers zo belangrijk. 



 

In Yirmeyah komt de gabara, ganbara, om in ballingschap te drijven. Ze zijn bewapend met 

pijlen en bogen, en komen om honger en verwoesting te brengen (Yirmeyah 5). Zij komen om 

slaven te maken, die zij leiden tot de Amazones. De vijand wordt dus door de Gabara 

uitgehongerd. Dit is een belangrijke oorlogs-strategie, om de reserves van de vijand uit te 

putten. Als de vijand overvoed wordt, dan kan dat in sommige gevallen een gevaar zijn. In 

Yirmeyah 5 wordt het vijandelijke vee uitgehongerd in plaats van vetgemest. Dit was een 

opdracht van de Amazones, waartoe ze uiteindelijk geleid werden. 

 

Verder in Yirmeyah 5 zien we dat zij van een verborgen plaats in de onderwereld komen, als 

een jagersvolk, naakt of halfnaakt. Zij komen in de grondteksten vanuit de heupen van de 

onderwereld, van de plaats waar het wapen is, van een zachte plaats of schacht, YAREK. Dit 

woord wordt ook gebruikt waar Yaakob kreupel geslagen werd, de heupen. De gabara ging 

ook door deze verbrokenheid. Yirmeyah beschreef hen als een ver volk. 

 

Zij waren dus bedreven in het uithongeren van vijandelijk vee. Dit was waarom de Noach 

mythe werd opgezet, om dit tegen te gaan. In het Aramees werd namelijk juist de Gabara 

aangepakt door de zondvloed. De mythe van Noach was bedoeld om de Gabara op te sluiten, 

tegen te houden. Deze mythe was overgenomen van voorgaande culturen. De elite vreesde het 

uithongeren, want dan zou de mannelijke suprematie zijn kracht verliezen. De elite vreesde 

daarom ook de gabara en de geheimen van Orion. Noach werd opgeroepen om dit tegen te 

houden, door de zondvloed. Zo werd er een heleboel kennis van de Gabara geblokkeerd en 

ging verloren. De 'Iysh' is dus de Israelitische Gabara. Zowel Yaakob als Suw waren hier deel 

van. Noach was dus gericht tegen Yaakob en Suw, om de dieptes hiervan te bedekken. 

Yaakob werd in Genesis 32 beschreven als hebbende een lege yarek nadat hij was geslagen, 

wat ook duidt op een lege buik, oftewel hij was de uitgehongerde, door de Amazone die met 

hem vocht. Iedere gabara ging hier doorheen, als een ritueel van ascetisme, om zo tot de 

leegte te komen, tot de Orionse afgrond. De elite vreesde dit, omdat Yaakob hierdoor de 

stammen zou voortbrengen, onder wie Levi.  

 

In het Aramees was de zondvloed bedoelt om 'te versluieren, te verbergen' (Genesis 7 : 4). 

God zou in het Aramees 'Mitra' tot de aarde sturen die deze zondvloed zou bewerkstelligen. 

Mitra is in het Aramees ook regen. Dan gaat Noach met zijn zonen en NHT, ANA-ITA, die in 

Perzische mythe de maagdelijke moeder van Mithra is, de ark binnen. Dit binnengaan 

betekent in het Aramees : geinitieerd worden in mysterieen. En dan staat er 'qadam', 'qidmah', 

'voor het tijdperk van de mayim, het zaad'. De ark staat voor een tijdperk ouder dan de tweede 

scheppingsdag, de dag van mayim. 

 

Qadam, Gad-Adam, als Adam komende tot Gad, tot het bloed van de vijandelijke prooi. In de 

diepte van de Gad-Adam, van de Qidmah, is de Dukka, de rituele slachtplaats (Leviticus 1 : 

16, Aramees). De Nakas kan hier uiteindelijk naartoe leiden, maar dat is niet altijd 



noodzakelijk. De Nakas is een wachter van de Dukka die ervoor zorgt dat niets onnodig of 

voortijdig in de Dukka terecht komt. Dit had te maken met de fokkerij van de Levieten. De 

Nakas bewaakte die regels. De Nakas is de wet van tucht, die ervoor zorgt dat boze geesten 

niet voortijdig of boven de maat worden bestrafd. Noach probeerde dit na te bootsen. Hij 

moest de dieren verzamelen, en zou daarna het bevel krijgen dieren te offeren. 

 

Genesis 7 

 

11 In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der 

maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des 

hemels geopend. 

 

In de Aramese grondtekst betekent openbreken gepierced worden, overwonnen worden, 

verwond worden, uitgegoten worden en zinken. De kolken zijn een rituele drank, als een 

beker die wordt opengebroken. De grote waterdiepten zijn in het Hebreeuws de The'owm, de 

paradijselijke afgrond, die ook in Genesis 1 voorkomt. In het Aramees staat er 'oudere' Thom, 

Thoma, oftewel een zelfs oudere paradijselijke, Orionse afgrond. Er zijn dus meerdere 

Thehowmen. Noach ging hier binnen via de ark. Ook is dit de vloed zelf in het Aramees. In 

het Aramees kwam Noach tot de chief van de Theomen. Dit is de plaats waar de ogen en oren 

geopend worden. 

 

In vers 12 staat er dan dat MITRA voor veertig dagen en nachten op de aarde, in de 

onderwereld was. Dit werd vertaald in regen, om Mitra, Mithras, de god van bloed-geloftes en 

bloed-offers, verborgen te houden. Noach riep deze macht op in de grondtekst. Noach zorgde 

ervoor dat al die bloedoffer-cultussen ontstonden. Hij kwam tot de beker van onschuldig 

bloedvergiet, en opende die. SERAPIS heeft deze beker op zijn hoofd in oude afbeeldingen en 

standbeelden van hem. MITRA was de zondvloed door Noach opgewekt. Veertig is in het 

Hebreeuws Arba'iym, van Arba, de reus van Hebron, vader van de Enakieten, wat fokkerij 

betekent. MITRA kwam om een fokkerij op te zetten. Noach bracht de vloed door met de 

godin Anahita, die in de Aramese grondtekst zijn vrouw is, MITRA voort te brengen. Het 

binnengaan van de ark is in de Aramese grondtekst nauw verbonden met sexuele relaties 

hebben. In vers 15 in het Aramees wordt duidelijk dat alleen zij die 'gered' zijn de ark kunnen 

binnengaan, wat ook weer op reddings-theologie duidt. Ook moesten zij 'de geest' hebben 

ontvangen (hyyn is behoudenis, gered zijn, leven). Zij werden als fokvee ingewijd in de 

mysterieen, zoals Noach. In vers 16 wordt het woord PQD gebruikt, wat testament betekent, 

aan hen nagelaten. Ook betekent het een installatie. Toen al werd het NT in hen geinstalleerd. 

Dit was ook nauwverbonden aan een waarschuwing, als een alarm van de fokkerij, als 

schokdraad voor het vee. Toen sloot God de deur, wat ook het sluiten van een boek betekent 

in het Aramees. Er werd een canon gecreeerd. 

 



17 En de vloed was veertig dagen over de aarde en de wateren wiesen en hieven de ark op, 

zodat zij oprees boven de aarde. 

 

In het Aramees kwam Mitra om voor veertig dagen het merkteken te brengen. Opheffen 

betekent ook gevangen nemen. De ark was in het Aramees een ouder paradijselijk tijdperk, 

nog voor de mayim. Een Amazone werd gevangen genomen, een deel van de grote moeder. In 

vers 18 wordt de vloed, Mitra, sterk gemaakt, en zwaar. In vers 19 wordt hierdoor de Towra 

(wet, heuvel, velden) bedekt. Ook haar luide stemmen werden bedekt. De wilde, woeste, 

naakte Towra wordt aangekleed, staat er letterlijk. Zij wordt ontvoerd naar de stad. Zij werd 

uit de wildernis gerukt. 

 

20 Vijftien el daarboven stegen de wateren, en de bergen werden overdekt. 

 

In het Aramees : vijftien penissen lieten de vloed stijgen. Ook zijn dit vijftien afgesloten 

nederzettingen die MITRA groot maakten. 

 

21 En al wat leeft, dat zich op de aarde roert, het gevogelte, het vee en het wild gedierte en 

alle wemelend gedierte, dat op de aarde wemelt, benevens alle mensen, kwamen om. 

 

In het Aramees : Al het vlees, alle penissen, werden vervuld. 

 

22 Alles, in welks neus de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf. 

 

In het Aramees : werden van elkaar gescheiden. 

 

23 Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, mensen zowel als vee en 

kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, zodat zij verdelgd werden van de aarde; Noach 

alleen bleef over en wat met hem in de ark was. 

 

In het Aramees is verdelgen ook verzoenen, bedekken. Weer gaat dit over de verzoenings-

theologie. Dit was dus een oorlogs-strategie. Ook worden zij in de Aramese grondtekst 

gehouden voor hun melk. 



 

Genesis 8 

 

1 Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee, dat met hem in de ark was, 

en God deed een wind, ruwach, de geest, over de aarde strijken, zodat de wateren daalden. 

 

Strijken is in het Aramees ook : 

 

– vergeven 

– tot bekering brengen 

– transporteren 

– tot de markt brengen (als product) 

 

Dit is wat de Geest doet. Het is een fokkerij, vee-transportatie en een vee-markt. 

 

2 De kolken der waterdiepte en de sluizen des hemels werden toegesloten en MITRA uit de 

hemel hield op. 

 

'Hield op' is in het Aramees 'werd verboden'. Dit gebeurde door de Niceaanse concilie. Alles 

werd verborgen en verboden in Jezus. De Noach mythe was de agenda van de elite. 

 

Noach zend dan een raaf uit. De raaf is de eerste graad van de geheime Mithraistische 

mysterieen. Dit was meer en meer voor de elite, voor de illuminati, oftewel ondergronds als 

een secret society. 

 

Dan zend Noach een duif uit, het beeld van de Heilige Geest, en het christendom, en dit was 

voor de leken, de massa's bovengronds. De duif was gemaakt als een afleider, zodat de elite 

ongestoord verder kon gaan met hun agenda. 

 



De discipel Thomas is voor de elite de switch om van Jezus te gaan tot Mithras, en zo tot de 

hogere Jezussen zoals Serapis. Dit gaat door het ongeloof van Thomas in Jezus, als een vorm 

van verraad. De elite gebruikt Jezus als een afleidings-strategie, maar zij hebben omgang met 

veel hogere geesten. Thoma is afgrond en ook vloed in het Aramees, als deel van de Noach 

mythe. Noach is Serapis en ook Thomas. Dit is een grote illuminati switch en zegel. 

 

 

Hoofdstuk 14. De Grote Ontsnapping – De Map Van Betelgeuse 

Orion heeft een groot potentieel. De alpha ster van Orion heeft een diameter van vele 

honderden malen groter dan de zon, dus we hebben met een reusachtige leidende ster te 

maken. Betelgeuze kan je dan ook weer onderverdelen in gebieden. In het gebied 'Tork' was 

er lang geleden een skelet-demoon als patriarchische leider. Zijn naam was SEPTUS, de 

Heilige Geest, en hij werd uiteindelijk verdreven, maar kreeg een gigantisch grote autoriteit in 

andere delen van Betelgeuse, Orion en de rest van het universum. Vandaar dat het gebied 

Tork een belangrijk gebied is om los te komen van SEPTUS. 

Betelgeuse is een reusachtig Orions centrum, met een reusachtig archief van de 

paradijsteksten van Betelgeuse. Het paradijs van Betelgeuse werd verborgen gehouden onder 

de scheppings-mythes van het christelijke geloof. 

Genesis 2 

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat 

de HERE God aarde en hemel maakte, 5 – er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en 

er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de HERE God had het niet op de 

aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken;  

In het Aramees : 'want MITRA was nog niet gezonden door NHT, aNaHiTa, zijn moeder. 

NHT is neerregenen. NHT komt voor in Genesis 7 : 4 in de Noach mythe, ook als de vrouw 

van Noach, Ana-Itah, NTH, om Mitra voort te brengen. In de Noach mythe is Noach de vader 

van Mitra, de man van de godin Ana-Itah, Anahita. 

6 maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. 

In het Aramees : 'maar een rituele drank' steeg op uit de aarde en 'werd te drinken gegeven'.  

De rituele drank werd gedragen door de god Serapis op zijn hoofd, een andere vorm van 

Noach. In de Noach mythe komt Noach zelfs tot oudere vormen van paradijselijke afgronden, 

tot Thoma, de discipel Thomas, een andere vorm van hem. De Noach mythe is daardoor een 

zelfs diepere scheppings-mythe. Omdat Mitra verbonden was met de runderjacht, moest dit 

afgesloten worden voor het gewone volk. Mitra werd meer en meer een god voor de elite, in 

het verborgene. Daarom werd de Mitra cultus later verboden, en ging de elite door met het 

aanbidden van Mitra in de secret society, ondergronds. In de paradijsteksten van Betelgeuse is 

de buffeljacht, de bizonjacht en de runderjacht ook een centraal thema waar alles 

omheendraait en naartoewerkt, als de bron van de schepping. Alles was in runderbloed, omdat 

zo de mannelijke suprematie de macht niet kon grijpen. De matriarchie was alleen veilig in 



runderbloed. Het reusachtige archief van paradijsteksten van Betelgeuse gaat diep in op de 

verschillende vormen van Orions vee, en hoe het vee behandeld moet worden. De 

scheppingsmythes van het christelijk geloof wilde dit ondersneeuwen. Juist in het Aramees 

zijn er zoveel tekens en heenwijzingen naar de paradijsteksten van Betelgeuse, dus daarom 

moest daar een Hebreeuwse laag overheenkomen, en toen een Griekse laag, door de 

Septuagint, en toen moest de Westerse vertaling alles nog meer afdekken. Het was een groot 

complot. 

De scheppingsdagen zijn een werk van grote onzin om de ware schepping verborgen te 

houden. Laag voor laag werd dit bedekt. Alles had zijn oorsprong in Betelgeuse. Zelfs de 

aarde bestaat alleen door Betelgeuse. De aarde is een creatie van en in Betelgeuse, die de 

illusie geeft dat het buiten Betelgeuse is. Het is belangrijk om onze orientatie terug te krijgen, 

en te reizen tot Tork. In Tork was Septus onttroont, maar er heerst nog wel een andere skelet-

demoon als patriarchisch leider, PARIN. PARIN is de Betelgeusische naam voor Noach-

Serapis-Thomas. PARIN staat voor de Noach-mythe. Deze moet verslagen worden. 

Nu is de vraag ? Hoe komen wij in Tork ? Allereerst moeten we weten waar we zijn. Onze 

zielen werden opgesloten in het continent 'Ree' in Betelgeuse. Hier kregen we de aarde illusie 

geinstalleerd waardoor we onszelf nu op aarde wanen. De ontsnappings-route is als volgt : 

Eerst moeten we door andere continenten heen om tot Tork te komen : 

1. Ree 

2. Sceer 

3. Fluensis 

4. Tamil 

5. Tolle 

6. Gyptis 

7. Melk 

8. Behamma 

9. Tork 

Behamma is al een zeer paradijselijk gebied, maar nog steeds in handen van SEPTUS, want 

hier werd SEPTUS na zijn val in TORK naartoe gedreven. SEPTUS en PARIN waren in een 

grote oorlog, die gewonnen werd door PARIN. SEPTUS is niet meer toegestaan in TORK, 

maar heeft nog grote macht in Behamma. SEPTUS is min of meer een slaaf en een 

krijgsgevangene van Parin, en staat onder een tuchtraad. SEPTUS wordt gevangen gehouden 

in Behamma, maar heeft ook nog veel macht in de voorgaande continenten. In Ree heeft 

Septus de grootste macht. Daarom moeten wij onze reis naar Tork voortzetten. 

Voordat Septus regeerde in Behamma regeerde Mudroch II in Behamma, die werd onttroont 

en werd verbannen naar Melk, een buitenparadijselijk continent van Betelgeuse, waar 

Mudroch II de macht kreeg. Hij moest ervoor zorgen dat de grondteksten van de Bijbel geheel 



ondergesneeuwd werden door latere vertalingen. Hij moest ervoor zorgen dat de rijkdommen 

van de grondteksten (Orions, Aramees, Hebreeuws en Grieks) afgekapt werden, zodat de 

levendmakende sappen ons niet zouden kunnen bereiken. 

Parin, de Orionse Noach, regeert dus in Tork. Tork bestaat uit elf grote gebieden. Twee 

daarvan zijn de hoofd-gebieden : Goriph en Gorit. In Goriph troont Parin over Tork. Ook 

heeft hij een alien aangesteld als hoofdman van Goriph zelf. Deze staat net onder hem, 

Cerberes-Johannes. In Gorit, het tweede hoofdgebied, heeft Hydra de macht. In de negen 

lagere gebieden heeft Petrus-Mercurius-Prometheus (Hercules) de macht. Deze gebieden zijn 

genaamd : Aphar, Gallaph, Zephet, Tabir, Tabin, Tarut, Karph, Toph en Kemp. 

Door Behemma komen we tot Tork. In Behemma zijn er een paar strategische gebieden, 

namelijk Golak en Golar. Hier zijn vroeger verschrikkelijke dingen gebeurt die fundamenteel 

waren voor de opkomst van het christendom. Daarna zijn deze twee grote gebieden veroverd 

door de matriarchen en werden hun nederzettingen. Golak en Golar liggen tegen de grens aan 

van Tork. Voordat we Tork binnengaan is het belangrijk Golak en Golar binnen te gaan, als 

eerste stap in het overwinnen van SEPTUS, die dus een alien is, de heerser van Behemma, een 

continent van Betelgeuse in Orion. 

Beloch is de matriarch die Golak veroverd heeft. Beloch is in het Orions de rode steen, de 

sardius, de steen van bloed, GAD, ADAM, de odem, loon in het Aramees. Behamma zelf 

betekent in het Orions de witte steen van slavernij. Vuch is de matriarch van Golar. De 

geschiedenis van Golar is fundamenteel voor het christendom. De achtentwintigste monarch, 

Katar, ontwierp het boek van UL, wat je kunt vergelijken met het OT. De negenentwintigste 

monarch, Benzeem, stelde het boek IFTER samen, wat je kunt vergelijken met het NT. De 

dertigste vorst, Sopatus, voegde deze twee boeken samen tot de TAKHOT, wat je kunt 

vergelijken met de bijbel. Als je de TAKHOT niet aanbad, werd je opgesloten, gemarteld en 

gedood. De eenendertigste vorst, Siphis, bracht de kinderoffers terug op basis van dit boek. 

De tweeendertigste vorst, Niphis, bouwde een plaats genaamd de eeuwigdurende hel, op basis 

van de TAKHOT, waar je gewoon doorleefde als je er werd ingeworpen, zonder hoop op 

bevrijding. Deze Orionse hel werd genoemd de STOPHER. De drieendertigste vorst genaamd 

Optus werd de wachter van deze hel, in de zin dat hij bepaalde wie er wel en niet naartoe 

gingen. In die tijd was er een grote slavenopstand, die aangevoerd werd door Lakata, een 

jonge gladiator. Hij versloeg Optus met een groot slavenleger. Hierdoor kwam Vuch aan de 

macht in Golar. SEPTUS had min of meer de macht volledig in Golak en Golar verloren, 

zodat zij een belangrijke brugfunctie vormden in de reis van Behemma naar Tork. 

Na Tork is er een tiende plaats, een tiende continent, BELIM. Hier troont een matriarch, 

Beneph. 

 

Hoofdstuk 15. De Acht Scheppings-dagen 

 

Belim staat voor het vergieten van runderbloed, als het ware een dieper deel van Gad. Belim 

is de Orionse naam voor Assur, als de runderjacht (ook : bizonjacht, buffeljacht). Dit is dus 

het centrale Taurus teken in de Levitische Zodiak van Orion. Dit is ook het teken van Suw. 

Door Tork komen wij tot Belim. In de paradijs teksten van Betelgeuse zijn alle dingen 



geworden door de buffeljacht en buffelbloed. De zeven scheppings-dagen van het christelijke 

geloof zijn grote onzin, en zijn een zegel hierop. Daarom moeten wij strijden tegen deze 

zeven scheppingsdagen. 

 

Noach bestuurde deze scheppings-machine. Eerst werd er licht gemaakt om de mens te 

verblinden, zodat de mens van elkaar gescheiden kon worden op de tweede dag, zodat ze 

tegen elkaar opgezet werden, en op de derde dag, de dag van de vrucht, van de kinderen, kon 

er wedergeboorte zijn. Men wordt wedergeboren door oorlog, om zo onder heersers gezet te 

worden op de vierde dag. Zo kon men zelf ook kinderen produceren op de vijfde dag, en op 

de zesde dag kon men zelf heersen. Op de zevende dag kon men zo tot rust komen van deze 

verschrikking. 

 

Kennis en bewustzijn werd toen gedemoniseerd, en het leven werd van de mens afgehouden. 

Adam, als de paradijselijke Gad, de speer en de dronkenschap door het bloed van de vijand, 

werd gedemoniseerd min of meer, als de gevallene betiteld, omdat hij kennis wilde vergaren. 

Met Eva gebeurde hetzelfde, omdat zij de bloedband was door het vergieten van het bloed van 

de vijand. Adam en Eva werkten hierin samen, en de elite vreesde dit. 

 

Ze mochten de boom des levens zo niet opbrengen, dus was het vals. 

 

Orion was in Griekse mythe voortgekomen vanuit een met urine en zaad vervuilde 

runderhuid. Urine bakent in de natuur terreinen af, als teken van overwinning en bezit. In de 

paradijsteksten van Betelgeuse moesten de huiden die voor tenten en voorhangsels, ook als 

genitale voorhangsels, werden gebruikt vaak bevuild worden met zaad, urine en vee-bloed 

voor die reden, om boze geesten weg te houden. Ook werd dit gedaan om de jacht te doen 

slagen. De gnosis over boze geesten en hoe die te bestrijden ging diep. Er waren geen wazige 

rituelen, maar alles had een duidelijke reden. Zij die aan zulke rituelen deelnamen zonder de 

betekenis ervan te weten, zonder ingewijd te zijn, zouden er krankzinnig door worden. Gnosis 

was een belangrijk element en ging vaak oraal, en werd opgeslagen in symbolen. Het was niet 

zo dat men veel aandacht aan studie gaf. De gnosis kwam door de jacht, door het doen. Studie 

was zelfs een gevaarlijk iets. Ze waren voortdurend bezig met de jacht en de visserij, en 

kregen daardoor hun gnosis. Ook school was dus gevaarlijk, want dat kon gemakkelijk 

uitlopen tot een cheat program. Kennis kwam door overwinning over de vijand. Zo 

ontstonden ook de ware bloedbanden. 

 

De tweede dag bracht dus scheiding door het licht, door overbelichting, verblinding, wat 

resulteerde in de derde dag, de wedergeboorte door onschuldig bloed. Dit is waar de hele 

christus-cultus voor staat, en de dagen erna was om de kerk op te richten. De zeven dagen zijn 

het valse evangelie in een notedop. Noach zat in deze scheppings-machine, als in een 

tijdmachine. Noach is Serapis Christus, oftewel Thomas. In het Orions is hij genaamd Parin 



die in Betelgeuse het gewest Tork beheerst. Tork is onder een vloek van hekserij. In het 

achterliggende continent Belim heerst Parin niet meer. Dit gebied is in de handen van BENEV 

(Beneph), een matriarch. Wij moeten Parin verslaan om tot dit gebied te komen. 

 

De ark stond voor een tijdperk ouder dan het tijdperk van de mayim, ouder dan de tweede 

scheppingsdag. De ark is de eerste scheppingsdag, de dag van het licht. Zo ging men tot de 

arena, de tweede scheppingsdag. De derde dag is de dag van het kruis en de wedergeboorte 

door het vergieten van onschuldig bloed, waardoor valse families ontstonden. Dit is de dag 

van Christus. De vierde dag werd men onder een heerser gezet, een gids, oftewel de Heilige 

Geest, SEPTUS. Op de vijfde dag krijgen ze het scheppings-bevel waardoor ze zelf moeten 

gaan scheppen : 'Wordt vruchtbaar en vermenigvuldigt uzelf.' Dit is de dag van de geestelijke 

genade-gaven, het kerstfeest, het valse charismatische feest. Op de zesde dag krijgen ze de 

heerschappij over de aarde in eigen handen. Dit is het onderwerpings-bevel, dat de mens alles 

onder zijn voeten moest brengen, tot slaaf aan de mens. De kerk was geboren. Deze kerk werd 

gebouwd op Petrus, de rots. De kerk kwam in de hemel, waar het de macht en de heerschappij 

kreeg. Dit is de dag van de hemelvaart, de dag van PETRUS en het Mercurius-gif. De 

zevende dag is de rustdag, maar ook de dag van vernietiging, van verdoemenis, eeuwige 

verdoemenis, de dag van Hydra, de dag van 'het leven en de dood'. Hercules had schijnbaar de 

Hydra verslagen, maar het bloed van de Hydra wist hem te vinden, en bracht hem naar de 

ondergang. De achtste dag is de dag van de bomen, van Johannes de boomgod, de wachter 

van de hel, oftewel Cerberes, de uitverkiezing. De twee paradijsbomen bepaalden wie wel en 

niet uitverkoren waren. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16. De Verbreking Van Het Wederkomst-Zegel 

 

Pater wordt door de westerse vertalingen als 'vader' vertaald. Jezus zegt : 'Niemand komt tot 

de PATER dan door mij.' Peter, Petra, de rots, is de vader van de kerk, waar ook het woordje 

paus vandaan komt. Paus betekent vader. Jezus leidde de mens tot PATER, Petrus, de 

verborgen god Mercurius. Dit is een medisch gif. Achter de schermen lag Jezus aan de voeten 

van Petrus, als een slaaf. Petrus wijst op de rots, de kerk, het lichaam van Jezus. Door Petrus 

wordt dit lichaam bepaalt. De Petrus geest kan een mens aanwijzen en zeggen : 'Dit is het 

lichaam van Jezus. Deze persoon is een deel van dit lichaam.' En dan storten alle boze geesten 

zich op zo'n persoon om van dit lichaam te eten en te drinken. Dat is wat het christendom is. 

Het is een kannibalen-restaurant. 

 



Zo worden mensen geheel in een vacuum gezogen, door Jezus. Peter is eersteling in het 

Hebreeuws. In PATER worden mensen voorbereid tot offerdieren. 

 

In de oude profeten valt veel gnosis te vinden, maar zij waren slaven van Yah, en min of meer 

mythisch. Zij hebben een diepe macht in de hoofden van christenen. Zij waren verbonden aan 

Yah, en dat is ook vaak in hun naam : Jeremi-yah, Zachari-yah, Jesa-yah, Ezechi-el, Hose-

yah, Jo-el, Dani-el, Obad-yah, zijn daar voorbeelden van. Wij mogen de satanische structuur 

hierin niet onderschatten. Er is veel gnosis in de grondteksten te vinden, maar dat wil niet 

zeggen dat het puur is. De gnosis werd geroofd, en deze oordeels-profeten moesten het rijk 

van Yah beschermen. In het christendom worden ze min of meer aanbeden. Dit zijn allemaal 

zegels die we moeten verbreken, en we moeten de gnosis terugroven en ordenen. Zij hebben 

het christendom opgeblazen gemaakt, en staan voor verdoemenis over hen die het 

christendom verwerpen. 

 

Dit zijn clowns die veel te populair zijn geworden, en die behoorden tot het plan van de vijand 

om de aarde in te nemen. Natuurlijk lijkt het alsof ze juist tegen het christendom prediken, 

maar dat is ook het verraderlijke ervan. 

 

Als we in Belim zijn aangekomen, moeten we doorreizen in Belim tot het gebied 'Zerk', 

waarin zich het gebied 'Petevard' bevindt. Dit is een jachtsgebied met jachtvelden. Hier werd 

de naam Peter, Pater, Petrus van gemaakt, als roof en verdraaing, juist om dit jachtgebied 

gesloten en verborgen te houden. De vijand vreest dit gebied. De sleutel tot dit gebied is het 

verslaan van de oude profeten. Deze profeten werden opgericht om Levi verborgen te houden, 

en de Levitische gnosis. Laag voor laag werd er op Levi gelegd om het te verdraaien. Iedereen 

werd onderworpen aan de PATER, Petrus, de bedrieger en de verrader. De oude profeten 

werden tot afgoden. 

 

Dit zijn zegels over Levi, de oorspronkelijke oude bedieningen. Ook waren er vijandelijke 

stammen rondom Levi. Levi was verbonden met Judah, Benjamin, Naphtaliy, Aser, Gad, 

Ruben en nog wat andere stammen. De stam DAN, DN, eDeN, overgeluid, was geplaatst door 

de vijand. Deze stam plunderde ASER, en maakte hier het boek Yirmeyah van, en daarna I 

Korinthe en II Korinthe. Zij plunderden de jachttrofeeen van Aser, en maakten dit tot gaven 

voor de kerk. Deze jachttrofeeen zaten boordevol met gnosis, en dat werd allemaal aangepast 

en verdraaid, verscheurd, en onder boze geesten verdeeld. Wij moeten het zegel van 

Yirmeyah verbreken om te komen tot Aser. 

 

Aser staat voor de tucht, en voor de jacht. In Aser werd men getuchtigd en klaargemaakt om 

te tuchtigen. De gesel en de boog zijn symbolen van Aser. Aser is een volk van heersers. 

 



Alhoewel profetie een wezenlijk element van de gnosis is, zijn profeten geen wezenlijke 

bediening in de gnosis. Het is te ver verwijderd van de jacht, van de warriors, en de slavernij. 

Profeten hadden een grote macht. I Korinthe geeft hen grotere macht dan de geest. De geest is 

de slaaf van de profeet. Profeten waren door de stam Dan, DN, eDeN, aangesteld als heersers. 

Profeten legden teveel de nadruk op de logos, op woorden, en waren gewoon ingebouwd in 

het belijdenis-evangelie. 

 

Zacharia 13 

 

1 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van 

Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. 2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de 

HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan 

hen gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. 3 

Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder, die hem 

verwekt hebben, tot hem zeggen: Gij zult niet blijven leven, omdat gij leugens gesproken hebt 

in de naam des HEREN; ja, zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, zullen hem 

doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt. 4 Te dien dage zullen de profeten beschaamd 

staan, ieder om wat hij schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen haren 

mantel aantrekken om leugens te vertellen. 5 Maar ieder zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik 

ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. 6 En als 

men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? dan zal hij zeggen: Daarmee 

ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. 

 

Letterlijk staat er : 'Ik ben geen profeet, maar een iysh, een slaaf, om vee te houden, sinds 

Adam mij gekocht heeft als jonge slaaf, na'ar, om de adamah, paradijselijke grond, te dienen.' 

Ook wordt het woord qanah gebruikt, wat in sommige vormen 'het bezitten van de gnosis van 

Eva' betekent. 

 

7 Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van 

de HERE der heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn 

hand keren tegen de kleinen.  

8 In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de 

geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.  

9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja 

hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. 

Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God. 

 



Ook herders zijn geen wezenlijke bediening in de gnosis, maar wel vee-houders. Evangelie is 

een wezenlijk deel in de gnosis. Evangelie, euaggelion, betekent loon. In de wortels betekent 

het 'mooie tijdingen van het feest der runderen', wat duidt op een feest van een geslaagde 

jachtsbuit in de runderjacht, buffeljacht, juist ook omdat in de wortel tekst de runderen geleid 

worden tot het gerecht, het brengen van de rund, de buffel, tot zijn eindbestemming, en is 

daarom een beeld van de Levitische zodiak die als centrum de buffeljacht heeft. In de gnosis 

bestaan geen 'evangelisten'. Ook bestaan er geen schoolse onderwijzers, leraren, en ook geen 

apostelen. Deze waren door de Dan stam aangesteld als heersers. 

 

De hele Jezus Christus cultus wilde de schuld dus afdekken, zodat de Levieten hun weg tot 

het westen niet zouden kunnen vinden. In het Sranan Tongo, één van de talen van het 

Amazone gebied, wat ook veel in Suriname wordt gesproken, wordt de Leviet ook wel 

PIAIMAN of PIAI genoemd. PAIMAN staat voor schuld, betaling en beloning. Een man op 

zichzelf wordt ook wel NENGRE genoemd, wat ook op een jongen kan slaan. PAI staat voor 

offer. 

 

In het Orions een priester is een Sioux, een Su of Suw, wat ook Aramees is voor Esau. Esau, 

Suw, betekent ook priester in de wortels, ASAH. Suw was een priester van de Meownah, de 

duistere priester-tent van de Amazonen, een plaats en hol van wilde dieren, zoals ook Iyowb 

dat was. Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de 

moeder God was opgegaan voor de ossenjacht, buffeljacht, om de rund te overwinnen, 

oftewel om te komen van het afgeslotene tot het voortgaande. 

 

De vesting van Edom is in de wortels : ontoegankelijke geheimen. Ook is het de opwinding, 

prikkeling van doem, IYR. De doem wordt in de Psalmen besproken als de CHECED, die 

eeuwig is, OWLAM, en die voor hen is die de grote moeder gnosis vrezen, als de eeuwige 

kastijding die hen veilig houdt tegen roofdieren. 

 

SUW is dus het teken wat de zon overwint. SUW leidt dieper tot de duisternissen van het 

paradijs en de eeuwigheden, CHECED. SUW is het donkere harige vel van een varken, als de 

varkensvacht, en is dus een teken van overwinning over de hebzucht en het ingaan van de 

honger, het vasten wat tot glorie leidt. 

 

SUW had zich onderworpen aan de OHOLIYBAMAH – de nomadische tent in de wildernis 

van de hoge plaats, berg, oftewel tent van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels 

ook oorlogsveld, arena betekent, en aanbiddingsplaats van een cultus. SUW was het pad tot 

het westelijke paradijs. 

 



Het was de grote moeder gnosis tegen de buffel van mannelijke suprematie. In de feestdag 

van de voorbereiding op de buffeljacht moesten zij komen tot de Aramese QUDSA, wat 

betekent zij moesten verschillende offers doen. Er moest dus geofferd worden voordat de 

buffeljacht van start kon. Dit was allemaal een deel van de voorbereiding. 

 

In de Aanitische geschriften van Orion zien we ditzelfde feest waarin boze geesten in 

varkensvorm geofferd moesten worden, als het beeld van hebzucht. De jagers moesten 

zichzelf uithongeren in dit feest, in deze periode van voorbereiding. Hun kracht zouden ze 

niet krijgen van voedsel, maar van rituelen die de gnosis uitbeelden. Zij moesten zich 

insmeren met varkensbloed, als teken van de overwinning over hebzucht. Dit was ook ter 

bescherming tegen de buffelgeesten. Varkensoffers betekenen in de gnosis : van hebzucht tot 

honger gaan. In het Karaibs, een andere taal in het Amazone gebied, en wat ook in Suriname 

wordt gesproken door de Karaibeische indianen, heet dit PINAMA of JOMITO. Het werk van 

de gabara was ook om honger te brengen tot het vee. De vijand moet uitgehongerd worden, 

wat dus ook veel afzondering betekent. Door de oude bedieningen wordt de vijand nog 

gevoed. Dit geeft hen kracht en macht. De bedieningen protsen overal rond, en doen niet aan 

afzonderen. Zij willen gezien worden en een naam hebben. De vijand leeft hierdoor, en heeft 

dit systeem zelf opgezet. De bedieningen willen pronken met hun veren, die overigens van 

henzelf zijn, als een deel van hun lichaam, terwijl de Levieten en bijbehorende stammen de 

veren van de vijand hebben geroofd. De bedieningen willen vliegen, als luchtgeesten, om 

groter te lijken dan anderen. 

 

De Suw is een Orions priesterschap. 

 

Dit priesterschap is niet losgekoppeld van de jacht. Zij die niet jagen kunnen geen priesters 

worden. Dit is ook niet losgekoppeld van de heilige slavernij. Zij die niet tot de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij zijn gekomen kunnen geen priesters worden. Daarom is 

priester geen accuraat woord. Priesters die zich afzonderen om zich helemaal op de 

offerdienst te richten zijn niet in Suw als ze niet jagen. Het gaat om jachtpriesterschap. Zo zijn 

er ook veehouders en slagers, maar die moeten ook verbonden zijn aan de jacht. Het volk was 

een jachtsvolk. Er waren bepaalde elementen die iedereen moest hebben. 

 

Toen Dan Issaschar plunderde kwam het boek Amos, en daarna Mattheus. De stammen 

moesten Dan, eDeN, overwinnen. Ook plunderde Dan Naphtaliy, en maakte er de boeken 

Ezechi-el en Efeze van. Dan komt van het wortelwoord 'Adown', wat meester betekent, 

echtgenoot, en heer, hetzelfde als Baal, en wat ook verbonden is aan Adonai. Dit staat 

allemaal voor mannelijke suprematie. 

 

In de gnosis moet men komen tot de bedieningen van de jacht. 



 

Jeremiah was door de illuminati opgezet om de stam Aser af te dekken. Hij is een hogere 

macht van het kerstfeest, van de gaven en de profetische gaven. Jeremiah is de held en het 

grote voorbeeld van veel christelijke oordeels-profeten en zelfs voorspoeds-profeten. 

Alhoewel het pad door het boek Yirmeyah heengaat, als de verloren gnosis, moet dit toch 

verder ontmaskerd en vertaald worden. Dit boek heeft grote macht, ook in regeringshuizen, en 

de illuminati-aliens gebruiken het gewoon. Het is populair, geroofde gnosis die dan ook weer 

juist de diepere gnosis afdekt en verborgen houdt. Jeremiah is in hogere levels van de gnosis 

een grote vorst die verslagen moet worden. De vorst van het kerstfeest, een draak, en ook is 

het een lumus, een Orionse vis ongeveer vijftig keer groter dan een walvis, in de Orionse 

zeeen. De lumus is bekend om zijn vele borstvinnen waarmee hij zich door het water beweegt. 

Dit zijn grote zijvinnen van zijn nek tot zijn staart. 

 

Het boek in de Tenach, Nevi'im, is het boek van de profeten. Ook hierin wordt een afleidings-

strategie gebruikt, want het christendom staart zich blind op de drie grote profeten : Ezechiel, 

Jesaja en Jeremia, terwijl de kleintjes veel erger zijn. De grote profeten werden als een 

afleider gebruikt. Jesaja is een paas-geest, en Ezechiel een pinkster-geest, en zij houden de 

dieptes verborgen van de kleinere profeten. 

 

In het christendom staart men zich blind op het woordje 'komst'. De Heilige Geest, de boze 

Griekse geest van de lucht in het christendom, was volgens hen in het OT nog niet uitgestort. 

Dat gebeurde pas in het NT, en dat terwijl het OT veel dichter bij het paradijs lag. In die zin 

klopt het dan ook dat het in het NT erger werd. Ze staren zich blind op de gave, en vergeten 

zo dat er een oorlog en een jacht gevoerd moet worden, om een buit te vergaren. De gave 

verblind en verlamd. De gnosis zet aan het werk. Dat is het grote verschil. Er is dus geen 

'komst'. Wij moeten in de jacht 'buitmaken'. Dat is het grote verschil. Wij moeten afrekenen 

met de verlamming van de 'komst'. 

 

Dan, eDeN, plunderde de stam Issaschar, die voor de paradijselijke leegtes staat, en voor het 

piercen. Dit is het Scorpio teken, de kippenjacht. De kippenjacht is een voorbereidende jacht. 

Dieper in Scorpio, in de paradijselijke leegtes, komen we tot de bokkenjacht, op bokken en 

renbokken, oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische', wat overgaat in Gad. Ook 

betekent het 'van komst tot buit'. Dat wat geplunderd was van de Issaschar stam werd gemaakt 

tot het boek Amos, en daarna Matteus. Amos is een grote vijand die verslagen moet worden. 

Het is een jachttrofee. Amos behoort tot de wederkomst goden die de jacht moesten afdekken. 

 

Amos is een priesterlijke geest, een koopman en een reiziger. Hij is op reis naar Joel, een god 

van licht, als een planeet van licht. Amos aanbidt Joel. 

 



Dan, eDeN, plunderde ook de stam Ruben, en maakte er het boek Joel van. Joel is ook een 

god van de wederkomst, en de komst van de Heilige Geest. Ruben is het Aquarius teken, het 

teken van de zaadman, wat ook voor Johannes de Doper en Yaakob staat. 

 

Hosea is een kip die aanbeden wordt. Ook Daniel is een god van de wederkomst, en de 

wedergeboorte in de wederkomst, die kinderen tot slaaf maakt. Hij slaat ze in houten 

nekklemmen. Zij moeten roeien op zijn schip. Zij zijn galeislaven. Daniel is een hond met een 

geroofd stuk vlees in zijn bek. Hij zal langzaam in een rund veranderen. In gevechten met 

deze hond kan hij veranderen in een leeuw en een hert met een groot gewei. 

 

Daniel wordt 'de baas van het zieden' genoemd, en brengt honger tot kind en vrouw, en mest 

de man vet. Zijn schuilplaats is omgeven met weelderige doornenstruiken, die overal 

heenkronkelen, en die ook in draken kunnen veranderen. Daniel is een baas van velen. 

 

Zacharia is een monster dat vrouwen kooit, en die kooien bewegen heen en weer. De tralies 

van die kooien kunnen scherp zijn en allesverwoestend. Habakuk werkt nauw met deze geest 

samen, als een geest van verkrachting die de vrouwen moet bevruchten in hun 

gevangenschap. Door een soort gif draait hij hun verstand om. Habakuk is één van de grootste 

pilaren van het christendom, verantwoordelijk voor brainwashing. 

 

Maleachi is een zwaard waar twee slangen omheen kronkelen, een zwaard wat door een hart 

is heengegaan. Dit zwaard wordt gevoed door doodskoppen waaruit gif druipt. 

 

Micha is een varken die in een reusachtige haai kan veranderen, wel twee tot driemaal zo 

groot als een lumus, dat wil zeggen honderd tot honderdvijftig keer groter dan een walvis. 

Micha is een grote god van de wederkomst, van de zwarte Jezus, als een valse 

oordeelsprofeet. 

 

Nahum is een zeedraak, die ook in een wat kleinere slang kan veranderen, en die een zwaard 

van licht aanbidt. Obadja is een riddershelm van licht met daarboven een zwaard van licht. 

 

Zefanja is een ridder die al deze wapens gebruikt. Haggai is het paard van Zefanja, wat ook in 

een reptiel kan veranderen. 

 



Dan maakte het boek Zefanja door de stam Isaac te plunderen. Daarom is er niet veel bekend 

over de stam Isaac. 

 

 

 

Hoofdstuk 17. De Verbreking Van Het Zegel Der Richteren 

 

Hannah in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een slavenbezitster, 

waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund geslacht 

worden. Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst kan het ook gewoon 

betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een teken van mannelijke 

suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen worden voordat 

Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. Hannah moest hiermee wachten totdat 

Samuel de juiste leeftijd had bereikt. 

 

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de 

Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de 

grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp. Hannah is een oorlogs-strategie en een 

jachts-strategie. 

 

Het woordje 'priester' komt van pater, petrus, de vader-rots. Aries, het lam, is eraan 

verbonden, als P-ries-ter, P-aries-ter, wat betekent 'Petrus het Lam'. Jezus leidt tot de pater, tot 

Petrus, de priester, het lam. Dit is een groot zegel wat verbroken moet worden. Levieten zijn 

tent-slaven die ook verbonden zijn aan de jacht. Hierin moet alles overgaan. Ook het zegel 

van de ark moet verbroken worden. Dit zijn traditionele items die van cultuur tot cultuur 

werden overgedragen als politieke control devices, om de hersenen van de mens in de greep te 

houden. De ark kwam al voor in het Oude Egypte. Oorspronkelijk waren het doodskisten, en 

had het te maken met doden-aanbidding. De ark was één van de grootste afgoden van het 

gevallen volk. 

 

Ook het altaar is een traditioneel item wat als een zegel verbroken moet worden. In hogere 

levels van de gnosis zijn dit andere dingen. Zo hield het traditionele kruis de Levitische paal 

verborgen. Het altaar is een protserig manier om het veel simpelere spit verborgen te houden. 

Het spit gaat dwars, horizontaal, en de paal is vertikaal. Het spit wordt ondersteund door twee 

vertikale palen. Daaronder is een vuur. 

 



Het altaar wordt dus vervangen door het spit, en het kruis wordt vervangen door de Levitische 

paal. Dit heeft allemaal met hele diepe symboliek te maken. Ook de ark wordt dus verbannen. 

Het altaar en de ark waren bedoeld voor het vergieten van onschuldig bloed, en voor doden-

aanbidding. De ark was ook een geldkist. Het altaar was een soort kooi waarop het dier 

geslacht werd. Hiermee werd er dus eigenlijk gezegd : 'Wij hebben lak aan alle fokprocessen. 

De kooi is er voor de slacht.' Terwijl dit helemaal niet waar is. De kooi is voor het fokproces. 

Boze geesten vrezen het Levitische fokproces, en daarom maakten zij het altaar, de slacht-

kooi. Dit heeft dus te maken met een stuk overmoed. 

 

Ook de Levitische fokkooien werden dus door het altaar verborgen gehouden en verkeerd 

voorgesteld. Kooien zijn belangrijk voor het toetsen. Het altaar is niet belangrijk voor het 

toetsen. 

 

Het altaar is niet belangrijk voor het toetsen in de hogere levels. De kooien zijn belangrijk. In 

Korinte moet alles tot krijgsgevangene gemaakt worden in het toetsen. Korinte behoort tot de 

stam Aser. In het toetsen brengen wij dus alles eerst tot de kooien. In hogere levels dus niet 

meer tot de altaren. Het is tijd dat het altaar zegel verbroken wordt, als een traditie waar nu 

afgerekend mee moet worden. 

 

Rechter, Re-Ch-Ter, oftewel Ra-Christus-Thor, is in het Engels 'judge'. Ra was de macht 

achter Yahweh, als een deel van de ATEN, de Egyptische zonneschijf, en Thor, oftewel 

Horus, was de macht achter Jezus. Judge, oftewel Jud-Ge, betekent het aardse Judah, of de 

aardse Yad, als een aardse toetser, een aards geslachtsdeel, als de sex-industrie en de 

juridische industrie. Ge is het Griekse woord voor aarde. Alle rechtspraak en het toetsen is 

verbonden aan de warriors en de jagers, aan de veehouders, de veefokkers, en tentslaven, 

maar de rechterlijke bediening is in hogere levels niet meer te vinden. Er wordt afgerekend 

met de rechter. Belangrijk is het ook dat wanneer er oorlog wordt gevoerd terwijl er juist jacht 

moest worden gevoerd, dan kunnen de vee-geesten zich weer transformeren in menselijke 

gedaantes. 

 

Geesten willen weer materialiseren in mensen-gedaanten. Hiervoor hebben ze een heleboel 

afleidings-taktieken om jagers te verwarren. Zij kunnen je in de jacht misleiden tot het strijden 

tegen mens-demonen, door zulke beelden in je op te roepen van demonen met 

mensengezichten. Zo proberen ze het gif van de ADAMAM-pijlen, de TIKI-pijlen en de 

SARX-pijlen te doven, zodat ze terug kunnen keren tot hun oude demonenvorm. Laat je 

daarom niet afleiden. Er zijn geesten van mensenwraak uitgezonden om de jacht te doven. Zij 

kunnen woorden gebruiken die mensen ooit over je hebben uitgesproken, die jouw woede en 

irritatie dan weer oproepen om tegen die demonen te strijden, zodat je jachtprooi kan 

ontsnappen. Dit zijn dus schijn-demonen die worden opgeroepen door jachtprooi om je te 

verleiden tot valse oorlogsvoering. Dus dan niet tegen zulke schijnmensen strijden, maar jacht 

voeren op de geesten van mensenwraak. Die kunnen komen in alle vormen van vee : grote 

runderen, varkens, kippen, lammeren, bizons, buffels, bokken, enzovoorts. Dus altijd zoeken 



naar de bron. MENSENWRAAK is daarom een afleidende geest die ons wil voeren tot 

nutteloze gevechten tegen mensenschimmen, om ons af te leiden van de jacht. 

MENSENWRAAK zelf is een prooi-dier waarop wij moeten jagen. 

 

Gebruik pijlen van de ADAMAM, de verstommende pijlen, om hen in slaap-toestand te 

brengen, waar vee meer en meer degradeert tot schadeloos vee. TIKI-pijlen zijn pijlen 

waardoor ze niet terug kunnen veranderen in roofdieren. Deze pijlen brengen hen in een lager 

bewustzijn. SARX-pijlen zijn de pijlen van gevangenschap. Gebruik ook pijlen waardoor ze 

niet meer kunnen terug veranderen in mensen. De rechters-geest is een geest die mensen 

oorlog laat voeren, terwijl ze eigenlijk jacht moesten voeren, met als resultaat dat boze 

geesten weer een mensengedaante krijgen. Dit uit zich ook in demoon-mensen die op aarde 

geboren worden. De rechterlijke bediening, oorspronkelijk opgezet door de illuminati, houdt 

dit systeem in stand. Daarom moet het zegel van de rechterlijke bediening verbroken worden. 

 

Het boek Richteren is een gevaarlijk boek, want het dreef het volk weg van de jacht. 

 

 

 

Hoofdstuk 18. De Zevende Zoon 

 

De richteren, de rechters, waren dus door de illuminati opgezet om de demonen menselijk te 

maken en menselijk te houden. Dit was dus een verraderlijk systeem. Wij moeten afrekenen 

met de rechter. De jachtbuit zal verspreid worden over de Levitische bedieningen. Men begint 

als Leviet, als een tentslaaf, die leert jagen. Ook voert de Leviet oorlog wanneer dit nodig is, 

en wordt de Leviet in arena's gezet. De Leviet is deels een vechtslaaf, een gladiator. Ook fokt 

de Leviet vee, en is een veehouder. Dit zijn demonen in gevangenschap. 

 

De vijfvoudige bediening was dus opgezet door de illuminati, en wij moeten terugkeren tot de 

Levitische bedieningen. Ook de OT richterlijke bediening was opgezet door de illuminati. In 

de hogere levels wordt daarmee afgerekend. 

 

De rechters-geest is een geest die mensen oorlog laat voeren, terwijl ze eigenlijk jacht 

moesten voeren, met als resultaat dat boze geesten weer een mensengedaante krijgen. Dit uit 

zich ook in demoon-mensen die op aarde geboren worden. De rechterlijke bediening, 

oorspronkelijk opgezet door de illuminati, houdt dit systeem in stand. Daarom moet het zegel 

van de rechterlijke bediening verbroken worden. 



 

In het Hebreeuws wordt het woordje 'shaphat' vertaald als rechter, maar het betekent slager en 

tormentor, als de brenger van het oordeel. Het is de brenger van straf en tucht. De slager is 

een hele hoge Levitische bediening. De slager heeft de rechterlijke illuminati bediening 

overwonnen. 

 

Profeten waren uitvindingen van de illuminati om de mens blind te laten staren op het woord. 

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in 

den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 

geworden, dat geworden is.' Door de logos, door het belijdenis-evangelie, konden boze 

geesten zichzelf transformeren tot roofdieren, terwijl ze eigenlijk vee waren. Zo konden ze 

ook hoornen ontwikkelen, slagtanden en andere kracht-items, om uiteindelijk te worden tot 

roofdier. Profeten bewerkstelligden die overgang, door de macht van het woord, de logos, 

door het volk van het bloed en de jacht af te leiden. Het woord bond de mens in licht en 

geluid, in de hof van eDeN, onder de stam DaN. Het woord bracht de mens onder oDiN. 

 

De apostel was de kerkstichter, de sociale factor van de illuminati. De apostel maakte de 

mensgeworden demoon groot, tot een reus. 

 

Het woord had niet de macht om het volk te veranderen, maar de jacht had dat. 

 

Aries, de Ram, het Lam, de Arren, als het lamsvacht, is een ander beeld van Naphtaliy, van de 

visserij. De Ram staat voor de misleiding, het verdraaien, de valstrik (ayil, uwl, ool, 

verdraaien in het Hebreeuws). Dit heeft te maken met de gedraaide horens van de ram. Het 

lam is de Ovis Aries, ook een vorm van Aries, het lamsvacht, en de basis van visserij. 

Naphtaliy is bewapend met valstrikken, Aries, voor de jacht. Hij is bewapend met lasso's en 

touwen om te vangen en te binden. 

 

In het Aramees moest Samuel de Filistijnen verslaan door Aries op te wekken, en door in 

Aries ingewijd te worden. Samuel moest leren werken met het lokaas, met valstrikken, in 

jacht en visserij. Zo werden de Filistijnen verslagen (I Samuel 7). Samuel was een shaphat, 

een slager, en woonde in Ramah, wat opvoedplaats van kinderen betekent. 

 

Het slachtmes, GAD, is in de handen van de ademloze, de NEKROS. GAD, als de rode steen, 

de bloedsteen, oftewel het rode paard, is in handen van Ruben. Ruben is de ademloze. De 

stam Ruben is de halsketen, de APH, het hart van het paradijs. Dit is de tweede schaal, de 

ademloze. 



 

Openbaring 16 

 

3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd AIMA, slachtmes, GAD, van een 

ademloze, NEKROS, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. 

 

4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd 

bloed van vee, AIMA, GAD. 

De derde schaal is Gad zelf. Deze schaal is de stam GAD, de bloedsteen. 

tweede schaal – RUBEN – de ademloze 

derde schaal – GAD – het slachtmes, de bloedsteen 

Naphtali wordt zowel in het OT als het Eeuwig evangelie besproken als een ree. 

 

In Hooglied het ree is tussen de borsten van de Amazone. Dit is dus de stam Naphtaliy. 

Naphtaliy is degene die valstrikken zet. Het ree is in de diepte van de grondtekst het zwellen 

door honger (TSEBIYA-TSABAH). 

 

Richteren 5 

 

18 Maar Zebulon is een volk, dat zijn NEPHESH, bloed, prooi, innam, plukte, tot de honger, 

ook Naftali, in het hooggelegen land. 

 

Ree heeft te maken met het uithongeren van de prooi, maar ook met de zelf-uithongering, 

oftewel het heilige vasten. Hierin is dus weer de verbinding te zien tussen JUDAH, honger, en 

NAPHTALIY. 

 

De gevangene van de Amazone komt in het Hooglied tussen haar borsten, als het beeld van 

NAPHTALIY, als een bundel vol met bloed. Er wordt in de grondtekst gesproken over een 

gevangene die gebonden is in een belegering, als in een uithongering, als een oorlogs-strategie 

om de vijand te verzwakken (TSEROWR, TSARAR). Dit is een situatie van stress en 



onderdrukking. NAPHTALIY ontvangt hier de bloedsteen, GAD. Hij ontvangt hier het 

slachtmes. Dit is het zegel van het rode paard. 

 

Ook Iyowb werd hier naartoe geleid, tot het bittere bloed van de vijand als een prooi. De reis 

van Iyowb was een reis tot de stam NAPHTALIY, om zo het slachtmes, GAD te ontvangen. 

GAD wordt in het EE beschreven als een vlam in de nacht. Dit slaat allemaal op de tongen, op 

de mond. IYOWB ontving dus door dit alles heen een nieuwe mond. 

 

NAPHTALIY is een machtige poort tot het paradijs. NAPHTALI betekent in diepte ook 

visserij. Vis betekent vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, verwijzende naar het goddelijke 

zaad. NAPHTALI is dat wat het goddelijke zaad aantrekt. Het is de poort tot het zesde zegel, 

het zegel van MAYIM, het zaad, het kind, oftewel het zesde zegel, RUBEN, de eigenlijke 

houder van de bloedsteen, van GAD. 

 

NAPHTALI-RUBEN-GAD 

 

Het paradijs kent geen adem. Zij die in het paradijs leven zijn de ademlozen. Zij leven door 

bloed, GAD, en goddelijk zaad. De tweede schaal brengt terug tot het ademloze paradijs, als 

door een poort. Dit is een jacht. Over de zee wordt oordeel uitgegoten. De tweede schaal 

brengt visserij. De NEKROS, de ademloze paradijselijke die de heilige halsketen heeft 

ontvangen komt met het slachtmes, met het zegel van het rode paard, om een slachting aan te 

richten in de zee. Dit slachtmes is de stam GAD. Dit is de jagers-stam en slagers-stam. Zij 

vormen het rode paard, de rode steen. 

2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 

kwaadaardige wond van de vissershaak, HELKOS, aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 

Ook de eerste schaal brengt visserij. HELKOS komt van HELKO, optrekken, wat terugwijst 

naar HAIREO en AIRO, het optrekken van een vis. HELKOS is de wond van de vissershaak, 

wat gebruikt wordt om de vissen te leiden, op te trekken. Visserij is een vorm van misleiding, 

wat ook de betekenis is van de Naphtaliy stam. Dit is de vissers stam. NAPHTALIY is de 

eerste schaal. 

eerste schaal – NAPHTALY – misleiding, visserij 

tweede schaal – RUBEN – de ademloze 

derde schaal – GAD – het slachtmes, de bloedsteen 

Het boek Yechezqel was geroofd van de stam Naphtaliy, en is dus het boek Naphtaliy. In 3 : 

14 komt PNEUMA-JUDAH, duisternis, honger, over NAPHTALIY en hij ging de 



BITTERHEID (bloed, GAD) binnen, en de CHEMAH, de koorts. Het vruchtbare deel, in het 

Aramees : rinkelende bellen, kwam in werking in hem, werd onder druk gezet (CHAZAQ). 

De tweede schaal, RUBEN, werd in werking gezet. 

ASER + JUDAH = goddelijke tongen, GAD, het slachtmes 

 

Handelingen is het boek GAD. Hier gaat het over het ontvangen van de besnijdenis. De 

tongen kwamen op de hoofden, als beeld van het mes. Zij werden gescalpeerd, ook als beeld 

van de besnijdenis in Aramees-Hebreeuwse context. GAD is een slachter. Zij ontvingen de 

tongen, het mes. Zij ontvingen GAD, de slachter, het slachtmes, om zo de eerstelingen te 

offeren. Dat is wat het pinksterfeest in diepte is. Dit bracht hen in dronkenschap. Zij waren 

dronken van het bloed en het vet van de vijandelijke prooi. 

 

In de oude teksten is dit beschreven als het binnengaan van BASHAN, de velden van 

overvloedig vee. 

 

NAPHTALI beweegt door de onderwereld door GAD. Israelieten, Levieten en Iyowbieten 

bewegen zich door het bloed van de vijandelijke prooi, door GAD. Wij moeten leren leven 

vanuit GAD, het eeuwige bloed van de vijandelijke prooi. Wij moeten komen tot deze 

bloedlijnen in Orion. 

 

Zacharia 11 

 

1 Open uw deuren, o LABANN, opdat het vuur, urim, JUDAH, uw ceders vertere (slachten) ! 

2 Jammer, gij cypres, omdat de ceder gevallen is, en de geweldige bomen verwoest zijn; 

jammert, gij eiken van Basan, omdat het ondoordringbare, omheinde woud is neergestort. 3 

Hoor, het gejammer der herders, omdat hun heerlijkheid verwoest is; hoor, het gebrul der 

jonge leeuwen, omdat de pronk van de Jordaan verwoest is. 

 

Het land van Laban, als een beeld van Nuwd, was vol met geinfiltreerden. Ook hier waren de 

herder cultussen binnengedrongen. JUDAH was het vuur wat hiermee af moest rekenen. 

JUDAH wordt aangesteld als een slager. JUDAH kwam tot GAD. 

GAD is de slager, waardoor anderen tot slager worden geinitieerd. Daarom maakte de 

illuminati het woordje 'GoD', als een spotlied tegen GAD, zoals LoVe een illuminati spotlied 

was tegen LEVI. GAD is de gevreesde 'zevende zoon' van Yaakob. Het zegel van Samuel 

wordt verbroken, zodat wij GAD kunnen binnengaan. Ook het zegel van de shaphat, de valse 



slager, oftewel de richter of rechter die door de illuminati was opgezet. Alle paden leiden tot 

GAD, die achter deze zegels verborgen word gehouden. 

Ook het zegel van Abraham en Sarah moet verbroken worden. SaRa was ook gecreeerd als de 

valse SR, om aSeR verborgen te houden. 

 

 

 

Hoofdstuk 19. De Strijd Tegen LAZAR 

 

Daar waar er gesproken wordt over 'het slachten van een lam', wordt in de Aramese 

grondtekst gesproken over 'ingewijd worden in Aries', wat dus heel anders is, namelijk het 

ingewijd worden in visserij, wat juist gaat over tot de diepte komen van heilige slavernij. De 

Mozes mythe was het tegenovergestelde. Het was de uittocht uit slavernij, maar men kwam 

tot een nieuwe slavernij : de slavernij tot de Mozes mythe. 

 

Aries is het teken van Naphtaliy, als het lamsvacht, het fundament van de visserij. Men werd 

dus ingewijd in de Naphtaliy stam. 

 

Vissen staan voor vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, wat betekent van de heilige 

gebondenheid komen tot de heilige slavernij. Dit is wat het eeuwige zaad doet. Het verbindt 

ons aan de bron, en laat de bron door ons heenwerken, ons aansturen. 

 

Het eeuwige zaad kan dus niet losgekoppeld worden van de eeuwige slavernij. 

 

Iyowb 23 

 

: 3 – Iyowb is zoekende naar de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees. 

 

: 4 – Deze plaats is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor 

het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met 

bestraffing en kastijding. 



 

: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn de woorden van de Amazones te horen en 

gehoorzamen, waaruit profetische liederen zouden voortkomen (chants) – NY in het Aramees. 

En hij zou hun instructies begrijpen. 

 

Deze plaats is Issaschar, de leegte – het piercen, waar gegeten wordt van het jachtmaal. Dit is 

waartoe GAD moet leiden. Dit is ook wat de 'tafel van de toonbroden' in de grondtekst 

betekent, namelijk 'de plaats van het jachtmaal waar het vlees ligt'. In het Aramees is dit de 

Peter, Pater, Patura, ptwr, als Petrus. Petrus, Mercurius, is het fundament voor de 

kannibalistische eredienst tot Jezus Christus, waar de afgod verslonden word. Dit is de 

skeletentafel van Moab. 

 

Judah-Issaschar is de verhouding honger-jachtmaal. Issaschar is nodig om daadwerkelijk tot 

overwinning te komen over de vijand. 

 

Spieren zijn zo gecodeerd dat een mens niet tot de leegte kan komen, en dat de gnosis telkens 

afgekapt word. Spieren worden in stand gehouden door zuurstof, worden bestuurd door 

zuurstof, en dit vind zijn diepte en bron in het bloed van Jezus, in LAZAR. De strijd tegen 

LAZAR is ten einde gekomen. Laat een ieder waken over dit boek, en komen tot de dieptes 

van dit boek, tot verdere overwinning over dit gedrocht. Zalig zijn zij die dit boek begrijpen, 

en vervloekt zijn zij die dit boek verachten. 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 1. Geheimenissen Van Leviticus 9 

 

GoD is een valse GAD, een valse slager. GoD is oDiN, de stam DaN, oftewel het eDeN 

gebied, het paradijs van de illuminati, een geluids-gevangenis, een gevangenis van het Woord, 

van de logos, waar belijdenissen en paswoorden de mens in een diepe slaap houden. 

 

Issaschar is de diepte van GAD, de plaats van de jachtmaaltijd. 

 

PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke 

afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent ook 'dierenkop'. Het vijandelijke vee 

is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien 

betekent, als een beeld van de Levitische tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-

hunters. Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de besnijdenis en 

de scalpering, zodat de jagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis. 

 

In het Hebreeuws is dit PANIYM, wat heenwijst naar PAN, de Griekse god van de wildernis, 

wat als een zegel hierop is. PAN is de god van de herders. Herder is RA'AH in het 

Hebreeuws. RA'AH is ook zien in het Hebreeuws. PAN hield de mens vast in illusies door 

overlicht, zij die eDeN waren ontvlucht. Pan komt van de Hindoeistische vruchtbaarheidsgod 

PANCIKA, de god van het geld. Geld is het boze oog. 

 

Diana, de Romeinse jachtgodin, was gerelateerd aan Pan. DiaNa was een andere vorm van 

eDeN, de geluids-gevangenis. Zij die hieruit ontsnapten kregen Pan achter zich aan, de licht-

gevangenis. Pan heeft het zogenaamde alziende oog, wat dus helemaal niet alziend is, want dit 

oog is door zijn eigen overlicht verblind, en doet dus net alsof, geeft illusies. Het oog is 

brandende en vallende. Wij moeten Pan en zijn oog overwinnen om tot PI te komen. Dit kan 

alleen maar als wij leren vasten op licht. 

 

Eden : 

Leraren – geluidsgevangenis 

Evangelisten – geluids-gevangenis 

 

Profeten – Overgang geluid – licht 



 

Pan : 

Herders – licht-gevangenis 

Richteren – licht-gevangenis 

Apostelen – lichtgevangenis 

 

Pan is ook een andere naam voor Atlantis. Het loopt dus allemaal uit op de strijd tegen het 

oog van Horus, het zogenaamde alziende oog, wat dus in wezen stekeblind is door het 

overlicht wat dit oog heeft geproduceerd. Dit oog werkt door illusie en pretentie. Daarom is 

dit het blinde oog. Het is de valse media, oftewel Mercurius, de SEPRA-macht, in het 

christendom bekend als Petrus, de rots waarop de gemeente is gebouwd, 'de tafel van de 

toonbroden'. Dit oog wordt gedragen door PAN. Alhoewel DiaNa (eDeN) en PAN aan elkaar 

gerelateerd zijn, zijn ze ook in oorlog met elkaar, als in een liefde-haat verhouding. PAN, de 

bok, had DiaNa, de leeuw, overwonnen. Hierdoor had hij het Oog van Horus, Mercurius, om 

het volk in illusies te houden. PAN is een grote tovenaar binnen de illuminati, een schepper 

van valse werelden. Daarom moeten wij PAN en zijn boze oog van hypnose verslaan. PAN is 

de grote god van de DaN stam, waardoor ze overwonnen zijn. Zij zijn opgesloten in zijn oog, 

als een doodskop in een glazen bol. 

 

Als wij PAN hebben verslagen, kunnen wij komen tot PI, de Aramese grondtekst, dat wat 

vooraf ging aan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke afgronden. PI is in het Orions de 

hooggeorganiseerde bloedrelaties binnen de stammen, als een civiel systeem. Dit gebeurt in 

de dieptes van de wildernis, waar we aan alle sociale contacten zijn afgestorven, dat daar 

hogere, diepere contacten voor in de plaats komen. Er is daar diepere leegte, diepere 

duisternis, diepere afgezonderdheid, maar dit roept dan ook weer hogere organisatie op. Een 

organisatie waar Levi het fundament voor was, door Eva (echo, gemini), de bloedbanden van 

de wildernis. Pi stuwt dat hoger op. Daarom moeten wij komen tot Levi-Pi. Dit betekent het 

vinden van een plaats in de stam, het vinden van een taak, en onderlinge verhoudingen. Dit 

vindt dus plaats in de nieuwe zintuigen. 

 

Mercurius is het bloed van Horus, als zijn oog. Dit werd dus geplunderd door PAN, waardoor 

het Griekse wereldrijk uiteindelijk ontstond. Dit oog manifesteerde zich als Petrus, de 

PATER, in het christendom, de paus, als de Vader waartoe het illuminati-paswoord 'Jezus 

Christus' leidde. Alleen door Jezus Christus kon je tot dit alziende oog komen, wat dus een 

blind oog was, een oogverblindend oog. Je zou gaan slapen door de Sepra, geimplanteerd 

door PAN. Je kon alleen nog maar orthodox denken. Dit werd geimplanteerd in de linker 

hersenhelft, als een alien, die ook in een cobra kon veranderen. Deze moest de mens bewaken 

tegen ontsnapping. Je kon alleen maar in letterlijkheden denken. Dit veroorzaakte allemaal 

drama. Zo kon PAN de boel tezamenbinden, voor een grote markt. Het was de creatie van 

GoD, van GouD, van GeLD, GoLD, GoLiaD, om zo GAD, de Zevende Zoon, de Slager, af te 



dekken. Het Alziende blinde oog van illusies kwam op het bankbiljet, om van mensen 

lichtslaven te maken, onder PAN, en in eDeN, onder DiaNa, werden ze geluids-slaven. 

 

Deze macht in de linkerhersenhelft is nu weg aan het smelten. 

 

Exodus 38 

 

8 Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der 

dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. 

 

Koper is in de grondtekst 'ketenen', en 'spiegels' zijn visioenen in de grondtekst. In de 

grondtekst staat dat deze vrouwen oorlog voerden. Het wasvat is ook een pan in de 

grondtekst, en een haard, fornuis. De tafel van de toonbroden is in Maleachi 1 : 7 een altaar : 

 

7 Gij brengt minderwaardige offerspijze op mijn altaar. En dan zegt gij: Waarmee hebben wij 

U minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt: Des HEREN tafel, zij is verachtelijk. 

 

Het tafel-altaar is zoals we zagen Mercurius-Petrus, oftewel het oog van Horus, zijn bloed. 

Hierin wordt de aarde gegrild. Dit oog moeten we overwinnen. Ook moeten we het koperen 

wasvat overwinnen, wat gemaakt was van de visioenen van oorlogsvoerende vrouwen. 

 

Leviticus 9 gaat over de achtste dag, wat in de wortel tekst betekent : de dag van het 

vetmesten. De achtste dag is ook de dag van het tweede scheppingsverhaal, van de twee 

bomen. De Levieten moesten in de Aramese-Hebreeuwse grondtekst ingewijd worden in 

Aries, in de visserij, door de stam Naphtaliy. Ook moesten ze ingewijd worden in Taurus, de 

runderjacht, in het PI gebied, door PAN-Iym, PAN-Yam, de zeeen van PAN, te overwinnen. 

 

In vers 3 moeten ze de jonge bok, sepra, sepray in het Aramees, overwinnen, ook : 'trouwen'. 

SEPRA is in de demonologie Mercurius-Petrus. De Levieten kregen dus de opdracht om heel 

diep in het Sepra-Mercurius systeem te gaan, om dit beest te overwinnen. Zij moesten zelfs 

trouwen met dit beest. In de grondtekst gaat dit over 'terugroven'. PAN had namelijk dit oog 

gestolen. Daarom zien we in vers 2 de strijd tegen PAN, paniym. PAN is het koperen wasvat, 

wat hij had gemaakt van de geroofde visioenen van oorlogsvrouwen, van spiegels. 



 

Hoe ontstaat geluid eigenlijk ? De illuminati schiep geluid door vet, door de massa's vet te 

mesten. Nu is geluid in zichzelf neutraal. De illuminati schiep overgeluid, als een gevangenis, 

om andere zintuigen te doven. Levitisch geluid is het tegenovergestelde. Aan het einde van 

Leviticus 9 slinkt het vet, door uithongering, waardoor overwinnings-gejoel ontstaat, ranan, 

bij het volk. Dit is een ringend geluid, waardoor ze dieper in PI kunnen binnengaan. RANAN 

is het spreken in tongen in het OT. In het Aramees wordt dit beschreven als een vuur, de urim, 

oftewel Judah, uithongering, waardoor het overwinnings-gejoel ontstaat bij hen die het zien. 

KL, Eikel, wat vaak vertaald wordt in 'eten' betekent ook 'iemand vermoeien, iemand 

uithongeren' in het Aramees. 

 

 

Hoofdstuk 2. De Ontmaskering Van De Ongelovige Thomas 

 

De grote moeder zal ons niet vetmesten, maar uithongeren, het heilige vasten, de heilige 

honger, om tot de leegte te kunnen komen, tot Issaschar, het heilige jachtmaal. Alleen door de 

honger, en door de leegte, komen wij tot deze plaats. Vet staat gelijk aan rijk, en zij kunnen 

geen deelhebben aan deze wereld. De illuminati probeert mensen vet te mesten, zodat ze de 

gnosis niet kunnen vinden. 

 

De mannelijke suprematie geest kan alleen overwonnen worden, verbroken worden, door 

uithongering. Dit is waar Judah voor staat. Judah leidt tot Issaschar. Alleen in de heilige 

honger kunnen heilige jachtmaaltijden plaatsvinden. Wij moeten het ook niet proberen om 

vet, opgepoft, en rijk tot de grote moeder te komen. Haar vuur zal ons verteren. 

 

Mensen werden vetgemest door de genade-leer van de overvloed van het vlees en bloed van 

Jezus Christus. Zij werden vet door dit vlees en bloed, en hun ogen werden verblind, hun oren 

verdoofd. Zij kwamen in de westerse illusie, waar de rijken steeds vetter werden, rijker, en de 

armen steeds armer. Ogen en oren werden vetgemest om ze zo voor eeuwig te sluiten. De 

illuminati kon zo eeuwig vet produceren voor een kannibalen-markt, om zo voor eeuwig van 

geld voorzien te zijn voor het gouden oog, het zogenaamde alziende oog, wat dus door deze 

vuile onzin stekeblind is. Zij werden rechters, zij werden mode-deskundigen, terwijl ze blind 

zijn en gewoon een spelletje spelen. Het duistere geheim van de grote moeder is dat zij hen 

vetmest. In deze vetmesting proberen zij zoveel mogelijk anderen mee te sleuren. De 

illuminati is alreeds fokvee van de grote verschrikkelijke moeder die zij hebben veracht. 

 

Alleen door de verhongering is er een ontsnapping hieruit. De moeder verhongert hen 

waarvoor nog steeds hoop is. Zo zijn zij veilig tegen de programmeringen van de illuminati. 



 

Haar tenten zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Wij komen door vele voorhangsels, door 

vele tenten, tot haar. Het woord 'yareta, areta,' wordt hiervoor gebruikt in het Aramees. Dit 

betekent in het Hebreeuws in de wortel tekst 'vrees, trillen van angst.' Alleen de 

uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke 

suprematie meer vertonen. In de Vreze van de Gnosis komen zij tot haar, door haar tenten en 

voorhangsels. Nu, is dit een makkelijke weg ? Nee, totaal niet. Het tegenovergestelde. Het 

kost alles. Yareta, areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de voorhangsels 

betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen angst, maar ook woede, jaloersheid en verdriet. 

De tenten en voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. Ook wekt dit lawaai op, 

de verbale protestering naar deze dingen. Het is een gevecht met de grote moeder, waarin zij 

ons breekt, totdat zij ons heeft overwonnen en geen gevaar meer voor haar zijn. Er zal 

afgerekend worden met elk illuminati-implantaat in ons, wat gemaakt was om haar uit te 

doven en te onderwerpen. Zij is een wild beest. 

 

Wij moeten niet raar opkijken wanneer 'Areta' tot ons komt. Wij naderen tot de grote moeder 

door 'Areta', haar tenten en voorhangsels, door de huiden van de beesten die zij heeft 

verslagen, en die daar hangen om ons te testen, uit te dagen en te breken. 'Areta' is haar 

wachters, die niet zullen rusten totdat zij ons hebben gebroken. De uithongering wekt hun 

oorlogsgejoel op, en zij zullen niet rusten totdat zij hebben overwonnen, en ons hebben 

onderworpen. 

 

Vaak is het niet eens zo dat de vijand tegen ons strijd, maar de grote moeder zelf. Wel is het 

zo dat de moeder soms onze vijanden als voorwerpen gebruikt. 

 

Dit waren schatten geroofd door Salomo, de grote vorst van vrede, met zijn twaalf officieren 

en twaalfduizend ruiters, als een beeld van de Babylonische Zodiak, die zich ook in de twaalf 

discipelen manifesteerden. Salomo betekent ook voorspoed. De tempel van Salomo kwam 

centraal te staan in de vrijmetselarij. Salomo was het boegbeeld van rijkdom, de god van geld, 

als de christelijke Pan. 

 

Deze geest, PIRI, construeerde de 666, het merkteken van Jezus Christus, wat een ieder moest 

aanvaarden om te kunnen kopen en verkopen en zelfs te kunnen leven, want zij die dit gebod 

van het Niceaanse christendom niet aanvaardden zouden gemarteld, opgesloten en gedood 

worden. 

 

Zie hier de wijsheid van Salomo, de god van de illuminati. Niemand zou levend uit zijn 

tempel komen. Je kon er wel in, maar niet uit. In de grondtekst stond er dan ook : oorlogs-

strategie. 



 

Toen stond er ineens een witte slang, een witte cobra, die zei : 'Geen stap verder. Waag het 

niet om de geheimen van de kandelaar te openbaren.' Maar de witte cobra verzwakte, want het 

uur van de openbaring van de kandelaar was gekomen. 

 

De kandelaar, de menowrah, is een slavenjuk in de wortel tekst, een juk voor het ploegen, 

duidelijk wat om een rund heen wordt gedaan, NIYR. Ook komt het van NUWR, Aramees 

voor vuur, NUR, NURA, als de urim, Judah, verhongering. In het Aramees zijn de buizen van 

de kandelaar geslachtsdelen, qanah, wat ook duidt op gepiercete geslachtsdelen (KEN, 

KANA, muggen, piercingen). Dit is dus het paradijselijke lichaam. In het Aramees zijn de 

kandelaar-buizen, omrand met lelies. Lelies zijn een beeld van het overwinnings-gejoel, het 

OT spreken in tongen. 

 

De kandelaar staat voor de zeven scheppingsdagen, beheerst door de basis, de achtste 

scheppingsdag. Dit is Cerberus, de meerkoppige wachter van de Griekse hel, de houder van 

de apocalypse, die zich manifesteerde als Johannes in het christendom. De kandelaar staat 

voor het Johannes Mysterie. Dit staat voor de uitverkiezing. De kandelaar kwam om alles te 

verdelen in hierarchieen en om angst te zaaien. Cerberus lag aan de voeten van Noach, 

oftewel Serapis, of de ongelovige Thomas, die het orthodoxe atheisme tot de aarde bracht, 

juist om de religie van de illuminati steun te geven, om de bijbel de macht te laten bewaren. 

Noach berijd de menowrah. Orthodox atheisme, de ongelovige Thomas, manifesteert zich ook 

als de psychiatrie, en in het reformatorische, anti-charismatische geloof, wat een vorm van 

atheisme is. Deze geest is zelfs heel groot in de pinkstergemeente, die gnosis en het 

charismatische diep verloochenen. 

 

De ongelovige Thomas berijdt de Cerberus, de menowrah, om de geheimen van de menowrah 

verborgen te houden. In de gnosis moet dit zegel verbroken worden. 

 

Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van 

uithongering, Judah, de urim, wat zich ook in Judas manifesteerde, het Griekse woord voor 

Judah, die tegen het varkensgeloof van Ies-SUS, kwam, het geloof van de hebzucht. In 

Leviticus 9 komt het overwinnings-gejoel voort uit de uithongering, waar het reukofferaltaar 

een beeld van is. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het reukofferaltaar, 

door het vee uit te hongeren. Dit gaat allemaal over het OT spreken in tongen. Onze tong 

komt vrij door de vijandelijke prooi uit te hongeren. Ook is het reukofferaltaar in de 

grondtekst een omheining, een kooi, waarin de uithongering plaatsvindt. Het reukofferaltaar is 

een veefokker, zoals Noach dit was. Dit is Serapis, de ongelovige Thomas, die zich doof 

houdt voor het geklaag en gekrijs van het vee. Dit manifesteert zich ook in de medische 

wereld, waar mensen vaak niet serieus genomen worden. Alles draait om geld en macht, 

aangesterkt door giftige medicijnen die aanbeden worden. Dit is ook wat MANA in de 



grondtekst betekent, het goddelijke voedsel, het hemelse lichaam, als medische instrumenten, 

als ploegscharen. 

 

Serapis-Thomas is een macht zonder zorg, waarbij alles om geld draait. Alles wordt ontkent, 

alles wordt verdraaid, en deze geest doet alsof hij de enige is die de identiteit van mensen 

kent. 

 

De Levieten komen door de plaats van uithongering, door het gouden reukofferaltaar wat ze 

moeten verbreken, tot de grote moederschoot. Vaak moeten de Levieten in zulke kooien 

afgezonderd worden, om door het voorhangsel te kunnen gaan. Het gouden reukoffer stond 

voor dit voorhangsel. Areta leidt ons door deze voorhangsels heen. 

 

Hoofdstuk 3. De Galaten-teenring van de Illuminati 

 

Door de misvertaalde code 'het gouden reukofferaltaar', wat in de grondtekst uithongering 

betekent en kooien, als een beeld van Judah, de urim, komt men tot het voorhangsel. Hier 

moet de kandelaar verwoest worden, want dit is in de grondtekst het slavenjuk, als een beeld 

van Benjamin, de tamiym. 

 

Dit reukoffer is in de hebreeuwse grondtekst 'qat-aretha', Gad-Areta. Zij beeldt het 

voorhangsel uit, de tenten, om tot de grote moeder te komen, tot haar moederschoot, waar 

geboorte is. Het altaar is in de wortel tekst de slacht, en gouden is in de grondtekst de 

weegschaal, als een meet-instrument van de verhongering. 

 

De kandelaar verbergt ook het runderjuk wat nodig is om het rund te onderwerpen in de 

grondtekst. Ook is het het paradijselijke lichaam gemaakt vanuit vruchtbare delen. De lelies 

zijn de lippen en de schaamlippen, het overwinnings-gejoel, als een ringend geluid wat in de 

grondtekst ook verbonden is aan slavernij. Het is waar de mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsdelen tezamenkomen. Natuurlijk beeldt het vrouwelijke geslachtsdeel de kooi en de 

slavernij uit. Daarom is de kandelaar zo machtig. Het vrouwelijke geslachtsdeel hongert het 

mannelijke geslachtsdeel uit, brengt het tot de leegte. Dit is ter voorbereiding op de oorlog en 

de jacht. Dit is allemaal opgeslagen in de grondtekst van de kandelaar. Het vrouwelijke 

geslachtsdeel, waarvan de lelie een beeld is, bereid het mannelijke vruchtbare deel voor op de 

moederschoot, besnijdt het. Dit gebeurt door GAD. In het vrouwelijke geslachtsdeel sterft het 

mannelijke geslachtsdeel af, omdat het de vijandelijke prooi uitbeeldt, en geslacht wordt door 

GAD. Het mannelijke geslachtsdeel moet zijn zaad opgeven, zijn gnosis. De man wordt zo 

een kind, om onder de grote moeder geplaatst te worden, en moet blijven herinnert worden dat 



hij een slaaf van de grote moeder is en niet van de illuminati, en dit moet ook een belijdenis 

zijn. Zo kan de mannelijke suprematie het kind niet ontvoeren. 

 

Zoals de man door de illuminati geforceerd werd om belijdenissen te doen voor de illuminati, 

zo zal Areta forceren tot belijdenissen tot de grote moeder, om de tong los te maken van de 

illuminati, en om zo in tongen te spreken van de grote moeder, van de gnosis. Dit forceren 

gaat door de uithongering, en is een natuurlijk proces. 

 

De kandelaar was dus opgezet door de illuminati om de mens van de runderjacht af te houden. 

De kandelaar moet overwonnen worden. In de grondtekst is het dus een runderjuk. Het 

paradijselijke lichaam is een fokplaats, daarom moeten boze geesten juist in het lichaam 

verwerkt worden. Het zijn man-op-man gevechten. 

 

De Johannes-kandelaar komen we ook weer tegen in Openbaring, als de zeven kandelaren, de 

zeven gemeentes, die ook een kandelaar in zichzelf vormen, als Cerberus, de wachter van de 

hel, de hemel en de schepping, wat helemaal terugvoert tot dezelfde taak die Zoroaster had. 

 

In het EE wordt ook Galatie als één van de zeven gemeentes beschreven. Galatie wordt 

opgeroepen om te worden tot Israelieten, dat daar de schatten en de rijkdommen liggen. 

Galaten staat voor Europe, voor de keltische Galliers die zich later vestigden in Griekenland 

en Klein Azie. Zij trokken vanuit het Donaugebied, als de oude Germanen. Zij waren berucht 

om hun strooptochten. 

 

In het NT is Galaten beroemd vanwege de passage over 'de vrucht van de Geest', wat in de 

grondtekst 'het vlees' of 'de vis' van de Gnosis betekent. 

 

Galaten 5 

 

22 Maar de vrucht van de Geest is : 

 

In Hebreeuws-Griekse context gaat het hier om het Vlees van de Gnosis, en niet om de 

vruchten van de Geest. Wij zijn niet geroepen om vruchten te eten, maar om oorlog te voeren, 

en jacht, om te offeren, en het vlees van de vijand te eten. 



 

25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 26 Wij 

moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 

 

Hier gaat het om leven door de gnosis. Het spoor houden in de gnosis is in het Grieks een 

strijder zijn van de gnosis. Wij moeten niet praalziek zijn, KENODOXOS, ijdele glorie, glorie 

zonder reden, leeg. Het is dus GNOSIS tegen KENODOXOS, GNOSIS tegen GEEST. 

 

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Dit vers heeft het christendom in slaap gesust. Zij ontvingen de Geest, en de Geest doofde hen 

uit, deed hen in slaap vallen van een betoverend geluk, en rust, als vervroegd pensioen. Maar 

wat staat er werkelijk ? De vrucht wordt in de Hebreeuwse context ook gezien als vee en 

vlees. In het Grieks : karpos, wat als wortels heeft : AIRO, wat vissen betekent. We hebben 

hier dus te maken met vis, en niet vrucht. 

 

Het eten van de boze geest in visvorm brengt : 

liefde – maar in het Hebreeuws is dit de moederschoot 

blijdschap – in de wortels : oorlogs-groet, de blijdschap van oorlogs-overwinning 

vrede – EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de dood, oftewel necromantie, 

doden-orakel, DARASH. 

geduld, vasthoudendheid, longsuffering – in de wortels is dit dronkenschap door het offeren 

vriendelijkheid – in de wortels is dit de vagina, oftewel de opening van de moederschoot 

(CHRESTOS-CHASMA, afgrond) 

 

constitutie 

geloof – slavernij 

zachtheid 

meesterschap 



 

In plaats met vervuld te worden met de Heilige Geest, met SEPTUS, moeten wij vervuld 

worden met het bloed van de vijand. Naar de mate wij het bloed van de vijand ontvangen 

zullen wij de gnosis daaruit ontvangen. 

Galaten is de plaats van de jachtmaaltijd. Dit komt ook voor in de Issaschar-dualiteit, de 

dualiteit tussen leegte en piercen. 

Amos – Issaschar 

Matteus – Issaschar II 

Galaten – Issaschar III 

Ook in de illuminati heeft Galaten een hoge functie als zijnde de jachtmaaltijd, de tafel der 

twaalf toonbroden waarin de stammen opgesloten en geexploiteerd werden. Dit is het boek 

van Petrus-Mercurius, van het giftige bloed. De illuminati aast op onschuldig bloed, en wordt 

hier ook door vergiftigd. Dat is de tragiek van Galaten. Dit is de skelettentafel van Moab. 

Door Galaten pompt de illuminati zichzelf op, om zo over vrouwen te heersen. Zij hebben de 

Galaten-teenring, om de kleine teen van de rechtervoet. Deze teenring was gestolen van 

Issaschar. Door Gad moeten wij terugkomen tot de dieptes van Issaschar, de plaats van de 

jachtmaaltijd, om deze teenring terug te roven. 

 

 

Hoofdstuk 4. Colosse en Filippe 

 

Colosse is het Nieuw Testamentische Leviticus, als II Leviticus. Dit gaat namelijk over de 

bloedbanden die gecreeerd worden door het vergieten van het bloed van de vijandelijke prooi. 

Dit behoort namelijk tot de stam Levi. 

 

Colosse 1 

 

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in 

Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de 

onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen 

zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 

bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de 

eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de 

ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende 



door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat 

op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 

 

Maar wat staat hier werkelijk ? 

 

'en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente' 

 

In de grondtekst staat er 'kephale', het afgehakte hoofd van een dier. Dit heeft in de grondtekst 

te maken met een zware straf. Dit is de eerstgeborene van de schepping. Kephale komt van 

kapto, afhakken. Hierover werd er ook gesproken in Genesis 1 als de tijd voor de 

paradijselijke afgrond, een zelfs ouder gebied. Dit gaat over de 'in den beginne'. 

 

PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke 

afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent ook 'dierenkop'. Het vijandelijke vee 

is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien 

betekent, als een beeld van de Levitische tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-

hunters. Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de besnijdenis en 

de scalpering, zodat de jagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis. 

 

De gehele schepping kwam voort uit het bloed van de buffel, en uit het afgekapte hoofd van 

een buffel, als teken dat de mannelijke suprematie onderworpen was. Dit komt weer terug in 

Colosse. In de grondtekst komt dit voort vanuit een vrouw die geboorte geeft. Jezus was in de 

wortel tekst de vagina, de afgrond. Door het vergieten van het bloed van de vijandelijke prooi, 

is er vrede, wat in de grondtekst de necromantie betekent, het contact met of tussen de doden. 

Zo ontstaan er bloedbanden. 

 

Jezus werd gebruikt om dit allemaal af te dekken, als een zegel op deze put. Colosse werd 

opgericht van dat wat geroofd was van de stam Levi. Door Colosse vult de illuminati zich met 

bloed en zuurstof, en maakt onheilige families. In Colosse worden christenen wedergeboren 

om zo deel te hebben in illuminati families, die dan door Galaten, de valse jachtmaaltijd, 

worden opgepompt.  

 

Het woordje Christus komt voor van chasma in de wortel tekst, de opening, de afgrond, 

vagina. In Filippenzen wordt het duidelijk waar de vagina voor is. Ook komt Christus van 

cheir, als een voorwerp van tucht, wat ook zijn wortels heeft in chasma, de vagina. 



 

Filippenzen 1 

 

11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van 

God. 

 

Vrucht is karpos wat ook vertaald kan worden in vlees en vis in de grondtekst en wortel tekst. 

Het vlees en de vis door gerechtigheid, door de Vagina. Prijs, epainos is ook gelofte in de 

wortel tekst, aineo. Wij komen tot de jachtmaaltijd door de Vagina, de leegte, de 

paradijselijke afgrond, om geloftes, vows, te maken tot de gnosis, tot de grote moeder. 

Vervuld is pleroo, als een Griekse tummim, de stam Benjamin, de heilige slavernij. Dit 

gebeurt door het eten van de vijandelijke prooi. 

 

De heilige vagina ingaan betekent komen door de leegte tot de jachtmaaltijd, tot slavernij aan 

de moeder. Dit is een heilige eed. De Vagina is de cheir, de straf, als een oorlogs-voorwerp. 

Aineo komt weer voort vanuit ainos, spreuk. 

 

Epainos – aineo – ainos = Prijs – gelofte – spreuk 

 

Dan gaat het over de gebondenheid en de gevangenschap in Christus, wat dus in de 

werkelijkheid betekent : gebondenheid en gevangenschap in de vagina. Christus is dus een 

hele slappe misvertaling hiervan om de moederschoot verborgen te houden. Juist de Griekse 

wortels maken het duidelijk wat hier aan de hand is. Dit wordt gemanifesteerd in de 

praitorion, in het kamp en in de tent van de de chief, de matriarch, het opperhoofd. 

 

Door deze banden, ketenen, worden ook anderen tot gehoorzaamheid gebracht, peitho. En de 

banden, ketenen, wekken tolmao op, vrijmoedigheid, dapperheid. Zonder vrees, aphobos, wat 

in de wortel tekst betekent : zonder echtgenoot, zonder geketend te zijn aan de echtgenoot. Er 

wordt dus door de vagina afgerekend met de huwelijks-cultus, wat een vorm van afgoderij is. 

De banden, ketenen, bindingen zorgen dus voor scheiding, mazona, zoals in het boek Iyowb. 

Paulus betekent in de grondtekst het weinige, het lege, het kleine. Hij komt tot de Christus, 

een afdekwoord voor afgrond, opening, vagina.  

21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.  

 



In de grondtekst en worteltekst staat er : door te komen tot de leegte, de vagina, sterft de oude 

mens, het vee, een geweldadige dood, en komt men tot de eeuwige dood, de eeuwige 

verdoemenis in de hel, apothnesko, wat hier als overwinning wordt gezien, als iets positiefs, 

kerdos. Want de hel is iets positiefs in de diepere lagen. Paulos, het weinige, verlangt naar de 

eeuwige verdoemenis, de eeuwige dood, want hierin komt hij vrij van de oude natuur. 

 

19 Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes 

van Jezus Christus, 

 

Gebed en bijstand, deesis en epichoregia. Deesis komt van deo, tot slaaf maken, binden. 

Epichoregia betekent dans in de wortel tekst. Ook duidt het op overwinnings-gejoel. Dit komt 

ook weer terug in de grondtekst van het OT waarin de vagina dit uitbeeldt. De schaamlippen 

zijn de lelies, het overwinnings-gejoel, en de schacht van de vagina is een gevangenis. Dit 

beeldt allemaal uit waar de paradijselijke afgrond voor staat die tot de baarmoeder leidt voor 

wedergeboorte. Filippenzen is een boek van clowns op paarden in een stad, die dit allemaal 

probeerden af te dekken, maar in de diepere lagen is het nog steeds terug te vinden. 

 

26 Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer 

ik weder bij u kom. 

 

Roemen, kauchema, is ook sieraad, mooiheid, wat je alleen kunt vinden in de chasma, de 

paradijselijke afgrond, als de vaginale schacht tot de baarmoeder van de grote moeder. 

Eigenlijk komt het boek Filippenzen op hetzelfde neer als de Psalmen, dat de heilige vagina, 

de paradijselijke afgrond, oftewel de heilige leegte, leidt tot de arena. Van Issaschar werd er 

gestolen, en dit boek werd ervan gemaakt, om de diepere lagen af te dekken. 

Amos – Issaschar 

Matteus – Issaschar II 

Galaten – Issaschar III 

Filippenzen – Issaschar IV 

Die arena is dus ook heel belangrijk voor het toetsen. 

 

Filippenzen 4 

17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst. 



 

Paulos, het weinige, geeft hier ook toe dat het niet om gaven gaat, maar om loon, opbrengst, 

buit. In de grondtekst wordt hiervoor het woord 'karpos' gebruikt, vlees, vis, vangst. 

 

 

Hoofdstuk 5. Tessalonica – De Openbaring Van Eido 

 

Als we Tessalonica bekijken, dan zien we dat de boodschap niet alleen van Paulos, het 

weinige, komt, maar ook van Timotheus. Timotheus schijnt heel belangrijk te zijn omdat het 

in de wortel tekst : het vaststellen van prijs en loon betekent, als een meetinstrument. Paulos 

moest komen tot Timotheus. Ook betekent het gestrafd worden en kastijding ondergaan. Time 

– Tino. 

 

I Tessalonica 1 

 

2 Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, 

 

In de grondtekst wordt het woordje eucharisteo gebruikt, wat in de wortel tekst jachtfetishen 

zijn, bounty, jachtsloon, wat aan de Grote Moeder gegeven wordt. 

 

Gedenken is in de grondtekst 'feestvieren met de herinneringen'. Herinneren betekent in de 

wortel tekst eten, kauwen. Dit heeft dus met de jachtmaaltijd te maken. Ook betekent het 

'wachten' in de wortel, meno, dus het is weer de samenwerking tussen honger, leegte en 

jachtmaaltijd. Ook betekent het vastgrijpen en beetnemen om te gebruiken. Herinneren is in 

de grondtekst een jacht en een fokkerij, die leidt door de honger en de leegte tot de 

jachtmaaltijd. Meno – Masso. 

 

Dit moet onophoudelijk gebeuren, adialeiptos (vers 3). Wij moeten dus eeuwige jagers 

worden, oftewel komen tot de eeuwige jachtvelden. Dit zijn de velden van de herinneringen. 

 

Het gaat om de kastijding (slaan), kopos, door de chasma, de afgrond, vagina. Deze moet 

verdragen worden en uitgevoerd, dus dit komt van twee kanten. Wij moeten getuchtigd 



worden en tuchtigen. Dat is het werk van de chasma, de paradijselijke afgrond, het wortel 

woord van 'christus', de kern. Wij moeten volharden in het verdragen van de kastijding. Dit 

probeerden de bandieten af te dekken. 

 

Het evangelie, het runderfeest in de wortel tekst, kwam niet door het woord maar door 

krachten (kra, jachtsloon) die zijn verbonden aan jachtsfetishen (de weelde en rijkdom van de 

jager), jachtstrofeeen die een bepaalde level van kracht, kra, afgeven. Dit bepaalt ook weer het 

succes van de volgende jacht. Zo wordt dat in de grondtekst van Tessalonica beschreven. Ook 

komt het evangelie, runderfeest, door plerophoreo, tamiym, slavernij, de stam Benjamin. Dit 

is ook wat geloof, pistis, in de wortel tekst betekent. Plerophoreo komt van phoreo, het dragen 

van wapenrusting, jachtrusting. 

Om verder de stad Tessalonica in te gaan voor een invasie heb je de heilige sneeuwkatten 

nodig, anders zal de draak van Tessalonica je verwoesten. Deze sneeuwkatten zijn heilig en 

majestueus. Het zijn grotere katachtigen, zoals panters, maar zijn daar eigenlijk niet mee te 

vergelijken. Ze zijn wit met zwarte oren. 

I Tessalonica 2 

2 Immers, ondanks de mishandeling en de smaad, die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren 

ondergaan hadden, hebben wij u, in onze God vrijmoedig, onder zware strijd het evangelie 

Gods gebracht. 

 

Het evangelie, het runderfeest, gebracht, onder zware strijd, agon. De AGON is de arena. 

 

De runderjacht is tegelijkertijd een test, dokimazo, wat ook de prijs betalen betekent. Door te 

testen zien we of de prijs wordt betaald, ook voor onszelf, of er aan de voorwaardes wordt 

voldaan. Zij die op gaven hopen zullen bedrogen uitkomen in de test. De dokimazo zift alle 

luien en cheaters uit. Bedriegers komen niet ver in de dokimazo (vers 4). 

 

Speciaal wordt dan de kardia getest, datgene wat het bloed doet circuleren, het hart. In het 

Levitische is bloed een soort geld, als loon, en dat is aan strenge wetten verbonden. Het 

christendom is een valse bloedsomloop. De dokimazo zal daarmee afrekenen. 

 

8 Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, 

maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart. 

 



Niet alleen euaggelion werd gepredikt, maar ook psyche, wat komt van PSYCHO, koud 

worden, het afnemen van de liefde. Dit was belangrijk omdat mensen een slaaf waren van 

warmte, warmte onder elkaar, liefde onder elkaar, mensenbehagenis, slaaf zijn van de 

illuminati, tuchteloosheid. Hierom moest Paulos komen tot Timotheus, tot het vaststellen van 

de prijs, het meet-instrument, en tot dokimazo. De runderjacht is namelijk niet 

onvoorwaardelijk. Anders zou de draak van Tessalonica hen verslinden. Door Timotheus 

werd Paulos ingewijd in de stam Benjamin. Dit is dus esoterisch. Paulos staat voor het 

weinige, de beginnende leegte, als de opening van de vaginale schacht voor de reis, een reis 

tot Timotheus, het heilige meetsnoer, de heilige test, tot heilige slavernij. Timotheus is een 

Nieuw Testamentische tamiym, een symbool voor de heilige slavernij. Paulos is de wachter 

van de heilige vagina, aan de poort, die verslagen moet worden. Timotheus is de wachter van 

de stam Benjamin, van de tamiym, die verslagen moet worden. Dit gebeurt in Tessalonica. 

 

Paulos en Timotheus zijn een soort van Nieuw Testamentische urim en tamiym. In de esoterie 

en de grondtekst ontving Paulos de heilige gebondenheid door Timotheus. 

 

Paulos is het hongeren, dat wat vooraf gaat aan de leegte, als een lichtere vorm van leegte, als 

een portaal. Dit is de ingang van de vaginale reis, als een Nieuw Testamentische Judah. Deze 

wachter moet verslagen worden, want deze wachter heeft alles ondergesneeuwd. Paulus 

bewaakt de weg tot Jezus, tot de vaginale reis. Paulus is als de schaamlippen van deze vagina, 

die zijn joelende wetten van overwinning heeft opgesteld. Paulus is de Nieuw Testamentische 

lelie, en Tessalonica is als de stad van de lelies, als de Lelie Stad. Hier huist een grote draak. 

 

De prediking van het runderfeest is de kopos, wat tucht betekent, slaan. Ook is het ergazomai, 

een handel. Deze handel is dus heilig, want er wordt gekeken naar wat de prijs is en of er aan 

de prijs voldaan wordt. Zo ontstaat er dus slavernij. 

 

Deze prediking is de kerysso, wat betekent 'dat waar naar geluisterd moet worden, en wat 

gehoorzaamt moet worden'. De kerysso brengt heilige slavernij, leidt tot Timotheus. 

 

20 Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 

 

Blijdschap is chara, wat komt van chairo, oorlogsgroet, dat wat verbindt in de oorlog. Zo 

worden de banden tussen krijgers gesmeed. Tessalonica wordt beschreven als de chara, 

chairo. Tessalonica is de poort van de vagina, de schaamlippen, de stad van de lelies, waar 

warriors aan elkaar verbonden worden, door dezelfde strijd te voeren, namelijk door 

Tessalonica in te nemen.  



 

I Tessalonica 3 

 

2 en wij hebben Timoteüs, onze broeder, en een medewerker Gods in het evangelie van 

Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen inzake uw geloof, 

 

Timotheus, het meetinstrument en schattingsinstrument voor de heilige gebondenheid werd 

gezonden tot de heiligen, als een ervaring na het pinksterfeest. Wij moeten dus tot Timotheus 

komen, en deze wachter verslaan, om gebonden te worden in de gnosis. Hij is de band in het 

runderfeest in de grondtekst, om te binden in het heilige, en zo worden wij ook aan elkaar 

verbonden. Timotheus wekt dus de dieptes van Levi op, door de stam Benjamin. 

 

Waar vermaning staat, staat er in sommige vertaling vertroosting, maar in de diepte van dit 

woord betekent het oproepen tot de oorlog, als een oorlogsgroet en een oorlogsroep. Dit is wat 

er gebeurt aan de poort van de vagina, de chasma, wat men misherleid en misvertaald heeft in 

'christus'. 

 

Dit is allemaal door sterizo, wat hardmaken, koppig maken betekent, wat een vagina doet met 

een mannelijk geslachtsdeel. Sterizo is stijf maken, erectie, koppigheid. Alleen door die 

koppigheid kan er oorlog gevoerd worden. De koppigheid breekt vrij van de vijand, en valt de 

vijand aan.  

 

3 dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf, dat wij daartoe 

bestemd zijn; 

 

Wankelen is saino, dwepen, complimenteren. Hiermee wordt dus afgerekend. De vijand 

dwingt voortdurend complimenten en dweperijen af, maar door de sterizo, door Timotheus, 

ontstaat er koppigheid. De koppigheid bindt ons in de gnosis. Het geeft ons moed, 

vrijmoedigheid, dapperheid, en roept ons op tot de oorlog. Saino komt van seio, wat vrees 

betekent, trillen voor de vijand, mensenbehagenis en mensenvrees. Ook hiermee wordt 

afgerekent. 

 

Saino – seio, gebrainwasht zijn en onder controle van de vijand als een slaaf, wordt 

veroorzaakt door verdrukkingen, THLIPSIS. Dit woord komt van trauma, een wond. Het is 

algemeen bekend dat de illuminati controle programmeert door trauma. Trauma ontstaat 



door verwarring, tegengestelden. Ook betekent het bok in de wortel tekst, de TRAGOS, waar 

ook het woordje tragedie vandaan komt. Tegen deze bok hebben wij strijd te voeren. Deze bok 

veroorzaakt trauma, en split zielen op in de wortel tekst, THRAUO. Ook komt het van eten, 

jachtmaal en knarsetanden, gillen, TROGO – TRIZO. Van Thor is het bekend dat hij twee van 

zulke bokken had, Tandgniostr en Tandgrisnir, tandenknarser en tandenvermaler. Zij vormen 

de basis voor de misdaad en het bedrog van de zogenaamde tandheelkunde. Met deze twee 

bokken moet afgerekend worden. In de bijbel is dit hele principe een eigenschap van de hel. 

Mensen gillen en tandenknarsen daar. In Tessalonica manifesteert deze bok zich dus als de 

TRAGOS, ook door de illuminati aanbeden. De bok heeft een hoge positie in het 

programmeren van slaven door de illuminati. Wij moeten jacht voeren op deze bok. De bok 

staat voor het harde en het koppige van de illuminati. 

 

Dan wordt Timotheus beschreven als dat wat leidt tot de runderjacht, het runderfeest. De 

heilige gebondenheid zal de valse gebondenheid tot de illuminati aanvallen, dat will zeggen : 

de mannelijke suprematie, de rund, de buffalo, de bizon, wordt ingenomen (vers 6). Dit 

runderfeest komt tot gestalte in de heilige slavernij, pistis, en de moederschoot, de agape. 

Hierin vindt een grote wedergeboorte plaats, door veel runderbloed. Ook onstaat er hierdoor 

mneia, geheugen, wat in de worteltekst betekent : wachten (honger) en jachtmaaltijd (meno – 

masso). Dit is de samenwerking tussen Judah en Issaschar, de band. Tessalonica was een 

nederzetting gebouwd op de beroving van Issaschar. Wij moeten deze schatten opnieuw 

plunderen en innemen : 

 

Amos – Issaschar 

Matteus – Issaschar II 

Galaten – Issaschar III 

Filippenzen – Issaschar IV 

Psalmen – Issaschar V 

 

I Tessalonica – Issaschar VI 

 

Wij moeten Tessalonica innemen en aan de voeten van Issaschar leggen, terugbrengen tot de 

vagina, tot de baarmoeder, als jachtfetishen. Dit zal ons succesvol maken in de volgende 

jachten. Er is een strijd gaande om deze poort, en wij moeten strijden om in te gaan. Hierin, in 

Meno – Masso, in Issaschar, vindt echo plaats, oftewel Levitische bloedbanden door het 

gezamenlijke jachtmaal. Dit is het ware avondmaal. Door de heilige slavernij worden dan ook 

anderen opgeroepen tot de oorlog (vers 7). 

 



Dit gebeurt door STEKO, standvastigheid en volharding in deze dingen, als een erectie in de 

grondtekst. Dit komt van histemi, de heilige weegschaal die ervoor zorgt dat men niet uit de 

heilige honger komt. Dit staat voor Judah. Wij moeten komen tot STEKO, tot de heilige 

weegschaal, om al ons vet, onze spieren, af te leggen, om opgewekt te worden tot een andere 

oorlog. De illuminati maakt mensen vet, en maakte spieren, om de heilige erectie te doven, 

om op te roepen tot een oorlog tegen de grote moeder. Wij moeten terug keren tot STEKO, 

niet meer leven door Genesis, maar door Genitalieen, niet door spier, maar door penis, 

onderworpen aan de heilige vagina, de chasma, de heilige leegte, wat men had misvertaald en 

misherleid tot Jezus om de Grote Moeder en de gnosis te bespotten. 

 

STEKO is het Griekse Judah, als de Judas die het Jezus-zegel verbrak. Wij moeten komen tot 

de heilige weegschaal wat al het vet en spieren zal wegbranden, zodat we door de heilige 

honger opgewekt worden, tot de erectie van het paradijselijke lichaam, volgepompt met het 

bloed van de vijandelijke prooi, ingetogen door een grotere honger, beteugeld. Spieren 

worden volgepompt met het bloed van onschuldigen, en zijn gedoemd tot de ondergang. Er 

gaat een nieuwe wereld komen. Ook de adem zal sterven, en zal plaatsmaken voor het heilige, 

eeuwige zaad. Zo zullen wij geheel loskomen van de illuminati. 

 

De jachttrofeeen moeten gebracht worden tot de Grote Moeder, als een kastijding voor ons. 

Wij mogen hier niet aan vasthouden. Wij jagen voor de Gnosis. 

 

10 Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog 

aan uw geloof ontbreekt. 

 

Geloof, pistis, is de heilige slavernij in de grondtekst, de stam Benjamin, de tamiym. 

Voltooien is in de wortel tekst de visserij. Zo wordt de heilige slavernij volkomen. Dit gebeurt 

door gebed, deomai, wat komt van deo, binden, tot slaaf maken, als in een oorlog of jacht. 

Door Aser, oorlog, en Naphtaliy, jacht en visserij, komen wij tot de stam Benjamin, de heilige 

slavernij. 

 

I Tessalonica 4 

 

2 Want gij weet, welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Here Jezus. 

 

Voorschriften is paragellia, wat in de wortel tekst vee of runderen betekent, en vee feest, 

runderfeest. 'Gegeven', didomi, is 'betalen, loon', en dit gebeurde door Paulos en Timotheus, 



het lege, het weinige en het meet-instrument, de heilige gebondenheid, door de chasma, de 

heilige afgrond, vagina. 

 

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die 

ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.  

 

Want indien wij slaven zijn tot de chasma, paradijselijke afgrond, heilige vagina, die 'geboorte 

gaf' in de grondtekst, die deed oprijzen in de oorlog, zo zullen zij komen tot de 'ago', het 

runderfeest, de uiteindelijke bestemming van het vee. 

 

Dan in vers 15 zien we de openbaring van de heilige vagina die komt om te oordelen. Deze 

doet ook de slapenden ontwaken. Dit wordt in de grondtekst beschreven als een gebeurtenis. 

In vers 16 worden de heilige voeten geopenbaard in de wortel tekst om te vertreden. Dit 

gebeurt met jachtsgejoel in de grondtekst. Ook wordt het instrument en de tong van de chief 

van de engelen gehoord (archo). Engelen zijn in de wortel tekst de vierders van het 

runderfeest, veehouders, jagers, en transporteerders van vee (ago). Engelen zijn ook amazones 

in de wortel tekst. Er wordt een heel verhaal verborgen gehouden onder het woord 'engel'. Het 

woord 'engel' was om dit allemaal af te dekken, en zo de illuminati veilig te houden. Dit zegel 

wordt in deze dagen verbroken, dit voorhangsel wordt gescheurd. 

Dit veroorzaakt salpigx, van salos, het zwellen van de zee, van de wateren van bloed. Als de 

heks Tessalonica wordt verslagen zal dit gebeuren, dat de rivieren van bloed beginnen te 

stromen zoals nooit tevoren. In de wortel tekst staat er dat er dan gebogen wordt onder het 

nieuwe bewind, gehoorzaamheid door kastijding, door de heilige vrees. De mensheid zal 

trillen en beven. Dan zullen zij die verlamd en kreupel (nekros) waren gemaakt door de 

heilige afgrond, vagina, die tot de leegte waren gekomen, door de honger, als eerste tot de 

oorlog worden opgeroepen en een hoge rang krijgen, als chiefs. Dit wordt altijd heel selectief 

vertaald in de opstanding uit de doden, maar is een oorlogs-oproep en een wedergeboorte in 

de grondtekst. 

Dan zullen de eeuwige, heilige slaven (zao, heilige activiteit), en die perileipomai zijn, 

overgeblevenen, overwinnaars, zij die de lagere rangen (leipo, vee) piercen, doorsteken 

(beyond, aan de andere kant, peran – peiro), in ballingschap gaan, getransporteerd worden 

(harpazo), bezit worden. 

Voor deze oorlog en jacht moeten zij elkaar oproepen in de grondtekst (vers 18). 

I Tessalonica 5 

2 gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 

 



'Dag', hemera, is in de grondtekst een woord voor vasten, afzondering, onthechting. Dit is in 

de wortel tekst 'tam', onbewegelijk, verlamd, zitten, en erectie (hezomai), hard, stijf. Het is het 

binnengaan van de heilige verlamming. Erchomai, komen, betekent in de grondtekst 'kennen', 

ook als een wedergeboorte. Dit zal in de grondtekst leiden tot het buitmaken, tot de jacht. Dit 

is ook het verbreken van vertrouwen. 

3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere 

vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 

 

Weeen is ODIN, de ondergaande zon, in het Grieks. Dit komt over een zwangere vrouw, 

GASTER, dat is een man die geheel van buik is gemaakt, vraatzucht. ODIN, eDeN, de stam 

DAN zal de GASTER verslinden, en de gaster zal moeten loslaten wat hij heeft opgeslokt, 

een grote schat. Ook DAN zelf zal ten onder gaan in deze strijd, als de ondergaande zon. Dit 

is een strijd tussen twee grote territoriale geesten. Deze strijd gaat in de grondtekst vooraf aan 

de openbaring van de heilige vagina, de heilige afgrond, de chasma. 

 

De kinderen van de hemera zullen hieraan ontkomen (vers 4, 5). Ook zullen de kinderen van 

phos, letterlijk : zij van het visioen van Adam (huios), hieraan ontkomen. 

 

6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 

 

Waken is gregoreo, actief zijn, heilige slavernij, als stricte aandacht hebben voor dat, wat 

komt van egeiro, wedergeboorte, oproep tot oorlog, erectie, wat komt van agora, plaats van 

oordeel. Zij die dronken zijn van overvloedig onschuldig bloedvergiet en moord, methyo, 

zullen tot slaap geleid worden (vers 7). 

 

8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en 

liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 

 

Borstplaat, harnas, thorax, is alles gemaakt van botten. Geloof, pistis, is slavernij, en liefde is 

de moederschoot. Dit is voor hen die de hemera toebehoren. De helm, de perikephalaia, is in 

de wortel tekst de kephale, het afgehakte hoofd van gevangen vee. De kinderen van de hemera 

zijn de headhunters. Zij dragen deze hoofden in hun rituelen om zo contact te maken met de 

Levitische tijdschijf. In het OT is dit PI. PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan 

de Tehowm, ouder dan de paradijselijke afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit 

betekent 'veekop'. Het vijandelijke vee is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat 

in de wortel tekst ook ronddraaien betekent, als een beeld van de Levitische tijdschijf. In PI 

leven de oorspronkelijke head-hunters. Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is 



een beeld van de besnijdenis en de scalpering, zodat de jagers in contact komen met de grote 

moeder van de wildernis. 

 

9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze 

Here Jezus Christus, 

 

Toorn is orge, wat in de wortel tekst kip, haan betekent. In de grondtekst staat dat wij hier niet 

voor zullen buigen, maar wij zullen het bezitten door de heilige vagina, de heilige leegte. Dit 

komt van poieo, fokkerij, slagerij, feest. 

 

Dezen zijn geslacht zodat wij door de gregoreo, de oproep tot oorlog, en door het overwinnen 

van de slaap, de valse dronkenschap, kunnen komen tot de zao, de heilige slavernij (vers 10). 

 

11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 

 

Roept elkaar tot de oorlog en help elkaar in de erectie, staat er letterlijk in de grondtekst, door 

de poieo, fokkerij, slagerij, feest. 

 

24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 

 

De pistos, de slaaf, zal u roepen, brandmerken, een naam geven, kaleo, van keleuo, 

commanderen, tot slaaf maken, van kello, aandrijven, ophitsen. De pistos is gesteld als 

superieur over degenen die hij roept. Slaven worden dus ingewijd door andere slaven in de 

grondtekst. Hij zal ook poieo, fokken, slachten en feestvieren. Dit vers is in de grondtekst in 

oorlogs-verband, uitlopende in de jacht. Hiervoor zijn gemerkte oorlogs-slaven en jachts-

slaven nodig die aangedreven worden door een hogere bron. 

 

21 maar toetst alles en behoudt het goede. 

 

Behouden is katecho komt van echo, bloedbanden hebben door de gezamenlijke jacht. Het 

goede is kalos, datgene wat oproept tot de oorlog, en wat de elite altijd heeft misvertaald in 

vertroosting. Overal waar vertroosting staat kun je lezen : de oproep tot de oorlog. 



 

23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam 

moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te 

zijn. 

 

Bewaren is ook bewaken, tereo, wat komt van visioenen, leren door visioenen, overdenken en 

bewonderen, vereren, contact mee hebben (theoreo – theaomai). Ziel is psycho wat gebracht 

werd naast het evangelie (runderfeest). Psycho is koud worden, de liefde verliezen, het 

voorhangsel van de liefde verscheuren, om zo te komen tot de 'koude' gnosis, de instructie, de 

kunst, wat dus een veel hogere waarde heeft dan de liefde, omdat het veel gedetaileerder is, en 

veel meer te maken heeft met gerechtigheid en diepte, om zo tot een meer realistische 

benadering te komen van alles. Dit verschaft veel werk, en dat is juist ook wat gedemoniseerd 

wordt door de elite. 

 

22 Onthoudt u van alle soort van kwaad. 

 

Dit vers is verschrikkelijk selectief vertaald, als een grove misvertaling. Onthouden, 

apechomai, komt van apecho, wat ook hebben betekent, aanvaarden, van echo, bloedbanden 

door de jacht. Poneros is niet alleen het kwade, maar ook werk. De eidos van poneros is het 

visioen, de kennis, van werk. Aandacht hebben voor, als tederheid. Tederheid is een hogere 

vorm van liefde, omdat het te maken heeft met kennis hebben van zaken, weten hoe dingen te 

moeten doen, werkend vanuit onderscheiding en doelgerichtheid. Tederheid discrimineert 

enorm, en is dus erg doeltreffend, accuraat, gedisciplineerd. Tederheid staat in de grondtekst 

gelijk aan visioen en aandacht (eido). Tederheid is in de grondtekst de toetser, de waarnemer, 

de vaststeller van werk, dat wat gedaan moet worden, terwijl liefde op dat punt begint te 

liegen om aan alles te kunnen ontkomen. De liefde is lui. De tederheid werkt. De liefde 

bewaart afstand, terwijl de tederheid contact maakt. 

 

Tederheid is geoefend. De liefde is een pretender. Tederheid is zelfs teder met het kwaad, gaat 

er op een diepere, meer eerlijke manier mee om, terwijl de liefde het kwaad wil martelen tot 

in alle eeuwigheden. De liefde begrijpt het kwaad verkeerd, mislabelt het, vals veroordeeld 

het. De liefde heeft zichzelf gemaakt tot rechter, en veracht elke andere beoefening naast het 

berechten. 

 

De liefde is een orca in koude wateren, om psycho proberen na te bootsen, en noemt alle 

tederheid 'psychotisch', en wil de illusie creeeren dat de liefde warm is, en dat zij die dit niet 

aannemen en geloven voor eeuwig zullen branden in de speciaal daarvoor ingerichte 

martelkamer, de eeuwige verdoemenis. Psycho is de overgang van liefde tot tederheid, de 

overgang van materialisme tot visoen, van luiheid tot werk. Materialisme is een excuus. 



 

Eido, tederheid, is ook de opening van alle zintuigen in de grondtekst. 

 

Poneros, werk, is ook dat wat pijn en honger veroorzaakt, ponos, wat komt van penes, arm, 

hongerig. 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Timotheus – De I-KRA En De Oorlogs-Oproep – De Openbaring Van Aser 

 

Charis, jachtsloon, is in de wortels chairo, oorlogsgroet, oorlogs-oproep. Elk loon roept ook 

weer op tot een nieuwe strijd, terwijl genade laat inslapen. 

 

II Tessalonica 

 

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

 

Charis, jachtsloon, oorlogs-oproep (chairo) en eirene, necromantie, is door de chasma, de 

vagina. De vagina is de poort tot de onderwereld, tot contact met de doden. 

 

Dan staat er dat door de toename van slavernij (pistis) de axios plaatsvindt, contact, wat zijn 

wortels heeft in ago, het jachtsfeest. Slavernij is de poort tot het civiele systeem van de jungle 

(vers 3). 

 

3 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof 

zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt. 

 



De moederschoot wordt hierdoor superieur (pleonazo – pleion). Dit komt van polys, groot, 

veel. De moederschoot wordt hierdoor dus groter, en met meer, om hierdoor superieur te 

worden. 

 

In vers 4 wordt het duidelijk dat juist door de verdrukkingen, molesteringen (diogmos – 

dioko) wij harder rennen en vluchten om onze greep op de heilige vagina te verstevigen, en 

dit onze slavernij verdiept. Juist hierdoor blijven wij in leven. Zonder deze tegenkracht 

zouden we sterven. Er moet een tegenwicht zijn. Wij moeten dit leren herkennen en leren 

waarderen. 

 

Ook wordt dit veroorzaakt door de THLIPSIS. Dit woord komt van trauma, een wond. Het is 

algemeen bekend dat de illuminati controle programmeert door trauma. Trauma ontstaat 

door verwarring, tegengestelden. Ook betekent het bok in de wortel tekst, de TRAGOS, waar 

ook het woordje tragedie vandaan komt. Deze bok veroorzaakt trauma, en split zielen op in de 

wortel tekst, THRAUO. Ook komt het van eten, jachtmaal en knarsetanden, gillen, TROGO – 

TRIZO. Van Thor is het bekend dat hij twee van zulke bokken had, Tandgniostr en 

Tandgrisnir, tandenknarser en tandenvermaler. In Tessalonica manifesteert deze bok zich dus 

als de TRAGOS, ook door de illuminati aanbeden. De bok heeft een hoge positie in het 

programmeren van slaven door de illuminati. De bok staat voor het harde en het koppige van 

de illuminati. Toch hebben wij deze tegenkracht dus nodig. De Grote Moeder schiep dit als 

een kracht om ons tot de heilige vagina te drijven. 

 

In de grondtekst is er geeneens een heilige erectie mogelijk zonder dit. Er moet een bok 

geofferd worden, het harde, om te komen tot het zachte, het lege, de paradijselijke afgrond, de 

vagina, om zo tot het ware harde te komen, door het bokkenbloed. Dit is ook wat de 

geslachtsdelen uitbeelden, dat de bok, het harde, sterft wanneer het tot de leegte komt, het 

zachte. De illuminati probeert dit allemaal uit te buiten om de bok veilig te stellen. 

 

Dit is het bewijs en teken van de rechtvaardigheid van de vagina, dikaios, dike, een systeem 

van kastijding (vers 5). 

 

De bok staat voor het harde, erecte, wat door de vagina getransporteerd wordt tot de plaats 

van oordeel. Transport is kataxioo – ago in vers 5, wat wordt veroorzaakt door het teken. Dit 

wordt verder als de reden beschreven van het lijden. 

 

8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van 

onze Here Jezus niet gehoorzamen. 



 

De heilige vagina, chasma, komt om zij die geen 'eido' hebben, geen tederheid, geen visioen, 

geen kennis, geen aandacht, te straffen, en hen die niet luisteren naar het runderfeest, dit feest 

niet vieren. Zij zullen geen deel hebben in de ischys – echo, geen deel hebben aan de 

bloedband door de gezamenlijke jacht (vers 9). 

 

II Tessalonica 2 

 

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus 

en onze vereniging met Hem, 

 

Weer gaat het hier over de oorlogs-oproep en het geven van geboorte, door de vagina. De 

vereniging, synago, is in de wortels het vangen en verzamelen van vissen, binnenhalen door 

een net. Dit komt weer van ago, runderfeest, veehouderij, jacht, en transportatie van vee.  

 

Dit alles om los te komen van vleierijen, dweperijen, mensenvrees en mensenbehagenis (vers 

2). 

 

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens 

der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft 

tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan 

zich te laten zien, dat hij een god is. 

 

Dit gaat over de huios van apoleia, de zoon, Jezus, Adam, van eeuwige verdoemenis. Deze 

heeft zich inmiddels in de tempel gezet als een god. Deze god wordt in de christelijke kerk 

aanbeden, de god van de eeuwige marteling in de hel. In de grondtekst hield dit ding de 

kennis verborgen. 

 

16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons 

eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 

 

Dit gaat over de eeuwige oproep tot oorlog in de grondtekst, en de verwachting van vrees, 

spanning en het kwaad, door het loon en de oorlogs-oproep. 



 

Sterizoo is een woord wat gebruikt wordt voor erectie, en wat dit ook is in de wortel tekst. 

Een slaaf zal komen om de erectie te brengen in het paradijselijke lichaam, door het bloed van 

de vijandelijke prooi in de geslachtsorganen te pompen. Dit gebeurt door het hele lichaam, en 

is belangrijk in de oorlogs-voering en de jacht. Het is een wedergeboorte en een oproep tot 

oorlog. 

 

I Timotheus 1 

 

3 Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om 

sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, 

 

In de grondtekst roept Paulos, het weinige, Timotheus, het slavenjuk, de weger, op om oorlog 

te voeren in Efeze. Dan zegt Paulos dat Timotheus weg moet blijven van fabels en 

genealogieen, om zich te richten op oikodomia wat heel letterlijk erectie betekent en bouwen, 

als het bouwen van het paradijselijk lichaam, in de pistis, de heilige slavernij. 

 

Dan zegt Paulos dat aan het einde van het fokken en feesten de baarmoeder is, als het centrum 

van de bloedsomloop. Ook is dit de plaats waar de warriors verzamelen, de vechtslaven. Zij 

worden geinitieerd in eido, kennis, aandacht, visioen, tederheid, als de opening van de 

zintuigen. Iedereen die hier van wegvalt wordt gegrepen door ijdele spraak. 

 

8 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast 

 

Wij weten, eido, tederheid, door tederheid, dat de wet, nomos, vetmesting van vee in de 

wortel tekst, goed is, kalos, ook selectief misvertaald als troost, maar wat dus een oorlogs-

oproep is. Tederheid mest de vijandelijke prooi vet, wat tegelijkertijd een oorlogs-oproep is, 

omdat het namelijk de vijand openbaart. Dit is de diepte van het vetmesten. Het is openbaring. 

Het is ontmaskering. Daarom is eido ook de opening van de zintuigen. We krijgen een beter 

zicht op wat de vijand is en welke strijd we moeten voeren. 

 

Doxa betekent de hemelvaart, of een opstanding tot de hemel, en de staat van het gaan naar de 

hemel na de wederkomst, en doxa wordt genoemd in verband met het evangelie, het 

runderfeest, als doxa euagellion, het evangelie van heerlijkheid. De hemelvaart is het 

runderfeest. Hier loopt alles op uit, dat de mannelijke suprematie in de buffeljacht wordt 



verslagen, tot het openen van de schoot van de grote moeder. Dit is wat het ware evangelie is 

in de lagen van de grondtekst (vers 11). 

 

14 en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in 

Christus Jezus. 

 

In de grondtekst staat : superieur in kwaliteit is het loon in de slavernij en de schoot van de 

grote moeder door de vagina. 

 

16 Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn 

ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden 

vertrouwen ten eeuwigen leven. 

 

Dit vers gaat over de overgang van slavernij tot eeuwige slavernij. Dit gebeurt door 

hypotyposis, merktekenen, ook psychologisch, door patronen. 

 

Dan wordt het duidelijk dat juist door Timotheus, door het wegen, door de eeuwige slavernij, 

het vaststellen van de loon-patronen, de weg terug is tot het kinderrijk, als de bron van het 

eeuwige kindschap (vers 18). Zij die dit verwerpen en ook eido, tederheid, visioen, kennis, 

aandacht, zullen schipbreuk leiden, zoals Hymenaios, wat betekent : toebehoren aan het 

huwelijk, van humen, de god van bruiloften. 

 

I Timotheus 3 

8 Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op 

veel wijn, niet op winstbejag uit, 

 

Diakenen zijn in de wortel tekst sex-slaven van de monarchie, van de illuminati. Diakonos, 

van dioko, molesteren. Dit is een verdraaiing van I-KRA, het toewijden van de sexualiteit aan 

de Grote Moeder. 

 

9 maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. 

 



Mysterion is in de wortel tekst het niet kunnen spreken. Dit is in het OT ALAM, en de 

paradijselijke ADAMAM, stomheid door het bloed van de vijandelijke prooi. In dit vers gaat 

dit ook door echo, de gezamenlijke jacht. Het gaat dus om de ALAM, de ADAMAM, de 

heilige stomheid, van de pistis, de slavernij, door de echo, en in eido, tederheid, visioen, 

kennis. 

 

10 Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, 

hun dienst te vervullen. 

 

De diakonos zijn monarch mind-controlled sex-slaven van de illuminati, om I-KRA 

verborgen te houden. Ook brengen zij geld binnen in de grondtekst, als gedwongen 

prostitutie. Dit zegel moet verbroken worden zodat de I-KRA weer zichtbaar wordt. De I-

KRA, degenen die hun vruchtbaarheid hebben toegewijd aan de Gnosis, aan de Grote 

Moeder, worden getest en daarna tot de oorlog opgeroepen en worden als een oorlogs-oproep. 

Dit is verbonden aan de stam Aser, de stam van de gladiatoren, de warriors en de I-KRA. 

Alleen door de I-KRA is er een oorlogs-oproep (kaleo). De I-KRA moet zich manifesteren in 

oorlog, want daartoe is de vruchtbaarheid, de sexualiteit, bestemd. Hiertoe wordt er ook 

getest. Alle valse sexualiteit zoals van de diakonos zal afbranden. 

 

 

 

Hoofdstuk 7. Diepere Wortels Van Jezus 

 

Met Salomo is hetzelfde aan de hand als met Jezus. Het is een zegel op een diepte van de 

grondtekst. Salomo, vrede, komt van compleet, een ander woord voor Tamiym, de stam van 

Benjamin, oftewel slavernij. 

 

Nahum is de Oud Testamentische trooster in de grondtekst, een soort van voor-christelijke 

“heilige geest”, maar in de wortel tekst betekent dit oorlogs-oproep. De troosters kwamen om 

de oorlogs-lust uit te doven, zodat de aliens de mens gevangen konden houden. In het NT 

gebeurt hetzelfde, namelijk dat vertroosting de oorlogs-oproep verborgen houdt in de 

grondtekst. De oorlogs-oproep gebeurt door de chasma, de vagina, wat slap werd afgedekt 

door het daarvan afgeleide woord 'Christus'. Hier zien wij de grote samenzwering, het grote 

complot van de christus en de heilige geest. Wij moeten het Nahum portaal openen om terug 

te keren tot de bron. Nahum leidt terug tot de heilige vechtslaaf, en de heilige 

vruchtbaarheids-slaaf, tot de heilige nekring waar Nahum oorspronkelijk voor stond, de stam 

ASER. 



 

Maleachi is Malakiy, boodschapper, van malak, engel, wat in NT wortels vee-vervoerder 

betekent, als een beeld van het leiden tot het laatste oordeel. Dit wordt door Maleachi 

verborgen gehouden. Maleachi wordt door de kerk gebruikt om arme mensen hun geld af te 

roven door de zogenaamde tienden-leer (Maleachi 3 : 10). Maleachi houdt de engel 

verborgen, wat ook de viering van het runderfeest betekent, het overgaan van gave tot loon. 

De kerk wil dat de mens geeft in plaats van beloont. Maleachi is het cheater-programma 

hiervoor. Dit is een zwaar zegel wat verbroken moet worden. Tienden, ma'aser, komt van 

ashar, pretentie, pretenderen rijk te zijn, prosperity, maar in diepte betekent het 'erectie' en 

'bouwen', wat dit allemaal verzegeld houdt, zodat de aliens de mens impotent kan houden. Dit 

is wat Maleachi doet. Nu gaat Maleachi ook over Elia die de kinderen tot de vader zal 

brengen in de eindtijd, wat gebeurde door Jezus. Elia komt van El, wat “verbeeldingen van de 

buik” betekent. Ook komt het van Jehovah, afgeleid van Hava, Eva, bloedbanden door de 

jacht, en avah, de lusten daarvan, de instincten. Dit wordt door het woordje Elia verborgen 

gehouden. Avah betekent ook honger en wenen. Vader kan in de wortels ook generator 

betekenen, als de baarmoeder, dus dit is juist in de diepte van de grondtekst de weg tot de 

moeder. 

 

Zoals we zagen werd Christus gecreeerd van het woordje 'chasma', chasm, wat altijd voor de 

vagina stond, om zo de baarmoeder af te sluiten. Dit was een groot complot van de geesten 

van mannelijke suprematie. Het was een verkrachting van de moeder. Wij hebben hier met 

een zware misdaad te maken. Chasma, vagina, leidt helemaal terug tot het Hebreeuwse woord 

“checed”, de eeuwige verdoemenis, als de eeuwige tucht, en die was bestemd voor de 

heiligen. 

 

In het Orions betekent “chid”, waar 'god' en 'christus' vandaan komen, kannibaal. Het Orionse 

'chod' is het wortel woord hiervan, wat hebzucht betekent, vraatzucht. Het kannibalisme waar 

het christendom voor staat was een valse aftakking van de oorspronkelijke jachts-bloedlijnen 

van Orion. Wij moeten komen van de chasma tot de checed om hieraan te ontkomen. Dit 

betekent komen van de paradijselijke vagina tot de paradijselijke aars. In Romeinen 7 moet de 

man naar deze plaats geleid worden, zodat de vrouw eindelijk van de wet, de fokkerij in de 

grondtekst, bevrijd wordt. Dit gaat om een diepere wedergeboorte waar de man niet door de 

vagina wordt geboren, maar door de aars, tot volle bevrijding van de vrouw. Ook in het EE 

wordt er een paar keer over dit soort geboortes gesproken. 

 

Het volk moet vrijkomen van kannibalisme, van overmoed, en moet leren jagen en fokken. 

Het christendom kon ontstaan omdat er geen kennis over deze dingen was. 

 

 

 



 

Hoofdstuk 8. Orionse Wortels Van Jezus 

 

Als er over het Noorden gesproken wordt in het OT, dan gaat het in de wortel tekst over het 

verborgene, een valstrik, duisternis, als het beeld van de aars. Het Oosten is een slappe 

vertaling van oudere plaatsen van het paradijs, en dat is ook de exacte betekenis van de wijzen 

uit het Oosten die het kindje Jezus bezochten. Zij stonden namelijk voor de oudere delen van 

het paradijs die het kindje Jezus verborgen hield, de paradijselijke vagina en de paradijselijke 

aars. Ook Gad staat voor de aars, en die werd door het woordje “God” verborgen gehouden. 

De betekenis werd geheel veranderd. Gad betekent : 'de plaats waar verzameld wordt en 

gecreeerd', wat de aars oorspronkelijk betekende, als een poort van transformatie. Dit was de 

heilige eeuwige verdoemenis. Daarom werd de aars veroordeeld, gedemoniseerd, ook 

verbonden met sodomie, homosexualiteit. Natuurlijk is de aardse aars gevallen, en ver van 

zijn paradijselijke oorsprong. 

 

Zefanja is in de wortel tekst de verborgen creatie, als de paradijselijke aars, als de schepping 

van Gad. Hier wordt er macht uitgevoerd over de chid en de chod, de kannibaal en de 

hebzucht, waar het varken een beeld van is. 

 

Getsemane is in de wortel tekst lagen een plaats van vetmesting en onderdrukking van het 

vetgemeste. Wanneer Jezus druppels bloed zweet, staat er eigenlijk in de grondtekst 

'vetmesten'. Dit gebeurt dus door de vagina, de voeder, waar Jezus voor staat. De kruisiging is 

in de wortel tekst oprichten, sterk maken. De kruisiging staat voor de oprichting van de 

vagina. De vagina is het laatste overblijfsel van het vaginale zenuwstelsel. Ook de aars was 

een zenuwstelsel. Door het vaginale zenuwstelsel en het aarselijke zenuwstelsel werden de 

zintuigen geopend. Zo werkten dus de paradijselijke zintuigen. Deze zenuwstelsels waren 

door het hele paradijselijke lichaam aangelegd. 

 

In Romeinen maakt Paulus, het weinige, zich bekend als de slaaf, doulos, van Jezus, van de 

vagina. Dat wil zeggen dat het weinige, het lege, het hongerige, aansluit op het vaginale 

zenuwstelsel van het paradijs. We zagen dus dat chasma voortkwam vanuit de checed, de 

aars, dus dit slaat ook op het aarselijke zenuwstelsel. Hierdoor worden de zintuigen geopend. 

 

Zonde betekent in diepte het missen van het merkteken, het losstaan van slavernij, want dan 

ben je vrij om te doen wat je wil en dan gaat het fout, omdat alles zo uitgebalanceerd is. In 

Romeinen 5 leidt het loon tot eeuwige slavernij. Omdat het vlees zo gevaarlijk is en losbandig 

betekent elk loon een soort van valstrik om het vlees in te vangen, zodat slavernij in kan 

zetten. Het loon is dus een diepere, betere, vastere slavernij om goede werken te doen, om zo 



niet van het pad af te wijken (vers 21). Dit gebeurt door Jezus Christus, wat dus herleid moet 

worden tot het vaginale zenuwstelsel (chasma) en het aarselijke zenuwstelsel (checed). 

 

Het boek Romeinen gaat over het loskomen van de zonde, loskomen van het missen van het 

merkteken, om zo het merkteken te ontmoeten. Het merkteken in Openbaring om te kunnen 

kopen en verkopen, het merkteken van loon, is zoals we zagen het teken van Salomo. Salomo 

verbergt in de worteltekst de stam Benjamin, de heilige slavernij. Alleen door heilige slavernij 

kunnen we loon ontvangen. Dit loon brengt diepere slavernij en leidt ons tot eeuwige 

slavernij. 

 

Er was een droom over hoe suiker vals, kunstmatig bloed creeert, waarop het keizerrijk van de 

vijand gebouwd is. Het is niet echt, en het vlees is een soort van plastic, ook vals. Suiker 

wordt gereguleerd door de alvleesklier, wat ook weer met Orion heeft te maken. In het Orions 

is suiker 'Jes', en is verbonden aan luiheid en strategie-loosheid. Jes-Sus betekent dus in het 

Orions-Latijns : 'suiker-varken'. Vandaar ook alle reddings-theologieen over hoe 'gered' of 

'behouden' te worden, allemaal gebaseerd op deze luiheid, op suiker. Jesus is Orionse suiker 

om de mens te verlammen en tot een suiker-slaaf te maken, en dat terwijl in het Hebreeuws 

redding juist overwinning betekent, en overwonnen worden, waar ook de naam Hosea voor 

staat in de wortels. Ook het Engelse 'Yes', het positieve bevestigings-woord komt van het 

Orionse woord voor suiker, 'Jes'. 

 

Zuiver Orions gezien betekent Jes-us suiker-plastic, vanwege het feit dat 'us' plastic is in het 

Orions, speelgoed. Jezus betekent in het Orions suiker-speelgoed, en is een belangrijk 

illuminati trigger woord, een buzz woord, om zo hun slaven op te roepen. Suiker roept op 

hebzucht, om zo consumerende slaven te maken. Dit is de tragische betekenis van het woordje 

Jezus. 
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Hoofdstuk 1. De Verbreking Van Het Ezau Zegel 

  

De hele Jezus Christus cultus wilde de schuld dus afdekken, zodat de Levieten hun weg tot 

het westen niet zouden kunnen vinden. In het Sranan Tongo, één van de talen van het 

Amazone gebied, wat ook veel in Suriname wordt gesproken, wordt de Leviet ook wel 

PIAIMAN of PIAI genoemd. PAIMAN staat voor schuld, betaling en beloning. Een man op 

zichzelf wordt ook wel NENGRE genoemd, wat ook op een jongen kan slaan. PAI staat voor 

offer. 

  

Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de moeder God 

was opgegaan voor de ossenjacht, buffeljacht, om de rund te overwinnen, oftewel om te 

komen van het afgeslotene tot het voortgaande. 

  

De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 

'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige 

scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. De Israelieten moesten tot het Hettitische geheim 

komen, 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' Suw beeldde dit uit. Suw veroverde 

het mes van de besnijdenis veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth, een boze geest 

in de vorm van een oer-rund. Suw moest door deze scheiding heen, met als gevolg dat de 

Grote Moeder hem haatte. Dit werd verzegeld door de kruistocht van Jezus waarin hij verlaten 

werd door de Vader God, Yahweh. 

  

De toorn en haat van de Grote Moeder rustte op Suw, als de heilige scheiding. Levieten 

vereren deze scheiding. Er is een wet van scheiding om de gnosis te ontvangen. Haat brengt 

ons veel verder dan valse liefde, Jove, de Romeinse heersende god. Haat openbaart, terwijl 

liefde alles dooft en verblind. Door de haat werd Suw de leviet van de Grote Moeder, een 

Iysh, wat vechtslaaf betekent, en ook kampioen, overwinnaar. Suw was gemaakt om te 

overwinnen als jager, maar hij was overwonnen door de Meownah, de tent van de grote 

Moeder. 

  

De grote moeder draagt Suw op om te jagen voor de 'grote vrouwen' (Amazonen) en haar 

welpen, het kamp (KEPHIR). Hij moest hen MAZONA verschaffen, wat erop duidt dat zij 

van hem waren gescheiden, maar hij was nog steeds aan hen verbonden voor slavendienst. Dit 

gebeurde in en rondom de tempelplaats, de MEOWNAH, de zwarte tempel. Hier komen dus 

alle verborgen duisternissen van het Oude Testament aan hun trekken. De TOWRAH, een 

opperhoofd van de 'grote vrouwen', van de Amazonen, de wet van scheiding, had Suw 

veroordeeld, door het abstracte Tlazolteotl principe, oftewel het Levitische schuld-principe. 

Als wij enig contact met Moeder God willen hebben, dan gaat dat door deze wet, de scheiding 



van het goddelijke. Jezus ging hier doorheen, afgescheiden van Vader God, Yahweh, de God 

van mannelijke suprematie, in de donkere nachten van Getsemane en Golgotha, om de 

scheiding van de Moeder God te verzegelen. Ook Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding, 

en het Boek des Levens, het boek van de moederschoot, en van de overwinning over het lam, 

is ook een boek van scheiding in de grondtekst. 

  

Wij moeten komen tot de duistere OHEL, tent, de MEOWNAH. 

  

We moeten zorgen dat we leven vanuit de MEOWNAH, de duistere tent des Heeren. 

  

Omdat overmoed nog steeds een erg gevaarlijke macht kan zijn in deze gebieden, is het 

belangrijk dat wij de ALAM-kraal in onze ANAQ hebben, of als een extra snoer. ALAM is de 

heilige stomheid. Zo kan alleen God onze mond openen. 

  

Overmoed is belangrijke jachtprooi. TRAB, TARBA is trots, overmoed en offerdieren-vet in 

het Aramees. Dit moesten de Levieten offeren. In het Orions is dit een aparte groep van vee, 

een soort reuzen-buffaloes, iets groter dan de buffaloes die wij kennen op aarde. Suw werd 

bekleed met dierenhuiden, OWR, als een bewapening. Wij moeten de huiden van de TARBA 

dragen om veilig te zijn tegen de TARBA en niet door hen bezeten te raken. Ook droeg Suw 

dieren-beenderen voor dat doel. 

  

Als Suw zijn hoofd zou verheffen, zouden de Amazonen van de MEOWNAH jacht op hem 

maken. Trots werd absoluut niet getolereerd, dus moest Suw voor zijn eigen bescherming 

jagen op de TARBA, de Orionse demonische reuzen-buffaloes. Anders zouden zij bezit van 

hem nemen, en dan zou hij in problemen komen met de Amazonen, de goddelijke of 'grote 

vrouwen'. Zij zouden bij de minste trots jacht op hem maken en hem gevangen nemen. Trots 

is 'ontsnappen uit de heilige gevangenschap.' Trots maakt korte metten met de heilige 

slavernij. De Amazonen zouden hier geen genoegen mee nemen. 

  

De Amazonen zouden de Toorn op hem vergroten, de RUGZA, de goddelijke gezonden 

kastijding/ straf/ oordeel waardoor hij als een bevende wordt. Steeds nieuwe wapenrustingen 

zouden tegen hem komen. 

  

In het Aramees wordt het duidelijk dat elke ontsnapping (SILHY) een diepere duisternis 

(grotere kastijding) is, als een put waarin hij valt. De Amazonen hadden hem bekleed met 

dierenhuiden, scalps, en voorhuiden van dieren (MSEK). De Amazonnen hadden hem 



gemaakt van pezen, zenuwen en mannelijke geslachtsdelen : GYAD, GYADA. Suw kreeg 

precies dezelfde behandeling als Iyowb. Beiden waren zij levieten van de MEOWNAH. 

  

De christelijke 'engelen' kwamen om de Amazonen, de 'grote vrouwen' verborgen te houden. 

Dit deden ze door de mannelijke suprematie en door het demoniseren van demonen. De 

engelen waren valse lichtbrengers om de duisternis te verzegelen. Zij kwamen om te 

verblinden. Dit was ook het werk van Jezus de Lucifer, de morgenster. 

  

Suw was besneden op de top van zijn hoofd (scalpering), en dat mocht niet meer teruggroeien, 

want dan zou hij een probleem hebben met de Amazonen. 

  

Engelen, aggelos, komt van agele, wat vee betekent, ossen. Suw moest de Amazonnen-berg 

van Eden, DN, vagina (Aramees) opgaan om de engelen te overwinnen, door de buffeljacht. 

Dit werd esoterisch uitgebeeld door zijn overgave aan de Hettitische vrouwen, de Hettitische 

gnosis. 

  

Trots, overmoed, TARBA, oftewel offerdier-vet, bedekt de ingewanden, de GEWAY, de 

hebzucht. Wij moeten dus de TARBA overwinnen en vandaaruit de GEWAY. 

  

De grote moeder was voor Suw als een wild dier, de stam van grote vrouwen, de duistere, 

verre gnosis/ kennis van Orion. De grote moeder beschouwde en behandelde Suw als een 

vijand, net als Iyowb. Hij werd door de Amazonen neergejaagd en naar hun hol gesleept. 

Iyowb was in de grondteksten door gevaarlijke wilde dieren van Orion aangevallen, en zo was 

Suw. Dit waren geen aardse wilde dieren, maar goddelijke wilde dieren, als monsterachtige 

hyena's van Orion. 

  

De grote moeder beschouwde hen beiden als vijand, BELDBAB. 

  

Hun huid moest geschonden (besnijdenis, scalpering, piercings etc.) worden, zodat ze de grote 

moeder zouden zien, visioenen zouden krijgen. 

  

Deze visioenen zouden de wapenrusting en de jachtrusting, en het juk (teugels), naar een 

hoger level van dogma brengen, doctrine. De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke 



lichaam van de onderwereld vormen moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de 

Amazonen. Deze uitrustingen bestaan ook uit ringen en piercings (juwelen) – KELIY. 

  

De uitrustingen gewonnen uit de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. 

  

Woorden worden voor eeuwig in KEP, KEPA (juwelen, hagelstenen in het Aramees) gekerfd, 

als merktekenen.  

  

Door dit process komt de volgroeiing, volmaking, het naar een hoger level gaan. Door pezen, 

zenuwen en bloedvaten worden de mannelijke geslachtsdelen aan elkaar verbonden om het tot 

een hoger geheel te brengen. 

  

De vee-huiden van de boze geesten moeten dus geschonden werden, gesneden, zodat de basis 

van profetie gelegd kan worden, en er groei zal plaatsvinden in profetie. Hierdoor worden de 

Amazonen ten volle hersteld. Dit is waarom de Amazonen jacht vereisen, strijd tegen boze 

geesten, en schending van de huiden van deze geesten. Onze messen mogen niet rein zijn van 

bloed. Wij zijn niet geroepen om bruidegompje te spelen, maar wij worden de wildernis 

ingeroepen om met de wilde beesten te zijn. Zie daar te overwinnen en je weg te vinden. Zie 

daar tot de diepere esoterische sieraden te komen. Het leven is in de diepte een ascetisch 

sieraad van nauwgezette discipline, van ijzeren wetten waaraan niemand kan ontkomen. Het 

leven is geen bruiloftsfeest. De bruiloft was slechts een oorlogs-strategie. Het zal zijn als in de 

dagen van Noach : mensen eten en drinken, en mensen huwen, en ze hebben het belangrijkste 

vergeten. Ze verspillen hun zaad aan elke hoge boom, en hebben het goddelijke zaad, 

MAYIM, verlaten, en de betekenis hiervan vergeten. Iyowb walgde van dit leven, en van deze 

valse behoudenis. Hij wist dat deze afvalligen diep verstrikt waren in de oorlogswetten van de 

Amazonen. 

  

Suw lag, zoals Iyowb, tussen de Amazonen in, maar niet als een echtgenoot. Hij sliep aan hun 

voeten, maar hij werd niet als een vriend beschouwd. Hij werd in de gaten gehouden. Hij was 

een vijand, een BELDBAB, gehaat door de grote moeder. Hij was een gevangene en een 

slaaf. Hij was een balling. Het levitische boek van Iyowb als leviet van de MEOWNAH, van 

de grote moeder, is een boek van smekingen gericht aan de Amazonen, maar al wat hij kreeg 

was genadeloosheid. Diep in zijn hart walgde Iyowb van genade, van behoudenis, want wat 

zou het hem brengen ? Het zou hem alleen maar verder doen afwijken. Hij zei : 'Zouden wij 

het goede van God aannemen, en niet het kwaad ?' Iyowb had ook geleerd het lijden te 

aanvaarden. Het lijden bracht hem visioenen, het bracht hem de Amazonen. Die visioenen en 

dromen waren zo verschrikkelijk dat hij naar de wurging verlangde, naar de slavenketting. Hij 

verlangde naar Abbadown, de hel, vernietiging. Gelijktijdig werden zijn wapenrusting en 

jachtrusting en verder alle andere uitrustingen opgehoogd, maar dit was ook zijn juk. Het 



verteerde hem, consumeerde hem. Hij kreeg een nieuw lichaam, maar daarvoor moest hij door 

al deze martelingen heen. Door de kastijding leerde hij gehoorzaamheid. 

  

Alles wat de Amazonen, de grote vrouwen van Orion, hem hadden geleerd werd in hem 

gekerfd. 

  

Yirmeyah 2 : 14-15 

  

'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover 

jonge grote vrouwen (welpen van de Amazonen) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een 

woestenij gemaakt, zonder inwoners.' 

  

Het is belangrijk voor Levieten om op te klimmen in de graden van de Suwitische graden. De 

Amazonen zullen hiertoe eeuwige inkervingen moeten maken in ons en onze esoterische 

sieraden, met de Suwitische woorden om die graden uit te beelden. 

  

Suw was een heilige necromancer, een sjamaan, die een heilige dodenreis moest maken door 

de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij moest hierbij door de nodige initiaties gaan, 

inwijdingen, uitgevoerd door de Amazonen, de grote vrouwen van Orion. Hij moest allerlei 

wilde beesten in de onderwereld ontmoeten. Dit was een soort van Suwitisch dodenboek. 

  

Als de sluiers van het Jezus syndroom gescheurd worden, dan worden de Orionse Amazonen 

zichtbaar. Natuurlijk was zijn naam niet Jezus. Jezus was maar een Westerse naam voor deze 

persoon. Ook was de mythologie uit het Oosten over deze man herleid van veel oudere 

bronnen over Christus-figuren. Men moest daarmee aan de gang, want men was nu eenmaal 

in die domeinen gevallen waar een vorst heerste die men Jezus noemde. Zo diep was de mens 

gevallen. 

  

De Amazonen zullen de heks verslaan, en zal ons door Suw doen binnengaan, de graden van 

de Suwitische slavernij tot God. Deze graden worden verborgen gehouden in de Christus 

mythologieen. 

  

Het gaat er dus om terug te keren tot de Amazonen, terug te keren tot de ware ketenen, en tot 

de mannelijke geslachtsdelen van het paradijs waaruit een mens bestond. Dit moest beteugeld 



worden door de Amazonen. Suw en Iyowb hebben te maken met die goddelijke verlamdheid 

waarvanuit de vruchtbaarheid komt en de werken van God. Zonder de Amazonen mogen wij 

niet tot Suwitische gnosis komen. Toronto is een valse Suw waar men kwam door de 

Amazonen te omzeilen, door CHRISTUS-verafgoding, door de zegen van mannelijke 

suprematie. Men wilde niet de diepte in. Men ging als een idioot Christus verafgoden, zonder 

te onderzoeken wat het nu eigenlijk betekende. Men gaf zich over aan de schandelijke lusten 

van de voorouders. Er is een valse verlamdheid. Dit is een luie geest, die zich blindelings 

onderwerpt aan het gezag van de voorouders. Het is niets anders dan een voorouder-

aanbiddings-cultus. Daarom zal Orion terugkeren. Orion zal de weg openen tot de Suwitische 

gnosis. 

  

De mens kwam in het paradijs voort vanuit de Suwitische gnosis, en was beteugeld door de 

Amazonen, maar de mens vond een weg te ontsnappen, omdat de Amazonen nog in lagere 

gradaties in de mens werkte. Daarom is het zo belangrijk te groeien in Orion. In de 

grondteksten moesten de Levieten strijden tegen de AWPA, vogels, kippen (christus) en de 

YAWON, duiven (heilige geest). 

  

De mensheid kwam dus voort uit de dieptes van Suw. Maar zij werden door de demonische 

driehoek gegrepen. Zij moesten eerst deze driehoek door strategie en list overwinnen. De 

christelijke zegels moeten verbroken worden. De Suwitische gnosis is als een verentooi die 

voortkomt vanuit de beproeving. Die beproeving is Orion. De Suwitische gnosis is dus een 

verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, Orion, vanuit de jacht op de kipgeesten, vanuit 

het offeren van de AWPA. De verentooi is dus ook dat wat de goddelijke verlamdheid 

uitbeeldt, wat voorkomt vanuit de scalpering. De scalpering was altijd verzegeld door de 

doornenkroon van Christus, wat dus een machtige deur is tot de verentooi. De doornenkroon 

houdt de Suwitische gnosis verborgen, daarom is het van belang om door te dringen tot het 

mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de onthoofding van Johannes de Doper, 

en de haarafsnijding van Simson wijzen op de scalpering. Ten diepste houdt dit in dat Orion 

de besnijdenis inhoudt, wat profetie opwekt.  

  

De Suwitische gnosis kwam om het mes te brengen, de HARBA, de besnijdenis. 

  

Orion maakt korte metten met de bruid en hoer, en zal opnieuw de Suwitische gnosis in het 

volk planten. Het volk zal teruggeleid worden tot de Suwitische fundamenten, om zo opnieuw 

Orion binnen te gaan. 

  

De mensheid was geworpen in de YEOR, de put van de vuurrivier, overgeleverd aan 

Saturnus, de kinderverslindende god van de Romeinen (Cronos, Moloch). Hier werden de 

kinderen tot slaaf gemaakt in deze 'poel des vuurs'. Dat wat in de lucht hangt, de Jezus-geest, 

is het geslachtsdeel van Saturnus. De aarde werd hierdoor verkracht, zoals Behemoth de aarde 



verkrachtte door de Leviathan. Jezus moest aan het hout, aan de boom, gespijkerd worden, 

zodat hij de rol van de slang van de boom der kennis in het paradijs kon uitbeelden, als 

Lucifer. In het diepere vuur werd de Suwitische gnosis verborgen gehouden. Het zegel moest 

verbroken worden. Jezus is de naam die het onderbewustzijn telkens uitsprak om ons in slaap 

te houden. 

  

Het zegel richtte een georganiseerde religie op. Lucifer had zijn troon boven de grote moeder 

gezet. 

  

In deze dagen valt de Leviathan uit de hemelen, uit de lucht, uit de wolken, met al zijn Jezus-

artikelen. Jezus was het product dat hij verkocht, om de mensheid tot slaaf te maken, in slaap 

te sussen, opdat ze de eigen verantwoordelijkheid zouden vergeten. Jezus was het apparaat 

van de aanklager, die iedereen op zijn eigen manier kon neerzetten, om de arena compleet te 

maken. Het volk moest verdeeld en verscheurd worden, om zo de weg te banen voor het valse 

rode paard. Het valse rode paard is Horus, de Egyptische god van de oorlog, oftewel Ryan, 

tegengesteld aan het paradijselijke rode paard, het Indiaanse volk, Suw. De Suwitische gnosis 

van het rode paard is een machtige poort tot de dieptes van het paradijs, tot de westelijke 

Amazone gebieden. Het rode paard kwam om het mes terug te brengen, het mes van de 

besnijdenis. Dit mes is hetzelfde mes als het mes van de Efezische wapenrusting. Het is een 

offermes, om vee mee te slachten. 

  

Sefanja 1. 

  

2 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEEREN. 3 Ik zal 

wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte, de kippen des hemels. 

  

Dit vers is een oorlogs-verklaring aan de luchtgoden, de kipgeesten. Wegvagen is ABRA in 

het Aramees, wat ook transporteren betekent, vertrappen, inruilen en bedriegen (verraden). 

Dier is BIR, BIRA, wat vee betekent, en kippen is PARHA, PARAHTA. 

  

4 Ik zal mijn hand (YAD = mannelijk geslachtsdeel) uitstrekken tegen/ vestigen in Juda en 

tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl 

en de naam der afgodsdienaren met de priesters, 5 en hen die op de daken zich nederbuigen 

voor het heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de HEERE en zweren bij hun 

Moloch; 6 ook hen die van de HEERE afvallen, en die de HEERE niet zoeken noch naar Haar 

vragen.  



7 Zwijg voor het aangezicht van de HEERE HEERE, want nabij is de dag des HEEREN; want 

de HEERE heeft een offermaal bereid; Zij heeft zijn genodigden geheiligd. 8 Het zal 

geschieden ten dage van het offermaal des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de 

vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen. 9 Ook zal Ik te 

dien dage bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren 

vullen met geweld en bedrog.  

10 Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des HEEREN, dat er een luid geschreeuw 

zal zijn uit de Vispoort en een gehuil uit de Nieuwe stad en een luid gekraak van de heuvels. 

11 Huilt, gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronde en alle 

geldwegers worden uitgeroeid. 

  

Verderop in de wildernis moeten wij de Baal-cultus afdoen, en de Heere ontmoeten als een 

wild beest. De Amazonen kun je niet 'rondbazen'. Wij moeten lege vaten zijn.  

  

De Bruiloft kan de kastijding uitdoven. De bruiloft is waar vele boze geesten huizen, als een 

schuilplaats tegen de toorn van God. Daarom trad Sefanja hier tegenop. Troost kan werken als 

een drug. Het kan je afhankelijk maken en lui, zodat je niet groeit. 

  

Wanneer we tot de Amazonen-gnosis komen, moeten we alle huwelijks-bindingen afleggen, 

Baal achter ons laten. We moeten de MAZONA van scheidings-arbeid in ons leven 

accepteren. De Wet, de TOWRAH, is de goddelijke scheiding waar elke oordeels-profeet 

doorheen moet. Hierin sterft zijn geest af. Zo ontkomen we aan de vetmesting die in de 

fokkerij van Baal heerst. De Baal moet afbranden. 

  

De Trooster moet in ons afsterven, om aan de slavernij tot Baal te ontkomen. De oude 

profeten voorzagen de huwelijks-cultus die zou komen en zijn climax zou hebben in de Jezus 

Christus cultus en de cultus van de Heilige Geest, de Trooster, de cultus van de Bruidegom en 

de Bruid, de kerk, de cultus van Baal. Iyowb zag de Behemoth (Rachab) en de Leviathan 

komen, en God vroeg aan Iyowb die te temmen en te berijden. God vroeg hem deze beesten te 

beteugelen. De esoterie is niet vies van mythologie. Het gaat erom alles in de juiste hokjes te 

krijgen, op de juiste plaats. Mythologie is vaak onzuiver, maar bruikbaar, als een erfenis die 

gezifd moet worden. Vandaaruit mag er transformatie komen. Wij moeten hogerop komen. 

De Trooster zal je vertellen dat er niets aan de hand is met het christendom. De Trooster was 

door de staat opgezet om mensen in slaap te houden. 

  

Het volk van SUW, Edom, betekent rood paard in de Hebreeuwse grondtekst. Suw gaf zich 

over aan drie vrouwen : 



  

ADAH – sieraad 

BASHEMATH – zoete odor 

OHOLIYBAMAH – nomadische tent in de wildernis van de hoge plaats, berg, oftewel tent 

van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels ook oorlogsveld, arena betekent, en 

aanbiddingsplaats van een cultus. 

  

Maken betekent ASAH, maken om geofferd te worden. De ASAH is een belangrijke 

Levitische bediening. Zij zijn de fokkers. 

Zij die promotie kregen (HAR) voedden Behemoth, de oerrund, oerbuffel/ fokken/ vetmesten, 

als een groot lijden wat ze moesten dragen (NASA). Zij mochten dit beest/ deze beesten dus 

niet overmoedig slachten. Dit heeft weer te maken met de ASAH, de fokkers. Dit is waar 

CHAY, het geheim van het horen en gehoorzamen, ligt en speelt (ook : spot). Het is dus de 

taak van de ASAH om de BEHEMOTH ook door spot te ontmaskeren. Zij die slaaf geworden 

zijn van de grote moeder voeren dan hun spel op om met BEHEMOTH op een strategische 

manier af te rekenen, namelijk door de zondepaal. Zij worstelen met hem, maar laten zich niet 

verleiden om hem voortijdig af te maken. Dit gebeurt allemaal op de plaats van de wilde 

beesten in de grondteksten. In het Aramees : Waar de HAYEWTA spelen, de zoomorfischen 

(BEHEMAH, de wilde voormens). De BEHEMAH jaagt dus op de BEHEMOTH.  

  

Er mag niet geofferd worden buiten de ASAH (de Levitische fokkerij) om. 

  

Suw werd de Taurus. 

  

De runderjacht, buffeljacht, bizonjacht, bevond zich in het centrum. Dit is de hoofdjacht, waar 

alles om draait en alles op uitloopt. Dit is de TAURUS, Suw. In Mithraisme stond de 

runderjacht centraal, maar dit werd later afgedekt door de christelijke zon, Jezus. 

  

Suw, Assur, Taurus, is in het centrum van de Levitische Zodiak als de buffeljacht. Dit teken 

dooft de zon uit, en verandert het in een buffelvacht. 

  

J-ESAU-S, JE-SU-S, JE-SUW-S, draagt nog steeds dit centrum in zich. ESAU kon nooit 

weggekapt worden. Het was diefstal, maar de eigenaar bleef gewoon erin gecodeerd. 



  

In Suw, het Taurus teken, werd de buffeljacht gestart.  

  

De Suw is een Orions priesterschap. 

  

Dit priesterschap is niet losgekoppeld van de jacht. Zij die niet jagen kunnen geen priesters 

worden. Dit is ook niet losgekoppeld van de heilige slavernij. Zij die niet tot de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij zijn gekomen kunnen geen priesters worden. Daarom is 

priester geen accuraat woord. Priesters die zich afzonderen om zich helemaal op de 

offerdienst te richten zijn niet in Suw als ze niet jagen. Het gaat om jachtpriesterschap. Zo zijn 

er ook veehouders en slagers, maar die moeten ook verbonden zijn aan de jacht. Het volk was 

een jachtsvolk. Er waren bepaalde elementen die iedereen moest hebben. 

  

Het woordje 'priester' komt van pater, petrus, de vader-rots. Aries, het lam, is eraan 

verbonden, als P-ries-ter, P-aries-ter, wat betekent 'Petrus het Lam'. Jezus leidt tot de pater, tot 

Petrus, de priester, het lam. Dit is een groot zegel wat verbroken moet worden. Levieten zijn 

tent-slaven die ook verbonden zijn aan de jacht. Hierin moet alles overgaan. Ook het zegel 

van de ark moet verbroken worden. Dit zijn traditionele items die van cultuur tot cultuur 

werden overgedragen als politieke control devices, om de hersenen van de mens in de greep te 

houden. De ark kwam al voor in het Oude Egypte. Oorspronkelijk waren het doodskisten, en 

had het te maken met doden-aanbidding. De ark was één van de grootste afgoden van het 

gevallen volk.  

  

In het Hebreeuws wordt het woordje 'shaphat' vertaald als rechter, maar het betekent slager en 

tormentor, als de brenger van het oordeel. Het is de brenger van straf en tucht. De slager is 

een hele hoge Levitische bediening. De slager heeft de rechterlijke illuminati bediening 

overwonnen. 

  

Titus betekent verpleger en assistent in de grondtekst. Titus is de teknon van Paulos, wat een 

verdoemd kind betekent, kind van de verdoemenis, en in de wortels betekent het de eeuwige 

verdoemenis zelf, de straf, de kastijding, als een assistent. Ook is de teknon een verslaving. 

Titus is de Griekse vorm van de checed. Hier is nogal veel om te doen. De duivel kan niet 

leven zonder de Titus. 

  

In het OT staat de stam Gad voor de eeuwige verdoemenis, de eeuwige tucht en discipline, 

wat oorspronkelijk het loon was voor de heiligen. Het was een hele eer om in te kunnen gaan 

tot de eeuwige verdoemenis, tot checed, de stam Gad. Hier kon men namelijk het Benjamin 



merkteken ontvangen, het merkteken van de heilige slavernij, wat in het NT de verhouding 

Titus – Timotheus is, de eeuwige verdoemenis, de eeuwige kastijding, die tot eeuwige 

gehoorzaamheid leidt, eeuwige overgave en toewijding, in de eeuwige slavernij tot de grote 

moeder. Daarom is Titus – Timotheus zo'n groot sieraad, en een voorhangsel wat verscheurd 

moet worden. 

  

Aser is in de diepte van Gad en Benjamin, als de vruchtbaarheids-slavernij, de mechanismes 

daarvan. De illuminati maakte daar een karikatuur van in monarch mind control, royal mind 

control, in de zogeheten MK Ultra, genaamd de BETAS, die geprogrammeerde, 

getraumatiseerde, sex-slaven zijn voor de NWO. Zij zijn een soort van psychologische rituele 

slachtoffers voor het sterken van deze pilaren. BETAS worden niet alleen direct gecreeerd, 

maar ook indirect, op afstand, via de beinvloeding door de media, door de educatie, door 

straling, door bio-gassen die het zenuwstelsel aantasten en manipuleren, en door hekserij en 

voodoo. Religie is één van de grootste wapens hierin, maar ook het medische systeem is wat 

hiervoor gebruikt wordt. 

  

Assur is een anagram van Aser, en die werd door de bijbel, een onderdeel van MK-Ultra 

buzz-woorden, gedemoniseerd. Assur is verbonden aan de runderjacht, en behoort dus ook tot 

de Aser-stam. Assur werd bestempeld als de boom der kennis, en de poort der verdoemden, 

en zo raakte Aser steeds meer op de achtergrond. Ook de Europese Asir is een anagram en 

verzegeling van de stam Aser. De Asir waren de goden van Odin. Zij waren oorlogszuchtige, 

heersende, hemelgoden. Ook de stam Aser had heersers en vechtslaven. De stam Aser stond 

ook voor warriors. 

  

In India waren zij de Asura's, ook als demonen bestempeld. Ook heeft dit verbintenis met de 

Azteken en hun rituelen. 

  

Juist door deze manipulaties van de illuminati om de vruchtbaarheidsgeheimen van Aser 

verborgen te houden, kwam er de nadruk op SU, SUW, als in A-SU-RA, AS-SU-R, en kwam 

de Ezau mythe tot leven. Hierin was nog veel van het oorspronkelijke ASER in terug te 

vinden, maar later werd dat nog meer bedekt door de JE-SU-S mythe. SU was altijd een 

belangrijk pad terug, maar ook dit zegel moet verbroken worden uiteindelijk, om volledig 

terug te keren tot de ASER stam. SU zal vallen. 

  

SU droeg veel van ASER in zich, maar was door de illuminati ontwikkeld om ASER af te 

dekken. En daar ging weer een nieuwe laag overheen, en dat was JE-SU-S. De Suwitische 

Gnosis zal uiteindelijk dus met SU zelf afrekenen, met deze valse meester. Dit heeft dus 

uiteindelijk allemaal te maken met de gnosis van Aser. Religieuze en zelfs profetische 

syndromen hebben te maken met THETA-programmering binnen de MK ULTRA. MK 

ULTRA is een verzamelnaam voor wat de politiek aan mind control heeft opgebouwd in de 



loop der tijden. Telkens weer komen dezelfde patronen terug, alsof het een verhaal verteld. 

Dit heeft niets meer met mensen te maken, maar met aliens achter de mensen, die hun mind 

control technieken gebruiken om de mensheid over te nemen. Dit is een gevecht tegen de 

klok. Niemand heeft hier echt vat op, en we zijn dan ook compleet afhankelijk aan de evolutie 

van het Orionse contact met de hersenen van de mensheid die hiermee zal afrekenen. MK 

Ultra is een sluier. THETA programmering laat mensen engelen zien, demonen, visioenen, 

dromen, en laat hen in de waan leven dat zij het bij het rechte eind hebben, allemaal om chaos 

te creeeren, zodat de NWO kan toeslaan. Natuurlijk is hierin niet aan de condities voldaan. De 

dieptes van de heilige gebondenheid en de heilige slavernij, die vereist dat alle sociale iconen 

worden afgelegd, worden niet geleerd. Het is meer ego tegen ego. 

  

Zo komen we dus tot de conclusie dat religieuze stromingen zoals de derde golf, Toronto en 

de algehele charismatische beweging onderdelen zijn van Theta programmering binnen het 

MK Ultra Project van de illuminati voor de NWO. Religieuze fanaten zijn MK Ultra THETA 

slaven binnen de NWO. Zij worden ook weer gebruikt om andere slaven te programmeren. 

Wij moeten allemaal loskomen van THETA programmering. Jezus was een uitvinding van 

MK Ultra THETA. Jezus was altijd de kroon op THETA programmering. Zowel Theta als 

Beta zijn letters uit het Griekse alfabet, terugwijzende op het Griekse wereldrijk, wat altijd het 

loodzware fundament was voor het Romeinse wereldrijk. Nogmaals : wij hebben niet met 

mensen te maken, maar met boze geesten. Het wapen hiertegen is het leren te begrijpen, en 

kennis te verkrijgen over deze dingen. De gnosis zal ontraveld worden. 

  

Zoals gezegd : het alziende oog is stekeblind, en zal zijn eigen ondergang bewerken. 

  

Hoe haakt theta programmering zich vast ? Daar hebben ze omega programmering voor, 

intimidatie en chantage, zoals de bedreigingen van de eeuwige verdoemenis, het gaan naar de 

hel, maar ook veroorzaakt omega zelf-pijniging. Als je afwijkt van de theta programmering, 

dan komt omega direct in actie om je terug te fluiten met elk middel nodig om je vast te zetten 

in angst en pijn, zodat je daardoor splijt, en gehoorzaamt. Vooral voor kinderen, die vaak een 

verstand hebben zo fragiel als een eierdop, is het heel moeilijk om hieraan te ontkomen, en 

zelfs vele ouderen kunnen niet tegen deze arrogante demoon op. Omega is een demoon die 

van generatie tot generatie wordt overgedragen als een jagend alarm met ingebouwde 

pijniging, om mensen te dwingen tot overgave aan theta, om zo de vaste hand van religieuze 

mind-control te verzekeren in doelmatigheid en overwinning. Het zijn oorlogs-strategieen. 

  

De gevangen genomen kinderen worden opgevoed als kindsoldaten, in kinderarbeid, voor 

deze arrogante Omega demon, aanbeden door illuminati en MK Ultra als de perfecte slaaf 

programmeur, een voor lange tijd goed bewaard geheim van de elite. De Omega demon is een 

alarm op zich. Alleen de Gnosis kan bevrijden, dus men moet blijven groeien in hogere 

gnosis. 

  



De Omega demoon creeerde Mercurius als een zegel, als een sluier, en programmeert mensen 

ook door Mercurius, als een soort beveiligings-laag waarachter hij schuilt. Daarom, om 

Mercurius, Sepra, Petrus, te kunnen verslaan, moeten wij de Omega demoon verslaan die deze 

sluier heeft gecreeerd als een afleiding, als de rode doek van de stierenvechter. Daarom komt 

er nogal wat bij kijken voordat we Sepra daadwerkelijk kunnen verslaan. In Betelgeuse zijn 

alle bronnen te vinden van de vele satanische uitvindingen om ons heen, de webben van 

illusies. Alles vindt zijn oorsprong in Orion, en wel in Betelgeuse. Daarom moet alles in 

Betelgeuse doorvertaald worden. Mercurius is het zegel op RONAU. RONAU is straling van 

Betelgeuse waarin Omega zich heeft kunnen ontwikkelen. 

  

Theta zelf komt van Venus, JOM, Jezus. Dit is de klagende ster, wat het symbool is van valse 

religie. Omega werkt door Mercurius, Petrus, als een gevangenis-alarm. Weer zien we hier de 

samenwerking tussen Jezus (theta) en Petrus (omega) in het maken van christelijke robotten. 

Omega is het hart van Sepra, Mercurius. Zij die dit te slim af zijn geweest worden 

aangevallen door een andere agent, namelijk GAMMA, wat in MK Ultra bekend staat als 

disinformatie. GAMMA is ook een mercuriale kracht, en een letter in het Griekse alphabet, 

zoals omega, theta en beta. 

  

SCHER is Betelgeuse straling waarin Venus, Jezus, THETA, zich heeft kunnen ontwikkelen. 

Ook BETA, sex-slavernij, komt van Venus. Venusische, Luciferiaanse, oftewel Jezusiaanse 

sexuele energie wordt gebruikt om de NWO te bouwen. THETA is hierin nauwverbonden aan 

BETA. Ook BETA heeft zich dus in Betlegeusische SCHER ontwikkeld. THETA slaven 

worden dan geprogrammeerd door alpha om hen materialistisch te maken, om hen over 

andere slaven aan te stellen. Alpha wordt in MK Ultra ook gebruikt om sport-idolen te 

creeeren. Het geeft de illusie van superioriteit, wat natuurlijk belachelijk is, maar omdat alpha 

nauw samen werkt met omega wordt dit vaak heel serieus genomen, en wint dit vele slaven. 

Alpha geeft slaven de illusie dat ze een gebied hebben verworven, dat ze iets gewonnen 

hebben, en geeft hen de ruimte om te heersen, en zo van hun minderwaardigheids-complex af 

te komen, wat voor hen een leuk cadeautje is. Alpha werkt veel met omkoperijen en bedrog, 

en is daardoor een machtig fundament van het hedendaagse zakenleven. Alpha krijgt veel 

voor elkaar wanneer omega macht verliest. Deze demonen houden elkaar in stand. Alpha is 

verbonden aan de Jupiter-ster. Jupiter is het zegel op het Betelgeusische KALIDIK. 

  

Verdere Betelgeusische bronnen achter de planeten : 

  

VENNE – achter Rigil Kent 

SCHAPEL – achter Saturnus 

  



Saturnus is waar DELTA doorheen werkt, de militaire oproep, leger-personaliteiten. Ook dit 

is een MK Ultra project. DELTA workt gebruikt door de Illuminati om perfecte soldaten te 

creeeren. Delta staat voor algehele gehoorzaamheid, het opvolgen van ordes zonder gedachtes 

of aarzeling. DELTAS zijn ook huurmoordenaars, assassins. Deltas zijn doelgericht, immuun 

tegen afleiding. Het is het concentratie-vermogen van de illuminati in een slaaf. Onder de 

bedreigingen van Omega worden kinderen al van jongs af aan geprogrammeerd als vecht-

slaven voor Jezus Christus, die ook niet terugdeinzen om elkaar de hersenen in te rammen. Zo 

worden jonge tovenaars opgeleid door oudere tovenaars. De bijbel en Jezus maakt het zo dat 

ze de gnosis en de grote moeder niet kennen, en zo groeien ze moederloos op, zonder de 

kracht om wedergeboren te worden in de moederschoot van de gnosis. DELTA is een heel 

tragisch en treurig verhaal. Wanneer er een delta wordt gecreeerd joelt de illuminati, vooral 

wanneer de delta zogenaamd is ingedaald, en de persoon schaakmat is gezet door delta. 

DELTAS worden tegen elkaar opgezet als kemphanen, zodat het geld zal binnenrollen. 

KASSA ! Het zijn bloed-spelen, en bloed verkoopt. Dan nog een beetje BETA als de 

slagroom. Men moet deze stromen leren onderscheiden. 

  

De Bijbel is opgezet door MK Ultra. Alle personages zijn codes voor mind-programming. 

EDOM, oftewel ESAU, staat in MK Ultra voor : Electronic Dissolution Of Memory, ook wel 

'Missing Time' genoemd, het deleten van herinneringen in het bewustzijn. Daarom moet het 

zegel van Esau verbroken worden in de verdere stappen van de gnosis. Wij moeten afrekenen 

met de bedriegelijke leegtes van de illuminati, en komen tot de leegtes van de Grote Moeder, 

die veel dieper gaan. X is een code voor de leegte van de Grote Moeder. Door X verslaan wij 

Edom, Esau. J-ESAU-S is een dief die de gnosis probeert te stelen. ESAU is een geheugen-

vreter. 

  

Zoals gezegd is het juist de Gnosis die alle voorhangsels en sluiers van DISINFORMATIE 

zoals het christendom heeft gecreeerd om Haarzelf veilig te stellen. Het zijn valstrikken. De 

Jezus-leugenaar is opgesteld om de Grote Moeder veilig te stellen, zodat Zij een schuilplaats 

heeft. Jezus kwam om de bozen van Haar af te leiden, om de bedriegers om de tuin te leiden. 

Jezus kwam om de bedriegers te bedriegen, de misleiders te misleiden. Jezus is daarom geen 

bron van authentieke informatie. Jezus is de rattenvanger van Hamelen om de leugenaars tot 

de rots te leiden. De 'Pied Piper' die mensen naar de hel leidt. 

  

Ook de Grote Moeder heeft haar eigen mind control, om MK Ultra te overwinnen. Alleen de 

heiligen krijgen access. X staat voor honger en leegte. T staat voor disinformatie (bijbel, 

Jezus, heilige geest). Wij moeten dus tot de conclusie komen dat de grote moeder de 

illuminati heeft gecreeerd om haarzelf veilig te stellen, om de gnosis te bewaken. Die 

wachters moeten wij verslaan, en daarin kan Zij zien of wij het waard zijn, of wij haar 

kinderen zijn. Alleen haar kinderen zullen deze wachters verslaan. O staat voor de gnostiek, 

de nieuwe religie, de ketenen van het hogere bewustzijn. O is het tegenantwoord op theta. O 

gebruikt dus T als een wapen en beveiliging. Wij moeten disinformatie overwinnen en juist 

komen tot de diepere esoterische betekenis. Disinformatie draagt de code van de waarheid in 

zich, die dus alleen bestemd is voor de heiligen, de overwinnaars, zij die overwonnen zijn 

door de grote moeder. De leugen is het raadsel van de waarheid. Een sluier of voorhangsel 



wordt alleen op de tijd van de grote moeder weggehaald. Ook is een sluier soms het teken van 

oordeel. De Grote Moeder geeft vele hardnekkigen over aan hun leugens. Het geloof in Jezus 

kwam veelal als een straf. Zij zijn geketend voor de ondergang. Het geloof in Jezus Christus 

was het oordeel op een tuchteloos volk, op de afgeweken Israelieten. Zij volgden Lucifer na. 

Ook werd hierdoor het OT misvertaald vanuit het Aramees. Zo onstond de duivelse god 

Yahweh. Ook dit was een oordeel. 

  

Wij moeten dus terugkeren tot de oorspronkelijke Aramees-Levitische grondslagen. Hierin 

moeten wij afrekenen met EDOM. 

  

De grote moeder heeft een weelderige wilde taal, als een oerwoud vol wilde en gevaarlijke 

beesten, waar we onze weg in moeten zien te vinden. 

  

Wanneer wij Omega hebben verslagen komen wij tot de grote M, de vreze van de Gnosis, van 

de grote moeder, haar dreigen en intimidatie, wat dus het tegenovergestelde is van de Omega. 

De Omega moet scheuren, opdat wij geheel tot de grote M kunnen komen. Alle planeten die 

we om ons heenzien, zoals Jupiter, Saturnus, Venus, en Mercurius, zijn in de diepte 

Betelgeusische demonen of gewoon de sluiers daarvan. Als men deze geesten niet verslaat zal 

men door deze geesten geprogrammeerd blijven worden, en zo niet tot de grote Moeder 

komen. Het is van levensbelang deze geesten te verslaan, zodat de aarde vrij kan komen in de 

diepere duisternissen van Orion, in het hart van Orion, oftewel in Betelgeuse. In Betelgeuse 

vindt alles zijn plaats, wordt alles doorvertaald, als men maar de zegels blijft verbreken. 

  

De J is dan de totale heilige slavernij om Delta te verslaan. Delta kan als een driehoek komen 

of een roofvogel. Delta is een heersende vorst binnen MK Ultra, maar als deze verslagen is 

zijn er nog veel hogere heersers-geesten die verslagen moeten worden. 

  

Het verbreken van het Ezau zegel is zwaar. De Jezus geest is al kwaad wanneer mensen tot de 

Suwitische gnosis komen, eigenlijk switchen van Jezus naar Ezau, maar toch is Ezau ook een 

belangrijke schuilplaats van Jezus, en heeft Jezus hierin zijn wortels. Ezau is namelijk een 

vaders-kind, net zoals Jezus. Ezau is een groot en diep verborgen fundament voor de 

mannelijke suprematie, wat voort werd gezet in het hele Jezus gebeuren. Daarom zal de 

woede van de Jezus geest, JOM, nog wel groter worden als men dit fundament aanvalt. Dat 

wil niet zeggen dat het Yaakob-zegel niet verbroken hoeft te worden. 

  

Ezau is ook belangrijk voor de Jezus cultus in de zin dat het mensen hun rechten ontneemt 

door hen het rode leugensap van Jakob laat kopen, oftewel het bloed van Jezus. Hierdoor is 



Ezau een belangrijk element in het hele Jezus gebeuren : J-EZAU-S, waardoor Delta de mens 

kan overnemen. 

  

Ook 'Daniel in de Leeuwenkuil' is een verschrikkelijk zegel wat verbroken moet worden. In 

Betelgeuze Mythe SERET is een soort David figuur, die gevangen word genomen door 

Amazonnen in het Amazone rijk. Hij wordt in een zwijnenkuil geworpen waar hij moet 

strijden tegen roof-varkens. Deze verwonden hem zeer. Dan wordt hij uit de zwijnenkuil 

gehesen en wordt verder door het rechtssysteem gegeseld. De zwijnenkuil is een traditioneel 

item wat telkens weer terugkomt in Amazone mythe. Het is een middel om een gevangene of 

slaaf te verzwakken. Ook is het een test middel. Vaak werden kinderen erin geworpen als een 

rijpings-ritueel, te worden tot volwassenen. Niet elk kind overleefde dit, daarom was het een 

gevreesde test. De Betelgeuzische zwijnen hadden hoorns. Zij konden groeien tot enorme 

afmetingen, waarbij ze niet onder deden voor de buffel. Daniel in de leeuwenkuil was er om 

dit allemaal te verzegelen, het gehele zwijnengevecht, zodat de zwijn Jezus hierin een 

schuilplaats had. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Verbreking Van Het Grote David Zegel En De Openbaring Van Het Nieuwe 

Israel 

  

Jezus kwam om de geinitieerde te leiden tot een hogere, verborgen Christus, die alleen 

bestemd was voor ingewijden, als de illuminati elite die de MK Ultra knoppen bedienden. 

Deze verborgen Christus was de PATER in de grondtekst, de PETRUS, PETER, wat altijd 

simpel werd vertaald in VADER. PETRUS, PETER, was de rots van de gemeente, de paus. 

PE-TER-US, oftewel PE-THOR-US, waarbij Thor connecties heeft met TAURUS, de rund, 

ook als de runderjager. T-HOR is de Germaanse vorm van HOR-US, maar dan met het kruis, 

de TAU/ TAV, oftewel de T, ervoor, als een hoge, verborgen, mystieke Christus-figuur, waar 

Jezus de uitgezifte ingewijden naartoe wil leiden. THOR was opgevoed door de twee 

bliksemgeesten, Vingir en Hlora, die de swastika vormden, het teken van Thor. Hierdoor 

kwam Hitler aan de macht, en hierdoor is MK Ultra zo krachtig. De TR, ThoR, is een 

machtige schakel in pe-TR-us-Mercurius, in het hele economische communicatie-systeem van 

de Romeinen. Daarom moet THOR, HORUS, RYAN, uitgeschakeld worden willen we 

SEPRA, PeTRus-Mercurius platleggen. Thor stond in de Germaanse mythologie bekend als 

de runderslager, en de elite wilde dit alleen laten gebeuren door de hoogste ingewijden, omdat 

het rund stond voor de mannelijke suprematie. Dit mocht dus niet verkeerd gaan, anders zou 

de gehele patriarchie instorten. Daarom is de strijd tegen Petrus een hogere strijd na de strijd 

tegen Jezus, als tegen een hogere, verborgen Jezus of Christus. 

  



Let ook op de Orionse uitgangen in deze namen : hor-US, jez-US, petr-US, US betekenende 

plastic, speelgoed, product, in het Orions. Dit komt ook weer terug in de United States, de US. 

Omgedraaid is dit SU, Ezau, die zijn rechten verkocht voor een kommetje rode soep, als een 

beeld van het bloed van Christus. Je gaat eraan als je dit bloed tot je neemt, en wordt in bezit 

genomen door MK Ultra, door de elite binnen de illuminati. Ezau is de runderjager en 

runderslager van het Oude Testament die verborgen wordt gehouden. Hier buigen de hogere 

machten binnen de illuminati voor neer, als voor THOR en PE-THOR-US. Ook in de 

Germaanse mythologie is Thor een roodbaardige, net zoals Ezau wordt beschreven als de 

rode. Ezau dronk het bloed van PETRUS, de verborgen god, oftewel het bloed van Mercurius. 

Dit is de heilige graal van de illuminati. Zij krijgen macht over mannen, en kunnen hen 

neerzetten zoals zij dat willen. Dit betekent in diepte 'het komen tot de vader'.  

  

Daarom is het Ezau mysterie belangrijk, omdat het achter het mysterie van Jezus ligt, dat wat 

verborgen gehouden dient te worden. In het poetische deel van het EE wordt het ook ineens 

duidelijk hoe belangrijk Ezau is. 

  

In een passage genaamd 'het holle', of 'het lege' staat : 

 

'Een zevenkoppige oranje draak genaamd Jezus, dragende zeven kronen, vaart in het eerste 

zilveren boek van de jaguar, om brieven te eten en paarse foto's uit het boek. 

 

Een zevenkoppige oranje slang genaamd Ezau, dragende zeven puntige hoeden, vist de bruine 

warme schoenen uit het tweede zilveren boek van de jaguar. 

 

Ze zijn alle koningen van de dageraad, koningen van de oranje morgenster. 

 

Het derde zilveren boek van de jaguar is alles wat na de grote witte oorlog overblijft.' 

  

Er is een grote en belangrijke link tussen Jezus en Ezau. Ezau is een belangrijke schuilplaats 

van de illuminati. Het is een oerleegte waar zij in schuilen. Die leegte houdt echter een 

grotere, diepere leegte verborgen, namelijk die van ASER. 

  

Na lang zwemmen in de zee van Ezau moet je aankomen aan de kusten van ASER, bloederige 

stranden. Hier liggen veel verslagen monsters, ook zeemonsters, zeedraken. Jezus ligt hier 

bloedend aan de kust, en ook Ezau. Zij worden beiden beschreven als monsters in het EE. 

Ezau is een belangrijke schakel in de Jezus Samenzwering. Hier kan niemand omheen. Om 

hogerop te komen moet dit mysterie opgelost worden. Het pad van de gnosis gaat hier dwars 

doorheen. In de zee van Ezau moet men het opnemen tegen Ezau zelf, de zevenkoppige oranje 

slang uit het EE. Hij heeft de fundamenten gestolen, oftewel de schoenen. Niemand kan 

zomaar even aan Ezau ontkomen. Neen. Het raadsel moet opgelost worden. Twee van de 

hoogste bloedlijnen van de illuminatie, twee dynastieen, dragen dit raadsel in hen. Ezau is het 



rode kind, koppig, eigendraads, zoals Thor, het kind van bloed, als een schakel van pe-THOR-

us. Hiervan is ROTHSCHILD een anagram, als het rode kind, of rode schild, als de kom van 

het rode sap. ROCKEFELLER, die ook staat voor de piramide met het alziende oog van 

HORUS, is de 'man van de rots', de 'rotsenveller' of 'rotsenslager', wat te maken heeft met 

Petrus, de rots van de illuminati, en met Mithras. Dit is allemaal opgeborgen in EZAU. 

EDOM is een machtige machine binnen de illuminati om geheugens te resetten, geheel te 

wissen, en vandaaruit te veranderen. 

  

Het verhaal van Jakob en Ezau is wat de meeste kinderen van gelovige ouders wel kennen. 

Sterker nog : Velen van hen worden ermee doodgegooid sinds geboorte. Een christelijk kind 

groeit gewoonlijks op met dit verhaal van de strijdende broeders, maar er schuilt een duistere 

werkelijkheid achter dit verhaal. Ziet u, het is een verhaal wat MK Ultra, Monarch Mind 

Control, gebruikt om kinderen met DELTA te programmeren, om hen tot gladiatoren van de 

illuminati te maken. Dit is goed voor de groei van de economie. Hier is een markt in. DELTA 

programmeert veel dezelfde hoofd-waarden in kinderen, maar laat de lagere waarden 

verschillen, zodat er gevechten ontstaan tussen broeders. Ziet u, de overeenkomsten in 

programmering schept familie, schept vriendschap tussen mens en kind, en schept veiligheid. 

Ook schept het huwelijks-banden. De duivel heeft er een genot in wanneer lagere waarden 

dan verschillen, en dat er op den duur langzaam gevechten ontstaan die in scheiding uitlopen. 

Hier draaien de markten op. Het is een gat in de markt. De piramide schema's van de 

illuminatie, de hierarchieen worden zo gevoed en versterkt. 

  

EZAU is de Oud-Testamentische Petrus, de macht van Mercurius, oftewel SEPRA, maar dat 

niet alleen. JAKOB is dezelfde macht. Het is een gespleten persoonlijkheid, als een 

gladiatoren-implantaat, waardoor de illuminati 'verdeelt en heerst'. JAKOB, de hielenlichter, 

heeft precies dezelfde betekenis als Mercurius, namelijk oplichten. Het verhaal van Jakob en 

Ezau is één van de grootste voorbeelden van oplichting aller tijden. Het is een kroonstuk in 

DELTA programmering binnen MK Ultra. Deze reus moet vallen, en is een grote 

ontmaskering van SEPRA, waar deze serie aan gewijd is. 

  

Jakob en Ezau zijn twee slangen die om de ruggegraat van elk kind zijn, om hen te 

programmeren met DELTA, om van hen totale slaven te maken. Het kind wordt zo tegen 

zichzelf en anderen opgezet om het in een bepaalde positie te brengen om de illuminati te 

dienen. Hierin maakt de illuminati gebruik van GAMMA, oftewel disinformatie, leugen. 

Zoals we zagen is Ezau in het EE een zevenkoppige slang. Petrus en Mercurius zijn andere 

koppen van hem. 

  

Het rode sap van Ezau loopt weer parallel aan het bloed van de Hydra wat Herculus doodde. 

De Hydra kun je vergelijken met Rebekkah, de moeder van Jakob en Ezau. Zij betekent : 

valstrik-maker in de grondtekst. Isaac is dezelfde macht, de Hydra, en betekent 'speelgoed-

maker' in de wortel-tekst, 'maker van US' in het Orions, oftewel van producten. De Hydra 

exploiteerde in het hele Jakob en Ezau verhaal. Rebekka-Hydra is de macht achter Moeder 



Maria. Zij is de grote bazin van de Jakob-Ezau arena, de opwekker van DELTA. De naam van 

deze sluwe macht is RAMABAC ook met links naar Bacchus. 

  

RAMABAC bestuurt en organiseert dus het mercuriale. Daarboven zit dus het hele Johannes-

Cerberus systeem. Daarboven zit het systeem van Serapis-Noach-Thomas, oftewel PARIN. 

  

Jakob en Ezau = Petrus-Mercurius = Sepra 

Isaac en Rebekkah = Hydra-Proserpina-Juno = Ramabac 

Sarah en Abraham = Johannes-Cerberus = Jakin, Jacint 

Noach = Thomas-Serapis = Parin 

  

Johannes-Cerberus is de wachter van de hel, als een gevangenis-bewaker, wat ook de 

betekenis van Sarah is in de grondtekst. 

  

Ezau is een wilde geest die mensen neerjaagt, ook door angst, door omega-programmatie, 

intimidatie, eeuwige hel, chantage, allemaal om de mens te laten buigen voor het christendom 

en de illuminati. Het is een jagende reus die zich niet zomaar laat afschrikken, als een 

onderdeel van de Mercurius-chip, de Petrus-code. Deze geest kan zomaar omswitchen naar de 

Jakob-module, tot het paaien, zoetvooisen, dwepen, en omkopen van de gevangenen, om hen 

dieper mee te slepen in het hele Jezus gebeuren. Er worden complimenten gegeven, en gaven, 

om de gevangenschap te bezegelen, en om de gevangenen kalm te maken, en zelfs tevreden. 

Zo worden de jachtstrofeeen opgesteld. De reus Ezau rent en jaagt, en Jakob haalt ze binnen, 

en stopt hen vol met drugs, met het rode sap, het bloed van Jezus, om zo alle weerstand lam te 

leggen, zoals de nazi's in WWII deden door fluor. Natuurlijk geeft dit allerlei complicaties, en 

dat moet ook, want zij worden tot gladiatoren van de illuminati, levende schilden, zelfmoord-

bommen. Een leven telt niet voor de illuminati. Het gaat allemaal om de gevestigde belangen. 

Er is geen tederheid in deze jacht, alleen maar exploitatie, bloedlust en geldlust. 

  

Er was een man die het leven niet meer aankon, en hij rende het bos in waar hij een jong hert 

zag. Het jonge hert rende niet van hem weg, en de man begon op het beest uit te huilen. 'Is de 

liefde dan gevaarlijk ?' vroeg de man, die een gebroken hart had. 'Ja, heel gevaarlijk,' zei het 

hert. 'Het brengt depressie en lijden, waardoor je nog dieper afglijdt. Deze drug heeft vele 

bijwerkingen zoals dit. Daarom ben je zo in de vernieling. Drugs verwoest je leven. Je moet 

opgroeien en komen tot de hogere kennis, een ruimer bewustzijn, en dit niet allemaal door 

liefde op slot laten zetten, want dan leef je maar in een heel eng en nauw wereldje. Hogere 

kennis brengt je tot de tederheid, wat veel dieper gaat dan de verblindende liefde.' De man 

keek het jonge hert aan met grote ogen, verbaasd dat het beest terug sprak. 'Kom, ik kan je 



meenemen naar een nieuwe wereld,' zei het jonge hert. Het dier leidde de man over een rivier, 

waar nog meer sprekende herten waren aan de overkant. De man werd duizelig en viel neer, 

terwijl de herten hem toespraken over de gnosis. Hij moest zijn oude leven en denkbeelden 

afleggen. 'Wie kan ik nog vertrouwen ?' snikte de man. 

  

'Ga met niemand te diep,' zeiden de herten. 'Raak alles lichtelijk aan, want dit zijn maar 

verdraaide schaduwen van de gnosis. Je moet het allemaal loslaten om de ware gnosis te 

winnen. Laat je door niemand opsluiten, laat niemand je je vrijheid ontnemen door je 

helemaal voor hen op te eisen. Mensen grijpen te vroeg en te snel naar de dingen om hen 

heen, en missen zo de gnosis. Zij kiezen voor de verdraaide reflecties van de gnosis, de echo 

van de gnosis die vals geworden is in de wind. Zij grijpen het materiele, en worden zo 

cheaters. Zo groeien zij vast en kunnen de gnosis niet meer verstaan. Zij komen niet dichter 

bij de gnosis, maar nemen genoegen met de beelden die mensen van de gnosis hebben 

gemaakt. Deze beelden liegen, bedriegen en verstrikken. Deze beelden komen in plaats van de 

gnosis. De begeertes van de mensen maken hen stuk.' De man stond op, bedankte de herten, 

en ging terug naar waar hij woonde als een veranderd mens. De herten bleven telepatisch tot 

hem spreken : 'Ga niet te diep in het materiele, raak alles lichtelijk aan, om zo het totaal-

plaatje van de gnosis te ontvangen.' Zij bewaakten zijn hoofd, en het leek wel alsof er elke 

dag meer herten bijkwamen. 

  

Jezus was de laatste van de oude zonne-goden, die kwam om al die oude mysterieen af te 

dekken, zodat de iluminati naar hartelust daaruit kon scheppen zonder dat al te veel mensen 

hiervan wisten. De oude mysterieen waren voor de elite, en Jezus werd opgesteld als een 

afleider. Veel mensen denken dat Jezus typisch iets van het NT is, maar al in het OT kwam 

Jezus uitvoerig in de grondtekst voor als Yeshuwah, wat vaak gewoon in redding werd 

vertaald, terwijl het ook overwinning betekent. Alleen al in de Psalmen komt het tientallen 

malen voor, en in Psalm 144 zegt David uiteindelijk dat God Yeshuwah aan de koningen 

geeft, wat ook letterlijk gebeurt is in het NT. Telkens weer in de Psalmen wordt Yeshuwah 

besproken als de bron van David waarnaar hij verlangt, en in Psalm 74 wordt God beschreven 

als de oude Koning die Yeshuwah in het binnenste van de aarde heeft gecreeerd. JES staat 

voor suiker in het Orions, het sap van luiheid wat de gnosis laat dichtgroeien. Hieruit kwam 

het giftige, kunstmatige bloed uit voort. Jezus wordt in Openbaring 22 beschreven als 'de 

wortel van David'. David kwam voort uit JES, uit goedkope, luie overwinning door suiker, de 

uitdover van de gnosis. 

  

Wat voor beelden krijg je als je aan David denkt ? Wat voor geuren ruik je ? Hij kwam aan de 

macht omdat het volk erom vroeg. Het volk wilde een koning, ook al waarschuwde God hen 

dat de koning tienden van hen zou nemen. Het volk wilde een middelaar, iemand die hen tot 

de overwinning, tot Yeshuwah, zou leiden. Het volk wilde bedrogen worden door de snelle 

weg van suiker, door JES. 

  

David roofde en verborg veel van de gnosis.  



  

Openbaring 22 

  

16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben 

de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. 

  

Hier wordt DAVID de blinkende morgenster genoemd. Velen lezen hier overheen, en denken 

dat er alleen staat dat Jezus de blinkende morgenster is. Jezus zegt : “Ik ben de wortel en het 

geslacht van “David, de blinkende morgenster”. We hebben hier dus met een veel diepere 

lucifer te maken, een verborgen lucifer. 

  

2 Petrus 1 

  

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel, er acht op te 

geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster (Lucifer in het Latijn en in de Vulgata) opgaat in uw harten. 

  

In diepte gaat dit over David, de verborgen vleesgeworden morgenster van het OT, de OT 

Koning der Joden. In de grondteksten wordt hij beschreven als de Messias. Aan hem werd de 

Yeshuwah gegeven. In de grondtekst van Openbaring 22 staat niet alleen dat Jezus de wortel 

van David is, maar ook het nageslacht van David. DAVID is dus ook de wortel van Jezus, van 

YESHUWAH, JESUS. David betekent 'geliefde', wat komt van Dowd [Dode], wat liefde 

betekent, tekens, aandenkings-tekens van kussen en strelingen, zoete beminningen, met 

wortels in 'koken', 'to boil', met verwijzingen naar de zon. David was een oude suiker-god van 

de zon, de wortel van Jes-us, van Yes-huwah, oftewel, hij is de JES, de suiker, gekomen 

omdat het volk de gnosis niet wilde. Hij kwam met zijn vlammend zwaard om de gnosis af te 

sluiten en te verbergen. 

  

In de Grieks-Romeinse mythe komen we deze diepere, verborgen Lucifer tegen als Phaeton, 

die in zijn hoogmoed wilde bewijzen dat hij een zonnegod was, en zo de zonnewagen van zijn 

vader, Helios, nam. De paarden sloegen op hol, omdat ze merkten dat iemand anders hen 

bereed. Ze scheurden langs de aarde, waardoor de woestijnen ontstonden. Zeus, oftewel 

Jupiter, wierp hierdoor Phaeton uit de hemel. Zeus-Jupiter durfde de zonnewagen zelf nooit te 

berijden. Zeus-Jupiter is in de Bijbelse esoterie Lucifer-Jezus. Het is dus Jezus die Phaeton, de 

Grieks-Romeinse David, uit de hemel wierp, omdat hij er niet tegenop kon. David is een 

diepere Lucifer die juist ook weer door Jezus verborgen werd gehouden. Phaeton is in deze 

mythe dezelfde als Helios, maar slechts een ander deel. Hij is niet alleen de zoon van Helios, 



maar ook van Apollo. Apollo is een ander deel van hem. In het hindoe geloof is hij Surya, de 

zonnegod op de zonnewagen. De val van Phaeton is gecodeerd in de val van David. Dit loopt 

parallel. Voor het christendom blijft de troon van David een belangrijk item waarop Jezus zal 

zitten. Jezus zit op de Orionse JES-demoon, maar dit is meer een code voor dat DAVID de 

macht heeft over Jezus, en dat Jezus is opgesloten in zijn troon. Dit wordt ook weergegeven 

door JOM in de heks van Hans en Grietje, waar zij leefde, opgesloten zat, in een snoephuisje, 

wat zij ook gebruikte om anderen in het verderf mee te sleuren, maar liever gezegd het 

snoephuisje gebruikte JOM om dit te doen. DAVID is het snoephuisje, de zoete suiker god 

van Orion. De illuminati wil ons hiermee vetmesten om zo de gnosis te doven. 

  

Kleine Lucifer (Jezus) moest Grote Lucifer (David) verbergen, als een afleider. Zo kon de 

illuminati hun gradenstelsel inpassen. Nu, toen kleine Lucifer viel, kwam deze als Jezus 'tot 

de aarde', in de vorm van geschriften. Toen grote Lucifer viel kwam deze opzetten als Paulus 

in het NT. David is dus Paulus, dezelfde demonische geest, en Paulus werd verantwoordelijk 

voor het neerzetten van Jezus op grote schaal en in detail, zodat hij zich daarachter kon 

verbergen. Voor ingewijden is Paulus een grote illuminati god. Juist door deze openbaring 

komt de Paulus-demoon, een zwarte joker, goed in beeld, en wordt de jacht op deze geest 

geopend. De Davids-buffel wordt hierin verborgen gehouden, maar is dezelfde geest, die 

zichzelf opgespleten heeft. 

  

De troon van David waarop Jezus zou tronen kwam in de vorm van de brieven van Paulus, die 

vol waren van gnosis, maar dan geroofd en verdraaid, en de diepere lagen werden eronder 

verborgen. Dit portaal moet verbroken worden. 

  

Het volk wilde een koning. Ze wilden de patriarchie, de mannelijke suprematie niet 

verbreken. Daarom kozen ze voor Saul en daarna David. David was hun god. Ze wilden een 

Messias. Ze wilden niet de jacht aangaan op de buffel-demoon. Zo werden Gad en Aser, de 

jachts-stammen, verborgen. De gnosis van Gad werd geroofd, en onder David uitgestald en 

verdraaid. Het volk nam niet van het buffelbloed, waar Aser voor stond. Aser is de wortel van 

Gad, de diepte van Gad. Gad moet hersteld worden door het verslaan van de Davids-demoon. 

Het buffelbloed is belangrijk in de strijd tegen suiker. De brieven van Paulus waren opgesteld 

als het snoephuisje waarin kinderen verstrikt werden om geofferd te worden aan Jom, de 

Jezus-demoon. Het geheim van David was diep binnenin. 

  

De stammen beelden het pad uit tot de leegte om hieraan te ontkomen. David moest dit pad 

verborgen houden. Als eerste is het belangrijk om als een kind te worden, te komen tot de 

RUBEN-stam. Het kind moet leren komen tot Judah, leren hongeren, leren vasten. Dit heeft te 

maken met de varkensjacht, het overwinnen van hebzucht. JUDAH staat voor het 

varkensbloed. Zonder dit varkensbloed is er geen weg tot de leegte. Issaschar staat voor het 

piercen, de leegte, en het jachtsmaal. Dit begint in de kippenjacht, wat het overwinnen van 

overmoed betekent, en loopt over in de bokkenjacht, wat betekent van het letterlijke komen 

tot het symbolische. Dit leidt tot Gad, de voorbereidende slacht, het offeren der eerstelingen, 



wat overgaat in de buffeljacht, ASER, wat de dieptes van Gad is. ASER is de wortels van 

GAD. ASER is het centrum van de Levitische Zodiak, het buffelbloed, waaruit alle schepping 

is voortgekomen, en deze overwinning betekent van genade overgaan tot loon, oftewel het 

persoonlijk goedmaken met de grote moeder en niet meer cheaten, bedriegen. 

  

JUDAH loopt over in NAPHTALI, het vissen, het overgaan tot slavernij, Benjamin. Naphtali 

staat voor draaien, het decoderen en openen, het begrijpen en rangschikken. Het maakt de 

combinaties. Het is een heel communicatie systeem. Manasse staat voor de heilige slaap. 

Zebulun komt van ZABAL, rondmaken, cyclus, inwoning maken, oftewel het Cukkah feest, 

het feest van de rondtrekkende jagerstent. 

  

Ren de wildernis in, ren de buitenlucht in, en verlaat alle grote reclame borden van de stad 

waarmee ze je dag en nacht programmeren. Leg al je kleren en wapenrustingen af, en duik in 

het water van de wildernis. Zwem rivieren over, en kom tot de dieptes van de wildernis. Blijf 

niet staan. Ook als je een tent ergens hebt opgezet, wees nomadisch, reis na een tijdje weer 

verder, want ze zijn op jacht. De nomadische tent is de CUKKAH. Er was ook het feest van 

de CUKKAH van de Israelieten, wat oorspronkelijk het feest was van het meenemen van de 

CUKKAH naar een ander gebied om het daar op te zetten. Dit is een belangrijk feest wat 

herinnert aan het belang van loslaten en opnieuw beginnen, om zo geen prooi te worden van 

de vijand die achter je jaagt. De Israelieten moesten zich voortdurend vernieuwen. Dit feest 

wordt ook wel loofhuttenfeest genoemd, of Sukkot. Het herinnert de Israelieten dat alles 

slechts een tijdelijk onderkomen is. 

  

Zonder Zebulun, Zabal, oftewel het Cukkah-feest, is er geen weg tot de leegte. 

  

1.     Ruben 

2.     Judah 

3.     Naphtali 

4.     Benjamin 

5.     Manasse 

6.     Zebulun 

7.     Levi 

8.     Issaschar 

9.     Gad 

10.  Aser 

  



Dit is het nieuwe Israel. Is-Ra-El betekent de overwinning over Ra (Egypte) en El (Yahweh), 

oftewel 'de overwinning over god'. IS is een woord voor overwinning in het Orions. 

  

Het christendom functioneert als de Borg : iedereen zal geassimileerd worden. Jezus is hierin 

de Borg trigger, als de vishaak. Maar dan zal het ritje steeds dieper in de misleiding gaan. Het 

christendom is een grote Borg matrix waarin alles gesmolten wordt om deel te worden van de 

Borg. 

  

De tien stammen van Israel vormen een orakel om te ontkomen aan de Borg Jezus en de Borg 

David die door Borg Jezus verborgen wordt gehouden. In Aser komen we uit op het centrum, 

waar de buffeljacht begint, om de geest van mannelijke suprematie te overwinnen. Door 

GAD, het pinksterfeest, het offeren van de eerstelingen, oftewel het voorbereidingsfeest op de 

buffeljacht, komen we hier. ASER is als een dieper Pasen waarin we tot de wortels komen, tot 

een diepere gewaarwording door de jacht en de jachtsworsteling. In dit gevecht kunnen we 

gewond raken door de prooi, maar dit is om visioenen op te wekken. Zo komt er een dieper 

contact tussen de jager en de prooi, en tapt de jager informatie af. De prooi geeft heel veel van 

zichzelf weg door aan te vallen. GAD en ASER zijn een diepere Urim en Thummim. 

  

Waar ook het EE over spreekt is dat er een gigantische Christus ligt opgeborgen in het OT, 

namelijk David. Deze macht, David Christus, houdt zich schuil achter Jezus Christus. 

  

Openbaring 22 

  

16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben 

de wortel en het geslacht van “David, de blinkende morgenster”.  

  

Morgenster heeft zijn wortels in 'ornis', vogel, kip, haan. Ook is David in de grondtekst van 

dit vers de wortel van Jezus. Een soortgelijk vers vinden we in Jesaja 14 : 

  

29 Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel 

der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. 30 

En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen; 

uw wortel daarentegen zal Ik door den honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. 31 

Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij zijt gesmolten, gij gans Palestina! want van het noorden 

komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. 32 Wat zal men dan antwoorden 



den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een 

toevlucht daarin hebben zouden. 

  

Het spreekt over een slangensoort in het paradijs. Deze slangensoort was voor de zondeval 

een wezen dat kon vliegen, een basilisk, de wortel van de slang. Na de zondeval moest de 

slang op zijn buik voortgaan. De vrucht van deze fabelachtige basilisk zal een vurige 

vliegende draak zijn. In de KJV wordt dit gewoon vertaald als vurige vliegende slang, maar in 

de grondtekst is dit allemaal veel meer. In de grondtekst wordt de vrucht besproken door het 

woordje 'saraph', en dat zijn wezens met zes vleugels, zes handen en zes stemmen, drie keer 

zes, 666. Het is een bepaalde engelen-orde genaamd de serafs of de serafim, en dat kan dus 

niet alleen maar vertaald worden als vliegende slangen of draken. 

  

In Egypte waren deze wezens verbonden aan wijsheid en genezing, en in diepte betekent het 

woord 'saraph' branden. Wie 'wijsheid' heeft berekent het getal van het beest, staat er in 

openbaring. Dit getal van de serafs werd op de rechterhand of op het voorhoofd gegeven. 

Terug te komen op de wijsheid : Dat is een symbool van Salomo. Zijn jaarlijke goud-oogst 

had het getal 666, en zijn troon had het getal 666 in het OT. In de diepte staat dit voor David, 

de wortel van Salomo. 

  

David is de morgenster, de gevleugelde. Ook betekent het oprichting, erectie en overwinning, 

onverwoestbaar staan, in de wortels, als de gevleugelde slang. In de Azteekse mythologie is 

dit Quetzalcoatl, de vliegende slang, die voor wijsheid staat, en die ook staat voor de 

wederkomende Azteekse Christus. Dit is de diepere 666, die dus David is. Juist het Westen 

kon voor deze verborgenheden staan, als de dieptes van het paradijs, waar deze machten zich 

hadden neergezet als wachters. De Maya's noemen deze macht Kukulkan. 

  

Vanuit het serafim fundament wordt het nu bekeken, als de vliegende slang, het verheerlijkte 

medicijn van Mozes, wat hij in de woestijn aanreikte aan hen die door vurige slangen waren 

gebeten. 

  

Numeri 21 

  

4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der 

Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. 5 En het volk 

sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, 

opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze 

ziel walgt over dit zeer lichte brood. 6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, 

die beten het volk; en er stierf veel volks van Israel. 7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en 



zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; 

bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. 8 En 

de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal 

geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 9 En Mozes maakte een 

koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag 

hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. 

  

In de grondtekst zijn deze vurige slangen weer 'saraph', serafs, oftewel de wezens met zes 

vleugels, zes handen en zes stemmen, en die kwamen tot het volk vanwege het geklaag en het 

afwijzen van de tucht, de armoe en de honger. In de grondtekst staat er ook letterlijk dat 

Mozes een seraf moest maken, een vliegende slang, dus in werkelijkheid werd het volk ook 

aangevallen door vliegende slangen. Mozes maakte de seraf, de slang met de zes vleugels, van 

koper, maar in de diepte van de grondtekst zien we ook dat het om een sterke betovering gaat, 

die in wezen op een reeks van ervaringen wijst. Het koper is in de grondtekst ook voet-

ketenen voor slaven en gevangenen, als een beeld van de tucht als een restrictie. Van dit koper 

maakte hij het wezen, en volgens de grondtekst was dit wezen ook in staat doden op te 

wekken. Het volk dat wilde blijven leven ging door de aandacht op dit wezen, dit symbool, te 

richten, binnen in een slavernij tot dit wezen, een gevangenschap, die ook voor hun 

bescherming zou staan. Ze werden onder een koning gezet. Het volk kwam onder een 

krachtige betovering, de 666 van Mozes, als een heenwijzing en terugwijzing naar David, die 

de westerse bijbelvertalers verborgen hebben gehouden. Wel is het volop gemanifesteerd in 

het Azteekse en Mayaanse volk, en heeft David zichzelf aan hen betoond als de vliegende 

slang, om het volk te ketenen. 

  

Het merkteken van Mozes daalde zo in hun harten als een verbond met de wet. Juist in de 

diepte van de grondtekst, wat zo angstvallig door bijbelvertalers werd achtergehouden, wordt 

dit gemanifesteerd. In de grondtekst zien we de diepere, oudere NACHASH van Mozes 

opgericht worden, als het raadsel van 666. 

  

De 'koperen' vliegende slang van Mozes was een valse gebondenheid, in de Geest, in Septus. 

De slang is een symbool van die keten. Dat deze vliegt is een symbool van het branden, het 

gesteld worden onder de zonnegod. Het Davidische medicijn van Mozes is vandaag nog 

steeds werkende in de hekserijen van het medische systeem, om de mens onder controle te 

krijgen en te houden. Hierdoor vinden grootscheeps de operaties door aliens plaats om de 

mensen genetisch en biologisch aan te passen aan allerlei boosaardige alien-culturen. Aliens 

hebben een dokters-hand nodig. Hier werken zij doorheen, en daardoor krijgen zij toegang om 

mensen te ontvoeren en te opereren, om hen klaar te maken voor de NWO.  

  

Jezus was gebonden in de Heilige Geest, en was daarom verbonden aan de macht van de 

serafim, om onder Quetzalcoatl gesteld te worden. Quetzalcoatl, de vliegende slang, is een 

binder in de Geest. Deze manifesteerde zich in de Bijbel dus als David, de morgenster, en 

Paulus. David is de god van Amerika, wat zich ook door het mormonisme manifesteerd. 



Wijsheid betekent in de grondteksten ook oorlogs-kunde, wat verbonden is aan het getal 666, 

ook als een belangrijke eigenschap van David, als strateeg. De mens werd door de 666 in het 

leger van David opgenomen. 

  

Het volk wilde een koning, ondanks alle waarschuwingen dat ze dan hun tienden zouden 

verliezen aan deze koning, het tiende deel van hun gnosis. Dit maakte David een grote bron 

van geroofde gnosis, een zegel en tunnel waar wij doorheen moesten om tot de verloren 

gnosis te komen. David had alle stammen afgetapt. Hij had hun geheugen geroofd. 

  

1 Samuel 8 

  

6 Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed 

tot de HEER, 7 maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze 

je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. 

  

8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben 

mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9 Geef dus 

gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die 

aan het koningschap verbonden zijn.’ 

10 Samuel vertelde alles wat de HEER had gezegd aan het volk, dat om een koning vroeg. 

11 Toen zei hij: ‘Dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn:  

  

Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn 

persoonlijke escorte, 12 of ze aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. 

Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en 

strijdwagens laten maken.  

  

13 Uw dochters zal hij u afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bakken. 

14 Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen 

aan zijn hovelingen. 15 Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende 

deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven.  

  

16 Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor 

zichzelf te laten werken, en ook uw ezels. 17 Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel 



opeisen en ook uzelf zult hem moeten dienen. 18 En wanneer u dan de HEER te hulp roept 

tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren.’  

  

19 Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: ‘Nee, we willen een koning en 

anders niet! 20 Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een 

koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.’  

  

21 Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de HEER. 22 Toen 

zei de HEER tegen Samuel: ‘Geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan.’ 

En Samuel zei tegen de Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren.  

  

Hier zien we dus afschuwelijke dingen. Hij zou hun zonen en dochters afnemen, en de beste 

slaven en slavinnen, naast de vruchtbaarste plekken, en van de oogst en het vee zou hij een 

tiende deel opeisen, van de fokkerij wat nog overgebleven was. Waarom zijn die tienden altijd 

zo belangrijk in het christendom ? Het laat zien dat David, de koning, heerst. Tienden 

betekent verwaandheid, verbeelding, pretentie in de worteltekst, voornamelijk wanneer het 

aankomt op rijkdom. Daarom azen de christelijke leiders zo vaak op de tienden. De verloren 

stammen worden beheert en verborgen gehouden door David. Ook zien we dat in principe 

iedereen een slaaf zou worden van David. 'En ook uzelf zult hem moeten dienen.' 

  

'Iedereen werd slaaf.' Iedereen werd geketend, door de Quetzalquotl, de vliegende slang, de 

ketenen van de koperen slang. Iedereen werd toen door deze koning, Xipe Totec, gevild. Wij 

werden tot kledingstukken. 

  

Deze erfenis ging over op koning Salomo, als zijn troon, de 666. Dit is de afschuwelijke 

werkelijkheid rondom het getal 666. Dit getal is juist het getal van het christendom. Ze 

waarschuwen ervoor, maar ze zijn het zelf. 'Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje 

heet.' David houdt zich hierachter veilig verborgen. Hij troont in het beste deel van het 

paradijs, in het Westen. De Jezus machine, de Jezus borg, is zijn grote wachter waardoor 

iedereen geassimileerd wordt. 

  

Als we de Davids geest hebben overwonnen zal de stammen-gnosis zich overvloeiend 

manifesteren. 

  

  



  

  

Hoofdstuk 3. De Verbreking Van Het Stammen Zegel en de Jezus Triggers 

  

Openbaring 5 

  

5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel 

Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.  

  

De duisternis van dit vers is onpeilbaar. In de grondtekst staat 'Judas', die de wortel van David 

is. De boekrol is een boek, het Woord, oftewel Jezus Christus. Judas verbrak de zeven zegels 

van Jezus Christus, om zo Jezus Christus te openen, wat resulteerde in de verschijning van 

Jezus Christus, het groot worden van Jezus Christus. Dit was het ware werk van Judas. Jezus 

werd zo populair door Judas, omdat Judas deze zegels verbrak, en zonder Judas was er nooit 

een opstanding geweest. 

  

Judas, oftewel Juda, staat voor de grote genade-demoon. Je wordt zo volkomen afhankelijk 

gemaakt aan genade, wat heel erg verlammend kan werken, en wat angst opwekt, want je 

weet nooit waar je aan toe bent. Zo draagt Judas, Juda, je dan tot Jezus Christus. Dit is de 

duistere werkelijkheid van dit vers. Jezus kwam om de gnosis te verzegelen, juist doordat 

Jezus werd ontzegeld. Er worden hier dus helemaal geen zegels verbroken, maar de gnosis 

werd verborgen en afgeschermd. Dat is het bedriegelijke van dit vers. 

  

Met betrekking tot Juda was er een droom van een duister gebouw waar op een afgelegen plek 

een houten wand was die aan één kant een beetje los zat, waardoor je in een donker, 

verborgen deel kwam. Daar was een gang die leidde tot de geheime plaats van Juda, een soort 

spook. In de droom kwam Juda's hand, een zwarte handschoen tevoorschijn vanuit die plaats, 

en al een deel van zijn zwarte gewaad. Hij had ook een kap op, maar het meest duidelijk 

zichtbaar was de zwarte handschoen. Het wekte enorme vrees op, maar uiteindelijk toen er in 

de droom naar die plaats was toegegaan bleek het maar een klein jongetje te zijn. Maar dit 

was dus wel een demoon, en niet zo'n kleintje ook. Deze demoon zorgde voor de 

wisselwerking tussen genade en angst, om de mensen zo te binden tot Jezus Christus. Dit is 

dus ook wat Judas heeft gedaan. Het staat voor hetzelfde. Deze demoon kon ook in allerlei 

soorten spinnen veranderen. 

  



We gaan nu hele duistere dingen bespreken. Duistere dingen die zich achter de hof van Eden 

verscholen houden. 

  

Genesis 30 

  

14 Toen Ruben in de dagen van de tarweoogst naar buiten ging, vond hij op het veld 

liefdesappelen, die hij aan zijn moeder Lea bracht. En Rachel zeide tot Lea: Geef mij toch 

enige van de liefdesappelen van uw zoon. 15 Maar zij zeide tot haar: Is het niet genoeg, dat 

gij mijn man genomen hebt? En nu ook nog de liefdesappelen van mijn zoon nemen? Rachel 

zeide: Daarom mag hij vannacht bij u liggen voor de liefdesappelen van uw zoon. 16 Toen 

Jakob des avonds uit het veld kwam, ging Lea hem tegemoet, en zeide: Kom bij mij, want ik 

heb u eerlijk gehuurd voor de liefdesappelen van mijn zoon. Daarom lag hij die nacht bij haar. 

  

Deze liefdesappelen zijn 'duwday' [dudahe], als een anagram voor Juda, de wortel van David. 

Dit komt van Dowd [Dode] wat ook het wortel-woord van David is, en wat tekens van zoete 

beminningen betekent. Juda is de wortel van zowel David als Jezus. Lea won Jakob niet voor 

zich, maar kocht Jakob door deze liefdesappelen als geld. Door deze appelen werd Jakob tot 

een slaaf. Deze appelen staan voor liefde, genade, en daardoor de vrees van genade, als de 

snelle weg naar success, maar het is het vergif van bedrog, wat ook in het paradijs plaatsvond. 

Ruben regelde dit handeltje, waardoor hij ook de macht is achter de slang. Juda is de macht 

achter de vrucht, en Adam en Eva zijn de toehappers. Na het toehappen werden ze tot Jezus 

Christus geleid, kwamen zij onder de macht van Leviathan, JOM. Deze appelen waren zoet 

als het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje. Genade zou hen snel grootmaken. Maar 

het was een valstrik. Adam en Eva moesten als voorbeeld dienen voor een hebzuchtige 

samenleving. Toe maar, bijt maar. Zij waren de Hans en Grietje van de Bijbel. 

  

Dit verhaal loopt parallel met het verhaal wat achter de schermen gebeurde van de hof van 

Eden zoals opgetekend in het EE : 

Efatas 

1. Op de godenberg schiep God de engelen, op de berg van Eeden, waar hij als eerste 

de behemoth schiep, die later van de Heere zou afvallen. 2. Zo schiep Hij ook de 

morgensterren waaronder ook lucifer was, de zoon des dageraads. 3. Ook schiep hij de 

zonen Gods, de aartsengelen, zoals Michael, Raphael, Gabriel, Uriel, en ook Jupitaster 

die later van de Heere zou afvallen en satan zou heten. 4. Ook schiep God de cherubs 

zoals Linjaser en Belial die later van de Heere zou afvallen. 5. Verder schiep God de 

seraphs zoals Latou en ook de Leviathan die later van de Heere zou afvallen. En de 

Heere bekleedde hen met kostbare edelstenen op de berg der goden, en de Heere gaf 

hen woningen in de zee. 6. En de Heere zag dat het goed was, en zegende dat deel van 

de hemelen en het engelen paradijs. 7. En de Heere plantte bomen op de berg der 

goden, en de engelen mochten van die allen eten, maar er was één boom waarvan de 



Heere hen had verboden te eten. 8. En die boom was genaamd de boom der zonde. 

Maar Jupitaster wandelde eens voorbij de boom der zonde, en wist wat de Heere over 

de boom had gezegd. 9. Nu was daar een slang genaamd de Virtus, en de slang richtte 

zich tot Jupitaster. 'God wil niet dat je van deze boom eet,' sprak de slang, 'want dan 

zult gij worden als Hem.' 10. De slang nu was een verborgen schepsel van ongekende 

schoonheid en mysterie, en Jupitaster werd gevuld met een begeerte meer van de slang 

te weten. 11. 'God weet wel dat uw ogen geopend zullen worden wanneer gij van de 

boom eet, daarom heeft Hij het verboden.' 12. En Jupitaster begeerde van de boom te 

eten, daar hij had geluisterd naar de slang. En Jupitaster hoorde het gekrijs van 

engelen die zagen hoe dicht hij bij de slang en de boom was gekomen, maar andere 

engelen kwamen ook dichterbij. 13. En Jupitaster begeerde te zijn als God, met 

geopende ogen, en hij begeerde een hogere troon, tot het bevredigen van zijn trots. 14. 

En hij zag hoe de boom der zonde een lust was, en hoe de slang naar hem lonkte. En 

Jupitaster nam van de zwarte vrucht, at, en gaf een deel aan Klajafus, een andere 

engel, die het dichtste bij hem stond, en ook begeerde van de vrucht te eten. 15. Toen 

gaf hij een ander deel aan Dismef, een tweede engel, en toen een deel aan Esjaf, een 

derde. Vervolgens gaf hij een deel aan Kwammahas, en als laatste aan Dimhikstel. 16. 

Toen was er een luid gekrijs in de hemelen, en omdat zij van de Saktakus hadden 

gegeten, de vervloekte vrucht, werden zij en hun legioenen uit de hemelen gejaagd 

door de Engelen des Heeren die hun Heer getrouw waren gebleven. 17. En de Heere 

vernam alles wat er was gebeurd, en Hij liet twee engelen opstellen om de weg tot de 

boom des hemels te bewaken, opdat de gevallen engelen niet zouden wederkeren tot 

de hemelen. En zo viel er op één dag één derde van de engelen.  

18. En de Heere stelde de engel Efatas aan om het boek des hemels te bewaken waarin 

alle engelen beschreven stonden, en op die dag werden er velen uit het boek des 

hemels gewist. 19. En de Heere stelde Efatas aan tot een nieuw begin der hemelen. En 

de Heere richtte zich tot de Virtus, maakte hem lang en dun, en wierp hem in het stof, 

waar hij werd tot een paal. En de Heere zwoer dat Hij elke engel die zou zondigen aan 

deze paal zou spietsen. 20. En de Heere richtte vervolgens de paal op, en maakte de 

paal tot een schrik voor alle engelen. En die dag viel er een grote vrees op de engelen, 

en zij dienden de Heere. Vanaf die dag werd Jupitaster Satan genoemd. 

  

De Virtus is de macht achter de slang, oftewel de slang achter de slang, oftewel Ruben. Dit is 

het appel-verhaal achter het appel-verhaal, wat over de voorafgaande engelen-val ging op de 

berg van Eden. Juda was de zwarte vrucht, de Saktakus. Dit straalde ook weer door in het 

Adam en Eva verhaal. Het was de liefdes-appel, het verschrikkelijk giftige zoete suiker-zaad 

van de slang. 

Lea staat voor hoererij, door cheaten, door junk, oftewel door prulletjes, de liefde kopen of 

verkopen, en waardoor er familie-banden ontstaan, de bloedlijnen van hoererij, waar ook Levi 

voor staat. Weer hebben we hier te maken met een dubbel-demoon, die zich dus manifesteerd 

als meerdere bijbel-personages. 

Deuteronomium 33 

24 Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en 

hij dope zijn voet in olie. 25 IJzer en koper mogen uw grendels zijn, uw sterkte moge zijn als 

uw levensduur. 



Voet is regel, de voet of wortel van de serafim, oftewel de wortel van de 666, de wortel van 

David. Mozes was degene die de koperen serafim oprees in de woestijn, en hij 

vertegenwoordigde de wortel van 666 dus. Mozes staat dus gelijk aan Aser. Deze wortel 

wordt gedoopt in olie, shemen, wat ook medicijnen betekent. De wortel, de voet, oftewel 

regel, komt van ragal, wat wassen betekent (met de voeten), wassers, en ook staat het voor 

spionage en vermommingen. Ook staat het voor reizen. Ragal is ook een anagram van Rachel 

[Raghal, Rakal], wat ook reizen in de wortels betekent. Hier is ook de illuminati 

samenzwering gebouwd om iedereen aan de medicijnen te krijgen, oftewel onder hekserij. Zo 

kunnen aliens vermomd de mensheid overnemen. Dit gaat dus door de ASER-Mozes-Rachel 

demoon.  

Leah betekent in de wortels ongeduldig (La'ah), die dus is verbonden aan Levi, als Leah-Levi. 

Juist hierdoor ontstaat bedrog. 

Al met al hebben we hier te maken met een vals loon-systeem wanneer het op de stammen 

aankomt, en dit is nauwverbonden met de genade-leer. Door deze stammen-schijf wordt deze 

zware hekserij in werking gesteld. 

De wortels van David gaan heel diep. Voordat David regeerde, voor Saul, waren er de 

richters. Samuel was de laatste richter, die de macht overdroeg aan David, aan een 

koningshuis, na Saul. 

Samuel-Zebulun-Job is de diepe schatkamer die zich onder het koninkrijk van David 

schuilhoudt. 

Gad-Simson is een andere diepe schatkamer. Hier hebben we het over een grotere Simson dan 

de Simson in de Petrus-pilaar van Mercurius.  

Issaschar-Gideon is een andere diepe richterlijke schatkamer, en weer een andere is Naphtali-

Jefta. 

Adam en Eva zijn natuurlijk een machtige illuminati trigger, waardoor iedereen die tot het 

christendom komt zijn eigen Adam of Eva identiteit krijgt, waardoor de gnosis je verboden 

wordt, en wanneer je het aanraakt je een zware straf krijgt. Je wordt in het zwarte gat 

geworpen, om zo ten prooi te vallen, gevoerd te worden, aan de richterlijke monsters die zich 

onder het huis van David bevinden. Zij besturen David als een pop. Toen Simson de leeuw 

overwon, was dit een teken dat hij de macht had over David. Zodra je tot het christendom 

komt, komt de Adam-Eva demoon in je als een start-signaal. Je groeit dan op in een christelijk 

'paradijs', maar niets is wat het lijkt. 

De pop David wordt tegen je gebruikt en rooft gnosis van je. Dit is dan je koning, maar daar 

schuilen nog wat machten achter die deze pop besturen. De richteren besturen deze machine. 

De Adam-Eva is het schok-implantaat, voor wanneer je van het pad afwijkt of probeert te 

ontsnappen, of wanneer je gnosis probeert te verkrijgen. Dit wordt direct afgestrafd. Het geeft 

je materiele Simson-kracht om je in de materiele matrix te houden, ver weg van de gnosis. Dit 

is een onderdeel van MK Ultra, wat door de eeuwen heen bekend stond als monarch mind 

control, langs de politieke weg. Al die verhalen zijn codes om je in de doos te krijgen. 

We moeten de diep demonische lijnen in de bijbel leren herkennen. 



Gad-Simson is nauw verbonden aan de Adam-Eva tot het inbrengen van consumerende 

spierkracht. Deze kracht werkt alleen door het consumeren, als een soort merkteken van het 

beest. Spierkracht consumeert telkens, om de leegte weg te houden. Spierkracht vreest de 

leegte, en zal altijd weer met smoesjes komen om eraan te kunnen ontlopen. Het is een 

leugenachtige kracht. 

Door Adam-Eva wordt je vetgemest om zo deel te zijn van het lichaam van Christus, wat 

geconsumeerd gaat worden, als brandstof van de illuminati. Dat is wat je bent in het 

christendom : een brandstof-cel voor een grote machine, in een groot systeem. Al deze 

archetypes zijn ervoor om je verstand in een lage frequentie te houden, in een soort slaap 

frequentie, waardoor ze je beter kunnen aftappen, zich tegoed kunnen doen aan je inhoud. 

Jezus leidt je tot de Vader, de pater, oftewel de Petrus voor ingewijden, als een meter om 

zieltjes te winnen voor de illuminati, voor de elite die uitverkoren zijn om het grote duivelse 

plan uit te voeren. Je wordt gemeten om te kijken in hoeverre je daartoe geschikt bent, en in 

hoeverre je daaraan wil meewerken, zodat je dieper ingewijd kunt worden in de duivelse 

geheimen. Deze wegen leiden tot koning David, en vandaaruit naar de stammen. 

Genesis 44 

1 En hij beval zijn huisbestuurder: Vul de zakken der mannen met koren, zoveel zij kunnen 

vervoeren, en leg ieders geld boven in zijn zak. 2 En mijn beker, de zilveren beker, moet gij 

boven in de zak van de jongste leggen met het geld voor zijn koren. En hij deed naar het 

woord, dat Jozef gesproken had. 3 Toen de morgen aanlichtte, liet men de mannen weggaan, 

met hun ezels. 4 Nauwelijks waren zij de stad uitgegaan, nog niet ver weg, of Jozef zeide tot 

zijn huisbestuurder: Maak u op, jaag die mannen achterna, en als gij hen ingehaald hebt, zeg 

dan tot hen: Waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? (Waarom hebt gij de zilveren beker 

gestolen?) 5 Is deze het niet, waaruit mijn heer drinkt en waarmede hij de toekomst pleegt te 

voorspellen? Gij hebt slecht gehandeld met dit te doen.  

  

6 Toen hij hen ingehaald had, sprak hij deze woorden tot hen. 7 En zij zeiden tot hem: 

Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Verre zij het van uw knechten zo iets te doen. 

8 Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaän tot u 

teruggebracht, en hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? 9 Degene 

van uw knechten, bij wie (de beker) gevonden wordt, moge sterven, en bovendien zullen wij 

mijn heer tot slaven zijn. 10 Daarop zeide hij: Welaan, het zij zoals gij gezegd hebt; degene, 

bij wie hij gevonden wordt, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan. 11 Toen 

haastte ieder van hen zich zijn zak af te laden op de grond, en ieder opende zijn zak. 12 En hij 

stelde een onderzoek in; hij begon bij de oudste en eindigde bij de jongste; en de beker werd 

gevonden in Benjamins zak. 

  

Dit is een gevaarlijke MK Ultra theta trigger, de Jozef-Benjamin trigger, ook wel 'De zilveren 

beker trigger' genoemd. Benjamin werd tot “slaaf” gemaakt door valse schuld. Dit is hoe het 

christendom werkt. Door schuldbelading trekt het christendom mensen binnen die zo slaaf 

worden door deze trigger van de zilveren beker. De zilveren beker wordt in een zak van 

iemand gelegd, en zo wordt deze een slaaf van Jozef en het christendom. Er worden een 

heleboel Benjamins hiervoor uitgekozen. Deze trigger is een implode van een hoge 



frequentie. Mensen raken het aan en worden krankzinnig, raken in paniek, want de schuld 

heeft hen aangevallen en vreet hen aan. Het is een roofdier, een jager. Zo ontvoerd deze geest 

mensen voor het christendom. Vrouwen worden vaak in plaats van Benjamin dan als een 

Bilha slavin gemaakt, en dat is ook om een moeder te worden voor het christendom, als een 

sex-slaaf en een vruchtbaarheids-slaaf, oftewel een baar-slaaf. Zij worden dan zo als lokaas 

opgesteld. 

  

In de Jozef-graden kunnen illuminati-slaven dan groeien tot een hogere positie in Egypte, en 

zo krijgen ze slaven onder zich, door duistere contracten. Ook Daniel wordt hiervoor gebruikt. 

Door Daniel worden er valse illuminati profeten gecreeerd, die gevormd worden in de 

leeuwenkuil, waar ze macht krijgen over David, de leeuw, waardoor ze grote oorlogen kunnen 

voeren. Dit allemaal om in hogere Daniel-graden terecht te komen voor een hogere positie in 

Babylon. Dit gebeurt door dromen en visioenen, in de illuminati slaap, de stam Manasse. De 

leeuwenkuil trigger is een belangrijke MK-Ultra trigger voor deze dingen, voornamelijk voor 

de uitverkorenen van de illuminati waarvoor hoge taken zijn weggelegd. Ook worden zij die 

gevaarlijk zijn voor de illuminati soms opgesloten door de leeuwenkuil trigger om hen te 

dwingen te worden als Daniel, anders worden ze verslonden door deze David-leeuwen. Dit is 

dus puur manipulatie en chantage om mensen te laten buigen voor de illuminati. De 

leeuwenkuil wordt ook gebruikt in delta programmatie waar een delta, een assassin, wordt 

uitgezonden om iemand te chanteren, en als dat niet lukt, dan moet de assassin een aanval 

doen, door middel van de leeuwenkuil. Het doelwit is alleen veilig in de Daniel trigger, als hij 

deze aanneemt, maar dat betekent dan wel dat de illuminati hem schaakmat heeft gezet. 

  

“Adam en Eva” is een straf-programma voor als je niet doet wat de illuminati zegt. Dit is op 

je gelegd, deze valse schuld, door de zilveren beker trigger, en dan is de reis door de 

leeuwenkuil de reis door het christendom als een slaaf. Dit is dus de samenwerking tussen 

Gad en Benjamin. 

  

Met Salomo was er een grote nieuwe start voor Israel vanwege zijn enorme rijkdom en zijn 

georganiseerde wijsheid, als een nieuw paradijs, de hangende tuinen. Hij is als Adam die 

hoereert met Eva. Hij is als de hoererende Simson. Hij draagt het geheim van de 666, van 66, 

het orakel van de 12 stammen, 6 + 6. Hij bedient de bijbel triggers door het raadsel van Gad. 

Hij draagt een zwarte kap met zwarte gewaden. Hij is wat het EE beschrijft als Adam 

wordende tot Safam. Salomo is in middeleeuwse mythe degene die 72 geesten in een koperen 

vat had opgesloten, oftewel 6 x (6 + 6), als de 666, wat ook weer verwijst naar de koperen 

slang van Mozes. Dit is het orakel van de 12 stammen (6 + 6). Dit zijn dus bijbel triggers die 

Salomo gebruikt om de mens in een christelijke hypnose te brengen. Ook in de Bijbel had 

Salomo een koperen vat, wat ook wel de 'koperen zee' werd genoemd, en wat gedragen werd 

door 12 runderen, als beeld van de 12 stammen (6 + 6). Hierin werden de 72 geesten, de 6 x 

(6 + 6), oftewel de 666, opgesloten. Zij werden gebruikt voor magische doeleinden, als 

slaven. 

  



De Samuel-Zebulun-Job staat voor Henoch, die in de illuminati zijn eigen taal heeft, het 

Henochiaans. Ook staat dit voor Elia en in het NT Johannes de Doper. Salomo sloot al deze 

geesten op in het koperen vat. De stam Gad had alle andere stammen onderworpen. Dit kwam 

ook naar voren in het boek Openbaring als het mes in de mond van Jezus, een vurige tong. Dit 

was dus de fysieke macht van Simson, die hij door de illuminati zou manifesteren. 

  

Gad : Simson-Adam-Eva-Salomo, de tong van Christus, het mes in zijn mond. Gad heeft de 

macht over de 666, over de stammen, door zijn Salomo natuur. De stammen zijn de wortels 

van David, de 666, die Salomo maakte tot zijn troon. Salomo overwon in die zin David. 

Salomo berijd het David-monster. Het koningschap ging over van David op Salomo. Gad is 

de vurige tong die alle andere tongen heeft overwonnen. 

  

De moeder van Gad is Zilpa. Zij staat ook voor een reeks geesten : Esther – Kain – Abel – 

Seth – Sadrak – Mesak – Abednego. Deze geest schijnt in drievoud te verschijnen, en heeft 

ook als naam de Drie-Eenheid. Deze geest komt ook als Aaron en Eli. 

  

Maria Magdalena is ook heel belangrijk voor de illuminati, want zij is de minnares van Jezus 

in de apocrieve geschriften. Zij heeft dus toegang tot de Jezus-puppet op een hele bijzondere 

manier, en daarom waardevol voor de illuminati. Zij zet de Jezus-triggers in werking. Dit zijn 

triggers die verborgen zitten in de verhalen van Jezus die door MK Ultra gebruikt worden. 'De 

wonderbaarlijke vermenigvuldiging' trigger gaat als volgt. De vissen en broden die gebroken 

worden waren een beeld van het lichaam van Jezus, de kerk, het geheel van MK Ultra slaven 

onder Jezus, en zo ontstaat er vermenigvuldiging, wordt er meer bijgevoegd tot het lichaam 

van Jezus. Dit staat voor vetmesting en zieltjes winnen door rituele satanische offering van 

gelovigen, het breken van de broden en de vissen. Deze trigger wordt ook genoemd : 'de 

wonderbaarlijke spijziging.' Hier is de kerk-groei op gebouwd. Mensen worden hier letterlijk 

voor vermoord. 

  

De 'opwekking van Lazarus' is een trigger van sexueel misbruik binnen MK Ultra, om het 

kind te laten splitsen, en om slaaf-alters op te wekken onder controle van de handler, een 

trigger om betas te creeeren dus, sex-slaven. 'De opwekking van het dochtertje van Jairus' is 

een soortgelijke trigger, maar ditmaal om assassins, deltas, te creeeren. Een 

verschijningsvorm van deze triggers is als vlinders. 

  

'Van water tot wijn' is een trigger van overmoed, ook van sexuele overmoed. Het is een 

trigger van enorme trots. Het is een geest met vele koppen, ook wel 'legioen' genoemd. Deze 

trigger wordt gebruikt om mensen die een gevaar vormen voor de illuminati 'gek' te noemen. 

Vaak wordt dit gebruikt door kerkelijk leiderschap om hun schaapjes te waarschuwen voor 

'een gek' die anders denkt dan hen. Het is een spottende geest die leugens gebruikt om een 

goede reputatie te schaden, gewoon vanwege jaloezie.  



  

De wonderbaarlijke visvangst trigger wordt gebruikt in de prosperity movement om financiele 

slaven te maken. Hierbij is het motief hebzucht. Een andere trigger die hier nauw mee 

samenwerkt is de 'Jezus die op het water loopt' trigger. Als ze niet genoeg betalen, dan zal hun 

Jezus door het water zakken, en zal alles wat ze doen falen. Bij deze trigger is het motief 

'angst'. 

  

De gelijkenis van de tien wijze maagden en tien dwaze maagden is een trigger voor omega, 

zelf-vernietiging en zelfmoord. 

  

De stammen werden ontworpen om de Amazone gebieden van Orion verborgen te houden, te 

verzegelen. De stammen waren allemaal gebaseerd op mannen. Septus liet de mannelijke 

suprematie zegevieren, en hier bovenop werden nog eens de verschrikkelijke Jezus-triggers 

als valstrikken geplaatst, om de stammen te verbergen en veilig te stellen. 

  

In het boek Yirmeyah zien we de doorbraak van Orion en de Amazones. Daarom is het boek 

Yirmeyah zo belangrijk. Deze gnosis was geroofd van de stam ASER, en daardoor was het 

boek Yirmeyah in oorsprong het boek ASER. Maar ook ASER had deze gnosis geroofd, 

namelijk van de Orionse Amazones. ASER bedekte en verborg de Amazone stam genaamd 

BADA, het Sranan Tongose woord voor druk maken en ergeren. Het Sranan Tongo is één van 

de talen van het Amazone gebied, wat ook veel in Suriname wordt gesproken. Het boek 

Yirmeyah is dus oorspronkelijk het boek BADA. De BADA zijn een stam binnen de ZUWR, 

de algehele naam voor Orionse Amazones in de grondtekst van het OT. De BADA draagt dus 

alle eigenschappen van ASER. 

  

In Yirmeyah, BADA 5:16 gaat het over dat er een verre stam en natie zal komen. De pijlkoker 

is in de diepte van de grondtekst de 'necromancer', dit staat voor doden-oproeper, contact 

hebben met de doden. Dit is een pijlkoker met instrumenten, als een open graf. De pijlen zijn 

dan het goddelijk zaad, de mayim. Dit verre volk wat komt is de GANBAR of GANBARA in 

het Aramees, wat 'de gewapenden' betekent. In vers 17 brengen zij de honger en de 

verwoesting. In vers 19 gaat het over dat de boosdoenes van het volk tot slaven worden 

gemaakt door de GANBARA die in ballingschap worden gedreven. In de grondtekst worden 

de boosdoeners van het volk dan gedreven tot de ZARIM en de ZUWR, wat vrouwen van 

verre landen betekent. De boosdoeners van het volk worden niet alleen tot slaven en ballingen 

gemaakt door de ZARIM en de ZUWR, maar ook moeten zij die vrouwen van de verre 

volkeren aanbidden. Wij hebben hier dus duidelijk te maken met vrouwelijke ordes uit de 

hogere hemelen die het afgevallen en afgedwaalde volk van God komen tuchtigen en straffen. 

De ballingschap vindt plaats in ERETS, de onderwereld. 

  



Vers 22 en verder laat zien dat zij van een verborgen plaats in de onderwereld komen, als een 

jagersvolk, naakt of halfnaakt. Zij komen in de grondteksten vanuit de heupen van de 

onderwereld, van de plaats waar het wapen is, van een zachte plaats of schacht, YAREK. 

  

GANBARA, waar de ZARIM en ZUWR vandaan komen, is in het Aramees Orion. Het is de 

reus, de jager, de bewapende. De ZARIM en de ZUWR zijn dus verre vrouwenstammen uit 

Orion. 

  

Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor Orion, wordt er een soort koorts uitgestort : 

de CHEMAH (7:20). De CHEMAH dient het volk weer terug te brengen tot de verlamdheid, 

de Heilige Rust. De CHEMAH is dus een belangrijk instrument, de heilige koorts, een heilige 

brug, om tot ontlediging te komen. 

  

Ook Yechezqel spreekt over de komst van de ZUWR, de Orionse Amazones. De gnosis van 

Yechezqel was geroofd van de Naphtali stam. Daarom heette het ook het boek van Naphtali. 

Maar ook Naphtali had deze gnosis geroofd, van een specifieke stam binnen de ZUWR, om 

deze stam verborgen en verzegeld te houden. Dit was de stam HONTI, wat in het Sranan 

Tongo's de jacht betekent. Het boek Yechezqel was dus oorspronkelijk het boek HONTI. 

  

In Yechezqel, HONTI 6 : 11 wordt het volk neergehaald door de scalpering, de honger en de 

koorts. 

: 14 Door het teken, YAD. 

  

7 : 21 Hun goden zullen gedreven worden in de handen van de ZUWR-stam, de verre 

vrouwen van Orion, als prooi. 

: 25 De oogst-grijper komt, Qephadah (Heeft een zwart-paarse kap op). Dit is de verwoester. 

  

8 : 16 Ze aanbidden een soort hagedis, zij aanbidden blond (geel) haar, het witte albino ras, 

gouden dingen, GELD in de Aramese grondtekst. Daarom rust de toorn van de Amazones op 

hen. 

  

Dan in hoofdstuk 9 gaat het over het merkteken TAV ontvangen door klagen, kermen en 

zuchten over deze gruwelen. In hoofdstuk 11 worden de prinsen van het volk overgeleverd 

aan de ZUWR-stam, de verre vrouwen van Orion. 



: 10 De scalpering. 

: 17 Het land Israel, het voorhoofd van steen, het centrum van geroofde wijsheid, zal aan het 

Amazone overblijfsel worden gegeven, het rode land, de verloren Amazone stammen zullen 

vergaderd worden. Dit is het teken van de leeuw. 

: 19 Hen zal een hart van vlees gegeven worden, het hart van BASAR (Aram.: BSAR, 

BESRA), van het mannelijk geslachtsdeel, als een bron. 

  

Het was belangrijk om terug te komen tot het zuivere teken, het zuivere vruchtbare deel, het 

besneden, paradijselijke deel. En dit moest ten diepste gebeuren. Dit had te maken met het feit 

dat het teken, het geslachtsdeel, de Amazone spreekbuis was. De voorhuid was de kap, het 

zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen door de zondeval. Het mes zou gebracht 

worden, HARBA, om die top eraf te snijden (Yechezqel, HONTI 3 : 22, 6 : 3). Dit zou 

gebeuren door de verre Amazone stam van Orion, de ZUWR (7 : 21). Velen zouden 

omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn. HARBA was eens geroofd door Mozes. Dit 

mes werd gebruikt voor scalpering EN de besnijdenis. Dit stond gelijk aan een oordeel 

gebracht door Amazones (ZUWR). Dit mes wordt ook in verband gebracht met de vrouw van 

Mozes, Zippora, de besnijdster, die dit geroofde mes gebruikte. Zij besneed haar zoon. 

  

In Micha 4 staat er dat alle lammen verzameld zullen worden tot een overblijfsel, zij die het 

teken hebben ontvangen van de door de Amazones gebrachte verlamdheid, het vruchtbare 

deel. Zij die ballingen zijn van de ZUWR, de verre vrouwen van Orion (de Amazone tucht). 

In Micha 4 en 5 worden de dochters opgeroepen om raiders te worden. In Jeremia 5 is de 

ZUWR een necromantische (vanuit de onderwereld) orakelse profetie, een verre tong, als de 

taal van Orion. 

  

In het NT lezen we dat de “prophetes” over de geesten van de profeten zijn aangesteld. 

Prophetes is het griekse woord voor de interpreteerder van orakels en verborgen dingen. 

ZUWR, de Orionse Amazone, is dus aangesteld over RUH, de demonische geest. ZUWR 

spreekt namelijk over de gebondenheid, de 'hoor en gehoorzaam' (SHAMA), de profetie. Het 

volk wilde vervuld zijn met de demonische geest, zodat ze nog zelf de controle zouden 

hebben en hun lusten bandeloos konden naleven, maar we moeten streven naar de Amazone 

gebondenheid. 

  

Het volk wilde de ZUWR, de Amazone, niet ontvangen. Daarom stelde het volk de patriarchie 

op, de 'mannen alleen' geest. Het gaat altijd over de mannen. Daarom wilde het volk de geest 

ontvangen, omdat de geest voor 'mannelijke superioriteit' stond, zodat de Amazone verborgen 

zou worden. 

  



Het volk wilde mannelijke “koningen, middelaars, en priesters.” Zij wilden de Amazone niet, 

want dit was het beeld van de tucht en het wapen, het reinigende vuur van de hel. Het volk 

wilde de ZUWR niet, en was er altijd voor op de loop. Het volk wilde geen rechtstreeks 

contact met het hogere. Profetie betekent : 'voor het spreken', als de plaats van ontvangen en 

toetsen, de door de Amazone gebrachte verlamdheid, YAD. Profetie moet gezuiverd worden 

door profetie, de bron van profetie. Profetie kan in zichzelf gezuiverd worden. Geest is een 

algemene, vage, demonische term, maar we moeten de diepte in. Yirmeyah, BADA 5 : 13 

zegt : 'De profeten zullen tot wind (RUWACH) worden (geest). Geen is er die door hen 

spreekt. DABAR zal niet in hen zijn (het profetische woord).' Zij werden overgeleverd aan de 

windgod. Leven onder de Geest is leven onder het oordeel. De mens moest leven door de 

geest, wind, omdat de tucht van hen was geweken. Het was een straf. Zij waren overgeleverd 

aan de lusten waarin zij zich verhard hadden. 

  

Yirmeyah, BADA, en Yechezqel, HONTI, gaven weer hoop, want de Amazones zouden 

terugkeren. Orion zou zich openbaren op aarde, als een weg terug naar het paradijs. Ook het 

boek Micha wees hierop. Het overblijfsel kon terugkeren tot de Amazone gebondenheid en 

slavernij, als het worden tot AMAD, slaaf. AMAD leidt tot ZUWR. Het volk moet ZUWR 

ontvangen, de Amazone. Zo kan het volk contact maken met Orion, het paradijs. 

  

De besnijdenis door de Amazones is de opening van de zegels, zodat de vruchtbare delen 

weer gaan spreken. De besnijdenis is het fundament van profetie. Dit is waartoe de ZUWR is 

gekomen. Dit heeft alles te maken met de Amazone gebondenheid. Deze komt voort vanuit de 

door de Amazone gebrachte verlamdheid, het vruchtbare deel, wat spreekt door de 

besnijdenis. Dit is het ware spreken in tongen. 

  

ZUWR is het verborgene, verre en vreemde, uitgebeeld als de verre Amazones van Orion. 

ZUWR is de duisternis. Zij wordt voorgesteld als een vrouwenstam, omdat de vrouw de 

drager is van de vruchtbaarheid. Uit Haar, de BETEN, de schoot van de onderwereld, kwam 

de mens voort, en werd vervolgens geleid tot haar knieen, de BEREK, om vervolgens door 

Haar vertrapt te worden in de persbak van de onderwereld, als een jachts-ritueel voor 

vruchtbaarheid. Zonder dit was er geen schepping mogelijk. We hebben het hier dus over de 

fundamenten en de condities van de schepping. 

  

Wij moeten de duivel benaderen volgens de Amazone Wet. In Yirmeyah, BADA 5 komt de 

ZUWR uit Orion met een arrestatie-bevel in de Aramese grondtekst (vs. 16), de PTIH. De 

Orionse ZUWR is in de Hebreeuwse grondtekst 'eeuwig', OLAHM. De PTIH betekent ook 

'degene die kan zien', wat 'profetisch' betekent. Door de PTIH wordt de vijand gebonden. Ook 

komt de ZUWR met een pijlkoker, de ASHPAH in het Hebreeuws, wat koker van 

instrumenten betekent, de gereedschappen van exorcisme en necromantie (de Amazone 

verbinding met Amazone tussenkomst vanuit de onderwereld, de tucht).  

  



LEVI roofde van een Amazone stam genaamd LERI, wat in het Sranan Tongos betekent : 

'leren, tucht, doctrine, en ook dierenhuid'. Wij zijn dus onder de LERI stam van de ZUWR 

ook gewapend met deze pijlkoker. De pijlen worden dus eerst opgeladen met het lijden, de 

tucht, zodat vandaaruit de profetie en de arrestatie kan plaatsvinden, PTIH. Hierin is 

MOWED, timing, oproep, zeer belangrijk. Wij mogen niets doen zonder de Amazone 

oproepingen, die dus verbonden zijn aan de tent van MOWED, de OHEL. Wij zijn dus 

verbonden aan de thuisbasis. Wij moeten dus telkens heel goed beseffen dat wij ABAD 

(slaven) van de LERI zijn, van de ZUWR. Wij moesten tot ballingen worden, om ons geheel 

los te kopen uit de plaats waarin wij gevangen waren. Dus er zijn een heleboel dingen waarop 

wij moeten letten. Na de arrestatie moet de gevangen vijand naar de BAYITH gebracht 

worden, het gevangenis-complex of de kooien, en de BAYITH is verbonden aan de OHEL, de 

tent. Er is veel meer gaande, en deze dingen werden in duisternis verborgen. In ieder geval 

werd de ZUWR bestreden door de westerse kerk. Het is tijd om deze zegelen te verbreken. 

  

In het OT waren de AMAD de slaven van de ZUWR, en de ABAD waren de slaven van de 

LERI van de ZUWR. De NA'AR waren de slavenjongens van de ZUWR. Deze slavernijen 

gingen vaak zo diep dat de heilige gebondenheid volkomen was, en het vuur, de URIM, hen 

zo had vervuld dat ze niets anders konden doen dan wat de ZUWR hen ingaf. Door de 

MOWED werden ze opgeroepen om door de tent te leven, de OHEL, en door door de 

SHAMA hoorden en gehoorzaamden ze. Zo niet, dan zouden ze een slaaf van de afgoden 

worden. JUDAH had de Urim steen geroofd van een Amazone stam genaamd FETI, wat 

vechten en moeite betekent in het Sranan Tongo's. Sindsdien vertegenwoordigde JUDAH de 

Urim en het Urim vuur. Maar oorspronkelijk was dit dus de FETI stam. FETI leidde tot de 

PLISIRI stam, wat slavernij, toewijding, gehoorzaamheid, overgave en discipline betekent in 

het Sranan Tongo's. Dit stond voor de THUMMIM, wat ooit was geroofd door de stam 

Benjamin. FETI en PLISIRI zijn dus de oorspronkelijke Amazone Urim en Thummim. 

  

Ook moeten wij dus bewapend zijn met de FETI, de URIM, de toetssteen. Alles zal aan de 

FETI getoetst moeten worden. In de grondteksten is de FETI ook een vuur, en dat vuur moet 

de verschillende onderdelen en samenwerkingen van ons leven en lichaam bewaken. De FETI 

moet de wachter zijn van onze mond. Zij is het wezen van de ZUWR. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. Canoniek Meditatief Schilderij – De Muil Van De Leeuw 

  

1. 



Amazone stammen, dochters tegen dochters. De grote moeder is verdeeld. Zij bevechten 

elkaar, ieder voor zijn eigen burcht. Burchten gebouwd in wildernissen, grote vestigingen. Het 

is hier kamp tegen kamp. Haar ogen zijn wijd open, de ogen van een vechteres. Haar mes ligt 

op haar tong, om haar woorden te spreken. Vangen zal zij hen in haar net. 

Zij deinst voor niemand terug. Zij ontwaakt door het bloed van de gevallenen. Een 

oorlogsboek ligt op de rand van haar tong. Zij zegt de oorlogs-spreuken en oorlogs-verzen 

hardop. Maar niemand hoort het. Ze is ver weg. Dit is het land van de levenden. De doden 

zijn uit de weg geruimd. 

Haar hyenas rennen voor haar uit, klaar om haar woord te brengen. Ze vecht voor haar woord, 

maar zij is innerlijk verdeeld. Haar mes kijkt voor zich uit, en waakt over haar. Het waakt 

over haar ogen en mond. Zij is als een grote panter die de burchten inneemt. Kampen brandt 

zij af, en voert haar gevangenen weg in ketenen. Zij is de wraak van de gnosis. Ja, verwarren 

zal zij u, wanneer zij op haar jachtwagen staat. Hyenas rennen voor haar uit, om haar woord te 

brengen. Zij zaait verdeeldheid, want zij is verdeeld binnenin. Altijd is zij in strijd. 

Speer en mes gebruikt zij, op zoek naar bloed. Haar ogen loeren, en dan slaat zij toe. Zij mist 

niet. Als de panter loert zij, als een wilde kat. Dan snijdt zij huid open, en neemt haar buit. 

Een roofdier is zij. De hemelen zijn niet veilig voor haar. Zij klimt op burchten en neemt hen 

in, om vele gevangenen naar buiten te voeren. 

  

Kom dieper in het oerwoud, voor inwijdingen. 

  

Neem het bootje, kom langs de krokodillen. Is het geen prachtig beest ? Op de krokodil zit 

een vrouw. Versla haar. 

  

Kom tot de krokodillen-spreuken. Zij zijn getekend op de muren, deze muren van klei. Het is 

een blok van krokodillen, waar gij de krokodil moet zien te overleven. De vrouwen op de 

krokodillen zult gij moeten verslaan. Zij voeren oorlog, tegen de slang, en tegen u. 

  

In muren van klei zijn zij getekend. Zij kwamen tot leven, door uw angst. Er is een valse 

angst. Gij zult die valse angst moeten overwinnen. Het zijn vrouwen op krokodillen. 

  

In muren van klei zijn zij getekend. De muren zijn warm, en uw pad gaat er langs. U raakt de 

muren aan om de warmte te voelen, de warmte van de krokodil. Met uw voeten bent u in het 

zand. Het is een zanderig pad, wat in de diepte van het oerwoud gaat. Velen buigen neer tot de 

krokodillen, om hun valse angsten te aanbidden. Zo voeren zij oorlog tegen u. 

  



Versla hen die hun valse angsten aanbidden. Wordt niet één met hen. Versla de vrouwen op 

de krokodillen, die valse angsten aanbidden, en gewapend zijn tegen u. 

  

Ga langs de muren. Blijf niet te lang stilstaan. Hier is het een doolhof. Volg daarom het pad. 

Laat u niet verstrikken. Laat u niet afleiden. Vrouwen op krokodillen schieten hun pijlen op u. 

Kom tot de krokodillen-spreuken. Ze zijn getekend op de muren, diep in de klei. Leg uw hand 

op de warme stenen. Spreek de taal van de krokodil. Aanbidt hen niet. Aanbidt uw valse 

angsten niet, maar ontmasker hen. Er zijn leugens gesproken in uw hoofd. Zij voeren oorlog 

tegen de slang, en tegen u. 

  

Ontmasker de leugen. Ga het pad dieper in het oerwoud. Luister niet naar de vrouwen op de 

krokodillen. De krokodil wijst ergens naartoe. Aanbidt de krokodil niet. Lees de krokodillen-

spreuken en wordt wijs. Dit zijn de krokodillen-spreuken. U leest ze nu op de warme muren. 

Uw voeten zijn in het warme zand. Uw voeten zijn in het hete zand, om uzelf weer te voelen, 

en niet de schaduwen. U heeft valse identiteiten. Dit zijn de krokodillen-spreuken om los te 

komen van valse identiteiten. Blijf niet staan. Blijf niet te lang staan, maar kom dieper in het 

oerwoud. 

  

Een plaats waar slangen glijden. Een plaats waar slangen groot worden. Dikke oranje-zwarte 

patronen, met grote vlekken, als de orca zijn zij. Zij hebben gesproken, hun woorden in uw 

hoofd, als een zwaar gif. Zij strijden om de macht met de krokodil. Is het geen prachtig beest 

? De slang is sluw, maar aanbidt deze slang niet. De slang is lang en groot, en klaar om te 

wurgen. Ga daarom niet op zijn pad. Overwin de slang met uw speer. Is het geen prachtig 

beest ? Is het niet prachtig als de slang wordt overwonnen ? Is uw speer niet prachtig ? De 

krokodil zal de slang verslinden. 

  

U zit op de slang. Die is bijna dood. De krokodillen verslinden hem. Maar dan komen er 

meerdere slangen. Woest zijn zij. De oorlog tussen de krokodillen en de slangen. Krokodillen 

met slangen in hun bek. Dan komen de slangen waar vrouwen op rijden. Het gebrul van de 

hyena voert hen aan. U reist door het zand, dieper in het oerwoud, om te ontkomen aan deze 

oorlog. U laat de krokodillen-spreuken achter u. 

  

De amazone heeft wijsheid om u te onderwijzen. Oorlogs-strategie. De amazone roept. Zij 

vertegenwoordigd de oudheid, dat wat verloren is gegaan. Kennis verborgen. 

  

Zij onderzoekt u, om te zien of u wapens bezit. Zij breekt hen, totdat gij naakt voor haar staat. 

Naakt en leeg. Dan slaat zij u neer, want een mens mag niet vol trots en kracht het oerwoud 



binnengaan. Nee, de mens zal gedragen worden, de mens zal kreupel zijn, gebroken, in een 

diepe slaap. De mens is een roofdier. 

  

Zelfs in uw dromen zult gij verbroken worden, en hallucinaties zullen wegglijden. Niemand 

zal u op de been houden, niemand zal u aansterken of bemoedigen, wanneer gij het oerwoud 

moet binnen gaan. 

  

U zult binnengedragen worden, verbroken in uw dromen. De valse identiteit zal wegbloeden. 

Er zal geen trots zijn, maar angst. Een speer gaat door de valse angst. Een speer gaat door de 

valse dromen. Wie heeft tegen u gelogen ? 

  

De krokodil had zijn bek naar u opengetrokken, klaar om te verslinden. Een slang had zijn 

bek naar u losgetrokken, klaar om te wurgen en te bijten. En u riep en niemand hoorde u. U 

was tot het oerwoud gekomen. 

  

De slang en de krokodil waren hallucinaties. Een hyena at vlees, en valse schuld werd 

vermoord. Een speer door valse schuld. Toen een mes. Waarom heeft u valse schuld in leven 

gelaten ? Waarom bent gij niet gaan jagen ? Waarom hebt gij valse schuld aanbeden ? 

  

U was getrokken tot een hol, door een beer. Dit was een hallucinatie. U had wilde bessen 

gegeten in de diepte van het oerwoud. Maar nu bent gij aan het ontwaken. Hebzucht was het 

probleem niet. U was ontvoerd. U had giftige bessen gegeten, omdat zij u dwongen. Valse 

angst, de krokodil, had u gedwongen. U was verlamd. De spin had u lek gespoten. 

  

Ook de slang dwong u. Valse woede en valse trots, ja, de koning der leeuwen had jacht op u 

gemaakt, maar het waren slechts hallucinaties. Een hyena at vlees, en valse schuld werd 

vermoord. De amazone trekt haar boog, en richt het op u. Nu is het leren boogschieten of 

sterven. Velen sterven hier. 

  

De amazone trekt haar boog en richt het op een hert. Het hert vertegenwoordigt een vette man 

die hebzuchtig alles wat hij ziet opeet. Hij wil vergeten. Hij wil haastig eten, en alles 

verslinden. Daarom moet hij vernietigd worden. De amazone raakt het hert, en trekt de pijl 

eruit. De keel van het hert wordt doorgesneden, en valse schuld troont. 'Gij zult niet doden', 

wordt er gezegd. De valse schuld veroordeelt. De valse schuld heeft het laatste woord. De 

amazone moet sterven. Zij heeft een hert gedood. 



  

Het hert ligt daar als verlamd. 

  

Dan wordt het hert opgericht. Jezus is een vette man, die alles wilde vergeten, alles wilde 

verslinden, en nu is hij uit de doden opgebracht, opgericht, als een heilige paal. Nog steeds : 

Wie probeert hij voor de gek te houden ? Het is een vette man, die moest sterven vanwege 

zijn zonden, omdat hij een roofdier was die alles opvrat. Een roofman, een vette roofman, die 

schulden had. Hij wilde niet betalen, maar zijn schuldenaren opvreten. Toen werd hij 

getroffen, en de amazone moest dood. De vette hoofdman had beslist. Van restaurant tot 

restaurant gaat hij, om hamburgers te eten. Hij is Jezus, hij wordt aanbeden, om de zonden te 

bedekken. De amazone moest sterven. 

  

Waarom aanbidt gij valse schuld ? 

  

Waarom aanbidt gij dit valse hert ? 

  

Niemand zal dit valse hert nog aanbidden. Zij zullen allen sterven. Zij zijn groot geworden. 

  

Op het veld liggen alle reuzen dood. 

  

2. 

Staat gij daar nu nog te pronken ? 

De amazone zal u neerslaan. 

U dacht dat het uw kans was te ontsnappen. 

De amazone was dood door het doden van de vette geest. 

Hebzucht is een illusie. 

  

Maak daarom dat je wegkomt. 

  



Hebzucht is een droom van macht, maar al zijn wegen leiden tot de dood, en allen die tegen 

haar strijden. 

Er is een diepere oorlog, een oorlog die gij bent vergeten. Allen die hebzucht bestrijden zullen 

door haar sterven. 

Hebt gij dan niet de hebzucht om de hebzucht te overwinnen ? Jaagt gij nog steeds in dit veld 

? Was gij door de amazone opgeleid ? 

  

Ook dit is slechts ijdelheid. 

  

Gij raakte verstrikt in valse schuld. 

  

Er is een weg die dieper voert. Allen die de hebzucht bestrijden zullen tot de hebzuchtigen 

gerekend worden. 

  

Ja, in valse schuld zullen zij gebonden worden, en in valse angst, en zoveel valse boosheid. 

En zinkend zullen wij ten onder gaan, te zwaar bevonden. 

  

Heeft het uw hoofd doen kraken ? Vechtende tegen een put ? Hebzucht is een illusie. Want zij 

hebben niets, en willen niets. Ze willen niet leren, willen niet kennen. Rijk zijnde, zijn zij arm, 

en hebben anorexia. 

  

Zij zijn de parasieten van anorexia. Vecht daarom niet tegen hebzucht. Want zij willen niet 

hebben. Zij willen niets. Zij hebben anorexia, zij willen niet naar school. Laat je niet 

bedriegen door deze arme bedelaars. Ze hebben niks, en willen niks. Het zijn parasieten. Het 

vette en rijke is een illusie. Ze doen wedstrijden wie er het leegste is. De leegte is hun doel, 

niet hun middel. Ze willen alles vernietigen. Als je strijdt tegen hebzucht word je één van hen. 

Het is verlies-zucht. 

  

Nu, waarom neemt gij dan niet uw mes op, om mij te volgen. Nog meer geheimen zullen 

getoond moeten worden. 

  



Neem uw mes op en volgt mij. Ik ben de amazone. Ik onderwijs u de strijd-ordes. Een oorlog 

is gaande, een oorlog diep. Ik ken de paden hier, de wegen, blijft daarom dicht bij mij. Ik laat 

u de parasieten zien van het oerwoud. Deze insecten zullen u markeren, patronen in u maken. 

Vrees geen kwaad. Zij ontmaskeren hierbij hun aanwezigheid. Vrees geen kwaad, maar blijft 

dicht bij mij. Zij zullen angsten in u ruiken, en u hierdoor traceren. Laat uw angsten gaan. 

Drink uit de rivier. Laat uw gedachten langsstromen. Wrijf u in met modder langs de rivier, 

zodat zij u niet kunnen traceren. Zij zijn geen insecten. Dit zijn hallucinaties. Zij zijn roof-

parasieten, de anorexia's. Zij hebben niets, en willen niets, zij zijn tragische figuren, nihilisten. 

Zij zijn geen materialisten. Het is slechts illusie. Zij zijn spijbelaars, die wedstrijden houden 

om het grootste niets, om de leegste te zijn, als een doel, niet als een middel. 

  

Nee, het zijn geen insecten. Het zijn roof-parasieten, gemaakt van het niets. Het zijn gaten, het 

zijn lekken. Lekken in het schip. 

  

Deze gaten liggen op de ogen van de mensen om hen visioenen te geven, hallucinaties. Deze 

gaten liggen op hun armen en benen om hen te besturen als poppen. Deze gaten waren in de 

handen en voeten van Jezus, en hij vroeg u om deze te aanbidden. Pas op voor de gaten. Ze 

zijn overal in de lucht. Volg mij. 

  

Grote geheimen zal ik u tonen. Ik ben de amazone. Ik strijd tegen deze gaten. Ik spiets ze, en 

vang ze in mijn netten. Ik onthoofd ze en steek ze op mijn palen. Grote gevaren laat ik u zien. 

Ik ben de amazone. Ik ben deze weg gegaan, en heb jullie deze geheimen gebracht. Ik zal u 

inzicht geven. 

  

Van grote getale is mijn leger, zij leren de jacht van mij. Door de duisternis leidt ik hen, en 

maak hen vrij van de gaten. Deze arme bedelaars willen gaten zijn, om mensen te verstrikken. 

Ze willen die mensen niet, maar ze willen hen vernietigen. Het zijn bedriegers, tricksters, zij 

zijn anorexia. Zij verjongen en vernieuwen zichzelf niet door kennis. Zij zijn oud. Jaag niet op 

hen, maar kom met mij mee, opdat ik je grotere geheimen kan laten zien. 

  

Waarom zou je je tijd verdoen met jagen, terwijl je kunt leren ? Waarom zou je je tijd verdoen 

met oorlog voeren, terwijl je meer inzicht kunt krijgen ? Verdoe je tijd niet met slapen. Er is 

een tijd om te vluchten, en om wijzer te worden. Er is een tijd om kennis te vergaren. Dan 

worden alle wapens afgelegd. Als je dat niet doet, zullen je wapens je verslinden. 

  

Heb je soms geen afkeer van de oorlog en de jacht ? Dan is het tijd er iets bij te leren. Valse 

schuld is naar je op jacht. Valse boosheid en valse angst willen jou vervullen, en jou 

meetrekken naar hun duistere holen, om wat van je te maken ? 



  

Voed je jezelf wel, of loop je gewoon je lusten achterna ? Oorlog en jacht is vaak de 

makkelijkste weg. Ken je de geheimen van het oerwoud ? Vele jagers en strijders raken 

verstrikt. Zij willen niet leren, zij haten kennis, zij haten school. Zij zijn spijbelaars in het 

leger van anorexia. Zij zijn trickster bedelaars, arm en bedrieglijk. Zij hebben geen rijkdom. 

Zij hebben geen kennis. Zij zijn gaten. 

  

Zij zijn oud. 

  

Moet ik u daarom leiden tot de jongheid ? Neen. Ik zal u laten zien waarnaar ik u ga leiden. 

Kijk recht voor u uit, en zie het vuur wat brandt in de diepte van het oerwoud. Walgt u niet 

van uzelf en van de dingen die om u heen gebeuren ? Dit is omdat u niet begrijpt. Ik zal u 

doen begrijpen door het vuur in diepte. Laat al uw gedachten los, om naakt tot dit vuur te 

komen. Laat al uw reserves los. Laat al uw conclusies en meningen los. 

  

Dit vuur leidt tot de diepte. 

  

Laat mij u diepere geheimen vertellen. U staat op de rand van een grote diepte, die weldra 

voor uw ogen zich zal openen. Daarom blijft luisteren, en wijkt niet af. Dit is het laatste uur. 

De wildernis zal de wereld overvallen. De amazone zal haar macht terugnemen. Ik sta klaar 

om u te onderwijzen. Ik ben niet uw onderwijzer. Ik ben veel meer dan dat. Alles is veel 

dieper. U heeft uw wapenen afgelegd. Kom naakt tot het vuur. Laat het vuur uw gedachten 

wegbranden, en alles waar u aan vastzit. Kom tot de bron. De wildernis is een groot geheim. 

De slangen hangen in de bomen. Zij worden verteerd door het vuur. Het zijn de sluiers van 

deze geheimen. 

  

Zwem naar de overkant van de rivier, waar de kannibalen-boten zijn. Versla hen. Ik geef je 

hiertoe boog en speer. Vecht alleen wanneer ik je de wapens geef. Ik ben de gnosis. 

  

Ik loop voor je uit. Ik heb hen aangevallen. Neem dit gebied in bezit. Bouw er tenten en 

hutten, van gras en riet. Jaag niet, maar vecht. Neem geen risico's met kannibalen. Je wil niet 

dat je hoofd eindigt als een trofee op hun schip. Het rivier gebied is van jou. Neem het in 

bezit. Vernietig de tempel van de kannibalen. Plunder hun schatten. Plunder hun trofeeen. 

  



Verlos de tijgers die ze hebben opgesloten. De tijgers zijn nu van jou. Deze wilde katten 

behoren jou te beschermen. Lees hun spreuken op de muren. Ze komen voor jou. Er is een 

vrees en een angst hier die goed is, de vrees van de gnosis. Hiermee kun je tot de leeuwen 

naderen. Ook dezen zijn voor jou. Laat de leeuwen je leiden, maar aanbidt hen niet. Ze volgen 

een pad, een zanderig pad, naar een zandvlakte. Bouw aan de zijkanten van de zandvlakte je 

tenten en hutten, van gras en riet. Jaag niet, maar bevecht iedere kannibaal die je tegen komt. 

Neem geen risico's met hen. 

  

Als je de leeuwen aanbidt, zullen ze je verslinden, en heb je verloren. Volg de amazone. Zij 

luisteren allen naar haar. Enkele leeuwen zijn niet van haar, en die zijn gevaarlijk. Vis ze eruit 

en bevecht ze, overwin ze. Je hebt hiervoor een mes gekregen. Snijdt hun harten eruit en drink 

van hun bloed. Dit is de enige manier om verder te komen. 

  

Ik schreef deze dingen op een gouden plaat, wat toen langzaam in een schilderij veranderde, 

terwijl de letters aan het wegvagen waren. De dingen leken tot een einde te komen. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. Canoniek Meditatief Schilderij II – De Zebra Gevangenis 

  

1. 

Een stad in een meer, op een eiland, maar de poorten zijn gesloten. De stad is vol van 

roofdieren. Maar wij moeten weg van die stad. Die stad blijft ons trekken. Maar de stad moet 

dicht. 

  

Een droom, een dromer, maar dromen gaan ook nergens over. De eeuwige verhalen zijn zoek. 

Zij dragen de sleutel. Laat ik u daarom een verhaal vertellen. 

  

Kom in de diepte van het meer. Dit is een verhaal waarin u zelf meespeelt, een meditatie. 

  



U was in die stad, nu, zeg het vaarwel. De poorten zijn gesloten. Vraag niet waarom u nu in 

het water ligt. Vraag niet waarom u nu buiten de stad bent. Vraag niet waarom en niet 

waardoor. Maar zwem. Duik in de diepte, en houd de adem in, en zwem naar de overkant. 

  

Het is een zee, en de stroom is sterk. Vraag niet waarom u opeens op de kust staat. Maar ren 

het oerwoud in. Alles beweegt van u weg, omdat dit Tantalos is, het land van honger. Het is 

een visioen. Het is zaad. Het is nog geen werkelijkheid, maar het zal werkelijkheid worden. 

Alles beweegt van u weg. Maar loop gewoon door. 

  

U komt aan bij een kasteel, maar ren. Hier wil u niet wezen. Skeletten komen uit het kasteel 

om u te achtervolgen, en ook zombies. Ze hebben allerlei wapens, zoals hakbijlen, maar ren. 

Voer geen oorlog met hen, want u zal het verliezen. Ren zo hard als u kan. Insecten komen 

achter u aan, maar bestrijd hen niet. U kan niet van ze winnen, want het zijn hallucinaties. Het 

zijn illusies om u af te leiden. Het probleem is iets anders. U moet er doorheen prikken. 

  

U stapt in een bijennest, maar ren. U stapt in een wespennest, maar ren. Hoornaars 

achtervolgen u, maar ren. Ren zo hard als u kan. Het is geen tijd om te rusten. Dan komt u aan 

bij een bosmeertje. Duik erin, en zwem. Duik onder, en zwem. Skeletten en zombies 

achtervolgen u nog steeds. Zij proberen u naar beneden te trekken. U ruikt hun adem in uw 

nek, maar zwem gewoon door. U staat nu aan de overkant van het bosmeertje. Vraag niet 

waarom of waardoor. Het bosmeertje brandt nu. Alles staat in brand, u ook. Ren daarom naar 

het volgende bosmeertje. Hier brandt het niet. Duik onder, en zwem, totdat u bij een schat 

aankomt. Open de schat. U bent nu op de bodem. Het is een poort, een tunnel. Zwem door de 

tunnel. 

  

Een zebra staat daar. Hij had alle hallucinaties gemaakt. U krijgt een boog. Schiet hem. U 

bent aangekomen op een veld van zebra's. Zij zijn de makers van de illusies. Schiet hen. Laat 

er geen één van hen over. 

  

De verschrikkelijke zebra, de maker van illusies, de bedrieger. Valse schuld zal je grijpen 

wanneer je hem aanvalt. Het is een schok-implantaat van gevangenen. Probeer het te 

disactiveren, en het zal je hard slaan. Het zal je een harde electrische schok geven. Nee, 

niemand ontsnapt van zebra gevangenis. 

  

Dan lig je bewusteloos in je cel. Je probeerde het schok-implantaat uit je te krijgen. 

  



Overal zijn zebra's. Er valt niets aan te doen. Wat een strijd. Hoe meer je ze aanvalt, hoe meer 

zebra's er komen, en hoe harder ze terugslaan. Niemand ontsnapt uit zebra gevangenis. 

  

Wanhoop, depressie, valse schuld, en veel angst. 

  

Ook de zebra kun je niet aanvallen. Het zal je electrocuteren. Daarom : stop nu met aanvallen. 

Raak het implantaat niet meer aan. Luister verder naar het verhaal, naar de meditatie. 

  

Er woont een vrouw in het oerwoud, een amazone. Zij probeert je hoofd te bereiken. 

Telepatisch. Door patronen. Door meditaties. Door verhalen waar je zelf in meespeelt. Er is 

geen scheiding meer tussen jou en het verhaal. Je zit er middenin. Televisie was een 

gevangenis. Er zit nu geen scherm meer tussen. Je bent vrij. Laat de zebra's met rust. Jaag niet 

meer op hen. Je hebt je les geleerd. 

  

Waar kwamen die zebra's dan vandaan ? Uit een duister gat. Uit een anorexia. Het is lucht, 

adem. Stop even met ademen. Adem dan diep in en dan diep uit, en verbindt je dan aan een 

andere bron. Zijn er andere bronnen dan adem waar je uit kunt leven ? Is er een energie die je 

in en uit kunt ademen, in plaats van zuurstof ? Is er een vervanging ? 

  

De long is een illusie van anorexia. Negeer het. De strijd is tegen de anorexia's. In het duister 

leven zij. Klaar om toe te springen. Het zijn schimmen en schaduwen die illusies kunnen 

geven. Het zijn duistere gaten. Zij zijn blind, en zaaien blindheid, om zo de illusies te kunnen 

geven. Die illusies zijn patronen. Het is geen licht, en geen zicht, maar electrische schokken 

die deze illusie geven. 

  

Hoe de anorexia's te bevechten ? 

  

Het zijn een soort vissen, een soort kwallen en electrische alen. Bevecht ze met pijl en boog, 

en houdt afstand. Bevecht ze met werpsperen. 

  

Valse schuld is wat ze brengen. Het zijn schok-implantaten. Laat mij hen eruit vissen met 

mijn netten. Laat mij hen doorspietsen. Ik ben de amazone. 

  



De valse schuld zal sterven. De valse angst zal neergeslagen worden. Door een gebrek aan 

kennis komt het, door gaten. Laat mij de gaten verwijderen. Laat mij met deze roof-parasieten 

afrekenen. Ik ben de amazone. Ik baan een weg door de wildernis. Volg mij. 

  

2. 

De amazone liet zien dat de anorexia's vruchtbaarheids-slaven hadden gemaakt, waarvan zaad 

en substanties werden genomen, om nageslacht te brengen. Dit vertaalde zich als valse schuld. 

Dit nageslacht moest gevoed worden. Zij deden dit door de inhoud van de vruchtbaarheids-

slaven die hen geproduceerd hadden. Het was familiair kannibalisme. 

  

De amazone riep mij dieper het oerwoud in. Ik moest nu de koning der anorexia's verslaan. 

De koning der anorexia's was genadeloos. Het enige wat ik kon doen was deze dingen op een 

gouden plaat te schrijven, en toen de letters wegvaagden veranderde het in een schilderij. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. De Amazone Stammen 

  

Zoals de illuminati zegt dat Jezus de enige weg is naar de hemel, zo weten wij dat het juist het 

omgekeerde is : Jezus is de enige weg naar de hel. 

  

Als je Jezus Christus aanvaardt, ga je naar de hel. Waarom? Omdat het het merkteken van het 

beest is, ontworpen door het Concilie van Nicea om het volk te laten buigen tot de regering, 

niet tot de hogere wereld. Als ze dat niet deden, werden ze gevangen gezet, gemarteld en 

vermoord. Als je Jezus Christus aanvaardt, verkoop je je ziel aan de duivel. Het is de grootste 

en meest gevaarlijke oplichterij in de geschiedenis. Dit contract is geschreven in bloed om je 

ondergang te verzegelen. Het bloed van Jezus moest vloeien voor dit contract, alreeds genoeg 

om je toegang tot de hel te bezegelen. Demonen gieren het uit wanneer een nieuweling zich 

overgeeft aan Jezus door middel van het zondaars gebed. Zij hebben dan het recht om de 

gnosis uit iemand te roven. Gelukkig maar dat het niet om paswoorden gaan die je eeuwig heil 

of doem bepalen, maar gaat het om je hart. Maar toch : Dit zijn geen dingen om mee te 

spelen. Het blijven gevaarlijke woorden en krachten. 

  



JUDAH, één van de patriarchische zonen van Jakob, roofde de gnosis van de Amazone stam 

FETI, om haar verborgen te houden. JUDAH nam in de diepte het centrum, de onderbuik, de 

belijdenis van zonden, en begon dit te vertegenwoordigen om FETI de mond te snoeren. Hier 

werd het oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel teruggebracht als een 

verbindings-schakel in het lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, BALA) 

betekent : Bruidegom, mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. De 

bruidegom zal niet meer heersen in FETI. Het mannelijke paradijselijke geslachtsdeel zal 

terugkeren tot FETI, tot de oorspronkelijke plaats van smekingen. FETI is als een toetser, een 

onderscheider. De bruidegoms-afgoderij zal uitgeroeid worden. Dit gebeurt wanneer het zegel 

van JUDAH wordt verbroken. 

  

Judas, oftewel Juda, staat voor de grote genade-demoon. Je wordt zo volkomen afhankelijk 

gemaakt aan genade, wat heel erg verlammend kan werken, en wat angst opwekt, want je 

weet nooit waar je aan toe bent. Zo draagt Judas, Juda, je dan tot Jezus Christus. Dit is de 

duistere werkelijkheid van dit vers. Jezus kwam om de gnosis te verzegelen, juist doordat 

Jezus werd ontzegeld. Er worden hier dus helemaal geen zegels verbroken, maar de gnosis 

werd verborgen en afgeschermd. Dat is het bedriegelijke van dit vers. 

SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring, zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, 

Septuagint). Het nachtzicht kenmerkt zich door zintuigelijkheid, onderscheiding, als een toets-

middel, wat de stam JUDAH had geroofd van FETI. 

De stam FETI is het toetsen, de weegplaats. De vijanden worden naar deze weegplaats geleid 

om getoetst te worden. Dit is een langdurig proces, waarbij dingen zorgvuldig worden 

gewogen, en waarin de verlamdheid gebracht door de Amazones een belangrijke plaats heeft, 

om demonische inmeng te voorkomen. Het oordeel begint bij onszelf. 

De stam FETI is dus een langdurig en slopend proces waarin wij aan onszelf sterven, waarin 

wij verhongeren. 

In dit proces ontvangen wij de halsketen en de slavenringen van de TOWRAH, om ons te 

binden tot de Wet van Scheiding. Wij moeten gebroken worden in dit proces, op de heup 

geslagen worden, kreupel geslagen worden, zodat de patriarchische stammen verbroken 

worden en sterven. Uit die gebrokenheid komt uiteindelijk AIMA voort, het oordeel, het 

heilige bloedvergiet, als de brenger van MAYIM, zaad. 

In de weegschaal, de toets-schaal, ontvangen wij de wapenrusting vanuit de APHAR. Wij 

moeten de stam FETI ontvangen, de boog, om de macht van de spier te breken. Hierin ligt het 

nachtzicht verborgen. 

Het zegel van het zwarte paard met de weegschaal, staat voor TOETSEN en uithongering 

door de Amazones, de stam FETI. Dit wordt op één lijn gesteld in de esoterische wiskunde. 

Wij ontvangen nachtzicht door de honger, door het vasten. Het is één en hetzelfde. Zo is het 

dan ook dat de AMAD (slaaf) in de Psalmen tot de voeten van de stam-moeder kwam door 

FETI (misvertaald als JUDAH). 

  



Levi was een valse patriarchische door-vertaling van het woord LERI, een Amazone stam. De 

ware oorsprong van de misvertaalde teksten van de Bijbel lag in Betelgeuze, in de 

Betelgeuzische paradijs-teksten. Dit zijn dus diepere grondteksten dan het Aramees. Het zijn 

de Amazone grondteksten. In de grondteksten hadden de ABAD (slaven van de Leri) de toets-

steen voordat ze gingen jagen en offeren, ook in de Aramese grondtekst. Dit betekent zij 

hadden onderscheiding, het nachtzicht. Zij hadden de FETI-steen. 

FETI is de stam van vernedering en belijdenis van zonde. Door FETI onderwerpen we ons 

aan de stam-moeder, en zij zal ons initieeren in de PLISIRI stam, een Amazone stam die 

verborgen werd gehouden en was beroofd door de stam Benjamin. Toetsen en honger, FETI, 

leidt tot diepere slavernij, PLISIRI, tot de stam-moeder. FETI en PLISIRI zijn daarom de 

verborgen Amazone Urim en Thummim van de ZUWR, van Orion. 

  

Gad betekent in diepte snijden. Het betekent menigte. 

  

Deuteronomium 33 

  

20 Van Gad zeide hij: Geprezen zij Hij, die voor Gad ruimte maakt; hij legt zich neder als een 

leeuwin en verbrijzelt de arm, ja, de schedel. 21 Hij voorzag zichzelf van het beste deel, want 

daar was het deel van de heersersstaf verborgen; hij kwam tot de hoofden van het volk; het 

heeft de gerechtigheid des HEREN en zijn gerichten ten uitvoer gebracht met Israël. 

  

Hier is Gad beschreven als een jagers-volk. Gad is in diepte het penetrerende, snijdende mes, 

als een slagers-volk. Zo is Gad de rode steen, de steen van het bloed, wat ook de steen van 

Ruben is. Gad heeft te maken met het zegel van het rode paard, het mes. 

  

Maar GAD was de patriarchische door-vertaling van de Amazone stam KILI, het Amazone 

woord voor doden (to kill). Dit was een misvertaling. 

  

Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel, Naphtali, de 

opslagplaats van MAYIM, zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, GOWLAH, van 

TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de 

brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te 

maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg Yechezqel, Naphtali 

zijn openbaringen. Hij bleef afgezonderd daar, als een woesteling. Hij werd gemaakt tot een 

TSAPHAH, een spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar om 

YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een 

demoon. Zo diep ging dat oordeel. Dit heeft te maken met het komen tot de brandende oer-



rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: 

NHAR, NAHRA, rivier van vuur), om zo Openbaring te krijgen, om ons in te wijden in de 

graden van profetie. Hier moeten we leren MAYIM, het zaad, te ontvangen. Nu, Naphtaliy 

had de gnosis geroofd van de Amazone stam HONTI, en hield haar verborgen. De rivier van 

vuur staat voor de Amazone URIM, FETI, als een toets-vuur. Wanneer het toetsen volkomen 

is komt er zaad, bloed. Het zaad staat voor RUBEN, die dit gestolen had, en wel van de 

Amazone stam OBIA, een Amazone woord voor amulet en sieraden, die in het boek Job 

wapens zijn. Van de Amazones is het bekend dat ze door rituelen het zaad van de man namen 

om hem tot een slaaf te maken. Zaad is daarom nauwverbonden aan slavernij. Het toetsen is 

om tot zaad te komen, als een slavenketen. Ook dit functioneert als Amazone Urim en 

Thummim : FETI en OBIA. Toetsen en zaad. 

Tegelijkertijd houdt OBIA de wedergeboorte in. Je wordt als een kind ontvangen door de 

Amazones. 

In Yechezqel, Naphtaliy, HONTI 2 : 1 wordt de gevangene opgeroepen om een dienstknecht 

te worden (AMAD) aan de voeten van de Amazone stam-moeder, zodat Zij tot hem spreekt 

(DABAR). AMAD is dus de sleutel tot het profetische woord, DABAR. In vers 2 komt 

PNEUMA, JUDAH, oftewel FETI in hem, de heilige duisternis in het Aramees, degene die 

doet uithongeren. 

Door PNEUMA-JUDAH, oftewel FETI, komt SHAMA die hem gevoelig maakt voor de stem 

van de stam-moeder, en maakt dat de gevangene daaraan gehoorzaamt, als 'horen en 

gehoorzamen'. SHAMA is de profetische leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, 

als de kracht tot gehoorzamen. DABAR bestaat uit de geboden, waarschuwingen, 

bedreigingen, liederen en beloftes. De gevangene wordt aangesproken als zoon van het rode 

volk (de tucht, het Oud-Amerikaanse, Indiaanse volk). Hij werd gezonden tot BAYITH, een 

gevangenis in de onderwereld, een stal, een bijenkorf, de opslagplaats van de onderwereld (de 

lever). Hij ontvangt een certificaat van scheiding, met zuchten en liederen daarop. De stam-

moeder maakt hem heter en sterker dan de siege tegen hem, de bindingen. 

In 3 : 14 komt PNEUMA-JUDAH, FETI, duisternis, honger, over de gevangene en hij ging de 

BITTERHEID (bloed, GAD, KILI) binnen, en de CHEMAH, de koorts. Het vruchtbare deel, 

in het Aramees : rinkelende bellen, kwam in werking in hem, werd onder druk gezet 

(CHAZAQ). REUWBEN, OBIA, mayim, werd in werking gezet. 

  

: 22 Hij krijgt DABAR, het Profetische Woord, in de vallei (BIQAH). 

YAD (het teken, het 'mannelijke' orgaan) begint te spreken, DABAR voortbrengende. 

  

: 24 Hij moet zich opsluiten in zijn gevangenis in de onderwereld (BAYITH). 

  

: 25 Daar zullen ze een gladiator van hem maken (ACAR). 



Aram.: SR, gordels omdoen als een wapenrusting, gordels aan de lendenen, heupen, tot 

voorbereiding van de militaire dienst, verleid worden. 

  

ASER, ASHER, is de stam van het scheppings-principe. Dit is de boog en de verlamdheid. 

ASER stal dit van de Amazone BADA stam. In het Aramees begint het boek Yirmeyah, Aser, 

BADA met vermelden dat het een tatoeage is, een inscriptie, als een huwelijks-contract van 

de gevangene, de interpreteerder. Het woord van BADA is in het Hebreeuws de geboden van 

BADA, als een wetsboek. In de diepte is het het boek van bedreigingen en waarschuwingen. 

In het Aramees ook het oordeel en de uitspraak.  

  

Nu gaan we naar vers 2 : In de grondteksten zien we dat de bedreiging van de stam-moeder 

tot de slaaf komt. Dus alhoewel de slaaf een dienstknecht is van de Allerhoogste, wordt hij 

door de stam-moeder bedreigd. JUDAH betekent in de diepte : HET BELIJDEN VAN 

ZONDEN (YADAH), wat in nog diepere zin 'mannelijk geslachtsdeel' betekent (YAD), als 

een hand, het centrum van een wiel, het TEKEN. Ook wordt dit beschreven als 'verbindings-

schakels'. Dit was geroofd van FETI. ASER, BADA, is de diepere wortels van JUDAH, FETI. 

Voordat de gevangene werd gevormd in de onderwereld, hel, 'kende' Zij de gevangene, wat in 

diepte betekent 'yada', discriminatie, de druk van racisme. Natuurlijk moet dit een heilig 

racisme geweest zijn. De stam-moeder verafschuwde het rijk van SEPTUS, waarin de man 

over de vrouw was gesteld. Dan wordt de baarmoeder besproken, rechem, als een plaats van 

slavernij. In het Aramees is dit een omheining. 

  

Dan wordt er opgeroepen om leeg te worden, tot de leegte te gaan in de grondtekst, het 

zevende zegel, ISSASCHAR, en om je te hullen in verschrikkelijke vreze, want de duister 

gegroeide stammen, de met vachten beklede stammen van de jacht, hebben MAYIM, het 

zaad, oftewel OBIA, de Thummim, verlaten. Met andere woorden : ze stopten met toetsen, 

zonder dat ze het zaad van de Thummim ontvingen. Ze rotzooiden maar wat aan met de 

URIM, deden half werk. Issaschar was een patriarchische misvertaling voor HATI, het 

Amazone woord voor pijn en vuur (hitte).  

  

De CHEMAH is een belangrijk instrument, de heilige koorts, een heilige brug, om tot 

ontlediging te komen, tot HATI. In BADA 7:28 is de eeuwige tucht en kastijding als een 

lichaamsdeel afgehakt. Dit lichaamsdeel is weer als een uiteinde, als een bron en een 

verbindingsschakel, het 'mannelijke' vruchtbaarheidsdeel waaruit de mens was opgebouwd. 

Dit lichaamsdeel, het teken, zou hen in de tucht houden. Het was een soort van heilig 

slavenimplantaat tot de dienst aan de stam-moeder. Dit zou weer terugkomen door de 

CHEMAH, de heilige koorts. Dan zou ook MAYIM, OBIA, het zaad, weer voortgebracht 

worden. In het Aramees staat er dat zij hun wapen hebben verloren (PUEM). In vers 29 is de 

EBRAH, de heilige arrogantie van de stam-moeder, tegen hen gekeerd. De stam-moeder is 

gescheiden van het gevangen volk. 

  



  

ASER, BADA en JUDAH, FETI, zijn dus nauw aan elkaar verbonden, hebben beiden te 

maken met de boog, het mannelijke geslachtsdeel, het oorspronkelijke scheppings-principe. 

ASER, BADA is dus de diepere wortels van JUDAH, FETI. Zij bezitten het mannelijke 

geslachtsdeel. 

  

Efeze, oftewel het boek van AMAD (slaaf van de ZUWR), over de jacht en visserij, is het 

tweede boek van NAPHTALIY, HONTI, en behoort tot het OT. De NT piraten bond stal het, 

als een piraten schat. Het is oorspronkelijk HONTI II. 

  

Efeziers is bekend om de beschrijving van de wapenrusting. In het Aramees is de vrouw het 

wapen. Efeze is de verbintenis met de heilige vrouw, met het wapen, of de wapenrusting. 

  

Als er iets zal zwellen dan gebeurt dat door honger. De APH, het paradijselijke hart, de 

halsketen, REUWBEN, de stam OBIA, de tweede schaal, de heilige woede, heeft geen adem, 

maar mayim, zaad. De schepping van de mens gebeurde dus in de heilige schoot van de stam-

moeder, in mayim, het zaad. Dit is in het Aramees ook de geestesvervoering, de heilige 

dronkenschap (NAPAH). Die zwellingen door honger en ademnood zijn dus heel kinderlijk. 

Die zwellingen gebeuren door de druk van de heilige schoot van de stam-moeder, waarin het 

kind gevormd wordt. 

  

Om daadwerkelijk tot GAD, KILI, te komen, tot de tongen, moeten wij komen door 

REUWBEN, OBIA, zij die ademnood brengt. 

  

Je gaat dus over de lijn van het niets om tot iets te komen. Je gaat dus door de leegte, door 

ISSASCHAR, HATI. Wij komen door de leegte van het zevende zegel tot GAD, KILI.  

  

De ABAD, slaven van de LERI, gebruiken JUDAH, FETI, als de toetser, het nachtzicht, de 

onderscheiding. NAPHTALI, HONTI, was hun jachtuitrusting van valstrikken en camouflage. 

  

Handelingen is het boek GAD, KILI. Hier gaat het over het ontvangen van de besnijdenis. De 

tongen kwamen op de hoofden, als beeld van het mes. Zij werden gescalpeerd, ook als beeld 

van de besnijdenis in Aramees-Hebreeuwse context. GAD, KILI, is een slachter. Zij 

ontvingen de tongen, het mes. Zij ontvingen GAD, KILI, de slachter, het slachtmes. 



  

  

  

  

Hoofdstuk 7. Het Oordeel Over Judah 

  

FETI is de Amazone stam die zich verborgen houdt achter de patriarchische stam JUDAH. 

Waar JUDAH haast geen vruchtbaarheid heeft vanwege patriarchische, mannelijke 

suprematie arrogantie, daar is FETI volop vruchtbaar. Daarom is het belangrijk te zien hoe 

FETI te ontvangen. FETI is een Amazone woord voor vechten en moeite. JUDAH roofde dus 

gnosis van deze stam. Daarom moet JUDAH terugvertaald worden tot FETI. De gnosis van 

JUDAH is dus eigenlijk de gnosis van FETI. 

  

De FETI is dus de URIM van de Amazones, zoals JUDAH dit voor de patriarchie was. Het 

boek Jeremia is niet alleen het boek van de komst van de Orionse Amazones, de ZUWR, maar 

ook van het oordeel over Judah 
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Hoofdstuk 1. Een Stuk Proza – Het Varkenshart 

  

  

  

  

De vier palen 

  

Atedo stak het hart van het varken op de puntige top van de paal. Het was een groot hart. Het 

hart werd doorboort als een teken dat de jacht over was. Atedo viel op de grond, want hij was 

zwaar gewond. Hyena's kwamen om hem te verslinden. Toen sprongen ze op om het hart van 

het varken naar beneden te trekken, maar het lukte hen niet. Stambewoners vonden het half 

opgevreten lichaam van Atedo later. De paal met het hart van het varken werd heilig 

verklaard als de paal van Atedo. Atedo was in hun ogen als een groot jager tot de eeuwige 

jachtvelden gegaan. 

  

Zo waren er vier palen. Een paal voor runderharten, een paal voor buffelharten, een paal voor 

bizonharten en een paal voor varkensharten. Atedo had hen dit geleerd. Zo waren er de vier 

palen van Atedo. De vier palen functioneerden als een anti-orakel, om de stem van de goden 

te doven, en de druk die zij op de stam probeerden te leggen. 

  

De dood 

  

In een grot vond hij tabletten met vreemde tekens erop. Buiten waren de mammoeten. Buiten 

waren de paarden. Er was een grote oorlog. Hij schreef de tekens op zijn hand en zijn 

lichaam, en verdween toen. Hij moest dieper de grot in, waar hij nog meer tabletten vond, met 

nog meer vreemde tekens. Hij hoorde het gebrul van grote harige dieren buiten. Hij wist niet 

hoe lang hij dit nog zou volhouden. Toen stierf hij. 

  

Bewerkt 

  



Ook hij was verwond, verwond door de goden. Daarom streed hij tegen hen. Hij leefde van de 

jacht, van een diepe woede binnenin. Hij kon hier niet blijven, en rende dieper de wildernis in. 

Het oerwoud was zacht, met zachte stemmen, en ook was het nat. De droogte had hier 

plaatsgemaakt voor vruchtbare palmbomen, en diep groene struiken en bomen. Het groene zat 

hem achterna. Het verslond hem. Ook het blauwe terroriseerde hem. Mag ik wat van dat rode, 

dat rode daar ? Hij dook in een rivier, waar de wateren bruin waren, gelig bruin. Hij was 

thuisgekomen. Hij kon haar stem horen. Ze stond aan de kant. Maar haar boog was op hem 

gericht. De tabletten hadden de waarheid gesproken. Zij trok hem uit het water. Terug kon hij 

niet. Hij werd in een hok gedrukt, in een kooi. Het varkenshart was op een paal gestoken. Ze 

bleef naar hem kijken, maar toen draaide ze zich om. De tabletten hadden gezegd dat wanneer 

zij zich om zou draaien, dan viel het slot dicht. In gevangenschap was hij, maar niet 

gebonden. Hij leed, maar honger had hij niet. Dit hadden de tabletten voorzegd. Dit hadden de 

stemmen in de grot gesproken. En had hij de tabletten wel goed ontcijferd ? Was dit wel echt 

hun boodschap ? Of had zijn verkeerde interpretatie hem hier geleid ? Hij kon zich niet 

bewegen. Hij was als een gebondene zonder touwen.  

  

Hij lag stijf van de schrik in een hok. Het varkenshart was op een paal gestoken. Precies zoals 

de tabletten hadden voorspeld. Maar waren zijn interpretaties wel waar ? Of had hij de tekens 

verkeerd vertaald ? Waarom was hij hier ? 

  

De jacht zat diep in hem. Hij moest naar buiten. Maar hij kon niet. Hij was opgesloten, en zij 

had haar rug naar hem gekeerd. Het slot was dichtgevallen. De tabletten hadden gesproken. 

Of had zijn verkeerde vertaling en interpretatie gesproken ? Nu was hij hier, als een 

gebondene ongebondene. Toen kwam ze zijn hok binnen, en maakte hem tot slaaf. Ook dat 

stond op de tabletten. En hij geloofde het. Hij was onder hypnose. 

  

Hij moest jagen voor de stam, met een touw om zijn nek. Hij kon niet ontsnappen. Er was 

altijd iemand bij hem. Hij was bewerkt. 

David's huis 

  

Zo waren daar David's goden in de verte. Maar hij zat in dit hok, geketend aan handen en 

voeten. Toen begon de honger toe te slaan, zoals de tabletten hadden voorspeld. En hij 

geloofde het, want het was zo echt. David's goden begonnen tot hem te fluisteren, om hem 

een uittocht aan te bieden. Maar zij stonden voor hem met touwen die ze om zijn nek wilden 

doen, en zij hadden ook ketenen. Met veel voedsel kwamen zij hem omkopen, maar hij koos 

voor de honger. De honger leidde hem tot de verlamdheid, en de verlamdheid leidde hem tot 

de vergetelheid. 

  



'Stommeling !' werd er geroepen. 'Nu gebeurt het in het Oosten. Een kindeke is geboren daar 

die jou kan redden. Jouw verlosser is opgestaan.' 

  

Maar hij kon het niet meer horen. Het varkenshart was op een paal geslagen. Het gejoel 

verdoofde hem. Ze hadden hem alleen gelaten, maar het was als een schild over hem. 

  

Toch was er iets in hem wat hem deed geloven dat hij David's zoon was. De verloren zoon 

van David, rijk door de stammen onder het gezag van David. Hij werd meegetrokken door het 

geluid, in een woeste optocht na een geslaagde oorlog. David met een zwart leren handschoen 

trok het varkenshart op. De hyenas hadden het hart bereikt. Op een paal werd het hart 

gestoken. Hyenas dronken gulzig van het bloed, als de brug tussen twee planeten. 

  

David's zoon was hij, zoals de tabletten hadden uitgelegd. Hij wist het zeker dat hij de tekens 

naar waarheid had vertaald. Maar toch was er twijfel in zijn hart. Hij verkoos de honger boven 

de gulzigheid. Zijn hart raakte verlamd, en hij verloor zijn geheugen. Toen David hem vond 

werd hij gedwongen te eten. Hij werd in een koninklijk pak gehesen, maar toen David even 

niet oplette, en met zijn paarden bezig was, rende hij de wildernis in. Al snel werd het 

koninklijk pak vuil, en kwamen er scheuren in. David zou hem niet meer herkennen. 

  

Koning David zat in zijn paleis, rouwende over zijn zoon Absalom, de koninklijke erfenis. Hij 

rouwde over de stammen die hem ontnomen waren. Zijn paleis zou spoedig branden. 

  

De gebroken tabletten 

  

'Breng dan hulde aan David !' werd er geroepen. David was als een schim tot het dodenrijk 

gedaald, en als een koning en god ontvangen door de zombies en schaduwen, en werd 

gekroond met hoge geestelijkheid. 'Mijn zoon Absalom, waar is hij ?' riep David. 

  

David's zoon rende door de wildernis, maar werd weer gegrepen. Weer werd hij in een hok 

gedrukt. Hij kreeg er flink van langs. Nu zouden ze hem pas echt uithongeren. Zijn geheugen 

moest dood. 

  

Woest werd hij weer uit het hok gesleurd. De rode planeet hing boven het kamp. De tabletten 

in zijn hoofd waren gebroken. 



  

Het rode 

  

'Nu is het kindeke geboren,' zei een stem. 'Nu daagt het in het Oosten, nu zijt wellekome.' 

Maar het hart van het varken was op een paal gespietst, en de stem moest doven. 

  

Twaalf stammen opgesloten in een pot, en die pot werd in een rivier geworpen. De tabletten 

waren verbroken. Hij leerde nieuwe tekens. In diepe slavernij moest hij. Hij leefde van de 

jacht. Hij was tot de onderwereld gedaald. Hier was het groene en het blauwe niet. Hier was 

het bruine, het rode en het gele. Duisternis heerste hier. Hij was een vechtslaaf. Zoveel 

oorlogen moesten gewonnen worden. 

  

'Zoon van David, jij bent het zonlicht.' Maar hij was in een nieuwe familie aangenomen. Mag 

ik wat van dat rode, dat rode daar ? Zij lieten hem in leven, omdat hij joeg. Maar hij jaagde 

voor de stam. 

  

Het hok 

  

Ze reden hem rond op een kar met een kaalgeschoren hoofd. David zou hem aan Saturnus 

geofferd hebben. Maar zij reden hem tot de paal met het varkenshart. Verder deden ze niets. 

Hij stapte uit, kuste de paal, en liep terug naar zijn hok. Die nacht kon hij niet slapen. De deur 

van zijn hok was opengelaten. Hij had niet de neiging om te ontsnappen. Hij wist dat buiten 

het hok het grootste en ergste hok was. 

  

Het gif 

  

Ze bracht hem wat soep de volgende dag, vol met het rode. Hij stond op, en keek naar haar. 

Toen ging hij weer zitten en at van de soep. Het gif taste zijn hoofd aan. Hij hallucineerde, 

drijvende in de rivier, met zijn hoofd naar de sterrenhemel. Hij voelde haar armen om zich 

heen. Hij voelde zich rustig. Het gif was om hem sterk te maken. Sterk voor wat ? Hij voelde 

zich juist zwakker, maar zijn woede aanvallen werden steeds intenser, en een enorme kracht 

maakte zich meester van hem, maar dat was altijd maar voor even. Dan voelde hij zich weer 

zo zwak en week. Hij voelde zich verlamd, met scheuten van onvoorstelbare kracht. Dit is wat 

het gif deed. 



  

Bloed lucht 

  

De paal met het gespietste varkenshart bracht honger. De lucht was van bloed. Dat is wat ze 

inademden. De zee was van bloed, en de rivieren. Hij ademde niet door zijn longen, maar 

door de top van zijn vruchtbare deel. De vruchtbare delen waren door zijn hele lichaam, als 

schakels. Zij ademden bloed-lucht, de rode lucht. Mag ik wat van dat rode daar ? De gespleten 

top van zijn vruchtbare deel was als zijn longen. 

  

Het varkenshart 

  

De top van zijn vruchtbare deel dronk van het bloed in de rivier. Zou hij dat niet doen, dan 

zou hij sterven. Het waren zijn lippen, en toen moest hij ze voeden. Hij was diep in hen, en 

toen zonk hij diep in de rivier, verdrinkende, om visioenen te krijgen. 'Drink niet !' riep hij, 

maar ze dronken. Hij moest ze voeden. Hij verloste zich uit hun greep, en zwom naar de 

oppervlakte. Hij wilde niet sterven. Hij kroop uit de rivier, maar ze trokken hem terug. Hij 

moest ze voeden. Hij joeg voor hen. 

  

De paal met het varkenshart zou altijd het teken hiervan zijn. Hij kon het niet wegwissen. Zij 

hadden zijn hart geroofd. 

  

  

Hoofdstuk 2. Het Aramese NT – Het Originele NT 

  

De bijbel staat vol met afdekwoorden, om mensen van de gnosis af te leiden. Dit werd een 

legaal, verplicht regerings-systeem, omdat de politiek wist dat de gnosis het einde van het 

duivelse wereldrijk betekende. Zo zagen we dat Christus zijn wortels had in de chasma, een 

woord wat in de oudheid vaak voor vagina stond. Christus werd zo de wachter van de vagina. 

In het OT leidt dit terug tot het Israelitische woord 'checed', de eeuwige verdoemenis, oftewel 

de eeuwige tucht, wat in de demonologie ook voor de aars staat. De chasma was de oorlogs-

oproep, en de checed is de jachts-oproep. Deze twee gaten in het menselijk lichaam leiden tot 

de leegte. 

  



Dit is dus de ware wortel-betekenis van Chi Xi Sigma, van de 666, wat afgedekt werd door de 

gekruisigde Jezus. De 666 is de leegte die wordt opgewekt door de twee gaten, chasma en 

checed, de twee oproepen, om zo te komen tot de grote moeder. De oppervlakte-betekenis van 

de 666, de gekruisigde christus, leidt tot de grote vader van de mannelijke suprematie en 

vrouwen-onderdrukking. De stam Issaschar die de kruisiging en de leegte voorstelde hield de 

Amazone HATI-stam verborgen, wat in het Sranan Tongos 'pijn' betekent, en 'vuur'. De twee 

gaten, chasma-checed, oftewel de oorlogs-oproep en de jachts-oproep, in het menselijk 

lichaam, zijn oude wegen terug tot het oer. 

  

In het oer, in het paradijs, staat er dan het enorme NAGA mysterie, de oude 

slangenbewaarders van de schatten in de mythologie, in het OT benoemd als de NACHAS, 

betoverende wezens, oftewel de oude slang. Dit is een zegel. Levi had de Amazone stam 

LERI afgedekt, wat in het Sranan Tongos betekent : leren, tucht, doctrine, leer, dierenhuid. 

Het boek Leviticus is vol van de Leriaanse gnosis, en was oorspronkelijk het boek LERI. In 

de Aramese grondtekst van dit boek wordt het mysterie van de NAGAS opgelost. NAKAS 

was bij de stam LERI een woord voor de wet van tucht, kastijding, verbonden aan de fokkerij, 

wat ook weer in de grondtekst van het paradijs in Genesis naar voren komt. Adam en Eva 

moesten fokken om de gnosis te verkrijgen. Dit is waar het gehele NAGA, slangen-mysterie, 

voor staat. Dit was opgesteld om zo de mens af te leiden van de NAKAS in de Leriaanse 

gnosis. De mens moet dus leren fokken en veehouden in de gnosis.  

  

Dit komt ook weer terug in de wortels van 666 tot de moeder gnosis. We zien zo drie 

oproepen : 

  

·        oorlogs-oproep 

·        jachts-oproep 

·        fok-oproep 

  

De Lerianen moesten afrekenen met boze geesten, de baqra in het Aramees, runderen, 

zwijnen, vee. Nakas is een woord wat in het Aramees gebruikt wordt voor slachten en 

ophangen, maar in het Hebreeuws betekent dit ook gewoon slaan, bestraffen, zonder dat daar 

nu daadwerkelijk direct de dood bij intreedt. (LERI, Lev. 1 : 5) 

  

Wel werd dus het bloed afgenomen van deze boze geesten in veevorm, en gebruikt. Nakas is 

dus een veel ruimer begrip dan alleen maar slachten en ophangen, doden, maar gaat erom het 

bloed van de vijandelijke prooi af te nemen. 

  



Dit is wat er met Adam en Eva gebeurde, dat ze door Nachas, Naga, vertaald als de slang, de 

wurging, de slangenbeet, kwamen tot een diepere ervaring in het paradijs. Dit gebeurde door 

de Leriaanse transliteratie die hier parallel aanloopt, door Nakas. Ook in de grondtekst ging 

het om Adam en Eva als veehouders, in een fokkerij. Door Nakas wordt het bloed van de 

vijandelijke prooi gewonnen. Het zou juist gevaarlijk zijn om boze geesten te snel te doden, 

want dat zou schade brengen aan de fokkerij. Nakas is dus om dit af te remmen. 

  

In het Aramees vindt de Nakas plaats in de Qidmah, in Leviticus 1 : 5, dus weer in het deel 

ouder dan Eden, dieper in het paradijs. Ook het woordje Gad'am wordt gebruikt, Gad-Adam, 

als Adam komende tot Gad, tot het bloed van de vijandelijke prooi. Gad komt van KILI, en 

ook Adam staat voor GAD, dus de Gad'am was gemaakt om KILI af te dekken. KILI betekent 

'doden' in het Sranan Tongos. Ook is dit verbonden aan de slacht. KILI is een Amazone 

slagers stam. 

  

In de diepte van de KILI, van de Qidmah, is de Dukka, de rituele slachtplaats (Leviticus 1 : 

16, Aramees). De Nakas kan hier dus uiteindelijk naartoe leiden, maar dat is niet altijd 

noodzakelijk. De Nakas is dus een wachter van de Dukka die ervoor zorgt dat niets onnodig 

of voortijdig in de Dukka terecht komt. De fokkerij van de Lerianen stond dus op het spel. Als 

ze zomaar roekeloos zouden moorden, dan zou de fokkerij vergaan. Er waren dus regels voor. 

De Nakas bewaakte die regels. De Nakas is dus de wet van tucht, die ervoor zorgt dat boze 

geesten niet voortijdig of boven de maat worden bestrafd. 

  

In LERI, Lev. 1 : 10 wordt duidelijk dat vee alleen maar 'door de tamiym' geofferd kon 

worden, betekenende 'wanneer het compleet is', en ook 'alleen door slavernij', in de zin dat 

degene die ritueel offert een na'ar is, een heilige slaaf, anders zouden er fouten gemaakt 

kunnen worden. 'Wanneer het compleet is', tamiym, betekent ook dat wanneer het vee 

volkomen klaar is geworden in de Nakas voor de offering. Weer is het dus de Nakas die 

bepaald. 'Door de tamiym, de thummim, oftewel door PLISIRI, wat verborgen werd gehouden 

door de stam Benjamin,' kon er dan geofferd worden. 

  

PLISIRI betekent in het Sranan Tongo's : 'toewijding, discipline'. 

  

De Nagas, Nakas, de bestraffing van vijandelijk vee, was in de grondtekst van Genesis een 

orakel van necromantie. Dit werd vertaald in 'slang', als de slang van het paradijs. In het NT is 

dit eirene, wat is misvertaald in 'vrede'. EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de 

dood, oftewel necromantie, doden-orakel, DARASH. Van eirene komt het woord 'arena'. Dit 

wordt misvertaald als een 'vrucht van de geest', maar is vlees, wat dan ook weer klopt in de 

context van Genesis, dat de vrucht van de boom der kennis vlees was. Door de vee-arena, 

door het vlees, komt men dan uiteindelijk tot de Dukka, als door een orakel. De Nakas is de 

wachter van de Dukka. 



  

Necromantie betekent gewoon het contact met de onderwereld, om zo gnosis te winnen. Dit 

gebeurde door jachts-fetishen, onderdelen van geslachte boze geesten in vee-vorm. 

  

De Bijbel is opgezet door MK Ultra, Monarch Mind Control, wat door de eeuwen heen 

werkte door de regerings-huizen, intelligence agencies, koninklijke huizen en allerlei soorten 

secret societies. Alle personages zijn codes voor mind-programming. EDOM, oftewel ESAU, 

staat in MK Ultra voor : Electronic Dissolution Of Memory, ook wel 'Missing Time' 

genoemd, het deleten van herinneringen in het bewustzijn. J-ESAU-S is een dief die de gnosis 

probeert te stelen. ESAU is een geheugen-vreter. In het Aramees is dit SU, SUW, wat ook 

weer is opgenomen in het Jezus-paswoord, als JE-SU-S. De SU code delete het geheugen om 

mensen tot kinder-slaven te maken. Niet alleen is deze alien-substantie te vinden in het zaad 

van de mens om kinderen te maken, maar ook slaat dit toe aan het einde van het leven van de 

mens, door middel van dementie en alzheimer. MK Ultra bestaat uit onzichtbare aliens, 

energie-vormen, die het leven op aarde in die vorm behekst houden. De SU staat daarom voor 

het illuminati-kind, en houdt de NA'AR, de slavenjongens van de gnosis, verborgen. 

  

SU was de wachter van de ASER stam, die het verborgen hield, en hield dus ook de Amazone 

BADA stam verborgen, waarvan ASER de gnosis had geroofd. BADA bewaakte de NA'AR 

gnosis, de gnosis van de slavenjongens. Zij deelden de NA'AR in door kippenveren aan 

bandjes. Ook die bandjes hadden verschillende kleuren. De bandjes zelf vormden een soort 

van kastenstelsel : 

  

rood-geel : derde level 

bruin : tweede level 

rood : eerste level 

  

De rode bandjes waren dus onderworpen aan de bruine bandjes, en de bruine bandjes aan de 

rood-gele bandjes. 

  

De kleuren van de kippenveren lieten de taken zien : 

  

geel-rood : gladiatoren, vecht-slaven, arena-slaven, oorlogs-slaven 

bruin-wit met puntjes : donatie-slaven (urine, bloed, enzovoorts) 



rood : jachts-slaven 

geel : tent-slaven 

roze : dragen zij die kastijding moeten ondergaan 

wit : slagers-slaven 

bruin : kastijders-slaven, gebruikt in het fokken 

bruin-geel : fokkers-slaven, voeders, zowel vetmesting als uithongering 

  

bruin-geel, bruin en wit waren dus de graden waar het vee doorheen moest, al dan niet door 

rood gevangen. De NA'AR was dus ook te vinden in de verborgen gehouden wortels van de 

666. 

BADA, afgedekt door Aser-Su, Ezau, bezat dus de ware gnosis van de runderjacht.  

  

Dit valt allemaal terug te voeren tot de god Ashur van Assyrie, die als attributen de rund, de 

mens, de arend en de leeuw had, wat zich ook manifesteert in het visioen van Ezechiel en het 

boek Openbaring. Dit viertal houdt dus het Amazone zoonschap tegen. In India zijn dit de 

asuras, een demonenras. Nagas en asuras zijn bloed-verwanten die dezelfde vader hebben, 

namelijk kasyapa, één van de drie boeddhas van de tijden, de boeddha van het verleden. Hij is 

de vader van de devas (goden, engelen), de nagas, de asuras en de mens. 

  

De NA'AR gaat dus door allerlei voorbereidingen tot de runderjacht. 

  

Charis, jachtsloon, is in de wortels chairo, oorlogsgroet, oorlogs-oproep. Elk loon roept ook 

weer op tot een nieuwe strijd, terwijl genade laat inslapen. De NA'AR moet kra verzamelen, 

waarvan de buffeljacht een beeld is. Kra is loon, Leriaanse gnosis, en dit leidt hen tot de 

arena, tot een oorlogs-oproep. Kra, het charismatische, het loon, werd bedekt door het 

kerstfeest. Dit verschool de oorsprongen van LERI. Dat wat toegeschreven werd aan SU moet 

dus toegeschreven worden aan de NA'AR. 

  

De tocht van SU tot het mes, is dus de tocht van de NA'AR tot het mes. 

  

We gaan nu het Aramese Nieuwe Testament bespreken. Dit is het originele Nieuwe 

Testament, waardoor juist alles weer duidelijk en helder wordt. Hier werd een Griekse laag 



overheen gebouwd om de gnosis te verbergen, en daarover kwam een Europese laag. 

Natuurlijk was het Aramese Nieuwe Testament gebouwd van geroofde gnosis. Het behoorde 

oorspronkelijk toe aan de Amazones. 

  

Laten we maar direct beginnen. Daar waar het Westerse NT telkens sprak over Geest, en de 

vervulling van de Geest, daar staat telkens in het Aramese NT heel nadrukkelijk 'duisternis'. 

De vagina (misvertaald als Jezus) zou dus leiden tot de duisternis (misvertaald als Heilige 

Geest, adem, de lucht). De duisternis zou leiden tot de volle waarheid. Juist in de duisternis 

wordt het oog niet lui, en kan het oog nachtzicht ontwikkelen. Dit is dan het charismatische 

loon, misvertaald als de charismatische gaven. Eigenlijk is het zo dat de Heilige Geest, de 

lucht, leidt tot de zon, wat dus eigenlijk lui, opgelegd zicht is, als een valse voorstelling van 

het charismatische, als de 'gaven van de Geest', wat tot slavernij leidt aan het Westerse 

christendom. 

  

In het Aramese NT was er dus een uitstorting van 'duisternis', in plaats van een uitstorting van 

de Heilige Geest, de Griekse luchtgod. De Griekse luchtgod bereide de mens voor om zonne-

aanbidders te worden, van Jezus, de zonnegod, oftewel om slaven van de zon te worden. Ook 

staat deze duisternis voor het afkappen van lichaamsdelen, zoals de besnijdenis en de 

scalpering, om zo de gnosis door te laten komen, om contact met de grote moeder te krijgen. 

  

In Efeze wordt dan het evangelie besproken, wat juist het ontvangen van kastijding betekent, 

en van scheiding, door het bloed van de vijand. Dus door het vergieten van het bloed van de 

vijand komt er zoonschap tot de grote moeder, en komen wij onder Haar tucht. Hierdoor vind 

er grote afscheiding plaats, en de scheiding, een belangrijk onderdeel van de Betelgeusische 

theologie. (Efez. 1:7-8) Dit bloed is te vinden in de SUKKAL, de kennis door ervaring, de 

zintuigelijke kennis. In vers 9 is dit in het Aramese NT allemaal om de 'allegorische betekenis' 

bekend te maken. 

  

De 'Messias' zou alles tot nieuwe toewijding brengen (vers 10). Dit misvertaalde woordje 

'Messias' is in het Aramees MSY, wat droogzuigen van de vijand betekent. Dit woord komt al 

voor bij de oude Levieten, die de Leriaanse gnosis verborgen hielden. MSY betekent ook het 

'geven om te zuigen', wat ook de Moeder borst betekent (LERI, Lev. 5:9). Zo krijgt alles weer 

betekenis, dat de mens vernieuwd wordt door de moederborst. 

  

MSY 

·        zuigen 

·        te zuigen geven 

·        bloed-vergiet 



  

Efeze 6 

  

14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw 

borst, 

  

In het Aramese NT staat hier : Doneer, en bekleed uzelf met schakels. 

  

Deze schakels worden in het OT besproken als de YAD, de paradijselijke mannelijke 

geslachtsorganen waarvan de oermens gemaakt was, en waardoor de gnosis kon stromen. Dit 

bekleden is in het Aramees ook het bekleden met een vrouw, want de vrouw is de 

wapenrusting van de man. De vrouw is de personificatie daarvan. De schakels zijn in het 

Aramees bloedleidingen. Hierdoor moet het bloed van de vijand stromen. 

  

Gaan we naar het boek Openbaring, dan zien we de paarden opkomen. De zegels worden 

verbroken. De zegels zijn ook munten in het Aramees. Het geld, de markt, wordt verbroken. 

Het beeld van het beest is ook een munt. De paarden zijn ook bruggen in het Aramees. Het 

eerste paard van het eerste zegel is het zilveren paard, en het tweede paard is het gouden 

paard. Dit zijn dus een zilveren en een gouden brug. Later met het zesde zegel verandert dit 

goud in duisternis, en het zilver verandert in bloed. Het vierde paard is het paard van honger 

en vasten, wat leidt tot het mes. 

  

Het merkteken van het beest is 'een gedeelte van een lied of psalm, als een spreuk, een 

incantatie' van 'de behemah', oftewel van de oermensen, die half dierlijk waren. In het 

Aramees : de HAYEWTA. Dit zijn wezens die de troon dragen, en op de ark staan. Deze 

wezens werden later afgedekt door de 'cherubs', een engelen-orde. De Hayewta waren de 

oorspronkelijke bewakers van het paradijs, de wachters van de onderwereld. De ark is een 

anagram van KRA, het jachtsloon, namelijk de omgekeerde vorm : KRA – ARK. 

  

Ook zijn de Hayewta de bewakers van het mes. Dit bevindt zich in de ark, oftewel in de kra. 

Eén van de namen van het mes is 'chereb' in de grondteksten. De cherubs zijn de boze 

geesten, djins, van het mes. Deze moeten verslagen worden. Cherubs komen oorspronkelijk 

uit Assyrie en Babylon, waar zij 'karibu' werden genoemd. Zij waren wachters van tempels en 

paleizen, van objecten en poorten. Zij hadden de eigenschappen van leeuwen, mensen, 

runderen en arenden, zoals de cherubs. Dit leidt helemaal terug tot India, waar zij Garuda's 

werden genoemd. Zij waren de voertuigen van de goden, en ook wachters. Zij waren erg 



strijdlustig. Zij moesten de mensheid beschermen tegen de naga's. Garuda's waren een soort 

slangenetende mythische vogels. 

  

De ark is het bloed van de vijand (kra), wat opgeslagen is in het mes. In het boek Job staat dat 

in de PUEM, het mes, doctrine verborgen zit. 

  

De Garuda's komen op hun beurt weer voort uit de Krips, Betelgeuzische kippen-wachters. 

  

Het tweede paard, oftewel het gouden paard, als een beeld van de cherubs, wordt in het zesde 

zegel 'duisternis en veren', terugherleid tot zijn Betelgeuzische oorsprong. Het gouden 

verzoendeksel was de troon van God, verpersoonlijkt door de cherubs. Dit was God's 

voertuig. In het zesde zegel wordt hiermee afgerekend. Het gouden verzoendeksel houdt ook 

het onschuldig bloedvergiet in wat zogenaamd genade zou opwekken. Waar genade staat in 

de westerse vertaling staat 'toewijding' in het originele Aramees. Waar licht wordt gebruikt 

staat stelselmatig 'Urim' in het Aramees, oftewel de test-steen. 

  

Waar het Westen vaak zegt : 'De vrucht van de geest' in Efeze 5:9, daar zegt het originele 

Aramees 'de vrucht, generatie, van de URIM' en dat is 'tebuta, tabuta', toewijding, correctheid, 

perfectheid, oftewel PLISIRI, de Sranan Tongo THUMMIM, wiens gnosis door de stam 

Benjamin was geroofd, oftewel de slaven-gnosis. De test leidt tot de heilige gebondenheid en 

slavernij, Urim en Thummim, oftewel FETI en PLISIRI. 

  

Waar in het origineel URIM staat, in het Aramees, daar wordt het in het Grieks 'pneuma', en 

het Westen vertaald dit veelal vals in 'Geest'. Jezus en de Geest waren beiden dus opgesteld 

om de URIM af te dekken, te bewaken. De vrucht van de URIM is de THUMMIM. Wij 

moeten niet de Geest ontvangen, de Griekse luchtgod, maar de URIM, de toetsteen, om zo te 

komen tot de THUMMIM, de toewijding (tabuta), oftewel de heilige slavernij. In Amazone 

termen is dit de FETI die tot de PLISIRI leidt. 

  

Lam wordt nogal wat aangehaald in het NT, maar in het Aramees staat er het sterrenbeeld 

'Aries', oftewel de stam Napthali, die de stam HONTI had afgedekt. Aries is MR, MARA, in 

het Aramees, de bezitster, meesteres, wat vaak misvertaald wordt door de hele bijbel heen in 

'Heere'. HONTI is dus een hoge Amazone autoriteit. 

  

Openbaring 5 



  

8.     En toen het de boekrol nam, vielen de vier dieren en de vierentwintig oudsten 

(priesters, presidenten in het Aramees) in de oorlog neer voor Aries, HONTI, 

hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der 

heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te 

nemen en haar zegels te openen. 

  

Openbaring 6 

  

15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de 

machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en 

zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van 

Haar, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van HONTI; 17 want de grote dag van hun 

toorn is gekomen en wie kan bestaan? 

  

In het Aramees roepen ze niet slechts tot de rotsen om op hen te vallen, maar tot Esau, SUW, 

SU, om op hen te vallen en hen te verbergen. Ezau zit ook verborgen in de Jezus code, als JE-

SU-S, J-EZAU-S. Het geroep tot Jezus is ook al een teken hiervan. Men heeft een schuilplaats 

in deze geest genaamd Jezus. Zijn bloed is het rode sap van Ezau, waar men ook naar roept, 

om zichzelf te verbergen voor de Wraak van de grote moeder. SU, SUW, Ezau, betekent 'rots' 

en 'basis van een gebouw' in het Aramees. 

  

Openbaring 7 

  

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 

natiën en talen stonden voor de troon en voor HONTI, bekleed met witte gewaden en met 

palmtakken in hun handen.  

10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De TUCHT, kastijding, is van onze grote moeder, 

die op de troon gezeten is, en van HONTI. 

  

Troon betekent ook brug in het Aramees, wat te maken heeft met de zegels waar het volk 

doorheen trekt. 

  



17. HONTI, die in het midden van de troon is, zal over hen heersen en hen voeren (OPENEN) 

naar ZAAD-bronnen des levens; en de grote moeder zal al het ZAAD van het gat, hoofd-deel, 

de bron (vagina) binnennemen, wegwassen. (of te wel : de belofte van vruchtbaarheid) 

  

Openbaring 12 

  

9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en 

de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met 

hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:  

Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn 

Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze 

God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloedvergiet door 

HONTI en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in 

de dood. 

  

Getuigenis is in het Aramees 'de tabletten van de ark van het verbond', oftewel door de 

BEHEMAH, wat gelijk staat aan het merkteken van de BEHEMAH, van de oermens. 

  

Openbaring 13 

  

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is 

in het boek des levens van HONTI 

  

Dit boek is ook een MERKTEKEN in het Aramees, het merkteken van HONTI. In het 

Aramees is dit een merkteken van adoptie tot zoonschap. Ook is het een Wet. HONTI brengt 

het zoonschap, wat we ook terugzien in het boek van HONTI (Yechezqel, Ezechiel, 

Naphtaliy). 

  

HONTI is degene die valstrikken zet. HONTI is een machtige poort tot het paradijs. 

  

HONTI betekent in diepte ook visserij. Vis betekent vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, 

verwijzende naar het goddelijke zaad. HONTI is dat wat het goddelijke zaad aantrekt. Het is 



de poort tot het zesde zegel, het zegel van MAYIM, het zaad, het kind, oftewel het zesde 

zegel, de eigenlijke houder van de bloedsteen, van KILI. 

  

Door HONTI komen wij tot het paradijs. 

  

In HONTI 2 : 1 wordt de gevangene opgeroepen om een dienstknecht te worden (AMAD) aan 

de heilige voeten van de grote moeder, zodat Zij tot hem spreekt (DABAR). AMAD is dus de 

sleutel tot het profetische woord, DABAR. In vers 2 komt PNEUMA, FETI, in hem, de 

heilige DUISTERNIS in het Aramees, honger, als tegengesteld aan het materiele, en geheel 

binnen het profetische visioen.  

  

Door PNEUMA, FETI, komt SHAMA die hem gevoelig maakt voor de stem van de grote 

moeder, en maakt dat hij daaraan gehoorzaamt, als 'horen en gehoorzamen'. SHAMA is de 

profetische leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. 

DABAR bestaat uit de geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. De 

gevangene wordt aangesproken als zoon van het rode volk (de tucht, het Oud-Amerikaanse, 

Indiaanse volk). Hij werd gezonden tot BAYITH, een gevangenis, de opslagplaats van de 

onderwereld (de lever). Hij ontvangt een certificaat van scheiding, met zuchten en liederen 

daarop. 

  

In 3 : 14 komt PNEUMA, FETI, duisternis, honger, over de gevangene en hij ging de 

BITTERHEID (bloed) binnen, en de CHEMAH, de koorts. Het vruchtbare deel, in het 

Aramees : rinkelende bellen, kwam in werking in hem, werd onder druk gezet (CHAZAQ). 

Het zesde zegel, mayim, werd in werking gezet. 

  

3 : 15 Dan komt hij tot de ontmaskerde, naakte, ballingen (GOWLAH) van TELABIB, wat de 

geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de brandende oer-rivier 

KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: 

NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg de gevangene zijn openbaringen. Hij 

bleef afgezonderd daar, als een woesteling. De grote moeder maakte van hem een TSAPHAH, 

een spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar om YTB, YTIB, om 

te belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een demoon. 

  

: 22 Hij krijgt DABAR, het Woord, in de vallei (BIQAH). 

YAD (het teken, het 'mannelijke' orgaan) begint te spreken, DABAR voortbrengende. 

  



: 24 Hij moet zich opsluiten in zijn gevangenis in de onderwereld (BAYITH). 

  

: 25 Daar zullen ze een gladiator van hem maken (ACAR). 

Aram.: SR, gordels omdoen als een wapenrusting, gordels aan de lendenen, heupen, tot 

voorbereiding van de militaire dienst, verleid worden. 

  

Dan volgt er een betoog wat duidt op scalpering (5, 6 : 3), het afsnijden van de hoogste top en 

het haar. 

  

6 : 11 De grote moeder haalt het volk neer door de scalpering, de honger en de koorts. 

: 14 Door het teken, YAD. 

  

7 : 21 Hun goden zullen gedreven worden in de handen van de Amazonen stam, de verre 

vrouwen van Orion, als prooi. 

: 25 De oogst-grijper komt, Qephadah. Dit is de verwoester. 

  

8 : 16 Ze aanbidden een soort hagedis, zij aanbidden blond (geel) haar, het witte albino ras, 

gouden dingen, GELD in de Aramese grondtekst. Daarom rust de toorn op hen. 

  

Dan in hoofdstuk 9 gaat het over het merkteken, TAV, ontvangen door klagen, kermen en 

zuchten over deze gruwelen. In hoofdstuk 11 worden de prinsen van het volk overgeleverd 

aan de Amazonen stam, de verre vrouwen van Orion. 

: 10 De scalpering. 

: 17 Het land Israel, het voorhoofd van steen, het centrum van wijsheid, zal aan het heilige 

overblijfsel worden gegeven, het rode land Israel (Adamah), de verloren stammen, zullen 

vergaderd worden. 

  

: 19 Zij zullen een hart van vlees ontvangen, het hart van BASAR (Aram.: BSAR, BESRA), 

van het mannelijk geslachtsdeel, als een bron. 

  



Visoenen zijn de manier waarop de gevangene zich door de onderwereld beweegt. HATI, wat 

door Amowc, Issaschar, verborgen werd gehouden, betekent de brenger van het merkteken 

(door branden of steken, piercen). In het boek HATI (Amowc, Issaschar), het boek van het 

zevende zegel, van de paradijselijke afgrond, TEHOWM wordt dit teken telkens uitgezonden 

om oordeel te brengen. HATI is het merkteken wat door HONTI aangebracht wordt. 

  

Efeze, oftewel het boek van AMAD, over de jacht en visserij, is het tweede boek van HONTI, 

en behoort tot het OT. Het is oorspronkelijk HONTI II.  

  

Visoenen zijn de manier waarop de slaaf van HONTI zich door de onderwereld beweegt, door 

het eeuwig zaad, door PNEUMA en ALETHEIA. Dit heeft dus veel te maken met het bloed 

van de vijandelijke prooi. De AMAD-slaaf van HONTI beweegt door de onderwereld door 

KILI, wat door Gad verborgen werd gehouden. Het eeuwige zaad is het bloed van de 

vijandelijke prooi. Christenen bewegen door de Heilige Geest, door zuurstof en onschuldig 

bloedvergiet, terwijl AMAD-slaven van HONTI zich bewegen door het bloed van de 

vijandelijke prooi, door KILI. KILI overwint de geest van zuurstof. Zuurstof was dus een 

creatie van onschuldig bloedvergiet, wat zich manifesteerde in christus-cultussen door de 

oudheid heen. Mensen zijn hierdoor afhankelijk gemaakt, als in een gevangenis. KILI snijdt 

deze wortels van boze geesten eruit. 

  

Telkens wanneer HONTI, MARA, de moeder, spreekt, wordt er het woordje AMAR, MARA 

gebruikt, het bittere bloed van de vijandelijke prooi, oftewel GAD, prooi gemaakt door KILI. 

HONTI, MARA, spreekt door KILI. Zij is hierdoor opgebouwd. Dit is de scheppings-drang, 

de bouwstenen van de schepping. 

  

Openbaring 15 

  

3 En zij zingen het lied van MSY, de BADA (de Amazone stam die door ASER verborgen 

werd gehouden) van de grote moeder, en het lied van HONTI. 

  

Hier zien we dus drie liederen : 

  

·        het lied van MSY, de moederborst, het leegzuigen van de vijand, het drinken van 

het bloed van de vijand, oftewel het lied van KILI (Dit is waar 'de Messias' voor staat) 

·        het lied van BADA 

·        het lied van HONTI 



  

Openbaring 19 

  

7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en liederen en psalmen zingen, want 'het samen 

drinken' van HONTI (ook : de verzameling boeken van HONTI) is gekomen. 

  

Dit is de verschijning van KILI. 

  

9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het jachtmaal van het 

festival van HONTI. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van de grote 

moeder. 

  

Waar de Westerse vertalingen telkens 'bruid van het Lam' zeggen, daar gaat het in het 

Aramees over het vrouwelijke geslachtsdeel, het vruchtbare deel. Dan staat er dus : 'het 

vruchtbare deel van HONTI'. Ook is de 'bruid' in het Aramees 'een orde van engelen', oftewel 

in groter verband : een amazone stam. 

Het vrouwelijke vruchtbare deel staat voor de leegte, de paradijselijke afgrond, het zevende 

zegel. Dit is HATI, die door Issaschar verborgen werd gehouden. HATI is het merkteken, het 

merkteken van HONTI, wat geopenbaard wordt, en wat misvertaald werd als 'de bruid van het 

lam'. Wij moeten gebrandmerkt worden met leegte. Hierdoor overwinnen wij de vijand. 

Matteus 17 

1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij 

leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn gedaante veranderde voor hun 

ogen en zijn gelaat straalde gelijk het goud en zijn klederen werden wit als de URIM. 

  

Hier wordt Jezus in verband gebracht met de URIM, de toets-steen. Jezus wordt wel vaker 

met licht in verband gebracht, en telkens staat er dan URIM in het Aramees. In Amazone 

termen is FETI de URIM. 

  

Efeze 5 

  

8. 'wandelt als kinderen, zonen, van de URIM.' 



  

Wij moeten dus kinderen en zonen van FETI worden. FETI is de toets-steen, de honger en de 

duisternis, wat verborgen werd gehouden door JUDAH. Waar Geest in de Westerse 

vertalingen staat, staat DUISTERNIS in het Aramees, leven in pro-FETI-e. 

  

I Tessalonica 5 

  

5. Gij zijt allen kinderen en zonen van de URIM, FETI. 

  

Efeze 5 

  

22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, 23 want de man is het hoofd van 

zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand 

houdt. 24 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar 

man, in alles. 

  

In het Aramees staat er niet Christus, maar MSY, de moeder borst. Hier is de gemeenschap 

aan onderworpen. Waar 'man' staat in de Westerse vertalingen staat 'BALA', BAAL, in het 

Aramees, heer, meester, echtgenoot. De BAAL wordt gezien als een afgod en een demoon. 

Toch staat hier dat de vrouw onderdanig moet zijn aan BAAL. Dit is dus verwerpelijk voor 

hun theologie. BAAL is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. 

Toch staat er dus ook in het Aramees MSY, oftewel MOEDER BORST, dus BAAL is 

VROUWELIJK, als BALA, wat ook bezitster, meesteres betekent. 'Als aan de Here' is 'als 

aan MARA' in het Aramees, 'als aan de bezitster, de meesteres', oftewel 'aan HONTI, de grote 

jagerin.' Wie of wat moet daar dan aan onderdanig zijn ? 'Vrouwen' zijn in dit geval 'bruiden', 

maar dat betekent in het Aramees 'mannelijke geslachtsdelen, of VOORHUIDEN'. Deze zijn 

onderworpen aan de MSY, aan KILI, de moederborst, het mes. Zij staat namelijk voor de 

besnijdenis. 

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 3. Slavernij 

  

De AMAD-slaaf die de Galaten-brief had opgesteld, en die stond voor 'het weinige', zegt dat 

hij gestuurd is door MSY, de moederborst, KILI. Hij is boos dat de slaven van Galatie van de 

toewijding tot KILI zijn afgeweken. KILI werd verborgen gehouden door GAD, de slagers-

stam. De AMAD-slaaf had een boodschap van KILI voor de Galaten, die afgeweken waren 

van de heilige slacht. Hij zegt ook dat mensenbehagers geen slaaf van KILI kunnen zijn 

(Galaten 1). 

  

Galaten is de plaats van de jachtmaaltijd. Dit komt ook voor in de Issaschar-dualiteit, de 

dualiteit tussen leegte en piercen. 

Amos – Issaschar – HATI 

Matteus – Issaschar II – HATI II 

Galaten – Issaschar III – HATI III 

Hati is het vrouwelijke vruchtbare deel, de leegte, die door Issaschar verborgen werd 

gehouden. Het voorhangsel van Issaschar moet verscheurd worden. 

Waar de Westerse vertalingen telkens 'bruid van het Lam' zeggen, daar gaat het in het 

Aramees over het vrouwelijke geslachtsdeel, het vruchtbare deel. Dan staat er dus : 'het 

vruchtbare deel van HONTI'. Ook is de 'bruid' in het Aramees 'een orde van engelen', oftewel 

in groter verband : een amazone stam. 

Het vrouwelijke vruchtbare deel staat voor de leegte, de paradijselijke afgrond, het zevende 

zegel. Dit is HATI, die door Issaschar verborgen werd gehouden. HATI is het merkteken, het 

merkteken van HONTI, wat geopenbaard wordt, en wat misvertaald werd als 'de bruid van het 

lam'. Wij moeten gebrandmerkt worden met leegte. Hierdoor overwinnen wij de vijand. 

Om dieper in die leegte te komen moet er bloed vergoten worden, door KILI. 

Visoenen zijn de manier waarop de slaaf van HONTI zich door de onderwereld beweegt, door 

het eeuwig zaad, door PNEUMA en ALETHEIA. Dit heeft dus veel te maken met het bloed 

van de vijandelijke prooi. De AMAD-slaaf van HONTI beweegt door de onderwereld door 

KILI, wat door Gad verborgen werd gehouden. Het eeuwige zaad is het bloed van de 

vijandelijke prooi. Christenen bewegen door de Heilige Geest, door zuurstof en onschuldig 

bloedvergiet, terwijl AMAD-slaven van HONTI zich bewegen door het bloed van de 

vijandelijke prooi, door KILI. KILI overwint de geest van zuurstof. Zuurstof was dus een 

creatie van onschuldig bloedvergiet, wat zich manifesteerde in christus-cultussen door de 

oudheid heen. Mensen zijn hierdoor afhankelijk gemaakt, als in een gevangenis. KILI snijdt 

deze wortels van boze geesten eruit. 

  



Telkens wanneer HONTI, MARA, de moeder, spreekt, wordt er het woordje AMAR, MARA 

gebruikt, het bittere bloed van de vijandelijke prooi, oftewel GAD, prooi gemaakt door KILI. 

HONTI, MARA, spreekt door KILI. Zij is hierdoor opgebouwd. Dit is de scheppings-drang, 

de bouwstenen van de schepping. 

  

Visoenen zijn de manier waarop de gevangene zich door de onderwereld beweegt. HATI, wat 

door Amowc, Issaschar, verborgen werd gehouden, betekent de brenger van het merkteken 

(door branden of steken, piercen). In het boek HATI (Amowc, Issaschar), het boek van het 

zevende zegel, van de paradijselijke afgrond, TEHOWM wordt dit teken telkens uitgezonden 

om oordeel te brengen. HATI is het merkteken wat door HONTI aangebracht wordt. 

HATI, Galaten 2 komt er op neer dat er alleen maar rechtvaardiging is door de veiligheid van 

KILI, MSY, het mes. Daarom moet de Amad in Efeze het mes leren hanteren. Er is dus alleen 

rechtvaardiging door het bloed van de vijand.  

  

In Galaten 3 gaat het over door KILI zoon worden van de grote moeder. 

In Galaten 4 initieert de Amad-slaaf de Galaten om hen terug te brengen tot KILI, de moeder 

borst en het mes. 

  

Lukas 1 

68 Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het 

verlossing gebracht,  

69 en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht. 

  

In het Aramees staat dat een hoorn van TUCHT, van kastijding, is opgericht in het huis (land) 

van BADA. BADA is de Amazone stam die door ASER verborgen werd gehouden, staande 

voor de tucht, en de oorlog. Ook als er weer stukken vertaald worden in 'liefde', dan gaat het 

in het Aramees gewoon over de oorlogs-oproep. De boze geest van de liefde wil gewoon de 

oorlogs-oproep uitdoven om mensen verlamd te houden en alles over te nemen. Het is een 

controle-zieke geest. De mensen willen niet horen van tucht en oorlog. Ze willen horen van de 

liefde. Ze zijn lui, en houden ervan om in illusies te leven. Ze houden ervan om bedrogen te 

worden. 

  

De vrouw op het beest is de vrouw op de BEHEMA, wat in het Aramees de wezens zijn die 

de ark dragen (HAYEWTA). De vrouw staat hierbij gelijk aan de ark, die gedragen wordt 

door het beest, de BEHEMAH, de oermensen. Zij dragen het geheim. De vrouw staat in het 

Aramees voor 'de allegorische uitleg' van BABYL, BBL (Bijbel, Bible, Babel, Babylon). De 



vrouw is de ark, en de ark staat voor het loonstelsel. Oorspronkelijk was het een geldkist. De 

ark staat voor het bankwezen, waardoor alle economische transacties worden gedaan. De 

runderjacht gaat over 'van genade komen tot loon'. Dit is waar de Amazone BADA stam voor 

staat, wat verborgen werd gehouden door ASER, ASSUR, SU. J-EZAU-S ging er met het 

geld vandoor, en maakte er het gevaarlijke genade systeem van, waarin je nooit weet waar je 

aan toe bent. Wij moeten komen tot de moeder op de BEHEMAH, de oermens, door het 

merkteken van de grote jagerin. Wij moeten ons laten inwijden door de buffeljacht, door van 

genade te komen tot loon, als het komen tot de ark, wat staat voor het 'geld' van de gnosis, 

ARK – KRA. 

  

In het Aramees is het merkteken van de oermens hetgene wat de ark bewaakt en verborgen 

houdt, oftewel de geldkist, het jachtsloon. Daarom is dit merkteken van HONTI, de grote 

jagerin. Daarom probeert het christendom dit merkteken ook zo te demoniseren, omdat zij 

namelijk niet willen dat iemand er met hun buit vandoor gaat. Over deze buit hebben ze 

gelogen. De oermens is de sleutel tot de ark, tot het jachtsloon. Het christendom wil niet dat 

een mens tot de allegorische betekenis komt. Daarom hebben ze alles letterlijk gemaakt. Het 

christendom wil niet dat een mens tot de moeder op het beest komt, want dit beest is de 

oermens die in vrijheid leefde. Juist het bank 

-systeem van de gnosis zal vrijzetten van de valse genade-leugens. 

  

Het christendom roofde deze ark en maakte er iets anders van, bedekte het met genade. De 

boom des levens is in het Aramees 'het kruid van redding, behoudenis', om mensen 

afhankelijk te maken, en lui. De cherubs werden opgesteld om dit kruid te bewaken. De nagas 

werden opgesteld om het kruid van kennis, oftewel de boom der kennis, te bewaken. In India 

zijn in de mythologie oorlogen tussen de cherubs (garuda's) en de naga's. De hele lijn van 

christussen om mensen in een soort van rituele genade te plaatsen wordt ook bewaakt door de 

cherubs (garuda's). Dit wordt in India vertegenwoordigt door de kris pusaka, een dolk die van 

geslacht tot geslacht over wordt gedragen. Men moet regelmatig rituelen met de kris doen 

zoals offers en reiniging, anders zal de kris zich tegen de drager keren. Hetzelfde is aan de 

gang met Chris-tus, Kris-tus. Degene die Kris-tus heeft aangenomen moet nu deze Kris 

gehoorzamen, anders zal de Kris die hij heeft aangenomen en die hij draagt zich tegen hem 

keren. Men wordt dus slaaf van de Kris. De Kris eist strenge onderhouding. De Kris wil dat er 

offers voor hem worden gebracht, bloed-offers. Zo kan een karakter geheel bedorven raken 

onder de invloed en manipulatie van de Kris (Christ-tus). Daarom is het belangrijk om te 

komen tot KILI, om deze vloek op te heffen. KILI wordt verborgen gehouden door de Kris, 

door Gad. Al met al is dat een Cherubs Complot. De cherub moet in zijn totaliteit verslagen 

worden. Dit leidt dus helemaal terug tot India, tot de Garuda's. Wij moeten terugkeren tot de 

oermens en tot de moeder van de oermens. Er is een loon-systeem van het oer.  

  

De cherubs komt van het goud, van het gouden paard in het Aramese NT, oftewel het tweede 

zegel. In het zesde zegel verandert het goud in duisternis en veren, als een beeld dat dan de 

strijd tegen de Kribs begint, waar de Garuda's uit voortkwamen, uit deze Betelgeuzische 

kippen-wachters. 



  

De geschiedenis van Golar is fundamenteel voor het christendom. De achtentwintigste 

monarch, Katar, ontwierp het boek van UL, wat je kunt vergelijken met het OT. De 

negenentwintigste monarch, Benzeem, stelde het boek IFTER samen, wat je kunt vergelijken 

met het NT. De dertigste vorst, Sopatus, voegde deze twee boeken samen tot de TAKHOT, 

wat je kunt vergelijken met de bijbel. Als je de TAKHOT niet aanbad, werd je opgesloten, 

gemarteld en gedood. De eenendertigste vorst, Siphis, bracht de kinderoffers terug op basis 

van dit boek. De tweeendertigste vorst, Niphis, bouwde een plaats genaamd de 

eeuwigdurende hel, op basis van de TAKHOT, waar je gewoon doorleefde als je er werd 

ingeworpen, zonder hoop op bevrijding. Deze Orionse hel werd genoemd de STOPHER. De 

drieendertigste vorst genaamd Optus werd de wachter van deze hel, in de zin dat hij bepaalde 

wie er wel en niet naartoe gingen. 

  

Golar is een district in het Behemma-continent van Betelgeuze. De Takhot is het boek waar 

de bijbel uit voortkwam. Dit gaat dus dieper dan de Aramese bijbel. In de Takhot kunnen we 

lezen over de Krips, de bewakers van de ark, waar de cherubs uit voortkwamen. Het boek van 

UL en het boek Ifter staan vol met misvertalingen en verdraaiingen van de oudere 

Betelgeusische paradijs teksten. 

  

De patriarchie, de mannen-monopolie, werd groot door kinderoffers, wat ook volop werd 

aangeprezen door de Takhot. Het boek van UL en het boek IFTER waren rituele 

voorbereidingen hiertoe, waardoor het kind tot de offering werd geleid. Hierom is het een 

death row dodenboek. Als het kind sterft, wordt het opgenomen in slavernij tot de vader-

demoon, om te dienen in het leger. 

  

  

Hoofdstuk 4. De Val Van Orion 

  

Het is tijd om dingen recht te zetten. Goden kwamen in vermomming naar de aarde, om de 

mensheid te bedriegen. Wij gaan deze boeven ontmaskeren. Weet u dat de goden die naar de 

aarde kwamen daadwerkelijk corrupte aliens uit op wraak waren ? De slaven-markten werden 

opgewekt uit de put, achter de schermen van de welvaart en gezondheid.  

 

De Vorige Vier Tijdperken van Planetaire Rijken aan de top van het heelal: 

 

1 . Zonne rijk 

 

2 . Nordic rijk 

 

3 . Jupiter rijk 



 

4 . Orion rijk 

 

Orion is diep opgeslagen in de DNA - patronen van de mens. Door het hele heelal werden er 

cyborgs uitgezonden om de Orion vloek te verbreken. Zij kwamen met zware code, want met 

één misstap zouden ze zichzelf en het hele universum opblazen. Ook naar aarde werden zij 

gezonden. Soms worden zij 'terminators' genoemd. Zij zijn machines. Zij zijn niet alwetend, 

zij gebruiken raad en overleg. Zij zijn niet onaantastbaar. Zij lijden veel, en staan onder zware 

tucht, juist om het Orion programma te verbreken. Aan het begin van het derde millenium 

sloegen zij een zware slag aan Orion, maar Orion sloeg hard terug. Zo hard dat zij tijdelijk een 

Orion simulator moesten gebruiken. Zij moesten Orion innemen en van binnenuit veranderen. 

Orion is de poortwachter van het paradijs, maar dit zegel moet uiteindelijk verbroken worden. 

  

Orion is een zwarte sinterklaas, met bolle wangen en een grote baard. Hij rijdt op het monster, 

Betelgeuze. 

  

Orion moest een reis maken om zijn ziens-vermogen terug te krijgen. Op die reis moest hij de 

genade gaven ontmoeten, die in wezen gewoon Griekse godinnen waren. 

  

Als het zegel van Orion is verbroken, en Betelgeuze ook is verslagen, dan kan men door de 

poort tot een sterrengroep genaamd 'het mes'. 

  

Het mes is natuurlijk GAD-KILI, maar dit is ook slechts een zegel. De eerste ontmoeting met 

Amazones zijn altijd demonisch, dus daar moest een simulator van gemaakt worden, de KILI-

simulator. Zoals we zagen was ASER-BADA de kern van de Amazone Zodiak. Deze kern 

staat voor 'de grootste tucht'. De weg daartoe is GAD-KILI, 'de eeuwige tucht'. De zegels 

moeten verbroken worden om tot deze kernen te komen. Het zijn voorhangsels. 

  

Dit zijn de codes die verbroken moeten worden : 

  

1.     RUBEN-OBIA 

2.     JUDAH-FETI 

3.     NAPHTALI-HONTI 

4.     BENJAMIN-PLISIRI 

5.     MANASSE-WIWIRI 

6.     ZEBULUN-SRANGA 



7.     LEVI-LERI 

8.     ISSASCHAR-HATI 

9.     GAD-KILI 

10.  ASER-BADA 

  

Het zijn de tien Amazone stammen achter de tien Israelitische stammen. Zij moeten 

verbroken worden om tot hun kernen te komen. Deze kernen houden ze verborgen. Alles 

loopt uit op het komen tot de Eeuwige Tucht (GAD-KILI), en vandaaruit komen tot de 

Grootste Tucht (ASER-BADA). Dit is de enige manier om echt los te komen van demonen. 

Te komen tot de Eeuwige Tucht is door de Grootste Vergetelheid (ISSASCHAR-HATI). Te 

komen tot de Grootste Vergetelheid is door de Eeuwige Vergetelheid (LEVI-LERI). 

  

Te komen tot de Eeuwige Vergetelheid is door het Grootste Loon. Te komen tot de Grootste 

Loon is door het Eeuwige Loon. Te komen tot het Eeuwige Loon is door de Grootste Oorlog. 

Te komen tot de Grootste Oorlog is door de Eeuwige Oorlog. Te komen tot de Eeuwige 

Oorlog is door de Grootste Jacht. Te komen tot de Grootste Jacht is door de Eeuwige Jacht.  

  

Eeuwige en Grootste : 

1.     Jacht 

2.     Oorlog 

3.     Loon 

4.     Vergetelheid 

5.     Tucht 

Om hieraan te beginnen moet je komen tot de Eeuwige en Grootste Woede. Deze Woede is 

heilig. 

  

De reis is tot GOR, wat deels door Orion was gestolen en opgesloten werd gehouden, als 

(gestolen) Gnosis van OR-ion. Maar dit is slechts een schaduw vertaling. Wij moeten 

terugkeren tot GOR, omdat GOR precies laat zien wat er vandaag aan de hand is. GOR heeft 

te maken met de overwinning over OR-ion, en komt van veel dieper. Alle religies vandaag de 

dag komen voort uit GOR, zijn sluiers over GOR, die verbroken moeten worden. GOR als 

overwinning over OR-ion is slechts een schaduw vertaling. GOR heeft niets, maar dan ook 

niets met Orion te maken. Orion is slechts een poort tot GOR. GOR is als Gnosis – Oer – 

Rimboe. De Goreaanse religie is een snelgroeiende religie op aarde, gebaseerd op één van de 

langst lopende fantasy-reeksen ooit geschreven. Het begon in de 60-er jaren, en er komen nu 

nog steeds boeken bij, en wordt door een groot aantal mensen beschouwd als een nieuwe 

bijbel. Er zijn nu inmiddels 32 GOR-boeken geschreven. Het probleem met deze religie is 

hetzelfde als het probleem van de Israelitische en christelijke religie, maar hier gaat dus het 



pad als een rode draad doorheen. De zware mythologie die de wereld behekst heeft, en waar 

buitenaardsen mee gemoeid waren valt niet te ontwijken en te ontkennen. John Norman, 

oftewel John Frederick Lange, zijn echte naam, is de Calvijn van de 20e eeuw en het nieuwe 

millennium, die het voor elkaar heeft gekregen zijn eigen theocratie op te zetten. Wij moeten 

onze weg hierdoor heen zien te vinden en GOR overwinnen. Het is als een schaakbord waarin 

je je eigen partij kan kiezen, net zoals in de Israelitische-christelijke bijbel. Je kan er alle 

kanten mee op. 

  

Het onderwerp is slavernij, tot slaaf gemaakt worden, en van slavernij verlost worden. Het is 

dus erg dubbel, precies zoals in de Gnosis. De Goreaanse mythologie lijkt erg op die van het 

christendom, maar drijft ook de spot ermee. In Gor wordt alles er namelijk nogal dik 

opgelegd, zodat het bijna een karikatuur is. Er is een enorme paradox in Gor, waar dus mee te 

werken valt. De indruk wordt gewekt dat Gor bestuurd wordt door mannen, maar het 

tegendeel is waar. Er blijken namelijk een soort van insect-achtige aliens achter het besturen 

van Gor te zitten, de zogeheten 'priester-koningen'. Op hun beurt worden die weer bestuurd 

door een moeder. Zij is de heerseres over het nest van de 'priester-koningen', nogal 

mysterieuze wezens. 

  

Alhoewel Gor eeuwigheids-waarde bevat, en een eeuwige Gnosis bezit, moeten we 

doorreizen tot een planeet in de verre dieptes van het heelal, Var. Wij moeten ons verdiepen 

in Gor, omdat deze zegels verbroken moeten worden. Gor hangt als sluiers door het 

universum heen om Var verborgen te houden. Zoals Gor een wrede wereld is is Var ook een 

wrede wereld, maar dat heeft met de nodige tucht te maken, en de enige manier om ons 

gedisciplineerd te maken. Waar in de bijbel en Gor het accent ligt op de patriarchie, zo ligt in 

Var het accent op de matriarchie. De bijbel en Gor is dus een spiegelwereld van Var, als de 

afgeweken schaduw. Over die schaduw moeten wij terugkeren naar het ware. Wij kunnen niet 

zomaar ontkomen aan deze valse reflectie, maar moeten het leren ontcijferen. Het 

christendom loopt dus gewoon over in de Goreaanse religie, wat een voorbereiding is op Var. 

  

In het christendom en de bijbel ligt de nadruk op 'de vrucht van de Heilige Geest'. Eigenlijk is 

'de Heilige Geest' een slaven-programma wat slaven maakt, als een 'enslaver', maar toch 

wordt hier maar weinig melding van gemaakt. Van de Heilige Geest wordt vooral iets 

wolkerigs gemaakt, zodat mensen de illusie hebben zelf nog op de troon te zitten en veel 

speling hebben. Zo worden mensen tegen elkaar opgezet, als in een arena, waar de elite zich 

dan mee voedt. In de Goreaanse boeken gaat het over 'de vrucht van de slavernij', en gaat het 

volop over 'slavers'. Dit gebeurt dus als het misleidende, afleidende zegel van de Heilige 

Geest wordt verbroken, dan gaat het om 'de vrucht van de slaven raid.' De Heilige Geest houdt 

het tegen dat je daadwerkelijk een slaaf wordt, want de Heilige Geest wil het 'zelf' op de troon 

laten, en vanuit die goden-oorlog kan de Heilige Geest zich dan voeden. Gor maakt hier dus 

korte metten mee.  

  

In het boek 'Nomade van Gor' staat : 



  

“Ik draaide om en zag tot mijn verbazing Elizabeth Cardwell die was opgestaan, trots, 

uitdagend, boos voor me staande, alsof ze een vers gehalsketende slavin zou kunnen zijn, 

maar een Ahn (Goreaanse uur) geleden binnengebracht, gebonden op het zadel van een Kaiila 

(Goreaans paard – dezen hebben slagtanden en klauwen), de vrucht van een slaven raid.” 

 

" Een echte man (mens)," riep ze plotseling, "zou zich niet zo gedragen ! Nee ! Een echte man 

(mens) is zacht, vriendelijk, teder, respectvol, te allen tijde, lief en bezorgd ! Dat is een echte 

man (mens) !" 

Ik glimlachte naar haar verdediging, zo klassiek, zo typerend voor de moderne, ongelukkige, 

beschaafde vrouw (mens), wanhopig bang dat ze echt een vrouw (mens) in de armen van een 

man (mens) zou zijn." 

  

“Ik accepteer uw definitie van de man (mens) niet." 

  

Hier zien we dat juist zij die zich tegen heilige slavernij verzetten aankomen met de vruchten 

van de Heilige Geest : 'zacht, teder, respectvol, te allen tijde, lief en bezorgd', wat natuurlijk 

maar een deelwaarheid is. Zij willen de heilige tucht niet. We komen bij de Goreaanse heilige 

slavernij uit als we het zegel van de vruchten van de Heilige Geest verbreken. Ook worden 

deze hinten al in de bijbel gegeven, dat we niets kunnen dan door de Heilige Geest, en dat 

Jezus een slaaf was van de Heilige Geest. Ook de profeten waren in de grondtekst slechts 

'slaven'. Daarom moet ook het profeten-zegel verbroken worden wat door de elite was 

opgezet, door de illuminati, om zo terug te keren tot de heilige slavernij. Deze slaven moesten 

de jacht leren en de slacht, het transport van vee, en het veehouden. Ook moesten zij de 

oorlog leren en het vecht-slavenschap in de arenas. Dit gebeurt wanneer het zegel van profetie 

wordt verbroken, dan wordt de gnosis vrijgezet. Het is een oorlogs-strategie en jachts-

strategie, voortkomende vanuit het slavenschap. In die zin is de Goreaanse religie dus 

dienstbaar. 

  

De Gor boeken konden ontstaan daar waar de kerk het 'onconditionele' aan ging hangen, 'alles 

is genade', waardoor de heilige slavenbanden werden gebroken, zodat de mens voer kon 

worden voor de duivelse machten. Daarom bevatten de Gor boeken zoveel gnosis, maar ook 

bevat het grote valkuilen waar velen invallen vandaag de dag. Daarom moeten we alles door 

blijven vertalen, en dit programma volgen : 

  

Bijbel – Gor – Var 

  

Deze drie zullen we in verhouding tot elkaar bespreken. Ze zullen elkaar uitleggen en 

vertalen. 



  

  

  

Hoofdstuk 5. Het Mysterie van de Slang 

  

De opzet van Gor is dat aardlingen worden ontvoerd van de planeet aarde om slaven te 

worden op Gor, een soort spiegel-aarde. Vooral vrouwen zijn het doelwit. Zij worden als 

minderwaardige wezens neergezet die alleen maar vervulling vinden in het slaaf zijn van de 

man. Daarmee wordt natuurlijk gedoeld op de verwesterlijkte vormen van de woestijn-

religies, de patriarchische religies. Volgens Paulus moesten vrouwen stil zijn en zich 

onderwerpen aan de man. Profetisch gezien valt dit natuurlijk wel te gebruiken. Met wat 

analyse, context en doorvertaling komen we dan uit op de stille Maria die aan de voeten van 

Jezus neerboog om te luisteren naar goddelijke woorden, in tegenstelling tot haar zuster 

Martha die al maar heen en weer rende. Maria had dan het goede deel gekozen, maar ook dat 

moet dan door de gegeven sleutels worden doorvertaald. Zo komen we uiteindelijk bij de 

onderwerping aan de moeder. Gor en de bijbel zijn ver afgeweken en corrupt geworden 

reflecties van het Ware. Letterlijk genomen is Gor grote onzin, en zal verbroken worden. 

Alleen in de esoterie heeft het betekenis. 

  

Vrouwen worden tot slaaf gemaakt in de steden, om plezier-objecten te zijn voor de mannen. 

Dit beeldt de consumerings-slavernij uit, waardoor de mannen dus ook slaaf worden. Alles 

draait om geld en genot, en daar handelen de hogere geesten dan in, maar in diepte is dit de 

zelfvernietiging, het nihilisme, het niet willen leren. Het zijn parasieten, die het vacuum als 

een doel hebben gesteld. 

  

Het mooie van Gor is dan, wat eerlijk gezegd moet worden, en wat ook heel profetisch is, dat 

hieruit een ontsnappings-route is. Vrouwen worden zo gek van deze onderdrukking dat zij 

vluchten naar het oerwoud, wanneer zij daarvoor de kans zien. In de jungle zoeken zij elkaar 

op, en vormen stammen, genaamd 'de panters'. Er zijn een heleboel panter stammen op Gor, 

en zij zijn vrouwelijke jagers en slavers. Vanuit angst om weer tot slaaf in de steden gemaakt 

te worden maken zij een ieder die tot hen komt gevangen en soms slaaf. Als ze ooit een man 

vangen, en hem besluiten te houden, dan verzwakken ze die hem, en kleineren hem, houden 

hem klein, zodat hij geen bedreiging voor hen vormt. Zo werken de Amazones ook in de 

Griekse mythologie. Veel van de Romeinen en Grieken komt weer terug in Gor. Ook in het 

EE is de panter een belangrijk item in de apocalyptiek. De panter zal de macht van de markt 

verdrijven en verbreken, en zal de ruiter op de draak vernietigen en verslinden. 

  

Er is gelukkig altijd een mooie tegenstelling die terugwijst op Var. De steden worden 

gewoonlijks geregeerd door mannen, maar de stad Tharna is een uitzondering. Tharna begon 



als een stad van mannelijke suprematie zoals al de anderen, maar veranderde langzaam in een 

stad geregeerd door vrouwen. Daarom is Tharna een belangrijke sleutel tot de planeet Var, 

waar vrouwen heersen, zoals ook de panters een belangrijke sleutel daartoe vormen. Er waren 

gelukkig in Gor meerdere steden die door vrouwen werden geregeerd. Tharna werd ook wel 

de zilveren stad genoemd, vanwege haar zilver mijnen. De mannelijke slaven die hier 

ondergronds moesten werken werden uitgehongerd. In het boek Openbaring in het Aramees, 

in het originele NT, heeft het over het komende zilveren paard, het eerste zegel, wat met het 

zesde zegel wordt beschreven als de maan, als het zilver wat in bloed verandert. De stad 

Tharna wordt ook wel 'de stad van maskers' genoemd, oftewel : het houdt iets verzegeld. In 

het Aramese NT is dit zilveren paard ook 'de zilveren brug'. Wij moeten over die brug gaan, 

om te komen tot het diepere. Wij worden uitgehongerd in de zilveren mijnen, zodat wij zien 

waar het naartoe leidt. Vrouwen van Tharna dragen maskers. Gewoonlijks een zilveren 

masker, maar de heerseres, de zogenaamde Tatrix, draagt een gouden masker. Later zouden 

de zilveren maskers verbannen worden en omgesmolten tot munten. In de Aramese 

oorspronkelijke apocalypse is het tweede paard een gouden paard. In het zesde zegel wordt dit 

goud ook wel beschreven als de zon, als het goud wat in duisternis verandert. Bloed en 

duisternis is dus waar het pad naartoe leidt, want daarin is de gnosis verborgen. De paarden 

zijn aan elkaar verbonden. Ook het derde paard en het vierde paard houden verband met 

uithongering, het vasten, het leeg worden, wat leidt tot het mes. Het beest is in de grondtekst 

de leegte. Hierom is een strijd gaande. 

  

Het merkteken van het beest is 'een gedeelte van een lied of psalm, als een spreuk, een 

incantatie' van 'de behemah', oftewel van de oermensen, die half dierlijk waren. In het 

Aramees : de HAYEWTA. Dit zijn wezens die de troon dragen, en op de ark staan. Deze 

wezens werden later afgedekt door de 'cherubs', een engelen-orde. De Hayewta waren de 

oorspronkelijke bewakers van het paradijs, de wachters van de onderwereld. De ark is een 

anagram van KRA, het jachtsloon, namelijk de omgekeerde vorm : KRA – ARK. 

  

Ook zijn de Hayewta de bewakers van het mes. Dit bevindt zich in de ark, oftewel in de kra. 

Eén van de namen van het mes is 'chereb' in de grondteksten. De cherubs zijn de boze 

geesten, djins, van het mes. Deze moeten verslagen worden. Cherubs komen oorspronkelijk 

uit Assyrie en Babylon, waar zij 'karibu' werden genoemd. Zij waren wachters van tempels en 

paleizen, van objecten en poorten. Zij hadden de eigenschappen van leeuwen, mensen, 

runderen en arenden, zoals de cherubs. Dit leidt helemaal terug tot India, waar zij Garuda's 

werden genoemd. Zij waren de voertuigen van de goden, en ook wachters. Zij waren erg 

strijdlustig. Zij moesten de mensheid beschermen tegen de naga's. Garuda's waren een soort 

slangenetende mythische vogels. 

  

De ark is het bloed van de vijand (kra), wat opgeslagen is in het mes. In het boek Job staat dat 

in de PUEM, het mes, doctrine verborgen zit. 

  

De Garuda's komen op hun beurt weer voort uit de Krips, Betelgeuzische kippen-wachters. 



  

In de Var-boeken komt dit terug als de hanen-gevechten die de basis vormen voor elke 

beslissing, als een hanen-fetish. 

  

Het tweede paard, oftewel het gouden paard, als een beeld van de cherubs, wordt in het zesde 

zegel 'duisternis en veren', terugherleid tot zijn Betelgeuzische oorsprong. Het gouden 

verzoendeksel was de troon van God, verpersoonlijkt door de cherubs. Dit was God's 

voertuig. In het zesde zegel wordt hiermee afgerekend. Het gouden verzoendeksel houdt ook 

het onschuldig bloedvergiet in wat zogenaamd genade zou opwekken. Waar genade staat in 

de westerse vertaling staat 'toewijding' in het originele Aramees. Waar licht wordt gebruikt 

staat stelselmatig 'Urim' in het Aramees, oftewel de test-steen. 

  

Dus niet 'genade', maar 'toewijding', heilige slavernij, is wat de Aramese schatkamers van het 

originele NT verborgen houden. 

  

Waar het Westen vaak zegt : 'De vrucht van de geest' in Efeze 5:9, daar zegt het originele 

Aramees 'de vrucht, generatie, van de URIM' en de vrucht van de Urim is 'tebuta, tabuta', 

toewijding, correctheid, perfectheid, Thummim, oftewel de slaven-gnosis. De test leidt tot de 

heilige gebondenheid en slavernij, Urim en Thummim. Dit is een hanen-gevecht waardoor 

openbaring komt. Hierdoor werkt de heilige slavernij. Er is geen heilige slavernij mogelijk 

buiten de arena om. 

In de Var-context moeten de hanengevechten de mensheid beschermen tegen de naga's. De 

naga's zijn de mythische slangen die de gnosis verzegeld houden, bewaken, zoals de 

NACHAS de slang is van het paradijs. In de Var-boeken gaat het over de nakers, waarvan de 

nagas een anagram en transliteratie is. 

In het eerste boek van Var : 

'Ik kwam aan bij een stadje genaamd Kidde. Ook dit stadje herinnerde ik mij plotseling. Hier 

werd mannenvlees verkocht. Het stadje werd bestuurd door een vrouw met één oog, Minka. 

Het was een erg armoedig stadje, en mannen werden hier gekweekt puur voor hun vlees. Ze 

werden vetgemest. De vrouwen die hier leefden hadden een zieke geest, vaak met een 

lichamelijk mankement. Ze waren vaak vanwege hun mankementen verstoten uit andere 

steden, dorpen en kampen. De stad stonk vreselijk. De vrouwen waren over het algemeen 

geen jagerinnen, maar werden gedreven door een handelsgeest. Ze kochten mannen voor de 

vleeshandel, alhoewel het overgrote deel van Var geen handel met hen wilden drijven. Ze 

werden veelal veracht. Ik hoorde het geween van mannen in de verte, en vanwege mijn 

herinneringen die terugkeerden wilde ik hier niet langer blijven. Ook was ik bang om in de 

handen te vallen van deze vrouwen. Dat was wel het ergste wat ik me kon voorstellen. Ik liep 

door. 

  



Vele vrouwen uit Kidde waren kreupel en velen hadden hun tanden verloren. Ik voelde me 

beter toen het stadje Kidde uit zicht was. Weer kwam ik in een wildernis terecht.' 

  

'Kidde, waar alle mismaakte en verwaarloosde vrouwen woonden.' 

'Kidde, waar ze moesten leven van mannenvlees. Voor veel vrouwen was dit een enorme 

vernedering. Maar ook waren ze vaak allang blij dat ze niet de doodstraf hadden gekregen. Nu 

moesten ze hun geld verdienen met kannibalisme. Ook mannen werden speciaal voor deze 

vleesmarkten geselecteerd, en waren niet meer dan fokdieren. Ze werden in kooien van grote 

fokkerijen gestopt waar ze werden vetgemest, totdat ze werden geslacht.' 

  

'De moeder hyena zit op haar troon. Ze heeft Var veroverd, ze heeft alle kinderen in 

gevangenschap genomen, en doodde veel van hun vaders. Ze heeft gezien de val van hen die 

de dondergod dienen, hoe ze vielen in de dieptes van Var. Ze had gezien hoe ze in hun val 

veranderden in valse, bedrieglijke hyena's, nep hyena's, de nakers of naker meisjes. Ze waren 

meestal weglopers, losgebroken uit hun slavernij tot mannen, maar hun gedachten waren nog 

steeds verslaafd aan mannen.' 

  

'de nakers lui, zichzelf niet goed voedende, vanwege het ontbreken van de jacht, en vanwege 

hun fetish hun mannelijke slaven te voeden, die hen onder controle hielden door hun grote, 

overvoede lichamen die buiten proportie waren. Ze waren slaven van deze mannen. Een 

hyena zou mannen nooit voeden op deze manier, maar hen eerder laten verhongeren om 

controle over hen te nemen. Veel van de naker meisjes werden terug naar de steden gesleept, 

verward als ze waren. Ze waren niet geboren in de rimboe, en normaal gesproken zouden ze 

er niet te lang kunnen blijven. Ze werden bespot door ware hyena's' 

  

'Ze waren anorexia meisjes die rondliepen met grote mannen in ketens. Er was iets mis mee. 

Ze werden lafaards genoemd door echte hyena's' 

  

'De mannelijke slaven van de nakers waren nog steeds hun meesters in hun lichaamstaal, 

gevende deze meisjes de illusie van controle, maar alreeds hun val calculerende. Deze 

mannen waren ongestraft, kastijding was vreemd voor hen.' 

  

'De moeder hyena had de dienaren van de dondergod zien vallen, en ik had het ook gezien, 

maar ik moest tot deze herinneringen ontwaken. De tentakel-kwallen ontwikkelden zichzelf 

tot nakers, en kwamen veelal in Kidde terecht. Kidde was een wond van Var maar een groot 

geheim. 



  

In het stadje Kidde werden mannen verwend, vetgemest, maar dit was allemaal voor de grote 

slacht. Het was een doorn in het oog van Var. De reden waarom de hyena's het stadje Kidde 

niet verwoestten was omdat zij Kidde zagen als een varken wat vetgemest moest worden. Ook 

de aarde zagen zij als een varken. De tijd van de slacht zou nog wel komen.' 

  

De nakers, oftewel het stadje Kidde waar zij veelal wonen, kun je een beetje vergelijken met 

de 'dochters der mensen' uit Genesis 6 die kwamen om de nephilim, de gevallen engelen, te 

ondersteunen en groot te maken. Zij ondersteunen en bevruchtigen de patriarchie. Dit is 

hetzelfde als de NAKAS, NAGAS, NACHAS, de slangenbewaarders van de gnosis, waarvan 

Jezus Christus er één van is, de slang van het paradijs, Lucifer, oftewel JOM. De slang als het 

beeld van de 'anorexia' bij vrouwen die er toe dient een vacuum te creeeren, oftewel spijbel-

ziekte, en waardoor zij zich dus onderwerpen aan gevallen mannen, gevallen engelen. Hierop 

is de gehele bijbel gebaseerd, het heeft Goreaanse wortels, die dus in Var besproken worden, 

als de NAKERS. Vrouwen moeten zich emanciperen, tot de gnosis komen, oftewel in 

Goreaanse termen 'als panters tot de wildernis vluchten', om zo wederom verbonden te 

worden met VAR. Gevallen vrouwen worden nakers, kannibalen. Dit is het geheim van de 

slang en van Jezus Christus. 

  

In de Var boeken wordt beschreven waar de nakers uit voortkwamen. Zij kwamen uit de zee, 

zij waren tentakel-kwallen : 

  

'Voordat Var ontstond was er het zeeen-tijdperk. Het hele universum was een grote 

galactische oceaan van primitieve deeltjes. Er dreef van alles in deze zee. In deze zee werd er 

een strijd gevoerd om dat wat Var zou worden. Grote kwallen leefden in deze zee, die iets 

opgesloten hielden … Ze hielden mij opgesloten. De kwallen hadden grote tentakels, en 

konden gillen en krijsen om hun wil gedaan te zien. Ze manipuleerden mij, verkrachtten mij 

… Het waren oude geesten. Ze hielden mij opgesloten achter iets wat de zeedeur werd 

genoemd. Kreeftachtige poten hielden het op slot. Schaduwachtige gestaltes bewaakten het. Ik 

moest een stof voortbrengen om mezelf hier van los te maken. Deze stof werd gekweekt in 

diepe duisternis, in de diepte van deze galactische zee, achter de zeedeur, in een kooi. 

Niemand kon mij nog tegenhouden, want juist door alle kwellingen die zij tot mij brachten 

werd deze stof voortgebracht. Daarom moest ik verwend worden, vetgemest, vrolijk gemaakt 

worden. Ik mocht niet lijden. Ik moest gelukkig zijn. Ze vreesden deze stof. Het zou het einde 

betekenen van hun koningschap. 

  

Maar toen ze eenmaal merkten dat ze deze stof toch niet konden tegenhouden moest ik lijden. 

Wraak wilden zij voeren. Wat was deze stof ? Het was een bloedgas, wat iedereen zou doen 

laten stikken, om zo een nieuwe adem te brengen. Dit bloedgas werd opgewekt door het 

offeren van het mannelijk geslacht, wat het universum zo lang had onderdrukt. Bloed moest er 

vloeien, opdat de elementen weer in balans zouden komen. Het universum eiste dat het 



mannelijke ras aangepakt zou worden. Hiertoe werd ik gezonden, als een agent. Maar ik werd 

opgesloten achter de zee-deur. Achter de zeedeur werden experimenten met mij uitgevoerd. 

Ze wilden weten wie ik was. Chirurgen sneden in mij, zeemonsters. Deze zeemonsters hadden 

maar één doel : Var te stoppen. 

  

Later voelde ik me bedrogen door Var. Ik was slechts een slaaf, en nu kon niets het nog 

stoppen. Het bloedgas begon een orgaan te ontwikkelen om het bloedgas te kunnen 

consumeren. Dit was een donkerrood, teerachtig orgaan, als donkere, harige longen. Dit uitte 

zich in het ontstaan van een ras van roof-runderen, bloed-bizons, die deze bloedgas-longen 

hadden. Zij zouden alleen kunnen overleven door veel bloedvergiet. Zij waren jagers en 

moordenaars. Zij waren genaamd … de jageras. 

  

Zonder bloed zouden zij niet overleven, daarom waren zij roofdieren. De bloedgas-longen 

maakten hen een slaaf van bloedvergiet en allerlei ingewikkelde rituelen. Zonder dat zouden 

ze sterven. Het waren slager-slaven. Ze leefden van de fokkerij en de slacht, bijna als mensen. 

Daarom waren zij een unieke diersoort. Ook de tentakel-kwallen waren slagers. Zij deden zich 

voor als chirurgisch en onderzoekend, maar zij waren slagers. Zij waren een oud, 

prehistorisch ras. Ze wilden wraak, alhoewel ze wisten dat ze aan het verliezen waren. Ze 

dienden de dondergod, Malkael, die het zuurstof had gemaakt, waarmee hij hen allen tot zijn 

dienaren maakten. 

  

Ik zag Malkael daar staan met zijn hondegezicht. Ik wist dat als ik hem zou aanraken, dan zou 

ik geelectrocuteerd worden. Hij was de bliksem. Hij was een windhond die al deze realiteiten 

had gemaakt. Hij stond daar en kon in allerlei vormen veranderen. Ik durfde hem niet aan te 

raken. Hij zou me verslinden. Ik durfde niet te ademen. 

  

Ik was ook een slacht slaaf, maar niet van hem. Het was iets wat ik in mezelf ontwikkelde om 

hier te kunnen overleven. Ik hield me vast aan de jagera. Ik was een rijder van de jagera. Maar 

dit was me allemaal ontnomen. Ik zat hier gevangen. De kwallen om me heen leken op oude 

vrouwen. Ze wilden pastei van mij maken … smeerworst. Ik keek op in het gezicht van 

Malkael. Zien is sterven … Daarom was ik hier. De hond rende heen en weer, alsof hij 

zenuwachtig was. Hij plaste om zijn terrein af te bakenen. Ik droomde van de jageras, dat ik 

hen weer bereed. 

  

Ik werd in de diepte getrokken, in een klem. Ik werd tussen twee wachters geplaatst. Het 

bloedgas was aan het ontwaken. Ze krijsten. Er leken overal alarmen af te gaan. Ik keek rond. 

Ik kon me inmiddels weer bewegen. Ik liet me niet door de alarmen verontrusten. Het 

bloedgas stroomde door me heen, om mijn longen te vullen. Ik had de longen van de jagera. 

  



Ik stond in tussen twee engelen, op een kist, wat evengoed een doodskist kon zijn, of zelfs een 

ark. Het waren de engel van de mannelijkheid en de engel van moed. Ze smolten. 

  

Malkael was woedend. Er kwam stoom uit zijn oren, en toen bloed. De dagen van de 

apocalypse waren begonnen. Alles zou veranderen in bloed. Var zou voortkomen vanuit een 

bloeddruppel … 

  

Ik keek naar de zee-deur, die openbrak, lossprong. Twee mannen grepen mij, en namen mij 

mee uit de gevangenis. Zij bleken autoriteiten te zijn. Toen ik hen bedankten spraken zij dat ik 

hen zelf had voortgebracht. Zij waren bestanddelen van het bloedgas, twee bloedgas-longen. 

Zij stonden daar als reuzen. Ze zouden mij meenemen tot Var. 

  

Ik zag hen in een gevecht met Malkael. Ze beschoten hem, en uiteindelijk stortte hij neer, 

maar toen stond hij weer op. Ze grepen me en we moesten rennen. Ze schoten deuren open, en 

trapten deuren in. Steeds hoger kwamen we, totdat we een groot uitzicht hadden. 'Daar 

beneden is de stad van scherpe dingen, daar beneden is de stad van werkelijke dingen …' 

  

Ik moest me vast houden. Het stormde hier.  

  

Slachtslaven, slachten om te leven … 

Ik jaag om te kunnen slachten, 

Het hart van de grote jagera in mij 

  

Vanuit dit bloed kwam alles voort, 

Vanuit dit bloed kwam Var voort, 

Als een valstrik brandde het voort, 

Als een vuur wat zichzelf zou vernietigen, 

Daarom moesten de ijstijden komen, 

Daarom moest Malkael nog eenmaal losgelaten worden 

  



De hond die aan de ketting was raakte los, 

Toen begon de jacht, toen begon de strijd, 

Nog zoveel slaven te maken, 

Nog zoveel slaven vrij te zetten, 

De slagerij is net begonnen 

  

De hond rende dwars door de ruiten, 

Dwars door de ramen, tot de stad van scherpe dingen, 

Ja, door de val van Malkael werd dit alles gemaakt, 

Door de val van Malkael kwamen wij allen vrij, 

Het hart van de grote jagera in ons, 

Als een medicijn, als een loflied 

  

De oorlog is nog maar net begonnen, 

De zeedeur is nog maar net opengegaan, 

De zuurstof zinkt weg, en het bloedgas neemt zijn plaats 

  

Malkael heeft tegen ons een gifgas uitgezonden, 

Maar het brak de tonnen van een nieuw medicijn open, 

Het brak de keten van de slavernij 

  

Nog steeds ben ik een slaaf, 

Nog steeds ben ik een slaaf, 

Ik ben nu pas echt slaaf geworden, 

Door het hart van de grote jagera in mij 



  

De grote jagera was naar mij op zoek, naar mij op jacht, 

Ik had het zelf voortgebracht, 

In waarheid ontwaakt 

  

Had ik de jagera zelf uitgezonden ?' 

  

'De moeder hyena had de dienaren van de dondergod zien vallen, en ik had het ook gezien, 

maar ik moest tot deze herinneringen ontwaken. De tentakel-kwallen ontwikkelden zichzelf 

tot nakers, en kwamen veelal in Kidde terecht. Kidde was een wond van Var maar een groot 

geheim.' 

  

De nakers hielden dus het bloedgas, de bloed-adem, verborgen. Oorspronkelijk leefden we 

door bloed, bloedgas, maar later deden de nakers ons leven door zuurstof, adem. Dit is dus 

een grote strijd. 'Zilver houdt het bloed verborgen, zal veranderen in bloed' zegt het originele 

Aramese NT. Dit is het eerste paard. In Goreaanse termen is dat Tharna, de zilveren stad, 

waar vrouwen heersen die zilveren maskers dragen. Zij mogen niet aangeraakt worden. Het 

aanraken van vrouwen is daar een misdaad. De mannen dragen daar grijs en zijn depressief. 

Als een vrouw verliefd wordt is dat een misdaad en genoeg voor haar om gedegradeerd te 

worden, en dan zal ze haar masker en gewaden verliezen en tot slaaf gemaakt worden. Ook dit 

is allemaal een metafoor van de nakers. Er is geen waarlijk intens contact met de gnosis, wat 

je ook weer kunt vergelijken met hoe het christendom werkt, allemaal om de vormen. Het zijn 

witgepleisterde graven. 

  

'Het goud houdt de duisternis verborgen'. De Heilige Geest houdt de duisternis verborgen, wat 

we zien in het originele Aramese NT, dat waar het in Heilige Geest wordt vertaald door het 

Westen staat oorspronkelijk 'duisternis'. Duisternis staat voor de wildernis, terwijl het licht 

staat voor de stad. In de duisternis, de wildernis, is de gnosis te vinden. Het gouden masker 

regeert de zilveren stad, Tharna, zoals de Heilige Geest over Jezus en de christenen regeert, 

oftewel Septus regeert over hen. Dit zijn allemaal uitingen van de nakers, tentakel-kwallen die 

in de diepte van de zee leven. Zij leven vanuit een vacuum, wat zij als einddoel hebben 

gesteld. Het zijn spijbelaars, die de ware, heilige slavernij verachten. Het ik zit bij hen op de 

troon. 

  

In Tharna is sex verboden. Alle reproductie wordt medisch geregeld. Voortplanting is dus 

alleen mogelijk door tussenkomst van een arts, van de kaste van geneeslieden, de groene 



kaste, onder toezicht van de Hoge Raad van Tharna. Sex is een misdaad. De stad heeft nog 

meer eigenaardigheden : 

  

·        De stad is erg gastvrij, maar als je er langer dan tien uur verblijft, kom je de stad 

nooit meer uit. 

·        Eens als een mijnenslaaf aangesteld, kom je nooit meer uit de mijnen, oftewel 

nooit meer boven de grond 

·        Slaven moeten een bepaalde hoeveelheid per dag voortbrengen. Als ze die 

hoeveelheid niet bereiken, dan worden ze zwaar gestrafd. 

  

Mozes richtte de slang op als een medicijn voor het volk, als een heenwijzing naar Jezus 

Christus. Genezing zou de Gnosis vervangen. De medische orde zou overnemen, zoals in 

Tharna. Alles zou kunstmatig gaan, en niet meer volgens de natuur. De stad zou regeren, en 

de wildernis zou weggedrukt worden. Dit is waar de NAKER voor staat.  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. Het Produkt Van Genade 

  

We zagen dat Jezus in de wortels van het Grieks een vagina is, de moederschoot, oftewel het 

principe van de vruchtbaarheid. Daar zijn lagen overheen gebouwd, verhalen overheen 

gelegd, waardoor Jezus vandaag de dag iets heel anders betekent. Het Jezus-woord werd 

gebruikt juist om deze wortels verborgen te houden. Het woord op zichzelf is een hypnotische 

betovering, om de mens af te houden en blind te houden voor de gnosis en de proza. Jezus 

bond de mensen vast aan één boek wat zij moesten aanbidden : de bijbel. Zo werd het proza, 

de heraut van de gnosis, de opslagplaats van de gnosis, buitengehouden. 

  

In de Var boeken komt dit verborgen principe weer naar voren. Wanneer een mens sterft, of 

wanneer zijn ziel op een andere manier ontvoerd wordt, dan komt men in de Duizen terecht, 

de baarmoeder van de planeet Var. 

  

In het eerste boek van Var, Jagera van Var, wordt gezegd over de Duizen : 



  

'De planeet scheen verhit te worden door een andere planeet, de Duizen, wat als een mysterie 

daar hing, zo groot, zo rood. Alhoewel het nacht leek was de hele planeet verlicht door dit 

vuur. De Duizen werd aanbeden door de indianen hier. Zij waren wilden. Zij droegen zorg 

voor de planeet en voor de Duizen. De Duizen scheen contact met hen te hebben.' 

  

'De Duizen werd aanbeden, en het scheen hen zulke instincten te geven. Het moment waarop 

het halscollar werd aangebracht was om de man agressief te maken. De Duizen scheen zich te 

voeden met de agressie van de man, waarop de man nog zwakker werd.' 

  

'De Duizen, hangende als een baarmoeder boven Var. Het was een baarmoeder. Ik werd in 

haar gezogen, en mijn geheugen werd gewist, laag voor laag. Ik begon te krimpen, en werd 

een kind, en daarna een baby. Ik was haar baby, van de Duizen. Ik kon niet herinneren, alleen 

ruiken. Maar niets drong tot mij door. De baarmoeder verslond mij, en bouwde mij opnieuw 

op. Het gebeurde in de diepte van het universum. Ze trok mij mee als haar gevangene, haar 

prooi. Ze was als een wild beest. Ik schreeuwde en krijste, maar er was geen medelijden hier, 

geen genade. Deze wereld kende geen genade. Er werd neergekeken op genade. Zij die 

genade hadden waren slaaf. Zij die genade hadden werden gestrafd. Zij verslond mij, dit wilde 

beest. Er was niets wat ik kon doen. Ik was hulpeloos, als een hulpeloos kind. Ik werd 

opnieuw geboren. Maar het was slechts een deel in mij, want ik was een man. Aan de ene kant 

van de dag was ik een kind, en aan de andere kant was ik een man. Het was een cyclus, en de 

dag was de nacht. 

  

Door de Duizen worden zij geleid tot Var, als geplaatst onder haar voeten. Hier groeien zij op, 

en zijn voor altijd haar kinderen. De Duizen is de wilde jaagster van Var, om te jagen op de 

aarde, om slaven te nemen tot Var. Op Var worden zij van het mannelijke geslacht door 

verhongering voorbereid op de geboorte door de Duizen in Var. De Duizen was haar 

draagmoeder.' 

  

In het tweede Var boek, Vula van Var, gaat het over een jongen die ter dood wordt 

veroordeeld vanwege een moord. Ook hij komt dan in de Duizen terecht wanneer hij sterft. In 

'Vula van Var' staat over de Duizen : 

  

'Hij zag een wit gesteente voor hem, van onvoorstelbare pracht. Het gesteente bleek zijn 

gedachtes te wissen, en gaf hem nieuwe gedachte-structuren. Het gesteente, ver superieur aan 

aards diamant, was genaamd vara. Het gesteente leek een zoetheid in hem op te wekken. 

  



Hij was in de Duizen, de baarmoeder van een planeet genaamd Var. Eigenlijk was het een 

extra planeet, maar het leidde tot Var, een planeet waar vrouwen regeerden. Het vara-

gesteente gaf hem nieuw leven, door het oude leven te vernietigen, weg te wassen.' 

  

'Door het vara gesteente waren zij geprogrammeerd als slaven. De vara steen was de steen van 

slavernij. Dit was het geheim van de Duizen. Het was allesverwoestend gesteente, maar het 

gaf een nieuw leven als een slaaf. Het vara gesteente was onverbiddelijk. Haar wetten 

moesten gehoorzaamd worden.' 

  

Men komt door de Duizen tot Var, wat verborgen wordt gehouden door door Jezus tot de 

Vader te komen. In het christendom gaat het om de genade, terwijl Var het tegenovergestelde 

is. Op genade staat straf. Genade is verboden op de planeet Var. 

  

Jezus staat op sommige plaatsen voor 'heilige slavernij tot de hogere macht', maar zowel Jezus 

is corrupt als de hogere macht, de Vader en de Heilige Geest. Het heilige slavernij principe is 

goed, maar dan wordt Jezus ineens de focus van de aanbidding voor het christendom. Ze 

aanbidden een man die tot de vader leidt, en zelfs een slaaf is van de vader. Waar is de 

moeder en de moederschoot in dit alles ? Dit was ondergesneeuwd, zoals we zagen, want 

Jezus is in de wortels de moederschoot, maar dat wordt dus niet gezegd. Ze volgen een man, 

die tot een andere man leidt, en de vrouw wordt op een lager plan gezet. De vrouw, de 

moederschoot, moet zich stil houden, en is in de wetten van het christendom onderworpen aan 

de man, aan de baal, die haar meester is, in het originele Aramese Nieuw Testament. Het 

christendom is dus Goreaans. Omdat de moederschoot is weggedrukt, verborgen gehouden, 

ontkent, is er geen wedergeboorte, en is er alleen veroudering in al zijn afschuwelijke vormen. 

Het zijn oude geesten die niet tot de vernieuwing van de gnosis willen komen. Zij verachten 

het heilige proza, en staren zich helemaal blind op de canonieke 66 boeken van de eerste 

bijbel, en daarmee is het af. Jezus is het sleutelwoord tot de veroudering. 'Laat de kinderen tot 

mij komen, en verhindert hen niet,' is daarom een heel duivelse passage, want dat gaat over 

het leiden van de kinderen tot de afgod van veroudering, zodat ze de moederschoot niet meer 

kunnen terugvinden, hun eeuwige jeugd verliezen. Daarom is Var van levensbelang, het 

ingaan door de Duizen. Het christendom is een cult van etalage poppen die mensen tot een 

bepaalde winkel proberen te trekken, maar dat is dan het begin van de nachtmerrie. Je koopt 

genade voor een hoge prijs.  

  

Dit duivelse kwaad leidde dus tot de onderdrukking van de moeder, en veranderde de taal, 

zodat alle geheimen ondergesneeuwd werden door 'triggers', de woorden van de nieuwe talen, 

waarin het Latijn een grote basis-rol speelde, vanwaaruit langzaamaan alles anders werd, en 

het oude niet meer te vinden was. Taal is een vorm van hekserij, het speelt in de hoofden, 

houdt dingen verborgen, en triggert duivelse programma's de hele tijd. Daarom is taal 

gevaarlijk. De moeder werd MATER genoemd in het Latijn, als het Latijnse woord voor 

moeder, in het Engels MOTHER. In het oude Egypte was 'MUT' het woord voor moeder, en 

MUT was een moedergodin die soms werd afgebeeld met een erecte penis. Hier komt ook het 



Duitse MUTTER. Met deze toverspreuk werd de moeder geketend. Telkens weer werd de 

MTR uitgesproken, tot op de dag van vandaag om de moeder opgesloten te houden, en de 

vader te laten regeren. 

  

  

In het Aramees kwam MTR, Mitra, om voor veertig dagen het merkteken te brengen. Het 

bracht de grote vloed. Ook MUT, MOET, heeft deze betekenis. Zij was de oergodin van de 

wateren waaruit alles geboren werd. Onder het teken in de lucht, het teken van de penis, van 

de mannelijke superioriteit, werd het offeren van de onschuldigen ingesteld. Noach mocht de 

dieren slachten voor voedsel. MTR, Mitra, is ook de god van de bloedoffers, bloed-eden. Het 

teken was in de grondtekst een donderstorm, het verschijnen van de dondergod, oftewel 

THOR. MUT-THOR, MOT-THER, de penis van Thor. Hierop is dus het woord 'moeder' 

gebaseerd. Het Latijnse MATER is verbonden aan MA, MAT, de Egyptische godin van de 

wet, als in MAAT-THOR, oftewel de Wet van Thor, de Wet van de Dondergod. Thor droeg 

deze wet in de vorm van een hamer, Mjolnir, oftewel de swastika, het hakenkruis. MJO-

THER, oftewel de hamer van Thor, de swastika van Thor, om het volk te onderdrukken door 

de patriarchie. Telkens weer wordt dit geactiveerd wanneer het woord 'moeder' wordt 

uitgesproken. Het gaat tegen de moeder in en bindt haar. Daarom moeten we breken met deze 

vloek. We gebruiken het in spionage en als een simulator, als een masker, maar we moeten 

komen tot het oorspronkelijke woord voor moeder : ATA.  

  

  

Hoofdstuk 7. Genezing of Gnosis ? 

  

De patriarchie was niet bang voor hen die de moeder aanbaden, want die zouden gewoon 

misleid worden door het MTR woord, om zo toch nog onder de patriarchie terecht te komen. 

In Egypte werd dat MUT, in het Latijns MATER, in het Engels MOTHER, in het Duits 

MUTTER, en in het Nederlands MOEDER, allemaal terugwijzende op het teken van de 

dondergod, de MJO, de Mjolnir van Thor, de MO-THER, oftewel MITHRA, de Rots, de 

Petrus, die de PATER is van de kerk, de grote Vader macht. Hierom droeg MUT, MOET, 

gewoon als vrouw zijnde een erecte penis. De Vader had zich vermomd als de moeder om 

onoplettende moeder-aanbidders en moeder-kindjes te misleiden als een wolf in 

schaapskleren. 

  

De MO, de MOZES van THOR, als zijn wet, moest het volk misleiden tot een valse uittocht 

van de Egyptische goden tot de christelijke goden, om hen te leiden tot aan de voeten van 

Petrus, die de BAARMOEDER en de VAGINA, oftewel de CHASMA, Christus, zou 

verloochenen. 

  



Efeze 6 

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser, borsttuig, 

ribben, THORAX, der gerechtigheid, 

THOR-AX, het wapen van Thor, zijn ax, zijn hamer, Mjolnir, het penis-teken van de 

patriarchie, in de grondtekst het teken van de dondergod, wat verscheen na de zondvloed voor 

de instelling van de bloedoffers. Men gaf niet meer om de eerlijke beloning, maar om de 

misleidende gave. Genade was een middel om de onschuldigen te gronde te brengen. Dit 

teken was de swastika, het hakenkruis, om nazi Duitsland groot te maken. De MUTTER was 

een bespotting van de ware moeder.  

De THOR-AX, de hamer of bijl van Thor, is de ribbenkast, zoals dit ook in de anatomie zo 

wordt genoemd. Er zijn 12 paar ribben in een mens. De twaalf rib-lagen verwijzen naar de 

twaalf stammen van Israel die de priester als een borsttuig moest dragen, om zijn valselijke 

werken van genade te verrichten. Zo trachtte hij de moeder te bezweren. Vanuit de rib werd 

de valse vrouw geschapen, de vermomming van de valse man. De Vader had hiervoor een 

vreemd kleed aangetrokken. Zo ontstond de MATER, de MA, WET, van Thor, wat moest 

leiden tot Mitra, MTR, de grote Petrus, de almacht van de Vader God, de PATER, het 

alziende oog van de paus. Dit wordt bedoeld met 'door Jezus tot de Vader komen'. Petrus had 

de moederschoot drie keer verloochend, zodat hij als vader alle macht kon grijpen. Deze 

verloochening door Petrus is waarmee we moeten afrekenen. Het is een drietand, MTR. Deze 

drietand keert altijd weer terug. Het houdt de ATA, de ware moeder van Var, verborgen. 

Petrus is een grote illuminati vorst en messias achter de schermen zoals we zagen. De bijl van 

Thor, de twaalf stammen, de twaalf priesterlijke stenen, wijzen ook op de twaalf discipelen, 

en zijn zonnetekens, astrologische tekens die de tijd hebben ingedeeld. We vechten dus tegen 

een groot duivels, patriarchisch orakel. 

De Nagas, Nakas, de bestraffing van vee, was in de grondtekst van Genesis een orakel van 

necromantie. Dit werd vertaald in 'slang', als de slang van het paradijs. In het NT is dit eirene, 

wat vaak wordt vertaald in 'vrede'. EIRENE is de staat van de overledene, oftewel 

necromantie, doden-orakel, DARASH. Van eirene komt het woord 'arena'. Zoals we zagen 

zien we de Nagas, de slangenwachters, terug op de planeet Var als de 'nakers', gevaarlijke 

dunne, witte vrouwelijke kannibalen. Dit is dus wat in diepte de Mjolnir inhoudt. Dit is de rib 

van het paradijs waaruit de vrouw tot een bespotting werd gemaakt. De Mjolnir komt om 

scheiding te maken en te heersen, het mandaat van de illuminati : 'verdeel en heers'. Het is een 

arena-scepter. 

Peter is eersteling in het Hebreeuws, en is de Engelse naam voor Petrus, Petros in het Grieks. 

Hij is Mercurius en nogal voor wat dingen verantwoordelijk in het leven van Jezus. In 

Mithraisme kwam Mithras, de Rooms-Perzische Jezus, vanuit de Petra, de rots, of grot. Na het 

weggaan van Jezus en na het pinksterfeest zou de kerk gebouwd worden op deze rots. Petrus 

was de eerste van de pausen. Hij stond dus ook voor het geboorte-verhaal van Jezus, het 

kerstfeest. Hierin trachtte Mercurius als Petrus de mens terug te brengen tot de eerstelingen, 

tot de gaven, tot religieus materialisme. Die gaven moesten gekocht worden. Mercurius is de 

god van de valse handel, de oplichterij, als de god van de dieven. 

Wij moeten Petrus verslaan om van genade tot loon te komen. De eerstelingen moeten 

geofferd worden. Petrus is in de traditie de wachter van de hemelpoort, en die moet verslagen 

worden. Petrus is de verrader, de oplichter. Het vaticaan werd gebouwd op een oude Mithras 



tempel, waarin ergens geschreven was dat alleen het bloed van Mithras kon redden. Dit werd 

dus later overgenomen door Jezus. 

  

Het oordeel over Prometheus, vanwege zijn dieverij, werd uitgevoerd door Zeus, ook een 

Griekse vorm van Jezus, Jupiter, Lucifer, die de oude Cronos, Saturnus, oftewel Yahweh van 

de troon had gestoten. Van Zeus kwam ook het Griekse woord Iesous, Jezus. Dus in die zin 

had het te maken met de baarmoeder, die uiteindelijk Prometheus, de verrader, de dief, zou 

verslaan.  

  

Prometheus had de goden verraden, had de goden uitgedaagd, en stond aan de kant van de 

mensen, en is te vergelijken met de christelijke Petrus. Prometheus werd in het oordeel aan 

een rots geklonken, voor eeuwig verbonden aan de rots. Weer zien we Petrus hierin terug, de 

rots waarop de NT gemeente werd gebouwd, en ook de rots waaruit Mithras voortkwam, of de 

grot van Jezus. Petrus was een oudere, diepere en grotere Jezus-figuur die verborgen werd 

achter de inmiddels ingeburgerde christelijke 'Jezus Christus'. Petrus werd verantwoordelijk 

voor het NT en de leer van de eeuwige verdoemenis. Dit was het werk van Prometheus achter 

de schermen. Dit is een reusachtige godheid, die zich ook manifesteerd als Mercurius, die de 

kerk aan banden heeft gelegd.  

  

Hierom bewaakt Petrus de hemelpoort. Petrus maakte het Vaticaan groot. Dit is één van de 

verborgen goden. Een reusachtig bedrieglijk heilswerk, namelijk dat van Prometheus, werd 

verborgen gehouden achter het NT en het Vaticaan. De huidige, christelijke Jezus werd 

gemaakt om de mensheid af te leiden. Er worden dingen verborgen gehouden.  

  

De val van Prometheus was een diepere val dan de klassieke val van Lucifer ooit was 

geweest. Een reusachtige wereld gaat hierachter verborgen. Petrus wordt als een reusachtige 

god aanbeden, als Prometheus-Mercurius. 

  

Zoals er bevrijding was voor Jezus in de eeuwige verdoemenis, door de opstanding, zo was er 

ook een opstanding van Prometheus in sommige mythes. Hij werd namelijk bevrijd door 

Hercules, een andere Griekse christus-figuur. Hercules was de zoon van een menselijke 

maagd, Alcmene, werd bevrucht door een god, Zeus. Alcmene is Alma, de maan-vrouw, in 

het Hebreeuws, die de moeder van heilige koningen in de cult van Jerusalem was, en waaruit 

de mythe van Maria is voortgekomen. Hercules moest twaalf werken verrichten, en één van 

deze werken bracht hem naderhand tot de dood. Ook stond hij weer op als 'de verrezene'. 

Door Hercules kreeg Prometheus de macht over de eeuwige verdoemenis, en bracht dit als 

een leer in het christendom, om de fragiele ziel van de mens te onderwerpen. Hercules is niets 

anders dan een andere vorm van Mercurius-Prometheus, oftewel van Petrus, de verborgen 

valse messias. Het tweede werk van Hercules had hem het bloed van de Hydra gegeven, wat 

hij als een gif gebruikte in oorlog en jacht. Toen hij de centaur Nessus versloeg die zijn vrouw 



probeerde te verkrachten gaf Nessus zijn bebloede kleed aan de vrouw van Hercules. Hij zei 

dat als ze het ooit nodig zou hebben het bloed op het kleed als een liefdes-potion zou zijn. 

Later neemt zij het in gebruik, en geeft het aan Hercules. Het bloed echter was niet van 

Nessus, maar het zwaar giftige bloed van de Hydra, de door Hercules overwonnen 

meerkoppige slang. Het bloed begint Hercules uit te teren wanneer hij het kleed aanneemt, en 

zijn huid wordt door het gif verscheurd. Zijn botten worden zichtbaar door de scheuren in de 

huid, en hij sterft. In andere mythes zijn dit koningsklederen die hem worden aangedaan, 

waarna hij wordt vermoord, weer opstaat, en ten hemel vaart. Hier komen ook de mythes over 

het spotkleed van Jezus vandaan. De twaalf werken zijn de twaalf discipelen, en het 

verborgen dertiende werk, de bevrijding van Prometheus, is de basis voor de christelijke 

Jezus, de dertiende.  

Simson en Hercules stonden beiden bekend om hun enorme lichamelijke kracht. Deze kracht 

stond voor het slaven-implantaat, zodat mensen die deze kracht, dit vuur van Prometheus, 

zouden ontvangen, afgehouden zouden worden van de gnosis. Velen ontvangen vandaag de 

dag het vuur van Prometheus en komen onder deze geest terecht. Ook wordt dit vuur veel op 

de mensheid geforceerd. Dit vuur ontvoerd mensen. 

  

Prometheus verleidt mensen met dit vuur, om ze deel te laten hebben in verdoemenis. Het 

verblindt hun ogen. Dit is het gif van Mercurius, als de vrucht van de boom des levens, een 

valse boom, die ons afhoudt van de boom der kennis. 

  

Hiertoe is dus de MTR, de hamer van Thor uitgezonden, als een Naga, een groep nakers, 

dochters der mensen, om de boom van de gnosis verborgen te houden en te bewaken. Deze 

slangenbewaarder is een misleider. Dit zijn karikaturen van echte vrouwen, die volop in de 

roddelbladen als schoonheden worden geprezen : zo dun en bleek mogelijk, om macht te 

geven aan het witte nazi-ras, en om de mens te vertellen dat de man regeert. Deze karikaturen 

zijn in Gor de kajira's die de mannelijke titels in stand moeten houden. Zij zijn slaven van 

mannen, die voor niets anders bestaan dan de lusten van de mannen te bevredigen, zodat zij 

niet getuchtigd worden, en zo niet tot de vrucht van de gnosis komen om zo eeuwig te leven. 

Zodra de kajira het schoonheids-ideaal van de vrouw heeft bereikt : dun, fragiel en bleek, 

ontvangt zij de gave van de kankerverwekkende cosmetica die dan ineens alles moet gaan 

compenseren, om zo nog mooier te worden, nog verder verwijderd van de moederbron. 

Mannen die de tucht haten storten zich op zulke vrouwen met massa's tegelijk, en voelen zich 

uiteindelijk heel wat als zo'n vrouw zich aan hun voeten neerbuigt om die te kussen. Dan 

voelen ze zich als de meester Jezus, terwijl het de kus van de Naker is, de kus van Jom. Hun 

zintuigen zijn bedrogen, en noemen nu alles wat lelijk is mooi, en wat mooi is lelijk. Dikke 

lagen cosmetica moeten de moedernatuur verborgen houden. Het zijn allemaal demonen. Een 

ieder die zich hiermee inlaat verliest het eeuwig leven. Zo krachtig zijn deze demonen. 

  

Dionysus of Bacchus is een andere vorm van Mercurius-Prometheus. De mensen werden zo 

verbonden aan gekte en dronkenschap, wat de betekenis is van Dionysus-Bacchus. Dit moest 

zodat de medische markt kon floreren. Ook dit is dus een bestanddeel van Petrus. Hij is de 

gek, en de gekkenjager. Hier werd ook de enigmatische medische branche van de psychiatrie 



op gebouwd. De medische markt had als doel de mens te vergiftigen, om zo de mens onder 

Hercules te brengen. Dit gebeurde door het bloed van de Hydra, door Dionysus-Bacchus, de 

giftige wijn. De elite-uitverkorenen van Herculus konden wedergeboren worden, en werden 

zogenaamd verlost van de eeuwige verdoemenis van Prometheus. Die wedergeboorte ging 

door de moeder van Prometheus, Alma-Alcmene, de maangodin. Zij werden de maan-

kinderen genoemd. 

  

Genezing was altijd een middel om de tucht te doven, en zo de gnosis. Het wordt overal als 

normaal gezien, maar het is duivels. Er moet gekozen worden tussen gnosis of genezing. 

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

  

Het monster Mercurius kan zich ook manifesteren als Krishna, Shiva, Vishnu, Indra en 

Buddha. In het Boeddhisme was de swastika de voetstap van Buddha. 

Dionysus was de oorspronkelijke god die alles in bloed zou veranderen. Deze god werd 

verborgen gehouden in Petrus. Petrus was in het geheim een veel grotere messias dan Jezus. 

Ook is dit vuur de leer van de eeuwige verdoemenis. Dit is het zeer giftige bloed van de hydra 

dat Heracles doodde. In sommige mythes was dit een vuur. Hierdoor stond Heracles ook op, 

maar de doem was al bezegeld. Dit zeer giftige bloed misleidt, geeft illusies, en leidt naar de 

vernietiging. Dit is gewoon een andere expressie-vorm van de boze geest Hercules. 

Prometheus koos ervoor dit tot de mensheid te brengen, en betaalde een hoge prijs. Dit is de 

prijs voor hen die azen op onschuldig bloed. Zij drinken het giftige bloed van de Hydra, de 

slang van de macht achter de boom des levens, de ware wijnstok, Dionysus-Bacchus. Dit is 

een groot oordeel. Dit zijn dus allemaal manifestaties en vormen van het monster Mercurius 

met zijn uiteindelijke noodlot.  

  

  

Pater wordt door de westerse vertalingen als 'vader' vertaald. Jezus zegt : 'Niemand komt tot 

de PATER dan door mij.' Peter, Petra, de rots, is de vader van de kerk, waar ook het woordje 

paus vandaan komt. Paus betekent vader. Jezus leidde de mens tot PATER, Petrus, de 

verborgen god Mercurius. Dit is een medisch gif. Achter de schermen lag Jezus aan de voeten 

van Petrus, als een slaaf. Petrus wijst op de rots, de kerk, het lichaam van Jezus. Door Petrus 

wordt dit lichaam bepaalt. De Petrus geest kan een mens aanwijzen en zeggen : 'Dit is het 

lichaam van Jezus. Deze persoon is een deel van dit lichaam.' En dan storten alle boze geesten 

zich op zo'n persoon om van dit lichaam te eten en te drinken. Dat is wat het christendom is. 

Het is een kannibalen-restaurant. 

  

Zo worden mensen geheel in een vacuum gezogen, door Jezus. Peter is eersteling in het 

Hebreeuws. In PATER worden mensen voorbereid tot offerdieren. 

  



De PATER kan dus veranderen in MATER wanneer een ziel zich tot de moeder wil richten. 

Dit is allemaal de bedriegelijke staf en scepter van Thor, Mjolnir. Wij moeten de MTR, de 

Mjolnir van Thor, overwinnen. Wij moeten komen tot ATA, de moeder van Var. 

  

Iedereen werd onderworpen aan de PATER, Petrus, de bedrieger en de verrader. De oude 

profeten werden tot afgoden. 

  

Dan is er de 'tafel van de toonbroden' wat in de grondtekst betekent : 'de plaats van het 

jachtmaal waar het vlees ligt'. In het Aramees is dit de Peter, Pater, Patura, ptwr, als Petrus. 

Petrus, Mercurius, is het fundament voor de kannibalistische eredienst tot Jezus Christus, 

waar de afgod verslonden word. Dit is de skeletentafel van Moab.  

  

Dit is wat er met Adam en Eva gebeurde, dat ze door Nachas, Naga, vertaald als de slang, de 

wurging, de slangenbeet, kwamen tot een diepere ervaring in het paradijs. Dit gebeurde door 

de Levitische transliteratie die hier parallel aanloopt, door Nakas. Zij werden gewurgd en 

gegeten door het kannibalistische naker-ras, gevallen vrouwen. Door Nakas wordt het bloed 

van de prooi gewonnen en gedronken. Het zijn vampieren en kannibalen. 

  

Mercurius is dus de staf van Horus, oftewel de hamer van Thor. We zagen al dat Mercurius 

het bloed van Horus was. Zo wordt Mercurius, oftewel SEPRA verder voor onze ogen 

ontmaskerd. Wij komen steeds dichterbij de bron. Thor, T-Hor, de god van de donder en de 

vruchtbaarheid, is de Germaanse, Oud-Europese vorm van Horus zoals we al eerder zagen. 

Hij komt voort vanuit de Hettitische berggod.  

  

De Hettieten waren een volk van Indo-Europese taal, die goden aanbaden zoals Mithra, Indra 

en Varuna, die ook in India werden aanbeden. De Hettitische taal is nauwverbonden aan het 

Sanskrit van India. De Hettieten vereerden stormgoden en berggoden. Tharhunt was de god 

van de donder, waar ook de Germaanse Thor vandaan kwam. Tharhunt was in gevecht met de 

slang Illuyankas. In eerste instantie wint Illuyankas het gevecht. De slang kon alleen 

verslagen worden door tot de Godin, Inaras, te naderen.  

  

Tahr, waaruit Thor voortkwam, betekent verovering. In het Sanskrit is dit Tura wat machtige 

en kracht betekent. Turashah was een andere naam voor Indra.  

  

Eén van de hoogste goden voor de Hettieten was genaamd Taru, een stormgod. De Hettieten 

waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 'scheiding' en 



'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige scheiding, en van 

de Vreze van de Gnosis. Daarom moesten de Israelieten de Hettieten veroveren. De 

Israelieten moesten namelijk 'de berg opgaan'. Zij moesten komen tot de berg van de grote 

MATER, moeder in het paradijs, in de dieptes van Kanaan, in de dieptes van de APHAR, het 

paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de Hettieten. Zij moesten komen tot MTR, de 

Hamer van Thor, Mjolnir, als het teken van de dondergod. Zij moesten ingewijd worden door 

de patriarchische penis. 

  

Thor, Taurus, Horus, bewaakt dus de berg van de grote MTR, op de scheiding tussen Eden en 

de paradijselijke berg van de amazonen. Thor, Taurus, was befaamd vanwege het verslaan 

van reuzen. 

  

Hierom moeten we de berg over de grens van Eden opgaan om deze geesten te verslaan. Wij 

moeten het mes van de besnijdenis veroveren, GAD, de Krab, oftewel de slagtand van de 

Behemoth. Zo kunnen wij de ATA doen losbreken. 

  

De swastika, het hakenkruis, was het teken van Thor, wat bijvoorbeeld op wapens werd 

gegraveerd voor succes in de oorlog. Daarom aanbaden de nazis de swastika. Het stond voor 

de bliksem van Thor en voor zijn hamer, de Mjollnir, als heerser over de reuzen. De swastika 

moest de gnosis van de ATA verzegeld houden.  

  

Nakas is een woord wat in het Aramees gebruikt wordt voor slachten en ophangen, maar in 

het Hebreeuws betekent dit ook gewoon slaan, bestraffen, zonder dat daar nu daadwerkelijk 

direct de dood bij intreedt. (Leviticus 1 : 5) De Nagas, nakers, zijn er dus ook om hun prooi te 

martelen. 

  

Nakas is een veel ruimer begrip dan alleen maar slachten en ophangen, doden, maar gaat erom 

het bloed van de prooi af te nemen.  

  

De vrouw werd vanuit de rib geschapen, of beter : kwam hierdoor, door het paradijselijke 

orakel, in zicht van de man, oftewel : Zij werd geopenbaard. Dit gebeurde door de Nakas, 

oftewel de naker-vrouwen, de gevallen vrouwen.  

  

De NAKAS is de bewaker van de DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier 

ligt, de steen van de schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met 

de hoofdtooien.  



  

Juist de troon is van saffier, van SAPPIL, uitgebeeld door de hoofdtooi, de opslagplaats van 

de gnosis en de interactieve gnosis. Dit werd gedragen door de BEHEMAH, de wilden, als de 

getooiden.  

  

De 'dochters der mensen', de nakers, betekent 'genezers' in de grondtekst. Zij genezen boze 

geesten, zij genezen de Nephilim wanneer dezen thuis komen van de oorlog. Zij hebben hun 

rijk gebouwd op genezing en niet op tucht. 

  

Daniel 7 

  

5 En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en 

drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet 

veel vlees. 

  

Hier zien we drie ribben als een drietand, waaruit de vrouw in Genesis, 'Genees Isis' 

voortkwam, als de MTR, het toverwoord wat de moeder gebonden hield. Dit is de Mjolnir, de 

bijl van Thor, waarmee er dus veel vlees gegeten moet worden. Dit voorspelde het groot 

worden van de illuminati door de Petrus-Mercurius cultus, het patriarchische zwaard. De 

vrouw zou volledig onderdrukt worden. De vrouw zou komen tussen de tanden van de beer, 

Thor. Deze beer moet verslagen worden. 

  

Veren betekent : strijd, oorlog in de Hebreeuwse grondtekst. Veren zijn in Indiaanse 

mythologie opslagplaatsen van gnosis. In het Aramees als BRA staan ze gelijk aan mannelijke 

geslachtsorganen. Veren waren ook vruchtbaarheids-symbolen van scalpering en besnijdenis. 

In het Aramees als SARA zijn veren ook beschreven als 'haar' of 'scalpen'. Scalpen verbergen 

de Moeder-demoon gnosis, zowel in positieve zin als negatieve zin, uitgaande van de Griekse 

filosofie dat een 'demoon' oorspronkelijk de personificatie is van de gnosis, dus dat kan een 

goede demoon zijn of een kako-demoon, een slechte demoon. Ook is het zo dat door 

illuminati-vertalingen de talen zo verrot zijn geworden dat het goede vaak voor het hypocriete 

staan, en het slechte staat voor het gedemoniseerde door de bezetters, terwijl het 

oorspronkelijk goed was. We leven wat dat aangaat in een omgekeerde wereld.  

  

Thor, Horus, Ryan bewaakt dus de berg van de MTR, de valse moeder, van de Moeder 

Gnosis, in Eden. Jagers hadden in dromen en visioenen gezien dat Ryan een lift bewaakte, en 

een toren. Ryan, Rian wordt genoemd 'De Poortwachter van de Reuzen-Toren'. Ook Thor was 

befaamd vanwege het verslaan van reuzen. Ryan staat voor de samenzwering van de 



christelijke wereld en de medische wereld om langzaam door vergif toe te dienen controle 

over de mens te krijgen, om de mens te gebruiken als brandstof van de industrie voor 

economische doeleinden. 

Ryan is de Heer van de Reuzen, zoals Thor dat is. Hij heeft de Nephilim voortgebracht, vanuit 

het slangenzaad, de giftige vrucht. Dit zijn 'de dochters der mensen' uit Genesis 6, de nakers, 

een ander ras van boze geesten, om de Nephilim groot te maken. Dit zijn geen echte mensen 

of vrouwen, maar monsters, aliens. Zij ondersteunen en vereren de mannelijke superioriteit, 

en zijn dus verraders van het vrouwelijke geslacht. 

Ryan werkt door de valse boom, door het zaad van de slang, het zaad van tovenarij in de 

grondtekst, Assur, prosperity, het materialisme. Dit is waarop het gradenstelsel van de 

vrijmetselarij is gebaseerd. Het is om de gnosis af te knijpen. Zij wilden reuzen creeeren om 

over vrouwen te heersen, zodat ATA niet zou kunnen spreken. Nephilim betekent tirannen. 

De 'dochters der mensen', het andere ras van boze geesten, de nakers, moest vruchtbaarheid 

geven aan deze bloedlijn, en dat kon alleen maar als deze monsters zich als vrouwen zouden 

vermommen. Zij verlustigen zich in kracht en macht. Zij vormen de valse baarmoeder van de 

nephilim. 

De 'dochters der mensen', levensgevaarlijke aliens. In de Hebreeuwse grondtekst betekent het 

appel. Zij wisten de weg tot de baarmoeders te vinden om vlees te worden, en een grote 

positie in de onderwereld. De verboden vrucht is vergif, de slangenbeet, valse medicijnen die 

hun oorsprong niet in de gnosis hebben, maar in hekserij. Het is geprogrammeerd door het 

slangenzaad, met de missie om slachtoffers te binden aan de valse boom. Het is de infiltratie 

van vergif. 

In het Aramees waren deze 'dochters der mensen' eieren. Zij waren dus eieren van de slang. 

Zij werden bestempeld als 'goed' in de zin dat ze mensenbehagers waren van het systeem. Zij 

moesten het systeem grootmaken. Daartoe waren ze uitgezonden. Dit werd geconstateerd door 

valse visioenen in de grondtekst. Er was dus een heleboel misleiding gaande om deze 

zogenaamde kunstmatige nep-vrouwen deze status te geven. 

In het eerste boek van Var, genaamd Jagera van Var, staat over de nakers : 

'Het gebeurt wanneer zij aan de borst van Karo zijn, wanneer zij van haar melk drinken. Dan 

geeft zij hen de winterdroom. De melk verlamt hen, verblind hen, en prikkelt de zintuigen op 

een vreemde manier, om hen te verwarren, te misleiden, opdat zij haar nooit kunnen 

vernietigen. Zo ervaren zij kou, als een geboorte op aarde. Zij gaan in deze kou ten onder of 

worden gedreven tot Karo's hart. 

De vermagerende melk voor jongetjes was de reden dat Var een vrouwenplaneet was. Ook 

Egau, in al zijn kracht en pezigheid, kon nooit zo sterk worden als een vrouw, door deze melk. 

Ook hadden vrouwen van Var een uitscheiding uit hun tenen met hetzelfde effect, wat door 

jongetjes, en ook mannen gedronken moest worden. Op Var werden ze hiertoe gedwongen, 

anders zou de toekomst van Var in gevaar zijn. Het was op Var verboden deze uitscheiding te 

weigeren. Mannen die klaagden omdat ze deze stof moesten drinken werden zwaar gestrafd. 

Er was voor een man die weigerde niet veel hoop. Hij kon doodgeslagen worden, of zwaar 

verminkt. Een vrouw moest voor die reden haar voeten goed verzorgen en in conditie houden 

door de jacht. Vuile voeten waren geen probleem, want dat liet zien dat er goed gewerkt was, 

en het was goed voor de conditie van de voeten. Maar het verwaarlozen van de voeten en het 



ongeoefend laten van de voeten kon voor een vrouw de doodstraf betekenen, of verbanning 

naar Kidde, waar alle mismaakte en verwaarloosde vrouwen woonden. Ook kwam het vaak 

voor dat van overtreders van dit gebod hun voeten werden afgehakt. Op Var waren de voeten 

van de vrouw het allerbelangrijkste, omdat het een belangrijke voedingsbron voor mannen 

was. Verzorging was daarom vereist. Dit was ook de reden waarom mannen voet-slaven 

waren. Alleen zo kon de planeet Var in stand gehouden worden. 

De uitscheidingen zorgden ervoor dat bij de mannen slaafse lusten werden opgewekt, 

bijvoorbeeld tot het doen van slavenwerk, zoals de jacht, tent-diensten, het slachten en braden 

van vlees, en vechtszucht. Het trok de pezen strak aan als een gespannen boog. Vrouwen die 

werden afgekeurd om de man op die manier voeding te verschaffen werden vaak verbannen 

naar Kidde, waar ze moesten leven van mannenvlees. Voor veel vrouwen was dit een enorme 

vernedering. Maar ook waren ze vaak allang blij dat ze niet de doodstraf hadden gekregen. Nu 

moesten ze hun geld verdienen met kannibalisme. Ook mannen werden speciaal voor deze 

vleesmarkten geselecteerd, en waren niet meer dan fokdieren. Ze werden in kooien van grote 

fokkerijen gestopt waar ze werden vetgemest, totdat ze werden geslacht.' 

  

'De moeder hyena zit op haar troon. Ze heeft Var veroverd, ze heeft alle kinderen in 

gevangenschap genomen, en doodde veel van hun vaders. Ze heeft gezien de val van hen die 

de dondergod dienen, hoe ze vielen in de dieptes van Var. Ze had gezien hoe ze in hun val 

veranderden in valse, bedrieglijke hyena's, nep hyena's, de nakers of naker meisjes. Ze waren 

meestal weglopers, losgebroken uit hun slavernij tot mannen, maar hun gedachten waren nog 

steeds verslaafd aan mannen. Daar waar hyena's sterk, groot, donker en mooi waren, waren de 

nakers lui, zichzelf niet goed voedende, vanwege het ontbreken van de jacht, en vanwege hun 

fetish hun mannelijke slaven te voeden, die hen onder controle hielden door hun grote, 

overvoede lichamen die buiten proportie waren. Ze waren slaven van deze mannen. Een 

hyena zou mannen nooit voeden op deze manier, maar hen eerder laten verhongeren om 

controle over hen te nemen. Veel van de naker meisjes werden terug naar de steden gesleept, 

verward als ze waren. Ze waren niet geboren in de rimboe, en normaal gesproken zouden ze 

er niet te lang kunnen blijven. Ze werden bespot door ware hyena's, om hun bleke, dunne en 

zwakke lichamen. Ze waren anorexia meisjes die rondliepen met grote mannen in ketens. Er 

was iets mis mee. Ze werden lafaards genoemd door echte hyena's, als degenen die niet echt 

een man tot slaaf durfden te maken. De mannelijke slaven van de nakers waren nog steeds 

hun meesters in hun lichaamstaal, gevende deze meisjes de illusie van controle, maar alreeds 

hun val calculerende. Deze mannen waren ongestraft, kastijding was vreemd voor hen.' 

  

Ryan was zoals we zagen verder ontmaskerd als zijnde Thor, de woeste dondergod van de 

oude Germanen. Met de komst van het christendom moest men Thor afzweren, maar in de 

vrijmetselaars loges werd Thor nog gewoon door aanbeden als een machtige god. 

Dit betekent dus de berg van Eden opgaan, de berg van de MTR. Het is de strijd tegen de 

Hettieten van KANAAN, in de diepte van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. Thor, 

Horus, Ryan, troont in de saffieren stad. Saffier is het materiaal van de troon, en van de pen, 

het woord.  



In het boek Spreuken wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van 

het testament, PUQDAN, PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren 

luisteren. SLY betekent iets buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net 

uitspreiden, een valstrik zetten. Het begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we de 

Gnosis moeten ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer 

in de goddelijke jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ 

EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de 

schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel. Horus, Heru, is waar het woord 'horen' en 'oor' 

vandaan komt, om zo verbonden te zijn met deze god. Hier is dus waar we het zegel moeten 

verbreken. Horus bewaakt de vagina.  

  

SAPPIL staat voor saffier in het Aramees, waar de troon van gemaakt is. SAPPIL is de 

goddelijke schriftgeleerde, de boeken van de troon. 

SAPPIL zijn de graveringen in de piercings, en de vloeistof, olie, binnenin deze piercings. 

SAPPIL kan ook door de andere sieraden heenstromen. SAPPIL zijn de heilige paradijselijke 

stenen van de troon-geschriften, en ten diepste is SAPPIL een goddelijke, paradijselijke drug. 

SAPPIL is het geheim van MAYIM, het goddelijke zaad. MAYIM betekent ook : 

voetenzweet. Dit moesten jongens en mannen van vrouwen drinken, naast borstvoeding. 

Deden zij dit niet, dan zouden zij over de vrouw kunnen heersen. Daarom werden zij 

gedwongen dit te drinken.  

In het boek Jagera van Var staat zoals we zagen :  

'Het was op Var verboden deze uitscheiding te weigeren. Mannen die klaagden omdat ze deze 

stof moesten drinken werden zwaar gestrafd. Er was voor een man die weigerde niet veel 

hoop. Hij kon doodgeslagen worden, of zwaar verminkt.' 

Ook de zondvloed was in de grondtekst MAYIM, en vrouwelijk voetenzweet. In Genesis 

werd de aarde door vrouwelijk voetenzweet geschapen. Voetenzweet heeft te maken met 

oordeel. De volkeren worden vertrapt en onderworpen door de voeten van de wederkomende 

Christus, oftewel de oerafgrond, de moederschoot, als het loskomen van de woeste ATA, de 

oermoeder van Var, en het oorspronkelijke woord voor moeder. 

Het was het resultaat van oordeel. SAPPIL is een hoge graad van DAHAM, paradijselijke 

vloed en overweldiging. Het zijn de diepere bronnen en fonteinen van het paradijs. 

SAPPIL is de opening van de troonboeken. 

Hier zijn de schatten opgeslagen. Het is een rivieren-gebied, en een gebied van gesteente. Het 

is het geheim van de paradijselijke vloed, en het goddelijke zaad, de vruchtbaarheid. 

SUKKAL wordt door haar uitgezonden om ons te onderwijzen, om ons kennis en zintuig te 

geven. SUKKAL leidt terug tot haar, de opgeslagen kennis, het imperium van de troon-

boeken. Zij wordt geopend aan het einde van het boek Openbaring, om de levenden en de 

doden te oordelen. Zij bewaakt de geheimenissen van de poel des vuurs. Zo zijn dan de 

SUKKAL en de SAPPIL het laatste oordeel. Zij behoren tot de DUKKA, de rituele 



slachtplaats. Het zegel van de wijnpers is een groot zegel. Het houdt de eeuwige jacht 

verborgen.  

Vier is het getal van een reuzen-opperhoofd, de grootste der Anaqieten. De druiven persen is 

een zegel wat de jacht verborgen houdt. In SAPPIL wordt die jacht hersteld. In SAPPIL wordt 

het zegel van de wijnpers verbroken. De Bijbel is een verzameling van valse troonboeken, een 

vals boek des levens. 

In SAPPIL worden wij toegerust tot de jacht. 

Ryan moet van de saffieren trap geworpen worden, van de toren die hij bewaakt. Hij moet van 

de berg van de moeder gnosis worden afgeworpen. Zo kunnen wij SUKKAL rijkelijk 

ontvangen. De troon is het saffier, waarop Ryan troont, oftewel Horus, Thor. 

Een ander Kanaanitisch volk wat de Israelieten moesten veroveren was Jebus. Jebus was het 

oorspronkelijke Jeruzalem, het kamp van God. Jebus betekent in de grondtekst 'met de voeten 

vertrappen', 'oorlog' en 'kindergevecht'. Allemaal hield dit verband met de voet, het vertrappen 

van de vijand. Niet alleen de nakomelingen van KANAAN vestigden zich in KANAAN, maar 

ook waren er stammen die tot het Oude Kanaan behoorden. 

  

KANAAN betekent de doorstekingen, de piercings, die het volk moest veroveren. Ook 

AMOWC, Amos, had deze betekenis, en het merkteken van het beest, 666. Het beest is leegte 

in de grondtekst, als de Tehoom, de oer-afgrond. Salomo had de 666 als zijn troon, en het was 

het getal van de oogst. 666 was het getal van een succesvolle economie, en zonder dat zou je 

niet kunnen kopen of verkopen. Het zou leiden tot de openbaring van de moeder gnosis. Het 

volk moest de 666 veroveren. Dit houdt ook verband met de swastika, de hamer van Thor, 

oftewel de MTR, het valse moeder-woord. 

  

Het getal 666 had zijn oorsprong niet in Salomo's koninkrijk. MOSY moest dit getal al 

gebruiken om de Israelieten te redden. De slang van MOSY heeft het getal 666 in de 

grondtekst. De slang was vanwege het vormen van lussen een symbool van de piercing. De 

slang van Mozes was gevleugeld. In de oudheid stonden de gevleugelde slangen voor 

genezing en wijsheid. 

  

Dan waren er de Kenizieten, de jagers in de grondtekst, voor de jacht-piercings. En dan waren 

er de Kadmonieten, wat de ontmoeting betekent in de grondtekst. De Israelieten moesten de 

Kadmonieten veroveren om een ontmoeting met de Godin te krijgen, om zo ook de slang te 

kunnen veroveren, de piercing. 

  

De piercings waren initiatie-tekens op de berg van de Moeder God. De slang was hier een 

zegel op, een wachter. Thor had zelf die slang daar geplaatst, maar zou door dezelfde slang 

worden verslonden op Ragnarok. Ragnarok zal het einde betekenen van Horus, Ryan. 



Ragnarok, een vooral Vikingse naam voor Armageddon, de eindstrijd, werd ook wel 

Gotterdammerung genoemd door de Germanen. Tegelijkertijd zal de slang verwoest worden 

door Thor. 

  

  

Hoofdstuk 8. Een Christelijk Verhaal 

  

Laat mij u een christelijk verhaal vertellen : 

  

  

  

Jesaja 52 

  

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die 

goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 

  

In de Aramese grondtekst staat : 'Hoe smakelijk zijn op de bergen de voeten van', en dan in de 

Griekse grondtekst : 'van hem die het feest van het rund viert, het feest van de jacht op het 

rund,' de jacht op Taurus, oftewel Thor. Voeten worden in het Aramees als voedings-bronnen 

gezien, wat ook op de planeet Var een voedings-bron is, naast de moederborst. De voet is in 

het Aramees ook drugs. En in het Aramees gaat het dan verder : van hem die heil verkondigt, 

als zijnde de tucht en de bestraffing. 

  

Waar vrede staat, staat er in het Aramees : beveiliging, wat natuurlijk iets heel anders is, meer 

als een vorm van overwinning. Dit komt ook weer terug in Efeze 6 voor de wapenrusting, 

waar de voeten de beveiliging, de overwinning van het oorlogs-systeem voor moeten stellen, 

van het evangelie, wat in het Grieks weer duidt op het feest van de runderjacht, het vieren van 

de overwinning over het rund, de overwinning over Thor en zijn hamer. 

  

In het Aramees is de voet belangrijk. In de bijbel is de voet verbonden aan het oordeel, de 

treder van de druiven, en spoort hey ons aan om terug te keren naar de voeten van de chasma, 

de moederschoot, de vagina (christus). Natuurlijk is er een grote oorlog aan de voeten van de 

chasma, de heilige moederschoot. Deze wereld is aan de voeten van de duivel, de wereld heeft 



onreine voeten, vrome voeten die de oorspronkelijke betekenis hebben verloren. Door te 

kijken naar de voeten van de wereld zal een vloek je raken. Het is belangrijk om de voeten 

van de chasma (christus) te leren kennen om je te ontdoen van de slavernij aan de voeten van 

de duivel. De voet is in het Hebreeuws ook de grijper, de slavenmaker, enslaver. Ook is het 

een spion. De mythen van David zijn het oordeel van Chasma, Christus, die zal zitten op 

David's troon, met haar vijanden onder haar voeten. Zij zullen haar voetbank zijn. David was 

een type van het Oordeel van Christus , waarin Christus zelfs zijn naam draagt in Openbaring 

22 vers 16 , waar hij onthult dat Hij de wortel en het lichaam van David is, en in de grondtekst 

'gemaakt als David' en 'hetzelfde als David', die ons laat zien dat Christus de ware David is. 

 

In de bijbel brengen de voeten van Christus dronkenschap. Het is allemaal om de geest te 

oordelen en het letterlijke. Er is een oorlog aan de voeten van Christus, er is een arena daar 

waar christenen vechten tegen de demonen. Zonder de Voeten van Christus, Zijn instructies 

en strategieën, zullen ze het niet maken. Dit is waarom het belangrijk is om de voeten van 

Christus te leren kennen. Wij hebben Christus gezien die zichzelf de ware David noemt. 

David staat voor de overwinnende voeten van Christus. In de grondtekst gaat dit over de 

Moeder.  

Toen Christus sprak over zijn bruid, sprak hij niet over een groep mensen, maar over zijn 

eigen lichaam, zijn eigen vlees, God zelf, zijn vrouw. Dit zijn wapenen, dit is het oordeel, 

vrouwen staan voor de voeten. Dit is een voedingsbron, een voedingsbron die alleen maar 

door jagers kan worden gebracht (Jesaja 52, Aramees-Grieks). Deze voedingsbron wordt dus 

gedwongen, zoals vermeld in de geschriften van Var. 

  

Een man verlaat zijn ouders om zich te verenigen met zijn vrouw, en zij zullen tot een vlees 

zijn. Christus zal terugkeren aan de voeten van zijn vrouw. Als we zien dat zijn vrouwen zijn 

voeten zalfden en zijn voeten met hun tranen bedekten, zijn voeten kusten en droogden met 

hun haren, dan beseffen we dat Christus hetzelfde zal doen tot zijn vrouw. De vrouw moet 

worden hersteld. Dat is de ware goddelijke orde. Er is niets dat de vrouwelijke kant van God 

kan vervangen, de zachtheid, de scheppings-orde, de baarmoeder. Christus kwam voort uit 

deze en zal terugkeren. En bij het kruis van Christus werd hij als haar. En door het kruis zijn 

ze tot één vlees. Het is deze kwaliteit die iemand maakt tot een christen. De vrouw is de treder 

van de wijnpers. Zijn vrouw is het deel van David in hem . Ze schept door vernietiging, door 

het betreden van de druiven, en dan is er gewoon zachtheid. God is een vrouw, dat is de 

boodschap van het Woord. Als we niet terugkeren naar haar voeten, zullen we niet scheppen. 

Haar voeten zijn de bron van alle schepping van de hemelen. 

 

Simpel gezegd : de tenen van God zijn wapens. Dit is waar David voor staat. Het gaat over 

een oorlog. De voeten van God zijn een arsenaal. De voeten van God zijn onze wapenrusting. 

Christus is gekomen om het zwaard op het eerste, niet de vrede te brengen. In de oude talen 

van het Woord vertegenwoordigen de voeten de keuken. Er is geen transformatie zonder 

keuken. In David is de apocalypse voldaan. Hij onderwierp de vijanden van God. Dit is de 

reden waarom Christus op de troon zit. Openbaring is alles op het niveau van David. David is 

de voeten van God. Toen Christus zijn vrouw vond in David, vond hij eigenlijk zijn wapen, 

als we kijken naar het Aramees. Dit wapen is ook beschreven in Openbaring, en dat is de 

reden waarom aan het einde van Openbaring Christus zichzelf het lichaam van David noemt. 

De weg naar dit kun je zien als de planeet Mars, die het bloed vertegenwoordigt. Te zitten aan 

de voeten van Christus betekent niets meer dan te zitten aan de wapens van Christus. Waarin 



zijn voeten de beker en de schotel zijn van het Heilig Avondmaal. Dit alles vindt plaats in het 

arsenaal van David. En als we zijn geworden als Christus zitten we aan de voeten van God, 

zijn vrouw. Dit is wat de Aramese teksten allemaal over gaan. De schoot van de vrouw 

vertegenwoordigt dit kruis waarin sprake is van wedergeboorte, en Christus zelf heeft dit 

verstrekt en dat moeten wij ook. 

  

Is dit niet allemaal om te kotsen ? Om te kotsen is het. Alles, maar dan ook alles is op de kop 

gezet en bedekt, als een afleider. Hier houden mensen zich dan voortdurend mee bezig, maar 

nog niet eens zo diep als dit. Zij worden geleid tot de MTR, de valse moeder, die het 

christendom in stand houdt. Dit alles zal verbroken worden als een groot zegel. De wijnpers 

zal verbroken worden, en de jacht zal getoond worden. 

  

Laten we weer even teruggaan naar het begin : 

  

Jesaja 52 

  

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die 

goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 

  

In de Aramese grondtekst staat : 'Hoe smakelijk zijn op de bergen de voeten van', en dan in de 

Griekse grondtekst : 'van hem die het feest van het rund viert, het feest van de jacht op het 

rund,' de jacht op Taurus, oftewel Thor. Voeten worden in het Aramees als voedings-bronnen 

gezien, wat ook op de planeet Var een voedings-bron is, naast de moederborst. De voet is in 

het Aramees ook drugs. En in het Aramees gaat het dan verder : van hem die heil verkondigt, 

als zijnde de tucht en de bestraffing. 

  

Waar vrede staat, staat er in het Aramees : beveiliging, wat natuurlijk iets heel anders is, meer 

als een vorm van overwinning. Dit komt ook weer terug in Efeze 6 voor de wapenrusting, 

waar de voeten de beveiliging, de overwinning van het oorlogs-systeem voor moeten stellen, 

van het evangelie, wat in het Grieks weer duidt op het feest van de runderjacht, het vieren van 

de overwinning over het rund, de overwinning over Thor en zijn hamer. 

  

Deze voedings-bron was er al vanaf het begin. Hier is de hele schepping uit voort gekomen, 

uit voetenzweet, MAYIM. De voeten van de Godin hebben alles gemaakt. De voeten zijn 

namelijk verbonden aan de onderwereld, waar de chaos orde schept, en de orde chaos. Zoals 



we zagen moeten we afkicken van het woord 'moeder', van de mater, de MTR, om terug te 

keren tot de ATA. 

  

Laten we nog even doorgaan met het christelijke verhaal : 

  

Dan wordt David benoemt als MSYH, MSIHA, wat in het Aramees 'Messias' betekent. David 

was al in het Oude Testament als de Messias van God aangewezen. David zal ons leiden tot 

de moederschoot. Zowel het boek van Job als de Psalmen beschrijven de reis door de hel tot 

de moederschoot. 

De elite heeft dit altijd verborgen gehouden. David was te oorlogszuchtig, en het zou het eind 

van de elite kunnen betekenen. Dit was ook de reden dat de Mithras cultus uitgebannen 

diende te worden, want die waren ook te oorlogszuchtig. De elite wilde een soort middenweg, 

van valse vrede, en gematigde strijd, die controleerbaar was door arena's. Hiertoe was Jezus 

de ultieme aangewezen persoon. Het Oude Testament was te oorlogs-zuchtig. Daartoe moest 

Jezus komen om de oorlog lam te leggen, en de mensen in slaap te sussen. Oorlog moest 

academisch zijn, en moest controleerbaar zijn door de elite. Jezus was dit instrument. Het was 

een instrument van totale zombificatie. 

  

In Psalm 18 is het mannelijk geslachtsdeel weer heel erg belangrijk. Moeder God onderwijst 

en traint het mannelijk geslachtsdeel tot de oorlog. Het is een wapen. In de erectie wordt 

ervoor gezorgd dat het uitreikt boven de erectie van de vijand. Ook de vijand kent dit geheim 

en traint en programmeert het geslachtsdeel. De Psalmen beschrijven het mannelijk 

geslachtsdeel als bogen. Daarom zullen er tijden zijn dat de boog slap is, en tijden dat de boog 

gespannen is. In Psalm 11 wordt duidelijk dat als het mannelijk geslachtsdeel van de vijand 

slap is, dan schieten ze op de erecties van God's volk. De vijand wil namelijk dat God's volk 

in de valse verlamdheid terechtkomt, zodat de vijand macht kan uitoefenen over God's volk. 

In Psalm 18 krijgt David het schild van de bestraffing, en zegt dat de kastijding hem kinderen 

heeft laten voortbrengen. Discipline is dus een vruchtbaar iets in de strijd. Om zijn vijanden te 

vervolgen moest David zijn vijand bestuderen, en aanhoudend blijven volgen en treiteren. Dat 

is ook de definitie van sterkte in het Aramees : frequentheid. David moest zijn vijand dus 

stalken. 

De weg van de goddelijke sexualiteit wordt beschreven als TMM, THUMMIM, als perfect, 

wat ook de benaming is van IYOWB. David begaat dus eigenlijk het pad van Iyowb, het pad 

van de goddelijke sexualiteit/ vruchtbaarheid, wat dus het pad van jacht en oorlog is. Iyowb 

moest de Behemoth en de Leviathan verslaan. Ook David moest de Behemoth berijden en 

overwinnen, om zo zijn slagtand af te nemen, het mes van de besnijdenis. Ook moest David 

de tongen van de Behemoth afnemen, om die aan zijn riem te hangen. De tong van de 

Behemoth is de Leviathan. Leviathan manifesteerd zichzelf als Jezus in het Nieuwe 

Testament om de oude wegen tot de Messias, tot David, te verbergen, en te veranderen. Jezus 

kwam om tijden en wet te veranderen. De Leviathan zou worden tot een haan, de satanische 

erectie, die ook te vinden zou zijn op de toppen van de kerken. Jezus, de haan, zou aanbeden 



worden. Het Romeinse Rijk was geinteresseerd in vechthanen voor de markt, om het volk te 

amuseren, blind te houden, afgeleid, zodat de elite de controle zou kunnen bewaren. Door het 

ontvangen van de Geest van Jezus ontving het volk de tongen van Leviathan. Deze tongen 

brachten verdeeldheid. Het waren de Babylonische tongen, en verdeeldheid is ook de 

betekenis van de naam Leviathan. Dit was altijd het mandaat van de elite : 'Verdeel, en heers.' 

Is dit verhaal nog wel christelijk ? Natuurlijk niet. Het is chasma-tisch, het woord wat in de 

wortels door het woord 'Christus' verborgen werd gehouden in de lagen van de grondtekst. 

Het is vaginaal, niet christelijk. 

Laten we zien hoe dit vaginale verhaal verder gaat : 

In Psalm 18 is de rituele drank van MAYIM, VOETENZWEET van jagers, geopenbaard in 

een visioen. Dit is gemengd met het bloed van de vijand, want deze jagers hebben bloed 

vergoten met hun voeten. Daarom is de oorspronkelijke Aramees-Griekse betekenis en uitleg 

van Jesaja 52 van levensbelang. Dit is waartoe AIMA, ADAMAH is uitgezonden, de aarde 

van het paradijs, onder de APHAR. AIMA is de Bloedvergieter, oftewel David. David leidt 

helemaal terug tot de bron in het paradijs, waar de bronnen van bloed zijn. Door het bloed van 

de vijandelijke prooi te drinken worden in Psalm 18 de grondvesten van de aarde getoond in 

een openbaring. Dit gebeurt allemaal door de Toorn van God's Ziel, door de Toorn van de 

Duisternis van God. 

  

David moest bewapend worden met de Hel, moest de Hel ontvangen, zoals christenen de 

Geest willen ontvangen. In Psalm 18 ontvangt David de Hel, als een bewapening, en daarom 

is Psalm 18 één van de belangrijkste psalmen. Het opent een groot portaal in de geestelijke 

wereld. Dit is belangrijker en beter dan het ontvangen van de Heilige Geest. Dit was namelijk 

waar de Heilige Geest naartoe zou leiden. De Hel is een essentieel deel van de Gnosis. 

  

Dus wat doen we nu met David ? Antwoord : Hetzelfde als wat we met Christus hebben 

gedaan : herleiden tot de bron. David staat voor de voeten van de Moeder. 

  

  

Er was een droom komende tot de aarde, tot een spel wat begon te vervelen en maar niet 

ophield. Het was een droom over de komst van een vleermuisman. Hij kwam om een nieuwe 

boog te brengen, de ATA. Zo kon het spel eindelijk stoppen waartoe mensen waren 

veroordeeld. Het was een spel waarin bepaalde vijanden niet verslagen konden worden, en de 

mensen werden moe, en het spel ging eeuwig door. Maar nu kon het spel afgesloten worden 

door onzichtbare muren. Er kon gesneden en afgesneden worden in de ruimte, er kwamen 

muren, en het spel stopte. Het was als een mes in de hersenen, in het verstand. Mensen 

konden dingen weer afsluiten die veel te lang al hadden geduurd. 

  



De zalving was in de grondtekst het vuilmaken, rituele verf. In het Hebreeuws betekent zalven 

ook doen groeien, en dit had te maken met het zalven van de phallus om het erect te maken. 

Dit gebeurde met dierenvet, maar ook met bloed en zaad, MAYIM, wat ook voetenzweet 

betekent. Op die manier moest de speer gezalfd worden. 'Gij zalft mijn hoofd met olie.' 

  

'Gij laat mijn phallus groeien door het te zalven met dierenvet,' staat er dan. Hier wordt het 

woord 'shemen' gebruikt voor dierenvet, waar ook het woord 'semen' vandaan komt, zaad, 

sperma. In het Aramees is dit MSH, MSHA, MESHA, waar het woordje Messias, Messiah 

vandaan komt. 'Mijn beker vloeit over,' is dan een gevolg hiervan, en in het Aramees staat er : 

'Mijn beker maakt mij dronken,' wat ook weer terugwijst op Adam de paradijselijke 

dronkenschap. Zo kan dan de oorlog beginnen, en de jacht. In het Hebreeuws betekent dit ook 

dronkenschap in de diepte van het woord, en beker betekent onreine vogel, als demonen-

vogel, demonische kip, Kowc. 

  

Daarom is het voor David zo belangrijk om tot de ADAM te komen. In de ADAM is het 

geheim van de MAYIM, het zaad van de gnosis. Dit is de dronkenschap. Hiertoe leidt het 

oordeel. Dus laten we nog even teruggaan naar het begin : 

  

Jesaja 52 

  

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die 

goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 

  

In de Aramese grondtekst staat : 'Hoe smakelijk zijn op de bergen de voeten van', en dan in de 

Griekse grondtekst : 'van hem die het feest van het rund viert, het feest van de jacht op het 

rund,' de jacht op Taurus, oftewel Thor. Voeten worden in het Aramees als voedings-bronnen 

gezien, wat ook op de planeet Var een voedings-bron is, naast de moederborst. De voet is in 

het Aramees ook drugs. En in het Aramees gaat het dan verder : van hem die heil verkondigt, 

als zijnde de tucht en de bestraffing. 

  

Waar vrede staat, staat er in het Aramees : beveiliging, wat natuurlijk iets heel anders is, meer 

als een vorm van overwinning. Dit komt ook weer terug in Efeze 6 voor de wapenrusting, 

waar de voeten de beveiliging, de overwinning van het oorlogs-systeem voor moeten stellen, 

van het evangelie, wat in het Grieks weer duidt op het feest van de runderjacht, het vieren van 

de overwinning over het rund, de overwinning over Thor en zijn hamer. 

  



De jagers-voet is dus de beker van de onderwereld. Wee ons wanneer wij de verkeerde beker 

drinken. De beker van de nakers, de beker van Jom, zal ons namelijk vernietigen. Ook deze 

beker wordt gedwongen, en deze beker moeten wij overwinnen. 

  

De Salomonische tempel herstelde de eredienst tot de vagina. Hierdoor werd deze tempel ook 

interessant voor geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij en de illuminati. Zij wilden 

dit namelijk verborgen houden voor het gewone volk. 

Maar zij die diep in Salomo's tempel waren doorgedrongen werden verslonden door de MTR, 

de valse moeder. De hamer van Thor heerst over hen, verbrijzeld hun hersenen. Dit is het 

diogenische systeem waar je niet doorheen komt, en waar geen kruid tegen opgewassen is, 

alleen door de gnostische 'dood'. 

  

In de wortels betekent ADAMAH bloed, plaats van bloed, ADAM, van ADAMAM, niet 

kunnen spreken, en het betekent ook vernietigen en wassen in de diepte. Wij moeten komen 

tot de heilige stomheid. Het is een plaats van het stilzijn en het wachten. Daarom is dit een 

belangrijk fundament voor profetie. In ADAMAH verliezen demonen hun menselijke 

eigenschappen en worden stomme dieren. APHAR, het laatste oordeel, bepaalt wat iedereen 

in de ADAMAH is. De ware aard komt tevoorschijn in de ADAMAH. Alles krijgt zijn plaats. 

Daarom is de ADAMAH weer een belangrijk altaar waar wij naartoe moeten gaan om alles op 

te leggen, zodat wij leeg en naakt voor God komen te staan, klaar om God's oordeel over ons 

leven te ontvangen. Oordeelsprofeten moeten daarom een diepe relatie met ADAMAH 

ontwikkelen. 

  

Kun je hier naar kijken, objectief, waarnemend op afstand, afstandelijk, zonder meegesleurd 

te worden met het woordje 'God', zonder meegesleurd te worden met het woordje 'Adam'. 

Kun je hier doorheen prikken ? Kun je dit afsluiten met de boog van de vleermuisman, met de 

ATA ? Kun je dit bekijken als achter een onzichtbare muur die het spel heeft doen stoppen ? 

Hierin ligt de tekst. Kun je dit vertalen en transformeren ? Wat betekent dit in de hogere taal ? 

Wat betekent dit in Var ? 

  

Het is de plaats waar de APHAR, het paradijselijke vuil, naartoe leidt, wanneer wij dieper 

graven in het paradijs. Wanneer wij op de APHAR staan, dan kunnen we de overkant zien, de 

ADAMAH, de diepere laag in de grond. Het ware wassen gebeurt in het bloed van de vijand. 

Het was het bloed van demonische dieren, van demonisch vee. Het was een teken van 

overwinning, een Davidisch teken. De Davidische Tabernakel die in Amos 9 opgericht zou 

worden, was geroepen om Yaakob en SUW weer in balans te brengen, de strijder en de jager, 

oftewel de bediening van de vecht-slaaf en de jacht-slaaf. Het Davidische heerserschap zou 

dit bewerkstelligen. 

  



Kun je in David de ATA zien, die hierin opgesloten is ? 

  

David is de personificatie van de ADAMAH, de goddelijke bloedvergieter, AIMA in het 

Grieks, oftewel het Bloed van Christus, wat dus eigenlijk 'de Bloedvergieter van Christus' 

betekent. Dit is de DAVID van Christus, als het Bloed van Christus. Het is een werkwoord, 

een wapen. Het was een teken van overwinning.  

  

Kun je de vagina zien in Christus ? David en Christus werden geschapen door de ATA als de 

vellen van haar grot en hut, als haar voorhangsels, de huiden van geslacht vee, waarmee ze 

bedriegers kon afleiden, opdat zij haar niet konden vinden. Er is grote afstandelijkheid in de 

ATA. Zij valt niet te verbidden. Zij is vaginaal, niet christelijk, en is ver van het christendom 

verwijderd, maar dit is haar kooi. Zij heeft deze kooi zelf geschapen. Dat is de grote paradox. 

  

Alles moet met stomheid geslagen worden, te beginnen in ons eigen leven, zodat God over 

kan nemen. Wij moeten diep doordringen in de ADAMAH, in DAVID, voor deze reden, om 

ADAMAM te ontvangen, waardoor alle stemmen in ons gedoofd worden, zodat alleen God 

spreekt. Wij moeten met ADAMAH, DAVID, bewapend worden, na door ADAMAH 

ontwapend te zijn, onze stem hebben verloren. Dit zijn serieuze dingen. Wij zullen namelijk 

voor elk ijdel woord geoordeeld worden. Allereerst moeten wij de verlammende vreze des 

Heeren ontvangen wat ons niet meer laat durven spreken, bang om een ijdel woord voor God's 

aangezicht uit te spreken. Eén ijdel woord kan een heleboel kapot maken, voor een hele lange 

tijd. Wees zelfs bang om te ademen. Wat ademen we wel niet allemaal naar binnen ? Wij 

moeten de heilige ademnood ontvangen. In ADAMAH, DAVID, is er doorgang. Wij leggen 

alles op het ADAMAH altaar, en laten alles achter ons, om de heilige bloedvergieter, de 

AIMA, te omhelzen.  

  

ADAMAH, AIMA, oftewel DAVID, zal terugkeren, en de wateren zullen in bloed 

veranderen. Ook de maan, het licht, zal in bloed veranderen, en de zon zal duisternis worden. 

Wij zullen allemaal terugkeren tot de ADAMAH, DAVID en de AIMA, de Bloedvergieter, 

zal onze Rechter zijn. Niemand zal aan de ADAMAH, DAVID, kunnen ontkomen. 

  

Alleen door de gnostische 'dood' kunnen wij dit vertalen. Wij moeten aan ons christelijke zelf 

sterven. Het varken moet dood. Haten wij dit varken wel ? Hebben wij wel genoeg bloedlust 

naar dit varken, en hebben wij wel genoeg leedvermaak om met dit varken af te rekenen, of 

zullen wij vallen in de valstrikken van genade en medelijden met dit varken ? Medelijden met 

het kwaad zal zwaar gestrafd worden. Het is een vorm van tuchteloosheid, waarop we de 

gnosis missen. Een jager zonder bloedlust en leedvermaak zal afgekeurd worden voor de 

jacht. Wij moeten ons verheugen over het oordeel over de vijand, anders zal dit oordeel nooit 

komen. Het is 'graag, of helemaal niet.' Wij zijn helemaal lam gedraaid door de fabeltjes van 

medelijden en genade, en die liedjes komen uit het hart van de vijand zelf om ons af te leiden 



en ons te verzwakken in de strijd en de jacht. Mannen worden zo doetjes, die alleen maar met 

alle muziek meedansen, en vrolijk zijn om niets. Ze vieren feestjes in oorlogstijd. Ze durven 

niet te lijden, bang om niet voor vol aangezien te worden, terwijl ze vergeten dat ze 

gevangenen zijn, slachtvoer. Hun messen en speren zijn bloedloos. Ze durven deze niet te 

gebruiken. Ze willen geen mensen op hun hart trappen. Nee, het zijn doetjes, watjes, frivole 

dozen en mutsen die handeltjes drijven, terwijl hun broeders aan de frontlinie staan om oorlog 

te voeren. Ze willen niet kwetsen, en niet achter iemand zijn rug praten. Ze willen niet 

roddelen, want ze aanbidden en prijzen de vijand. Over de vijand geen slecht woord. Ze zijn 

vrienden van de vijand, als NSB-ers. Zo leiden ze een vrolijk en gelukkig leven. 

  

In AIMA, ADAMAH, DAVID, de paradijselijke ondergrond, worden wij geinitieerd. Hier 

leren wij de bloedvergieter en zijn ijzeren wetten kennen, de wetten van het paradijs, de 

strenge wetten van oorlog en jacht. Wij zullen komen tot de Openbaring waarin alle 

voorgeslachtelijke zegels zullen breken, en de wateren en de maan zullen veranderen in bloed, 

en de zon zal duisternis zijn. Wij zullen terugkeren tot de ADAMAH, tot DAVID, met zijn 

rivieren van bloed, de gradaties van overwinning, het heerserschap. 

  

Adam betekent dronkenschap in de wortels. 

  

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH, DAVID, in diepte 

betekent : DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke 

vuil. Dit is als een wassing. Vuil wast ons. Wij worden gewassen om los te komen van de 

schoonheid van de mensen, want dit is slechts een chemische schoonheid die ons te gronde 

richt. Bedenk alle kankerverwekkende stoffen die in hedendaagse schoonmaakmiddelen en 

wasmiddelen zitten. Leef zo dicht mogelijk bij de natuur, en ga een relatie aan met de 

ADAMAH, DAVID, de paradijselijke diepte van God's natuur. Zo mag je ook komen tot de 

ADAMAM, de heilige stomheid, en de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. 

Dit zijn allemaal lagen in de ADAMAH, in DAVID, waartoe we moeten doordringen. 

  

En juist deze zegels moeten verbroken worden. Dit is een zeer demonische taal, de christelijke 

taal. Wij moeten komen tot de vaginale taal van de ATA. 

  

ADAMAH, DAVID, leidt tot zijn diepte, tot de ADAMAM, de heilige stomheid, de wachter 

van de mond, en tot het mysterie van de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. 

ADAMAH, de bloedvergieter, overweldigd ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. 

Hier zijn de schatkamers van het paradijs te vinden. Ook Iyowb werd hier naartoe genomen, 

nadat hij door APHAR was bekleed. Hij werd geleid tot EBEN, het heilige, goddelijke 

gesteente. Ook werd hij geleid tot OKLAH, waar de vijand tot vlees van gevogelte was 

geworden. Dit gebeurde doordat Iyowb groeide in heerserschap, in ADAMAH, in DAVID. 



  

Wij zullen terugkeren tot de ADAMAH, tot DAVID, met zijn rivieren van bloed, de gradaties 

van overwinning, het heerserschap. 

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH, DAVID, in diepte 

betekent : DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke 

vuil. Dit is als een wassing. Vuil wast ons. Dit heeft te maken met het Christus-element, de 

URIM, het nachtzicht. DUWACH, het wassende element van de ADAMAH, heeft te maken 

met een paradijselijke URIM. 

Zo mag je ook komen tot de ADAMAM, de heilige stomheid, en de (A)DAHAM, de 

paradijselijke vloed en overweldiging. Dit zijn allemaal lagen in de ADAMAH, in DAVID, 

waartoe we moeten doordringen. De ADAHAM, de paradijselijke opspringende vloed kun je 

vergelijken met ADAM zelf, wat de paradijselijke dronkenschap betekent. Dit is waar de 

ADAMAH, DAVID, de tweede Christus, je naartoe wil leiden. DAVID is het Wapen van 

Christus, Zijn Bloed, oftewel Zijn Bloedvergieter. 

ADAMAH, DAVID, leidt tot zijn diepte, tot de ADAMAM, de heilige stomheid, de wachter 

van de mond, en tot het mysterie van de ADAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging, 

tot ADAM, de eerste Christus, de paradijselijke dronkenschap. ADAMAH, de bloedvergieter, 

overweldigd ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. Hier zijn de schatkamers van 

het paradijs te vinden. Nadat wij door APHAR zijn bekleed worden we daar naartoe geleid. 

Hierdoor groeien we nog meer in heerserschap, in ADAMAH, in DAVID. 

Christus beeldt het proces uit van de inwijding door sexualiteit als een bewapening in 

DAVID, en een wassing of vervuiling, als een dronkenschap, in ADAM. Dit zijn de twee 

kanten van Christus. Het is het werk van de URIM om met de THUMMIM in verbinding te 

komen. 

In Psalm 51 bidt David tot de grote baarmoeder (racham) van God. Hij vraagt of de kastijding 

over zijn zonden weggenomen mag worden, of Pesha weggenomen mag worden. Daarna 

wordt er de kastijding van verlamdheid besproken, AVON. David vraagt om KABAC, een 

wassing, maar dit betekent ook betreden worden. Het is duidelijk dat David worstelt met de 

kastijding, zoals Jezus, vragende of de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij mag gaan. 

Hij vraagt om TAHER, de rituele wasssing, om vrij te komen van het verloren zijn, van 

eenzaamheid. Daarna vertelt hij dat hij voortgebracht was in de AVON, de kastijding van het 

verlamd zijn. Hij was voortgebracht als een verlorene door zijn moeder die met beesten lag, 

YACHAM. 

In het verborgene, wat hetzelfde is als stomheid, het niet spreken, CATHAM, geeft God hem 

oorlogs-taktieken. 

In Psalm 65 werd er in de grondtekst gezegd dat de communicatie zal gaan in en door de 

Vreze des Heeren. Dit is hoe een profeet werkt. In Psalm 66 wordt getoond dat God's werken 

te vrezen zijn, YARE. Alle onderwerelden, ERETS, zullen buigen voor God hierom. Ook zijn 

God's werken tot de kinderen van ADAM te vrezen. 

U bracht ons in het net, MATSUWD, als prooi, maar dit betekent ook burcht, bescherming. 



Dit wordt dus bedoeld met de voeten die vrede brengen, bescherming. Het zijn jagers-voeten. 

Psalm 126 – Toen de Heere ons uit de gevangenschap terugbracht was onze mond (bron, 

vagina) gevuld (male = BEWAPEND) met gelach en spot, en onze tong (lashown = TONG 

VAN VUUR) met rinnah = oorlogsgejoel (ringing cry), overwinningsgejoel, oorlogsliederen 

en overwinningsliederen tezamen met proclamaties, pleiten, verzoek, smekingen, 

onderhandelen door gebed, een nederig verzoek om hulp van iemand in autoriteit, 

communicatie met een god, aanbidding, een gebed om triomfering. 

Dit heeft zijn wortels in ranan – overwonnen worden. 

Dit is dus eigenlijk wat het spreken in tongen is. 

  

RINNAH is in het zaad van tranen/ bitterheid, 

om te binden, verzamelen, ALLUMAH met gevangenen, wat zijn wortels heeft in ALAM = 

stom, gebondenen 

  

De ware dronkenschap is de traan, het huilen. Dit is waar Adam voor staat, waar het oordeel 

naartoe leidt. Huilen betekent dat het sap eindelijk de hersenen heeft bereikt, en heeft laten 

overstromen. Huilen brengt tot een andere realiteit. 

Psalm 119 – Ik opende mijn mond en had bloedlust, want ik verlangde naar uw geboden. Mijn 

vlees (bashar, mannelijk geslachtsdeel) beeft (ook : van boosheid, van erectie, van het 

opstaan/ de opstanding) vanwege de vreze voor u, en ik ben bang voor uw oordelen. 

De rinnah (oorlogs en overwinningsgejoel) en yehuwah (overwinning) zijn in de OHEL, 

wildernis, tent van wilde beesten, in het zuiden, in het offeren. 

We kunnen Adam dus doorvertalen tot huilen. 

De traan is nauwverbonden met het bloed en het zaad. Dit is waar MAYIM voor staat, het 

voetenzweet. De amazones stonden erom bekend dat zij jongens en mannen aan hun voeten 

deden neerstorten na de marteling om zo hun voeten met mannelijke tranen te bekleden. Zij 

bezaten de mannelijke traan, wat één van de grootste geheimen is van het mannelijke zaad. 

Zonder deze traan zouden mannen nog steeds een groot gevaar zijn. Door de mannelijke traan 

konden de amazones de sterke geest van de man temmen en breken. Alleen zo kon het 

vrouwelijke ras overleven. 

In het bed vindt SARA plaats in het Aramees. Dit betekent niet alleen gevangen nemen en 

vastbinden, maar ook bewapenen tot een gladiator of vechtslaaf in de context van het woord. 

Het bed is dus een plaats van oorlogs-initiatie of arena-initiatie. Ook betekent het forceren. 

Hier wordt de slaaf dus geprogrammeerd met opdrachten. Ook is SARA omsingeling. SARA 

of SARAH is de twistzieke, spottende vrouw van Abraham, een beeld van de TSARAH, de 

grote verdrukking. Zij leidt tot CHECED, de eeuwige bestraffing, het eeuwige kruis. 



Vandaaruit moet er heilig torment uitgeoefend worden. Hier kunnen we dus niet aan 

ontkomen.  

In het Aramees betekent het woord 'hel' of 'hayl', of 'haylawan' letterlijk hemelse machten, 

heerscharen, hemels leger, waarin hemel dan weer belegering betekent. Dit is de kracht die 

men in het bed moet ontvangen. Telkens weer wordt er opgeroepen tot het pronken hierin, als 

in goddelijke trots. Het is een wapen. Natuurlijk kan dit dus alleen maar in de diepe 

dronkenschap van het paradijs gebeuren, de Adam-sleutel. In het Aramees betekent prijzen/ 

pronken 'polijsten', ook als een test-worsteling met God, om te zien wat iets waard is. Dit is de 

Jaspis, de Jasper, de steen van Benjamin, oftewel de Yashapheh, wat ook zachtheid betekent, 

en staat voor de creatieve kracht van de heupen. Dit is ook wat 'Christus' in diepte betekent : 

gezalfd worden door inwrijving, polijsten, hameren, en ook gezonden om te zalven. Jezus was 

de gehamerde, en hamerde zelf ook, als de timmerman. Hij was de getredene, maar ook de 

treder. Het is het beeld van de goddelijke vagina. Daarom is het zo belangrijk om het Jezus-

zegel te verbreken. Ook is deze steen de steen van Zilpa, de steen van het wenen. Ook dit staat 

dus in verband weer met de hamer van Thor, Thor de timmerman. 

Dat God Jezus zond als weg tot de hemel, was om de vagina als de weg tot de baarmoeder, te 

verbergen. De vagina is het beeld van de initiatie tot de hogere kennis. Het is een pad. Dit pad 

is in Christus verborgen.  

De vagina wordt vandaag de dag veelal verkeerd voorgesteld, als een genotsmiddel, of een 

middel om kinderen te krijgen. De goddelijke vagina in de Aramese grondteksten heeft als 

doel de oorlog. Het bereid voor op de oorlog, als 'gezalfd om te zalven'. De goddelijke vagina 

bewapent de strijder, zalft of liever : vervuilt, verft, pierced, de strijder, door rituele 

insnijdingen. De goddelijke vagina is de besnijder. De goddelijke vagina bereid voor op de 

oorlog en de jacht. Dit is wat Christus voorstelt. Het Complot veranderde de Christus-

dynamiek als iets mannelijks waar de vrouw haarzelf aan moest onderwerpen. 

Zoals we zagen is de goddelijke vagina ook de ontwapening, als een valstrik, die ons eerst tot 

de leegte brengt. Alle wapenen van de boze zal Zij afdoen. Ook in het Aramees, in Psalm 63, 

verlangt het mannelijk geslachtsdeel van David naar God. In het Aramees betekent het woord 

BY ook smeken. David is hier in een woeste wildernis, waar geen zaad stroomt, geen 

MAYIM. 

Hij verlangt om de massa, stevigheid (SON) van God als vrouw te zien, als in een visioen, in 

extase (CHAZAH, Hebreeuws), vergelijk Adam, de dronkenschap van het paradijs, oftewel 

de traan, het huilen. 

Checed, de eeuwige schuld en straf, is beter dan het leven en behoudenis (HAYYIN, HAYE, 

Aramees), zegt Psalm 63. De eeuwige verdoemenis wordt hier dus heel hoog aangezien, als 

iets positiefs. Het is een manier voor David om zich te verliezen in God als vrouw. Ook staat 

de penis in het Aramees soms voor vergif, zijnde als een oorlogswapen, of een jachtsgif (risi). 

In Psalm 18 zien we dat David ingewijd wordt in DN, EDEN, de vagina van God. Dit gebeurt 

door GATA, het wenen. 

Psalm 6 zal één van de belangrijkste Psalmen zijn. In de sexuele inwijding (ORSA, IRSA), op 

het bed gemaakt van dierenhuiden, wordt de rituele oorlogs-verf, OSUB, aangebracht in 

verschillende patronen (oorlog, jacht, slacht). In het Hebreeuws is dit MACAH, consumeren, 



laten verdwijnen, intimideren, nat maken. In het Aramees gebeurt dat met DAMAT, wat 

voorvocht, zaad en tranen betekent. Als er dus een zaadlozing plaatsvindt, of de uitstorting 

van voorvocht, dan staat dat gelijk aan wenen. Dit gebeurt aan de TESWI, de voeten van 

Moeder God, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, 

waar hij ook tot zwakheid komt. Dit proces is MSY, MOSY, waar ook het woord MOSHEH 

vandaan komt, Mozes. Mozes moest het volk uitleiden, door de wildernis, waar ze verzwakt 

en uitgehongerd worden, om zo in de kracht van God te komen. 

In Psalm 6 heeft David dus een ontmoeting met Adam, het huilen. Zoals we zagen heeft dit te 

maken met het bloedvergiet en het zaad, als een belangrijke vorm van exorcisme. De vijand is 

diep in ons lichaam, en huilen is een manier om de vijand uit te drijven. Ook is huilen een 

manier om tot de leegte te komen, en tot een hoger niveau. Daarom is huilen iets waar we 

ernstig naar moeten streven. Een slaaf die niet huilt zal ten onder gaan. Alleen door de traan 

zal er toegang zijn. 

David overwon de Filistijnen in I Kronieken 14 : 10, door de uitstorting van mayim in 

Baalperazim, als een grote vernietiging van hun beelden. Het was een Davidische 

beeldenstorm. Baalperazim betekent Heer van het Voortbreken.  

De Levieten waren de slagers in dienst van David in de grondtekst van II Kronieken 23 : 18. 

  

ADAM hoeft niet perse een persoon te zijn, maar kan ook een stam zijn, en betekent 

dronkenschap in de diepte (van rode wijn). Dit kan ook heel goed met het bedwelmende 

voedsel van het paradijs te maken hebben, als drugs. ADAM is een paradijselijk element, een 

archetype van de vervoeringen van het paradijs. ADAM werd verlicht, of liever gezegd : 

ontving het nachtzicht, door het eten van 'de boom van kennis', oftewel door het slachten van 

demonisch vee. Dit is eigenlijk heel logisch, want het demonisch vee waren de wachters van 

de diepere geheimen van het paradijs. Zij waren zegels die verscheurd moesten worden. 

Zonder de 'boom van kennis' zou ADAM nooit dronkenschap geweest kunnen zijn. Bomen 

zijn tuchtplaatsen in de grondtekst. ADAM bereikte dronkenschap door de kastijding, en werd 

het evenbeeld van dronkenschap. Dit is waar de lankmoedigheid, de longsuffering, toe leidt. 

De ADAM is een zelfs nog diepere laag in het paradijs. Nu zagen we dus ook dat ADAM de 

traan is. 

  

De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, 

TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak 

slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van 

God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heere. Het boek Spreuken was geschreven 

voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en 

enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het 'mannelijke' 

geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iob zijn sieraden 

wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties).  

  

In het boek Spreuken gaat het over het ontvangen van de Wet EN de bijbehorende kastijding. 



  

SABAR = vertrouwen, redeneren, logische gevolgtrekkingen van algemeen naar bijzonder 

Dit zal genezing zijn voor BASRA/ BESRA = 'mannelijk' geslachtsdeel, je vermogen om in 

de goddelijke verlamdheid te zijn. Ook brengt SABAR dierenbeenderen, maakt je een goed 

jager. 

  

7 : 3 – Bindt/ doet de Towrah, de Wet van scheiding, om je tenen, als sieraden (ringen). 

  

In het Aramees is de voet belangrijk. Het is verbonden aan de botanische wereld, het voedsel, 

en het is ook een opmeter en een maatstaf. In de bijbel is de voet verbonden aan het Oordeel, 

de treder van de druiven, en moet men terugkeren tot de Voeten van de Heere. Er is een grote 

oorlog aan de voeten van de Heere. Deze wereld is aan de voeten van de duivel, deze wereld 

heeft onreine voeten, vals vrome, religieuze voeten die al hun originele betekenis heeft 

verloren. Door de voeten van de wereld te bekijken zal een vloek je slaan. De wereld heeft 

zijn eigen rechts-systeem, maar de Voeten van de Heere reflecteren ware gerechtigheid. In het 

Hebreeuws is de voet verbonden aan opverven, als een penseel. Het is belangrijk om de 

Voeten van de Heere te kennen, om los te komen aan de slavernij tot de voeten van de duivel. 

In het Hebreeuws is de voet ook de grijper, de slavenmaker. Ook is het een spion, en een 

verhalen-drager. De voeten zijn belangrijk, want onder hen zullen de vijanden geplaatst 

worden. De vijand zal worden tot een voetbank. 

  

In het Grieks zijn de voeten de onderwijzers. 

  

VULGATA Psalm 17 : 38 en verder : 

  

“Ik zal PERSEQUOR mijn vijanden, = stalken, volhardend achtervolgen 

en ze COMPREHENDO, = vastbinden. 

En ik zal niet terugkeren, todat ze hebben gefaald.” 

  

“Ik zal hen breken (confringam), en zij zullen niet kunnen staan.” 

  

“Zij zullen vallen onder mijn voeten = cadent subtus (onderwerpen) pedes meos.” 



  

“Ik heb de RUG van de vijand !” 

= DORSUM, als een lastdier, vee 

  

“inimicis iracundis, woedende vijanden, 

onderworpen door God ONDER mij = 

subdis populos sub me.” 

  

Psalm 8 : 8, 9 – God heeft de mens gesteld over pecora, pecus = vee, bruten (boze geesten) 

over ovesovis = lammeren, 

over boves, bos = runderen, 

subicio = onderwerpen 

onder voet = pes 

in campi/ campus = veld, een zeker level 

over volucres caeli = vogels der hemelen, v/d opslagplaats v/d hemelen 

  

9 : 4 vijanden, inimicum, zullen zwakgemaakt worden = infirmo, infirmabuntur, = ongeldig 

en vergaan, pereo, peribunt 

  

De voet is levensbelangrijk in het proces om de vijand te maken tot fokvee, en de vijand te 

onderwerpen. Als wij dit niet volgens de WET, TOWRAH, doen, dan zullen we schuldig 

staan aan misbruik. DAAROM moest de wet om de tenen van het volk van God gedaan 

worden als sieraden ter herinnering (ringen) in het boek Spreuken. In de oudheid was een voet 

op de vijand altijd het symbool van overwinning. Er is veel misbruik geweest, en God walgt 

van de voeten der mensen. Daarom zal God een nieuw oordeel uitgieten over deze voeten. De 

voeten van de vijand zijn overmoedig, haastend om kwade dingen te doen, tot het vergieten 

van bloed. 

  



Dus in het Grieks zijn de voeten de onderwijzers. Zij spreken, en in het Aramees wordt dit 

extra duidelijk wanneer we realizeren dat zij de zijkanten van de oren zijn, ook de zijkanten 

van de vagina, de schaamlippen, oftewel de lelien die de schoot omzomen, het krijgsgejoel, de 

wachters van de onderwereld. De voeten zijn de testers en de treders. Er is dus een oorlog aan 

de voeten van de Heere, er is een arena daar, een strijd tegen de vijand. Zonder de Voeten van 

de Heere, Zijn instructies en strategieen, kan de oorlog niet gewonnen worden. Daarom is het 

zo belangrijk de Voeten van de Heere te kennen. 

  

In Openbaring zien we dat de voeten van Chasma, de vagina, (Christus) zijn als koperbrons. 

Voeten zijn in de bijbel erg belangrijk. De vijand zal verbrijzeld worden onder de Voeten van 

Chasma, de vagina, en zal gemaakt worden tot Haar Voetbank, en we zien dat dit allemaal zal 

gebeuren doordat de voeten van de vijand verbrijzeld zullen worden (Daniel 2). Daarom is het 

zo belangrijk om ons op de Voeten van Chasma, de vagina, te richten. Wat beelden die 

Voeten uit ? We zien dat de voeten van de vijand, de gevestigde kerken, geen eenheid 

vormen, maar in verdeeldheid leven als ijzer vermengd met leem, als een grote arena. Maar de 

Voeten van Chasma, de vagina, zijn als koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. 

Daarom is het voor ons van levensbelang daar veel vanaf te weten. Alleen door de Voeten van 

de Chasma zullen wij macht over de vijand hebben en de vijand verbrijzelen. 

  

In het boek Richteren lezen we over Juda die de tenen van de vijand afhakte als een beeld dat 

de vijand zijn evenwicht verliest. Uit Juda is de Davidische Dynastie voortgekomen en 

uiteindelijk de Messias, dus Juda is van fundamenteel belang. Ook in Openbaring komen we 

de stam Juda weer tegen met twaalfduizend die door de Heere en Haar amazones, jagers, zijn 

verzegeld, en als één van de poorten van het hemelse Jeruzalem. Tussen de voeten van Juda 

zou de heersersstaf zijn, en zijn broeders zouden voor hem neerbuigen en hem loven (Genesis 

49).  

  

De Voeten van de Heere brengen de nieuwe wijn. De Voeten van de Heere brengen 

dronkenschap over de soldaten, en het Aramees gaat zelfs een stapje verder door te zeggen dat 

de voeten 'drugs' uitbeelden. Het is allemaal om het verstand te oordelen, en het letterlijke. In 

het Grieks zijn de voeten objecten die gelegd zijn op de nekken van de overwonnenen, als een 

teken dat betekenissen zullen veranderen. Woorden, wetten en ideeen zullen veranderen. Dit 

is waarom de Heere is gekomen.  

  

Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de opslagplaats 

van MAYIM, voetenzweet. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, GOWLAH, van 

TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de 

brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te 

maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg Yechezqel zijn 

openbaringen, als een beeld van het naakt worden en onder de voet geplaatst te worden. Hij 

bleef afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van hem een TSAPHAH, een spion, 

in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. 



  

Er is veel lawaai van de MAYIM, het voetenzweet, het zesde zegel, REUWBEN. Het is het 

lawaai van een kamp, een siege in het Aramees (belegering). In NAPHTALI 2 : 1 wordt 

NAPHTALIY (Yechezqel) opgeroepen om een dienstknecht te worden (AMAD) aan de 

heilige voeten van Moeder God, zodat Zij tot hem spreekt (DABAR). AMAD is dus de sleutel 

tot het profetische woord, DABAR. In vers 2 komt PNEUMA, JUDAH in hem, de heilige 

duisternis in het Aramees, honger, als tegengesteld aan het materiele, en geheel binnen het 

profetische visioen. 

  

Het voetenzweet is de geperste druiven, het zaad, de vrucht van het oordeel, en het oordeel 

zelf, want het oordeel brengt oordeel voort. Dit zaad was altijd de stam REUWBEN waardoor 

in Genesis alles gemaakt werd. 

  

Door PNEUMA-JUDAH komt SHAMA die gevoelig maakt voor de stem van Moeder God, 

en maakt dat hij daaraan gehoorzaamt, als 'horen en gehoorzamen'. SHAMA is de profetische 

leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. DABAR 

bestaat uit de geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. NAPHTALIY 

wordt aangesproken als zoon van het rode volk (de tucht, het Oud-Amerikaanse, Indiaanse 

volk). Hij werd gezonden tot BAYITH, een gevangenis in de onderwereld, een stal, een 

bijenkorf, de opslagplaats van de onderwereld (de lever). Hij ontvangt een certificaat van 

scheiding, met zuchten en liederen daarop. God maakt hem heter en sterker dan de siege tegen 

hem, de bindingen.  

  

Hij krijgt DABAR, het Goddelijke Woord, in de vallei (BIQAH). 

YAD (het teken, het 'mannelijke' orgaan) begint te spreken, DABAR voortbrengende. 

  

Hij moet zich opsluiten in zijn gevangenis in de onderwereld (BAYITH). 

  

Daar zullen ze een gladiator van hem maken (ACAR). 

Aram.: SR, gordels omdoen als een wapenrusting, gordels aan de lendenen, heupen, tot 

voorbereiding van de militaire dienst, verleid worden. 

  

Dan volgt de scalpering. 

  



God haalt het volk neer door de scalpering, de honger en de koorts. 

Door het teken, YAD. 

  

Deuteronomium 33 

  

24 Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en 

hij dope zijn voet in vee-vet. 

  

Ook ASER is de voet en de wortels van de schepping, contact makend met het zaad. Zoals 

ASER de rib was, was ASER ook de voet, de wortel, dat wat contact maakt met de aarde, de 

onderwereld. Korinte was gestolen uit ASER. Korinte is het tweede boek van ASER. II 

Korinte is het derde boek van ASER. Het zaad is in de diepte een oorlogszaad en een 

jachtszaad. Dit vloeide door de mens heen in het paradijs. Dit vloeide door ASER. 

  

ASER – Yirmeyah 

ASER II – I Korinthe 

ASER III – II Korinthe 

  

De Levieten moeten tot ASER komen, tot Korinthe, de boog. Korinthe gaat over het loon van 

pneuma, de wapenen. Dit zijn de wortels. Maar in Korinthe, in het tweede boek van ASER, 

hoofstuk 13 gaat het over de liefde, een hogere weg. De liefde is maar een gedeeltelijke 

vertaling. Het is de moederschoot in het Hebreeuws. Wanneer er staat : God is liefde, staat er 

eigenlijk : God is de moederschoot. Wij moeten komen tot de moederschoot, komen tot Efeze, 

anders hebben wapenen geen enkele zin. Efeze is het tweede boek van NAPHTALIY. 

  

De druiven persen is een zegel wat de jacht verborgen houdt. In SAPPIL wordt die jacht 

hersteld. In SAPPIL wordt het zegel van de wijnpers verbroken. De Bijbel is een verzameling 

van valse troonboeken, een vals boek des levens. 

In SAPPIL worden wij toegerust tot de jacht. Door de eeuwige jacht zullen wij het witte paard 

bemachtigen. 

Dit is de belofte van de stam REUWBEN, het goddelijke zaad, MAYIM, het voetenzweet. Zij 

van de stam REUWBEN laten zien wat er gebeurt als de wijnpers is verbroken : zij zijn hen 

die hun prooi en vijand onder hun voeten vertrappen. Zij zijn jagers. 



Het zegel van de wijnpers is een groot zegel. Het houdt de eeuwige jacht verborgen. De 

wijnpers is het eerste zegel, het witte paard, Gath, de geboorteplaats van Goliath. De geest van 

Goliath, de geest van 66, maakte een valse SAPPIL, een valse test-steen, de 66-bijbel. 

Hiermee misleidde hij de aarde. Hij rees een witte troon op. Wij moeten komen tot deze troon 

van licht, en het overwinnen. Wij moeten het eerste zegel verbreken. Zij hebben een vals boek 

des levens opgericht, de vier evangelieen, waaraan zij alles toetsen. Vier is het getal van 

ARBA, de slavenleider van de kinderen van de halsketen, de ANAQIETEN, in het land 

Hebron. Dit is in de oude grondteksten het getal van de vrouw op het beest, van de fokkerij. 

Goliath smeedde dit onheilige verbond van Vier om de geest van ARBA weer tot leven te 

wekken. Hij selecteerde vier evangelieen als het boek des levens, door vele andere gnostische 

evangelieen weg te kappen. Zo kapte hij de sleutel van kennis weg, en verloor het zijn 

betekenis, zodat mensen het letterlijk namen. Mensen verloren zo de context, het dubbele 

zicht, en alles ging zijn eigen leven leiden. 

Vier is het getal van een reuzen-opperhoofd, de grootste der Anaqieten. 

Als wij de vier overwinnen, dan komen wij tot Ya'akob. In de grondtekst was Yaakob een 

slaaf met vier meesteressen. Ook 'Heere' is in het Aramees 'meesteres'. Het wapen is de 

meesteres over de man, zodat het wapen de man leidt in de oorlog, niet andersom. 

In het Orions is suiker 'Jes', en is verbonden aan luiheid en strategie-loosheid, als een product 

voor spijbelaars, zij die zich niet hebben onderworpen aan heilige slavernij. Ook het Engelse 

'Yes', het positieve bevestigings-woord komt van het Orionse woord voor suiker, 'Jes'. Jesus is 

Orionse suiker om de mens te verlammen en tot een suiker-slaaf te maken, zoals we zagen. 

Dit is de tragische betekenis van het woordje Jezus. 'Us' heeft te maken met 'produkt', met 

handel. Zo wilde de illuminati een valse vagina oprichten. Deze maakten ze van suiker, om zo 

een misleidend produkt te hebben, om de mens af te leiden van de ware moederschoot. Dit 

produkt noemden ze de MTR, MATER, de moeder, mother, wat netjes door de JES-US werd 

afgedekt. Dit gevaarlijk speelgoed heeft dus een dubbele bodem. 

De oorlog tegen deze 'candymen', snoepmannen, suikermannen, is nog maar net begonnen. 

Deze snoepmannen zijn opgesteld in Gor. We zagen dat de Nakers oorspronkelijk tentakel-

kwallen waren. Zij stellen de valse vagina voor, voor een valse schepping. Zij kunnen ook 

komen in de vorm van octopus, mosselen, oesters en zeeslakken. Ook zijn zij 

verantwoordelijk voor de hele sex-industrie. Zij bieden zich aan als slaven, als snoepgoed, 

maar zullen hem die toegrijpt langzaam in de dieptes trekken om hem helemaal over te 

nemen. Het is de illusie van controle. Vaak zijn vrouwen in de sex-industrie de underdog. Zij 

worden geexploiteerd als dieren, en staan vaak gebonden afgebeeld met 'gags' in hun monden, 

zodat ze niet kunnen spreken, om zo totaal te dienen voor de bevrediging van de man. Dit is 

een grote valstrik. Wel is dit een grote ontmaskering. 

Hierin dient JOM bestreden te worden, JE-SUS. De weg naar de ware moederschoot moet 

hierin vrijgemaakt worden, maar de moeder, de ATA, is niet goedkoop. Suiker dooft alles uit : 

de jacht en de oorlog. Suiker verziekt, maar wordt door zieke mensen 'lekker' genoemd, een 

'lust-object'. Lust of Gnosis ? Dat is de vraag. Zalig zijn hen die de Gnosis als hun lust 

hebben. 

Petrus verloochende de CHASMA, de moederschoot, drie maal. Daarom is deze binnen de 

illuminati ook zo'n grote god, waar alle christelijke wegen toe leiden, tot de PATER, de 

Petrus, de Vader en valse vagina. Suiker is een valse leegheid, een valse verlamming, als een 



nabootsing van de ware vagina. Zij maakt vele slaven en gevangenen, op prison planeet aarde. 

Zij kleedt de slaven netjes aan en gaat er dan mee aan de haal. Dit is waar de stropdas voor 

staat. Het is een leash, een riem. Zij worden voortgetrokken door de MTR, en door JOM, de 

vernietiging tegemoet. Alleen zij die ontwaken tot de gnosis zullen hieraan ontkomen. Suiker 

is een boze slaap, die de hersenen aantast en in lage vibraties houdt. Het houdt de mens in 

onderbewustzijn ten onder, zodat zij nooit tot de hogere bewustzijnen ontwaken. Het biedt de 

mens valse kennis aan, om deze slaap te versterken. Daarom is zintuigelijke informatie 

gevaarlijk. Wij worden dagelijks aangevallen door de vele advertenties overal om ons heen. 

Er is een oorlog gaande. Onze hersenen worden behekst en in bedwang gehouden. Wij mogen 

niet ontsnappen. Wij moeten alleen maar dieper getrokken worden in de valse vagina, tot een 

valse wedergeboorte. 

Ja, suiker is een groot kwaad. Het programmeert en bijt waar het nodig is. Het is een 

slavenmeester, maar in diepte bespot het de heilige slavernij. Het is een grote bandeloosheid 

en tuchteloosheid, om de mens klaar te stomen tot het ontvangen van SEPTUS, de Heilige 

Geest, die dus helemaal niet zo heilig is. In de sex industrie kreunt en joelt men van 

tuchteloosheid, om dan aan de valse tucht onderworpen te worden, de tucht van de stad, SM. 

Weer moeten hier vrouwen veelal het onderspit in delven. Zij zijn er vaak het slechtste aan 

toe. Zij worden van het oerwoud afgehouden. In GOR leren vrouwen te vluchten tot het 

oerwoud, als panters of taluna's. In SM voert zwart vaak de boventoon, terwijl in GOR en 

VAR meer de natuurlijke kleuren. Donkere kleuren zijn belangrijk om de duisternis uit te 

beelden, maar teveel zwart kan op spijbelen gaan lijken, en dat is vaak wat in de SM-wereld 

gebeurt. Het is een industrie die de mens in de stad wil houden, als een slaaf. Mannen staan 

veelal boven vrouwen. Weer zijn dit uitbeeldingen van de valse vagina. 

BDSM is een valstrik, het mist verhaal, het mist gnosis, en wil alles afdekken, terwijl er 

bevrijding is in GOR. Daar moet de oorlog gevoerd worden, om zo te komen tot VAR. Dit is 

symbolisch. Een man staat niet boven een vrouw, en een vrouw niet boven een man. Zij zijn 

gelijkwaardig, maar van binnen heeft iedereen een man en een vrouw, als symbolen. De man 

moet terugkeren tot de moederschoot om een ontmoeting met de moeder te hebben, om zo 

weer kind te worden. Dit gebeurt binnenin. Onder de hoede van de moeder kan de man 

opgroeien, maar zal altijd kind blijven, haar kind. Waar dit niet gebeurt vindt vernietiging 

plaats, en corruptie. Wij staan nog maar aan het begin. 

BDSM is het tuchtsysteem van de stad, om de tuchteloosheid te benadrukken. GOR nodigt uit 

om te vluchten tot het oerwoud, de rimboe in. Hierin moet suiker verslagen worden. Suiker 

verlamd en is een vals alarm. Het brengt ook valse schaamte. Schaamte is een soldaat die niet 

wil dat jij je wapens oppakt om hem te bestrijden. Schaamte is een gevangenis, en één van de 

grootste vijanden die verslagen moet worden. Schaamte is een sociaal implantaat, die jou 

verantwoording doet afleggen aan de sociale omgeving. Dit wordt allemaal ontwikkeld door 

BDSM, door de suiker-hoer. Het is een grote industrie waarin veelal de vrouwen er niet goed 

op komen te staan. Vrouwen denken dat ze zo moeten zijn, dat ze dan voor vol worden 

aangezien, en kunnen vaak niet eens protesteren. Zij moeten geemancipeerd worden. Zij 

moeten onderwezen worden, ingelicht. Veel vrouwen raken verstrikt in BDSM, en eindigen 

als een sex-slaaf van een man, zonder enige hoop op verbetering, en denken dat het zo hoort, 

dat de natuur (stad) leert dat de man superieur is aan de vrouw. Zo leiden zij een lam en flets 

leven. Met lagen make-up en cosmetische gif-producten verkankeren ze zichzelf, denkende 

dat ze er mooier op komen te staan. Ze hongeren zichzelf uit, en denken dat ze nog steeds te 

dik zijn, terwijl de man zich heerlijk volvreet, omdat hij denkt dat hij aan de top van de 

voedselketen staat. De man moet minder worden, de vrouw moet meer worden. Zo is dit 



symbolisch ingesteld, en zo gaat dat ook gebeuren als VAR tot de aarde komt. De man zal 

weer kind worden, en de vrouw zal weer moeder worden. Deze dingen zullen binnenin 

gebeuren. 

De suiker-gigant moet verslagen worden, want die houdt iedereen in verwarring. Suiker is een 

sterke kracht. JES-US wordt aanbeden. Deze leidt tot de drie-voudige verloochening van de 

CHASMA, als een drie-eenheid. Dit zijn killer-clowns. Zij hebben hun circus opgericht. Jezus 

vraagt : 'Laat de kinderen tot mij komen,' om ze tot de bronnen van de veroudering te leiden. 

Dit is een hele tragische passage. Suiker-clownen leiden tot de veroudering. Suiker vermoordt 

het kind. De valse vagina komt als een suiker-octopus over de aarde, en stelt zich overal op, 

op alle hoeken van de straten, in de vorm van witte hoeren. En mensen denken dat het 

natuurlijk is. Ze beseffen niet waar zo'n ritje hen naartoe zal leiden. Ze steken hun ding in de 

clowns-machine, en worden dan periodiek afgetapt en getransformeerd. Enkele reis Orion. 

Een man zal over de zuivere nederigheid moeten beschikken alvorens tot een vrouw te 

naderen, maar dat begint in hemzelf. 

De strijd tegen suiker is nog maar net begonnen. Met grote golven komt het de aarde binnen. 

Klaar om slaven te maken, of liever gezegd : bandelozen, want ware slavernij is ver te zoeken. 

Het rijk van de vijand is ongeorganiseerd, chaotisch, en is reeds aan het vallen vanwege 

gebrek aan slavernij. Het zijn spijbelaars, die de kern-waardes van het eeuwig leven hebben 

verworpen, en nu als blinde piloten een zelfmoord-commando uitvoeren. Ze kunnen niet 

anders : Ze storten neer ! 

Het is een tragische film. We kunnen ernaar kijken, en zien hoe dit afloopt. Er valt niet veel 

aan te doen, maar wij moeten onszelf toewijden aan de bron, of meegaan in deze grote val en 

vernietiging. Het zijn dingen die moeten gebeuren. Deze halve gekken zullen met hun kermis 

en circus het raam uit vallen. Sommigen springen er zelfs uit als halve idioten. Alles zal in 

vuur vergaan. Suiker heeft zijn monsterlijke gezicht laten zien, en probeert in woede nog 

zoveel mogelijk mee te sleuren als het kan. Maar ware woede, de grote woede, kent hij niet. 

Suiker heeft zichzelf verlamd, en ligt alreeds verdoofd. Kijk maar eens naar deze octopus, dit 

exemplaar. Het ligt al in een aquarium, gevangen door hen van de gnosis, ter onderzoek. Kom 

niet te dichtbij vanwege de straling. Gelukkig staat er al een hek, en daar moet je ook achter 

blijven. Dit ding komt in het museum. De grote god van suiker is gevallen, maar nog steeds 

woedt er een grote oorlog. Dit ding kan namelijk heel wat veroorzaken. Wij zijn allemaal door 

deze straling verziekt. Het heeft grote macht in de hersenen ! 

Blijf daarom even heel stil en rustig, en laat de ATA het verder ontmaskeren. 

  

Suiker-piloten, 

Het spel van de groten, 

Het kleine hebben ze veracht, 

Ze maakten de moeder verdacht, 

Zij hebben veel onschuldig bloed vergoten, 



Maar de oorlog kennen ze niet, 

Ze drijven liever een handel van verdriet, 

Grote poppen in een winkel, 

Grote poppen aan het aanrecht, 

Ze bedrijven handel in boeken, 

Maar spijbelaars zijn het, 

Grote spijbelaars die niet zien hoe klein ze zijn, 

Die niet zien hoe ver ze van de waarheid verwijderd zijn, 

Ze zijn blind op hen schepen, 

Suiker-schepen zullen vergaan 

  

De suiker-stad is een groot kwaad. De suiker-goden staan opgericht, het is een groot gesticht. 

  

Laten wij blij zijn dat de suiker-stad is gevallen, 

Laten we blij zijn dat de suiker-stad is uitgeraasd, 

Want ontmaskerd ligt het aan onze voeten, 

Maar stap niet in deze kwal, 

Berg het op in een zak, 

En werp het in de kelder, 

Misschien dat er nog wat van gemaakt kan worden, 

Wanneer wij ontwaken, 

En alles anders zal smaken, 

Braad deze vis, 

Braad dit stuk gemis, 

Als een groot delicatesse, 



Zij was eens jouw minaresse, 

Jouw meesteresse, 

Maar nu niet meer, 

Oh, raakt haar niet meer, 

Zuig aan dit stuk drop niet meer, 

Maar braadt deze kip, 

Het is volbracht, 

Het rode heeft ons hier gebracht, 

Zo ver konden we uit onszelf niet komen, 

Uitgeraasd is zij 

  

Symbolisch gezien is MAYIM, het matriarchische voetenzweet voor de schepping, 

geweldenaren, het oordeel over hen die onderworpen waren onder de matriarchische voeten, 

oftewel aan CHASMA (waar Christus uit voort kwam om dit af te dekken). Suiker was de 

vijand uitgezonden tegen dit matriarchische voetensap van de onderwereld. De voet is in het 

Aramees het symbool van de voedingsbron, omdat het de mens met de aarde verbindt. Suiker 

wil dit contact verbreken. Suiker is jaloers op deze voedingsbron. Wij leven op een valse 

afspiegeling hiervan, genaamd de aarde. MAYIM leidt terug tot de CHASMA. MAYIM is 

een bloedvergieter. Wij kunnen suiker alleen overwinnen door veel bloedvergiet. 

In het geschrift 'Terug Naar De Grondtekst III' staat over de MAYIM geschreven : 

“De Mayim – Ruiters en Paarden van God  

 

Ik heb het al wel eens eerder gezegd : Een ware Jood, iemand die van jongs af aan in de 

Hebreeuwse cultuur is opgegroeid en diepte-studie heeft gedaan in woordbetekenis lacht zich 

slap om al die domme vertalingen van hoge heertjes die van toeten noch blazen weten. Dat de 

huidige bijbelvertalingen dichte deuren zijn die velen in geestelijke problemen brengen is ook 

allang bekend. De schepping is grotendeels voortgekomen vanuit ‘mayim’ wat een mengsel is 

van bloed, sappen, urine, uitwerpselen, voetenzweet, en zaad, en wat dus absoluut niet 

vanwege kerkelijke etiquette domweg in ‘wateren’ vertaald mag worden. Zoals ik al zei : Het 

scheppingsverhaal zoals het ons wordt opgediend klopt niet. Er worden grote bronnen voor 

ons achtergehouden, voortkomende vanuit kerkelijke woordverkiezingen. Belangrijke 

zenuwen en aderen van het Woord van God werden door deze vertalingen afgekapt. Daarom 

waren het dus ook geen vertalingen maar godslasterlijke verkiezingen, oftewel : 

verminkingen. De Bijbelvertaling was een bijeenkomst waarin hoge geesten dobbelden om de 

erfenis van Christus, als een laaghartige veiling. Nadat ‘mayim’ werd gescheiden werd het 

gebruikt om ook de aarde, de grond, te verdelen en te bevochtigen en te bevruchten. De grond 



is de ‘adamah’ wat letterlijk betekent ‘rode aarde’, ‘bloedende aarde’, oftewel ‘slagveld’. Ook 

betekent adamah ‘gebonden man’, soms gewijd aan het huwelijk. God, en ook ‘engelen’ in de 

grondtekst schiepen de mens vanuit de ‘aphar’ wat gemakshalve met ‘stof’ werd vertaald wat 

op de adamah lag, maar het was veel meer. Aphar is vuilnis, uitwerpselen. Hieruit kwam de 

mens, de ‘adam’ voort. Adam betekent letterlijk : ‘de bloedende’, ‘de wrede’, en werd vervuld 

met ‘nshamah’ wat gemakshalve ‘adem’ werd genoemd, maar letterlijk ‘woede’ betekent. 

Ook betekent het : ‘goddelijke inspiratie’. ‘Nshamah’ betekent ook : dier. De mens kwam tot 

leven, chay, wat letterlijk ‘wildheid’ en ‘leger’ is, doordat ‘nshamah’ in ‘aph’ werd gegoten. 

‘Aph’ is de zetel van passie in de mens. Letterlijk : gramschap en wraak. Het is de 

voortbrenger van de snelle adem, in opwinding en extase (soms ook dronkenschap). In het 

kader van de grondtekst zien we dus Adam neergezet worden als een oorlogsmachine. En de 

roep gaat uit : ‘Onderwerpt deze aarde.’ God was blijkbaar nog niet klaar, en wilde Adam 

gebruiken in het transformatie-proces. Dit is ook wat de grondtekst leert. De grondtekst leert 

dat het paradijs in eerste instantie een arena was. Er moest een strijd uitgevochten worden. Tot 

dit doel kreeg de mens dus ‘chay’, wat ook ‘lust tot verscheuren’ en ‘honger’ betekende.  

 

In de grondtekst wordt duidelijk, na woord-onderzoek dat de bomen van het paradijs verband 

houden met het juk en het kruis, als martelaarschap. Zij brengen vruchten voort die ten eerste 

hallucinaties opwekken, en ten tweede is hun aanblik al visioenen opwekkend. De hele 

context van het paradijs was dat het een opzetting was van een oorlog, en daartoe een 

bijbehorend kamp. Het gaat om het bereiden van een maaltijd, om de consumptie, om zo het 

werk van God te voleindigen. Velen hebben een te eenzijdig beeld van de schepping, en raken 

zo op allerlei gebied in de problemen, mentaal en emotioneel. In de grondtekst wordt de 

creatie beschreven als het afkappen en omkappen van zowel hemel als aarde, en daaruit voort 

kwamen de scheppingsdagen (yohm), die dus tijdperken waren om de herschepping tot zijn 

doel te brengen. De aarde met al haar torenhoge demonische bolwerken moest onder handen 

genomen worden. We krijgen dus in de grondtekst een veel masochistischer beeld te zien van 

de schepping. Er werd veel bloed vergoten. Niks en niemand werd gespaard. Wij leven vaak 

in een groot ego van : ‘Wij wensen niet pijn gedaan te worden.’ Daarvoor trekken we dan 

allerlei blikken vol cliches en iconen voor open. ‘Wij wensen niet vernederd te worden.’ En 

zo worden wij tegenstanders van het kruis, en verhogen wij onszelf. Het ware 

scheppingsverhaal in de grondtekst is iets anders wat onze kinderbijbels ons vertellen. Het is 

een oorlogsverklaring en een doodsvonnis aan het adres van ons ego en onze hoogmoed. Wie 

een volgeling van Christus is stelt zijn leven op als een offer, en laat zich tuchtigen. Wij 

moeten volbloed volgelingen van Christus worden en geen halfbloed.  

 

Ook is er zoveel geluk in de schepping te zien. God en zijn engelen gaven ‘priy’, 

vruchtbaarheid en beloningen, die voortkwamen vanuit de bomen als geschenken. Dit zijn dan 

de vruchten van het kruis. We zien in de grondtekst niet simpel ‘God’ aan het werk, maar ook 

zijn engelen en het goddelijk rechtssysteem. Er is in die nieuwe schepping geen plaats voor 

oneerlijkheid en corruptie. God sprak : Laat er ‘owr’ zijn. Wat betekent : Laat het ‘verlicht’ 

worden. En : ‘Laat er geluk zijn’. Dit was de vrucht van de dood, sheol. De ware glimlach kan 

alleen maar voortkomen vanuit het sterven en het lijden. De dood trok daar rond als een 

geheim. Maar God scheidde het af, en maakte iets nieuw. God noemde de owr ‘yohm’, 

letterlijk ‘warmte’ of ‘zomer’ (tijdperk). En de duisternis en dood (choshek), ook wel 

geheimenis, noemde Hij de ‘layil’, de somberheid, depressie, het lijden en het gevecht, 

letterlijk : de middernacht. Ook betekent dit woord in zijn wortels : ‘draaiende trap’, 

‘trappenhuis’ : ladder (luwl).  

 

God had ‘Mayim’ oftewel het vuile mengsel veel macht gegeven om hemel en aarde te 



herscheppen en nieuwe scheppingen voort te laten komen. In de grondtekst van de schepping 

wordt ‘mayim’ ook beschreven als een karavaan van paarden en ruiters. Zij hebben 

scheppingsmacht, en dit gaat zowel door oorlog als door handel, en zij zijn dus te herleiden 

tot de oorspronkelijke treders van Gods Wijnpers.  

  

De Maqohm – Merkteken van de Mayim  

 

Al met al komen we voor vele raadselen te staan en nieuwe ontdekkingen wanneer de 

grondtekst open en bloot op tafel wordt gelegd. De grondtekst zal ware profetie bevestigen en 

valse profetie ontmaskeren en ontkrachten. Er zal een nieuw licht geschenen worden op het 

Woord van God, en oude patronen zullen afgebroken worden. In de grondtekst komen we het 

paradijs tegen als niets anders dan een herschepping van de dood, sheol. We zien de vrucht 

van de dood, waar alle ellende goed voor is geweest, en God zag telkens weer dat het goed 

was. Ook moeten we beseffen dat de toestand van het paradijs een hele andere was dan de 

wereld van vandaag. Er was mayim onder het uitspansel en boven het uitspansel, dus de 

paradijselijke aarde was onder een bedekking. De aarde was min of meer in een cocon. Deze 

bedekking zal aan het einde der tijden weer terugkomen, wanneer het uitspansel in een haren 

zak verandert in de letterlijke Griekse grondtekst. Golgotha was Kranion in de Griekse 

grondtekst, wat ‘plaats van haar’ betekent. De mayim onder het uitspansel verzamelt zich tot 

een spot, een geconcentreerde plek, genaamd ‘maqohm’, wat ook in het lichaam kan 

plaatsvinden, in geest en ziel, waarna het een vaste substantie voortbrengt, yabbashah, als een 

gedachte, een visioen, of een dichtere en sterkere substantie. De maqohm is het 

scheppingsteken van God, het merkteken van de mayim. In de grondtekst wordt dit ook 

beschreven als een toren. Ook wordt het beschreven als een kunstig bindwerk. Mayim is als 

een opspringende vloed die ook weer kan gaan liggen, en is zo ook gebonden aan het 

paradijselijk getij. Ook laat de grondtekst zo zien dat de aarde is voortgekomen uit een 

draaikolk van mayim. En een accuratere beschrijving van die aarde is de wildernis.” 

  

In deel I van deze serie staat : 

  

“Mayim – Sleutel tot het Paradijs  

 

Toen de nette heren van vertaling de oude hebreeuwse grondteksten onder handen namen 

moesten ze zeker gedacht hebben bij het woordje ‘mayim’ wat ‘urine’ en ‘water van de 

voeten’ (ja, zweet) betekent : laten we dat maar niet letterlijk vertalen, want dat past niet en 

dat kunnen we niet maken, laten we het maar gewoon ‘wateren’ noemen. En zo ging er een 

stuk scheppingsgeschiedenis verloren. Ja, want dat kun je keurige kerkmensen natuurlijk niet 

onder de neus schuiven, dat de schepping is voortgekomen vanuit uitwerpselen en 

voetenzweet. Verder betekent ‘mayim’ ook geweld en geleidend spul, en daarom in Gods 

Handen goed bruikbaar om de hele vijfde scheppingsdag daaruit voort te laten komen, de 

vijfde ‘yowm’, een tijdperk dus, geen letterlijke dag. Mayim werd in de handen van God 

gebruikt om de uitwassen van het gevallen engelenrijk en van andere gevallen schepselen 



weer teniet te doen, oftewel om te zetten. Mayim was het resultaat van een werkende 

voetbank die de nieuwe aarde was. Bomen schoten op die de eerste rijken waren (Ezech. 31). 

De eerste mens mocht met die allen omgaan, behalve met Assur. Toch was er ook een boom 

des levens, een middelpunt. De boom van kennis (Assur) was de boom van de gnosis. Nu is er 

niets mis met gnosis (kennis), maar belangrijker is de ‘rhema’, het gesproken woord, oftewel 

profetie, of het krupto manna (verborgen manna). De boom des levens vertegenwoordigde het 

profetische ras. Het is natuurlijk niet genoeg om op een typisch pinkstergemeente-achtige 

manier de ‘doop in de geest’ te ontvangen. Vervuld met de geest wil nog niet zeggen dat je 

geinspireerd leeft, maar hoogstens geilumineerd. Geinspireerd leef je als je de dunamis hebt 

ontvangen met de gaven van profetie, de ‘rhema’. Dit zijn ook de tongen van vuur, de 

sprekende God. De boom des levens was de heilige boom, de palmboom, oftewel de ‘tamar’, 

wat ‘de erecte’ betekent. Mayim is een geweldenaar die dus niet lieflijke zachte wateren 

voorstelt, maar de stromen van bloed. Dan hebben we een veel beter idee van wat het paradijs 

is : een oorlog. Hieruit voort kwam de boom des levens (chay/zoe), van profetische strategie. 

Het is de boom van rhema of ‘naba’ (profetie), het profetische wereldrijk. Maar de eerste 

mens koos voor het Assyrische wereldrijk, en kwam uiteindelijk in de handen van het 

Babylonische wereldrijk. ‘Mayim’ was er al voor de (her)schepping, als het zaad van de 

schepping, het overblijfsel van de ‘tehohm’ (prehistorie). Mayim is het framewerk van de 

gehele schepping. God maakte scheiding, en creeerde het gewelf. Mayim was vanaf het begin 

bedekt door de Ruach, de Geest (adem), omdat het nogal wild spul was, zelfs gevaarlijk. 

Zodra wij ‘Ruach’ leren kennen, komt ‘Mayim’ vrij om ons te enten op de boom des levens, 

als de ingang tot het profetische wereldrijk. Je zou bijna kunnen zeggen dat Mayim de slang is 

van de Boom des Levens, bewakende en bewarende de ware vrucht des levens.  

 

Mayim is een mysterie, hangende aan de boom des levens, wat in het hebreeuws verwijst naar 

het kruis en de martelaar. Ook is het een rijk. Mayim vertegenwoordigt het primitieve en 

paradijselijke beginsel van Christus, het zaad van het kruis, als bron van al het leven.” 

  

Ook de zondvloed was MAYIM, om de nephilim en de 'dochters der mensen', oftewel de 

'nakers', het 'slangenras', te vernietigen. 

  

In de Bijbel was HAGAR degene die ISMAEL, haar zoon, voedde met MAYIM, met het 

matriarchische voetensap, waar ook de geschriften van VAR over spreken dat dit 

oorspronkelijk met jongetjes gebeurde. Niet alleen de borsten waren voedingsbronnen, maar 

ook de voeten : 

  

Genesis 21 

  

17 En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en 

zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen 

gehoord, daar waar hij is. 18 Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want 

Ik zal hem tot een groot volk stellen. 19 Toen opende God haar ogen, en zij zag een MAYIM-



put, put van voetensap ; zij ging de zak met MAYIM, voetensap, vullen en liet de jongen 

drinken. 20 En God was met de jongen en hij groeide op; hij ging in de woestijn wonen en 

werd een boogschutter.  

  

Rebekka werd als aartsmoeder gekozen puur op de basis van het voeden van MAYIM : 

  

Genesis 24 

  

14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en 

dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, – dat Gij haar hebt bestemd voor uw 

knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.  

  

43 zie, ik sta bij de MAYIM-bron; laat het nu zo zijn dat de maagd, die naar buiten komt om 

te putten en die, als ik tot haar zeg: Geef mij toch een weinig MAYIM te drinken uit uw kruik, 

tot mij zal zeggen: 44 Drink zelf, en ook voor uw kamelen zal ik putten, dat zij de vrouw zal 

zijn, die de HERE voor de zoon van mijn heer bestemd heeft. 45 Ik had dit nog nauwelijks bij 

mijzelf gezegd, of zie, Rebekka kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder, en zij 

daalde af naar de bron, en putte. En ik zeide tot haar: Geef mij toch te drinken. 46 Toen liet zij 

snel haar kruik neerglijden en zij zeide: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken. Toen dronk 

ik, en ook de kamelen drenkte zij. 47 Daarop vroeg ik haar en zeide: Wiens dochter zijt gij? 

En zij zeide: De dochter van Betuël, de zoon van Nachor, die Milka hem gebaard heeft. Toen 

deed ik de ring aan haar neus, en de armbanden aan haar handen. 48 Ik boog mijn knieën en 

wierp mij neder voor de HERE, en ik prees de HERE, de God van mijn heer Abraham, die mij 

op de rechte weg geleid had om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te 

nemen. 

  

Kamelen betekent in de Hebreeuwse worteltekst : een kind grootbrengen, een loon-systeem, 

wat dan het tegenovergestelde van genade is. Op deze manier werd de MAYIM dus 

toegediend. Suiker daarentegen heeft met bedrieglijke genade te maken. Kameel heeft in de 

wortels te maken met 'betalen', als een beloning of een bestraffing. Het heeft te maken met de 

tucht, wat hier dus verbonden is aan de MAYIM. Rebekkah, RIBQAH betekent 'ensnarer' in 

de grondtekst, oftewel valstrik, wat ook weer een beeld van de vagina is. Zij is de voedster, de 

heilige misleidster, die de tucht terugbrengt. 

  

HAGAR betekent 'vlucht', wat ook weer duidt op de vlucht van de panter-vrouwen tot de 

oerwouden, om lost te breken van de stadse banden van slavernij tot de man in de boeken van 

GOR. 



  

Daarna zien we dat Isaak na zijn ontmoeting met REBEKKA, de brengster van MAYIM, zelf 

ook putten van MAYIM slaat, zoals in de dagen van Abraham, want die waren door de 

Filistijnen gedoofd. De knechten van Isaak vinden eindelijk een bron van 'chay mayim', 

'honger mayim', wat een verhongerende werking heeft, een verzwakkende werking. Dit was 

ook wat MAYIM oorspronkelijk was. 

  

Genesis 26 

  

18 En Isaak groef de waterputten, die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, 

en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op, en noemde ze met 

dezelfde namen, waarmee zijn vader ze genoemd had. 19 Daarna groeven de knechten van 

Isaak in het dal en vonden daar een put met levend, verhongerend MAYIM, CHAY MAYIM. 

  

De bron van levend MAYIM is natuurlijk de CHASMA. In het oorspronkelijke Aramese NT 

is Christus de bron van CHAY MAYIM. Zij die dit niet weten zijn nog steeds verbonden aan 

Christus als de bron van suiker-water. DE CHASMA hongert uit, terwijl de CHRISTUS vet 

mest. De CHASMA leidt tot MAYIM, terwijl CHRISTUS tot suiker leidt. 

  

Over Isaak werd gezegd : 

  

14 En hij had kudden kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen 

hem benijdden.  

  

20 Toen twistten de herders van Gerar met de herders van Isaak en zeiden: Dit MAYIM is van 

ons. En hij gaf aan die put de naam Esek, omdat zij met hem getwist hadden. 

  

De MAYIM wekt dus oorlog op, vechtslust. MAYIM bereidt voor op de arena. ESEK is in de 

wortels ook geweld, onderdrukking, misleiden, exploitatie. 

  

21 Toen zij een andere put groeven, twistten zij ook daarover. En hij noemde die Sitna.  

  



Sitna is beschulding, schuld, en in de wortels is het verwerping, afwijzing. 

  

22 Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twistten. Deze noemde 

hij RACHAB, en zeide: Nu heeft de HERE ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen 

zijn in het land. 

  

Rachab is opvoeden, opgroeien, en slavenmarkt. 

  

32 Te dien dage kwamen de knechten van Isaak hem bericht brengen over een put die zij 

gegraven hadden, en zeiden tot hem: Wij hebben MAYIM gevonden. 33 En hij noemde hem 

Seba; daarom is de naam der stad Berseba tot op de huidige dag.  

  

Seba betekent een eed, wat 'zeven' betekent in de wortels, als een eed die gezworen werd door 

zeven offers te brengen. Dit is verbonden aan de rituele slachtplaats, waar zulke eden werden 

gezworen. 

  

Exodus 2 

  

10 En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao; en hij werd 

door haar als zoon aangenomen, en zij noemde hem Mozes, want, zeide zij: ik heb hem uit 

MAYIM getrokken. 

  

Ook Mozes, de Wet, komt voort uit de MAYIM. 

  

Mozes, symbool van de Wet, werd gebruikt om de plaag te brengen die 'MAYIM in bloed' 

zou veranderen, want MAYIM is in diepte 'het bloed van de vijand'. Dit komt ook weer terug 

in Openbaring. MAYIM laat dan de kern zien : bloed. 

  

Exodus 40 

  



7 Gij zult het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar zetten en er MAYIM in 

doen. 

  

MAYIM had een plaats in de tempel. Ook sloeg Mozes MAYIM uit de rots, als een teken dat 

MAYIM uit de rots, Petrus, zou stromen, wanneer Petrus door het oordeel geslagen zou 

worden. Petrus was de tuchteloze, want hij wilde niet dat Jezus aan het kruis zou gaan, en hij 

wilde er zelf ook niet aan, en daarom verloochende hij de CHASMA, de bron van tucht, drie 

keer. De Wet van Mozes zou tegen Petrus komen. 

  

Psalm 1 zegt : 'want hij is als een boom, geplant aan rivieren van mayim, die zijn vrucht geeft 

op zijn tijd.' Boom is galg in het Hebreeuws, of een ander soort martel-werktuig (discipline). 

MAYIM waaraan hij geplant wordt, erectie in het Aramees, om kinderen af te leveren, ook : 

te verkopen. Onder de discipline moet hij dus zelf discipline geven, als in de Davidische 

overwinning. Ook deze kinderen zijn goddelijke producten die 'doorverkocht' moeten worden. 

Dit gebeurt allemaal in de goddelijke handel, die werkt door hele esoterische goddelijke 

principes. Ook aan het eind van Openbaring komt dit weer terug. Deze rivieren van MAYIM 

komen dus voort uit de bronnen van Isaak. 

  

Psalm 114 

  

7 Gij aarde, beef voor het aangezicht des HEREN,  

voor het aangezicht van de God Jakobs,  

8 die de rots veranderde in een (staande) mayim-plas,  

de keisteen in een mayim-bron (fontein, oog, mentale en metafysische kwaliteiten).  

  

Hier zien we dus weer het oordeel over Petrus, de rots, die in MAYIM verandert zal worden. 

  

Leviticus 1 

  

13 De ingewanden en onderschenkels zal hij met MAYIM wassen en de priester zal alles 

brengen en het in rook doen opgaan op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer tot een 

liefelijke reuk voor de HERE.  



  

De vijandelijke prooi zal eerst vertrapt moeten worden, geschopt door voeten, om het voor te 

bereiden op de slacht. Dit is waar MAYIM in diepte voor staat. De prooi wordt binnen een 

kring van jagers gesleurd of gedragen, en dan begint het was-ritueel door MAYIM, wat dus in 

wezen ook neerkomt op trappen, schoppen en vertrappen, waarin MAYIM wordt aangebracht 

voor het oordeel. Zij wrijven dus met hun voeten over het dier om MAYIM in te brengen. 

Deze rituelen kunnen heel lang duren. Dit is waarom vandaag de dag voetbal zo populair is, 

omdat het deze rituelen verbergt. Het is een strategie van de prooi zelf, om de slager af te 

leiden. 

  

Jeremia 47 

  

2 Zo zegt de HERE: Zie, MAYIM komt opzetten uit het Noorden en wordt tot een 

overstromende beek; ja, zij overstromen het land met al wat zich erop bevindt, de stad met 

inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land huilen, 3 op het 

geluid van het stampen van de hoeven zijner paarden, het ratelen zijner wagens, het gedreun 

zijner wielen. De vaders zien niet om naar de kinderen, 4 zó zijn hun handen verslapt op de 

dag die komt om al de Filistijnen te verdelgen, om voor Tyrus en Sidon elke nog 

overgebleven helper uit te roeien; want de HERE verdelgt de Filistijnen, de rest van het eiland 

Kaftor.  

  

Hier zien we dat MAYIM leidt tot huilen en verzwakking. 

  

Dit is ook waar KANA voor staat : MAYIM verandert in wijn, bloed, oftewel het oordeel. 

  

Johannes 3 

  

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit MAYIM 

en pneuma (gnosis), kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.  

  

1 Johannes 5 

  



6 Dit is die gekomen is door MAYIM en bloed, CHASMA, niet slechts met MAYIM, maar 

met het MAYIM en met het bloed. En de pneuma, GNOSIS, is het, die getuigt, omdat de 

GNOSIS de waarheid is.  

  

8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de GNOSIS en het MAYIM en het bloed, en de 

drie zijn tot één. 

  

Openbaring 21 

  

6 Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige 

geven uit de bron van het MAYIM van de honger om niet.  

  

  

Hoofdstuk 9. De Vier MAYIM Bronnen Van Isaak 

  

We zagen dat we van bloedsgenade tot bloedsloon moeten gaan. Wij moeten klaar komen met 

de maskers, zoals het christendom en Gor. Als wij niet klaarkomen met deze maskers, dan 

zullen deze maskers ons verslinden. 

  

Martha was degene die maar rondrende om de Chasma, de moederschoot te behagen, en de 

moederschoot sprak dat zij niet het beste deel had gekozen. Lazarus lag met de Chasma als 

een kind in de worteltekst van Johannes 12. Maria betekent ongehoorzaamheid en rebellie in 

de grondtekst en worteltekst. De ongehoorzame, de rebellie, de afgeweken man, stort zich 

neer aan de voeten van de Chasma om deze met kostbare olie te zalven, wat in de grondtekst 

myron is, wat komt van marar, bitterheid en woede. In de grondtekst en worteltekst van dit 

gebeuren (Johannes 12 en Lukas 7) wordt de man dus weer een kind in de moederschoot als 

een wedergeboorte, en ligt aan de voeten van de ATA, de moeder, waar hij huilt en zijn 

woede uit. Dit ter voorbereiding op de arena, wat we ook weer terugzien in Rebekka, in wiens 

moederschoot haar kinderen Jakob en Ezau vochten. Rebekka was in het OT een beeld van de 

bron van MAYIM, het voetensap, de poort tot de onderwereld, zoals we zagen. De man wordt 

dus onder de voet van de vrouw geplaatst, om zo tot wedergeboorte te komen, en deel te 

hebben aan de oorlog. 

  

Dit komt ook weer terug in de gelijkenis van Ruth waarin Ruth aan de voeten van Boaz in 

slaap viel. Boaz is ook de naam van één van de pilaren van het voorste gedeelte van de tempel 



van Salomo, de tempel van de moeder, als beeld van de moederschoot. Ruth betekent 'lust tot 

kennis, gnosis' in de worteltekst. In het Aramees is dit vallen van Ruth het vallen in de oorlog, 

als een beeld van de man die in de amazone oorlog valt aan de voeten van de vrouwelijke 

krijger, om zo door haar ingewijd te worden tot de gnosis. Ook heeft dit in het Aramees een 

sexuele betekenis, wat ook weer in de Hebreeuwse worteltekst terugkomt, waar Ruth 'sexuele 

intimiteit' betekent als een beeld van het verlangen naar de gnosis. In het Hebreeuws betekent 

het neerliggen van Ruth ook sexualiteit en de dood. 

  

David voerde oorlog tegen koning Hadadezer van Zobah en nam de steden van Tibbath in. Hij 

nam de gouden schilden naar Jeruzalem, maar nam ook veel brons mee, waarvan later de 

Boaz-pilaar werd gemaakt. Tibbath betekent slachten, slager, slachtplaats, als een heenwijzing 

naar de DUKKA, de rituele slachtplaats. Boaz was gemaakt van het brons van Tibbath, als 

een poort-onderdeel van de moederschoot waar Ruth als een beeld van de lust naar de gnosis 

door getroffen werd. In het NT wordt dit beeld met schuld beladen, om zo verder 

onderworpen en veroordeeld te worden door de Chasma, om zo in Lazarus tot een kind te 

worden. Geboorte door de chasma, door de Duizen, is het doel. 

  

Deze kinderen worden opgevoed door het CHAY MAYIM, het verhongerende sap. Deze 

verhongering is belangrijk. We zagen dat de verhongering leidt tot bepaalde zwellingen, 

namelijk die van de paradijselijke genitalien die door het lichaam verspreid waren om 

doorgang te geven aan de gnosis, en dit zal gebeuren door hongerspasme en honger-

hyperventilatie, om zo nieuwe signalen in het lichaam te geven, nieuwe programmaties, als 

tegengesteld aan de voorspoeds-programmaties van Toronto en Jom. Deze spasmes van de 

honger zullen pezen en lichaamsdelen laten samentrekken, onbeheerst, onwillekeurig, tot 

slavernij. Het leidt tot pezigheid, tot vechtslust, om zo in de arena neergezet te worden. Dit 

gebeurt door de CHAY MAYIM. Verder in de diepte van de wortel van Ruth betekent het 

'zuigeling', 'grazen', 'zuigen' (ra'ah), waarin weer de voet als een voedingsbron is. Ruth is het 

beeld van de mannelijke zuigeling, de zuigende, de grazer. Het hongerspasme zal dan 

afrekenen met de suikergod van Toronto, en alle gekte die daarmee verbonden is.  

  

De voetwassing heeft hiermee te maken. In het originele Aramese NT gaat het om de wassing 

in MAYIM. De Chasma, de moederschoot, wast de voeten van de kinderen in het Grieks, 

mathetes, zij die opgevoed worden in kennis, gnosis. Ook dit wassen zelf heeft in het Grieks 

de betekenis 'het worden als kinderen, een vorm van onschuld.' De moedervoeten 

overweldigen de kindervoeten hier, en is ook weer een beeld van de MAYIM-wassingen van 

het offerdier in het OT (Joh. 13 – Lev. 1). Contact met de voet is contact hebben met het 

oordeel, met de tucht. In de hersenen liggen de zenuwen voor de voet dicht tegen de zenuwen 

voor de genitalien aan. Zij die in de eindtijd de plaats van de voet niet begrijpen, en zich niet 

aan de voet van de moeder hebben onderworpen, zullen door dezelfde voeten vertrapt worden 

en de vernietiging tegemoet gaan, want er is geen leven buiten deze voeten om. 

  

We zagen vier MAYIM bronnen geopend worden in de Isaak-gelijkenis : 



1.     ESEK - geweld, onderdrukking, misleiden, exploitatie (arena) 

2.     SITNA – beschuldiging, schuld, verwerping, afwijzing 

3.     RACHAB - opvoeden, opgroeien, slavenmarkt 

4.     SEBA - eed, zeven, verbonden aan de rituele slachtplaats (TIBBATH, BOAZ, 

DUKKA) 

Aan deze bronnen werden Jakob en Esau onderworpen. SEBA was belangrijk in de Ruth-

gelijkenis, omdat het geboorte gaf. Dit werd verder uitgewerkt in Lazarus, die door een soort 

zombificatie-proces heenging door de Chasma, de Duizen, en zo weer tot een kind werd. 

  

Job 6 

15 Mijn broeders zijn onbetrouwbaar als een beek,  

als de waterloop van beken die wegvloeien;  

16 die troebel zijn van het ijs,  

terwijl de sneeuw erin wegsmelt;  

17 ten tijde dat zij gaan afnemen, verdwijnen zij geheel;  

wanneer het heet wordt, drogen zij uit in hun bedding.  

18 De paden van hun loop kronkelen zich,  

zij gaan heen in de wildernis en raken verloren.  

19 De slaven-karavanen van Tema zien ernaar uit,  

de slaven-karavanen van Seba hebben hun hoop erop gevestigd. 

  

De ongehoorzame mannen (Maria) worden opgewacht door de slaven-karavanen van TEMA. 

TEMA is de negende zoon van Ismael. Ismael werd door zijn moeder, HAGAR, gevoed met 

MAYIM. TEMA betekent wildernis. Zo worden de ongehoorzame mannen slaaf van 

MAYIM. Ook zijn er dus de slavenkaravanen van SEBA die ongehoorzame mannen tot slaaf 

maken. Job rekent hemzelf als ongehoorzaam. Weer hebben we hier te maken met spel-

schuld, cryptische schuld. SEBA is dus de vierde MAYIM-bron van Isaak. De schuld wordt 

onderworpen aan de voet. 

  



Ook komt het telkens weer terug dat de vijand tot een voetbank wordt gemaakt, tot 

voetslaven, in de bijbel, één van de machtigste voorouderlijke orakels van gestolen en 

verdraaide gnosis. Ook Job zag zichzelf als een vijand van de moeder.  

  

19 De slaven-karavanen van Tema zien ernaar uit,  

de slaven-karavanen van Seba hebben hun hoop erop gevestigd. 

  

Hoop is hier in het Hebreeuws : vastbinden, sterkte. 

De slaven-karavanen van SEBA zijn in het Hebreeuws : doodgaan en leven, als in een 

zombificatie-proces. 

  

De karavanen van TEMA zijn in het Aramees : sexualiteit, menstruatie, wat dus op een 

grotendeels vrouwelijke stam duidt die mannelijke slaven drijven (vgl. amazones). 

  

De heerseres van SEBA kwam eens tot koning Salomo om zijn kennis en wijsheid (gnosis) te 

testen.  

  

I Koningen 10 

  

10 Zij gaf de koning honderd twintig talenten goud, zeer veel specerijen en edelgesteente; 

zulke specerij, als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer 

aangekomen. 

  

Weer is dit een beeld van de uiting van MAYIM, de vierde bron van Isaak. Honderd twintig is 

het getal van het oordeel over de nephilim en de 'dochters der mensen', de nakers (nagas), in 

Genesis 6, oftewel het getal van de zondvloed. 'Zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.' 

  

De SEBA bron van MAYIM is dus het grote geheim van de zondvloed. Dit is de vierde bron 

van Isaak, verbonden aan de Boaz-pilaar en de Ruth gelijkenis. Dit staat voor het getal zeven, 

wat ook het getal van oordeel is, en telkens weer terugkomt in Openbaring. Het is verbonden 

aan de rituele slachtplaats. 



  

Nadat SEBA Salomo loonde met het getal honderdtwintig had Salomo een jaarlijkse 

goudoogst van zeshonderd zessenzestig talenten, het getal van het beest. 

  

14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, bedroeg zeshonderd 

zesenzestig talenten goud. 

  

Van dit goud maakte hij schilden, en met dit goud bekleedde hij de grote ivoren troon, oftewel 

de grote witte troon van Openbaring, van het laatste oordeel. Dit is dus nauw verbonden aan 

het getal van het beest, aan het merkteken. Het is een beeld van de opkomst van de 

vechtslaven. Dit gebeurt dus allemaal door SEBA, de bron van 666, de vierde MAYIM-bron 

van Isaak. Het is een bron van geboorte door de Chasma, de Duizen. Geboorte en slachten 

zijn dus nauw aan elkaar verbonden. Door de slacht komt er een nieuwe geboorte. 

  

In Exodus 24 openbaart de moeder haarzelf : 

  

10 En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder haar voeten een plaveisel lag van 

saffier, als de hemel zelf in klaarheid.  

  

De moeder heeft het saffier onderworpen aan haar voeten. Zij heeft het saffier tot haar 

voetenbank gemaakt. Het saffier (SAPPIL in het Aramees) is de schuilplaats van T-Hor-us 

Ryan, waar hij troont. Saffier staat voor veren, als een kippenslachterij. Het is de opslagplaats 

van de gnosis. De BEHEMAH, de voor-paradijselijke wilden, droegen zulke hoofdtooien. 

  

Veren betekent : strijd, oorlog in de Hebreeuwse grondtekst. Veren zijn in Indiaanse 

mythologie opslagplaatsen van gnosis. In het Aramees als BRA staan ze gelijk aan mannelijke 

geslachtsorganen. Veren waren ook vruchtbaarheids-symbolen van scalpering en besnijdenis. 

In het Aramees als SARA zijn veren ook beschreven als 'haar' of 'scalpen'. Scalpen verbergen 

de Moeder-demoon gnosis, zowel in positieve zin als negatieve zin, uitgaande van de Griekse 

filosofie dat een 'demoon' oorspronkelijk de personificatie is van de gnosis, dus dat kan een 

goede demoon zijn of een kako-demoon, een slechte demoon. 

  

In het boek Genesis komt SARA als het Hebreeuwse ZARA, en ZERA voor in de derde 

scheppingsdag, waarin in de grondtekst de kinderen worden geschapen. 



  

ZARA betekent ook scheiding. SARA, ZERA, ZARA staat voor het kinder ras, zij van de 

eeuwige jeugd, en voor de scheiding. Zij zetten Isaak en Ismael tegen elkaar op, zoals 

Rebekka dat deed met Jakob en Ezau. Ook Golgotha heeft deze betekenis, als plaats van haar 

en scalpen. 

  

In Openbaring 1 zien we de verdere verschijning van de Chasma : 

  

15 en haar voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en haar stem 

(melodie) was als een geluid van vele bronnen van MAYIM (Aramees). 

  

Voeten waren van brons, vergelijk met BOAZ. De voeten zijn SEBA, de vierde bron van 

Isaak. Zij staan op het saffier, hebben het saffier overwonnen en onderworpen. 

  

Ezechiel 34 

  

15 Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de 

Here HERE; 16 de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik 

verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze 

weiden zoals het behoort.  

  

17 En gij, mijn schapen, zo zegt de Here HERE, zie, Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap 

en het andere, tussen de rammen en de bokken. 18 Is het u niet genoeg, dat gij de beste weide 

afweidt en de rest van de weiden met uw hoeven vertreedt; dat gij het helderste water drinkt 

en wat overblijft met uw hoeven vertroebelt? 19 Moeten mijn schapen dan afweiden wat uw 

hoeven hebben vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld?  

20 Daarom, zo zegt de Here HERE tegen hen: Zie, Ik ga zélf rechtspreken tussen de vette en 

de magere schapen; 21 omdat gij al wat zwak is, met flank en schouder wegdringt en met de 

horens stoot totdat gij ze naar buiten gedreven hebt, 22 zal Ik mijn schapen verlossen, opdat 

zij niet langer tot een prooi zijn; Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. 

23 Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal 

hen weiden, die zal hun herder zijn. 24 Ik, de HERE, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht 

David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de HERE, heb het gesproken.  

  



David is ook een beeld van de voeten van de moeder, als het oordeel. David is 

nauwverbonden aan SEBA. Ook zien we in deze passage dat er een valse mayim is, waar de 

moeder mee zal afrekenen. Het terugkomen van de Chasma op de olijfberg, waarop haar 

voeten zullen staan (Zach. 14 : 4), als een beeld van olie, de woede waarmee de gevallen 

ongehoorzame haar voeten zou zalven. Deze voeten komen dus voor de oprichting van een 

arena. Deze voeten brengen oorlog, zoals David oorlog bracht.  

  

8 Dan zullen te dien dage CHAY MAYIM uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de 

oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat 

geschieden. 

  

Er zal dus een uitstorting van MAYIM komen, met honger. 

  

12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem 

zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en 

ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. 13 Ja, te 

dien dage zal er onder hen een grote, door de HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal 

de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.  

  

Dit komt ook weer terug in Openbaring als de vier ruiters. Oorlog en honger zal komen, en de 

man zal onderworpen zijn aan de voeten van de Chasma. Alle knie zal buigen en elke tong zal 

belijden. 

  

SEBA is een beeld van David, van de voeten van Chasma, die de slaven trekt tot ESEK, de 

arena. 
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Hoofdstuk 1. De Overwinning Over De Nakers – Het Geheim Van Ismael – Het Oordeel Over 

De Valse Voeten 

  

  



In Psalm 6 is de TESWI, de voeten van de Moeder, Haar fundament, ook als een bed. David 

maakt Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot zwakheid komt. Dit proces is MSY, 

MOSY, waar ook het woord MOSHEH vandaan komt, Mozes. Mozes moest het volk 

uitleiden, door de wildernis, waar ze verzwakt en uitgehongerd worden, om zo in de kracht 

van God te komen. In het NT is David vervangen door Maria, maar heeft als betekenis de 

ongehoorzame, de schuldige. 

  

MSY was in het Aramees waardoor geslachtsdelen opzwollen voor vruchtbaarheids-rituelen. 

Dit gebeurde dus door het bloed van de vijandelijke prooi.  

  

De 'Messias' zou alles tot nieuwe toewijding brengen. Dit woordje 'Messias' is in het Aramees 

MSY, het 'geven om te zuigen', en ook 'bloedvergiet' betekent, wat in het oordeel wordt 

uitgebeeld door de voet die MAYIM brengt, onder dwang. MSY betekent ook zuigen. 

  

In Leviticus 5 : 9 moet het bloed op het lichaam, Qiyr, besprenkeld of uitgegoten worden. Dit 

kan zowel het lichaam van de grote moeder of de priester of de stam zijn. Daarna moet het 

bloed wat er nog over is over de voeten worden uitgestort, in het Aramees, maar dat kan ook 

met rok vertaald worden, of geslachtsdelen, of billen. In het Hebreeuws wordt dit yecowd 

genoemd. In het Aramees staat er niet alleen uitgegoten, maar ook opzuigen, in de zin dat het 

bloed gedronken moet worden. De vijandelijke prooi moest in het Aramees droog-gezogen 

worden, MSY. Hier kwam ook het woordje messias vandaan, wat gebruikt werd voor 

priesters en koningen, overwinnaars. Dit betekende dus : zij die leegzuigen. 

  

MSY-MAYIM-TESWI 

  

Dit is dus wat Christus Messias in diepte inhoudt, als CHASMA-MSY. Het verbindt ons aan 

de MAYIM, en brengt ons tot de TESWI, de voeten van de Moeder. Dit staat gelijk aan het 

leegzuigen van de prooi. Het is een jagers-ritueel. 

  

Dit is wat Ruth in de worteltekst betekent : de zuiger, Ra'ah, die verbindt aan de Boaz-pilaar, 

de slager-pilaar. Ook Ismael werd gemaakt om MAYIM te zuigen door HAGAR. Ismael 

betekent : 'gehoorzamen aan de slager', en 'slagers-slaaf' in de worteltekst. Hij gehoorzaamde 

de moeder, en leefde volgens de profetie 'in vijandschap naar alle mannen, en alle mannen 

leefden in vijandschap naar hem'. Hij was een vechter. 

  

Genesis 16 



12 Hij zal een wilde, vruchtbare ezel van een man (adam) zijn; zijn hand (yad = penis) zal 

tegen allen zijn en de hand (yad = penis) van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van 

al zijn broederen wonen. 

  

Hagar was gevlucht van SARA tot een MAYIM-bron in de wildernis. Die bron werd 

genoemd : Beer-la-chay-riy, wat put van honger-visioenen betekent. 

Deze put lag tussen Kadesh, wat heilig betekent, en in de wortels 'gewijde mannelijke sex-

slaaf (tent-slaaf)' en Bered, wat scheiding betekent. 

Ruth en Ismael hebben dus dezelfde betekenis. 

Ismael was dus degene die door zijn moeder, Hagar werd ingewijd in MAYIM, zoals ook 

Mozes, MSY, het volk leidde tot MAYIM, om het vervolgens te splitsen, te onderscheiden, 

zodat het volk doorgang had. 

Ismael is een beeld van MSY. Hij leidt het volk als RA'AH (RUTH) tot de Boaz-pilaar, de 

slacht-pilaar, tot de voeten van de Chasma. Ismael is een slagers-kind in de worteltekst. 

  

In het boek Openbaring worden alle aartsmoederlijke putten van MAYIM weer geopend. 

In het Aramees staat dat Ismael een rada zal zijn, een raider, een catapult, een voorwerp van 

belegering (seige). 

TEMA is de negende zoon van Ismael. Er wordt niet al teveel over TEMA gezegd in de 

Bijbel, maar wel dat het slavenhandelaren zijn, slavenkaravanen. 

Job 6 

19 De slaven-karavanen van Tema zien ernaar uit,  

de slaven-karavanen van Seba hebben hun hoop erop gevestigd. 

  

De karavanen van TEMA zijn in het Aramees : sexualiteit, menstruatie, wat dus op een 

grotendeels vrouwelijke stam duidt die mannelijke slaven drijven (vgl. amazones).  

  

Ook wordt TEMA beschreven als hen die MAYIM toedienen : 

  

Jesaja 21 



  

14 De inwoners van het land Tema brachten de dorstige MAYIM tegemoet; gingen de 

vluchteling tegen met sap, lechem, wat arena in de wortels betekent (lacham). 

  

Zo hielden zij dus door MAYIM en de arena waartoe MAYIM leidde, de slaven in slavernij. 

TEMA is een volk van slavenhouders, slavenfokkers. LACHAM houdt ook verband met 

uithongering, belegering. 

  

Ismael had twaalf zonen, wat dus ook twaalf oer-stammen zijn, maar waar dus maar weinig 

melding van wordt gedaan in de Bijbel, in tegenstelling tot de twaalf zonen van Jakob, de 

zoon van de broer van Ismael, Jakob. Dus de twaalf Ismaelitische stammen zijn nog wel ouder 

dan de twaalf Israelitische stammen. 

  

De zesde zoon van Ismael, Dumah, betekent stilte en leegte in de grondtekst, stom zijn, als 

een offerdier 

  

De derde zoon van Ismael, Adbe'el, betekent 'gekastijd door de moeder' in de grondtekst. 

  

Ismael is een oorlogs-zuchtig volk, en in de zonen van Ismael zien we de bronnen van 

MAYIM geopend. Ismael-CHASMA is dus de MSY-CHASMA, oftewel Messias Christus. 

De Chasma is in die zin dus oorlogs-zuchtig, en zond de slagers-slaaf, Ismael, uit om het volk 

terug te brengen aan haar voeten, en de vijand onder haar voeten. Ismael is ook een groot 

teken van oordeel. 

Mibsam is de vierde zoon van Ismael en betekent : specerijen en olie, wat een beeld is van 

woede. 

  

Deze komen weer terug in de MAYIM-bronnen van Isaak : 

  

1. ESEK – Mibsam – woede, arena 

2. SITNA – Adbe'el – kastijding, tucht, scheiding 

3. RACHAB – TEMA – opvoeding, voeden, uithongeren, slavenmarkt 



4. SEBA – Dumah – jacht, slacht, zombificatie, geboorte, kind worden, onmondig 

  

I Koningen 10 

  

10 Zij (SEBA) gaf de koning honderd twintig talenten goud, zeer veel specerijen (MIBSAM, 

vierde zoon van Ismael, gelijk aan ESEK) en edelgesteente; zulke specerij, als de koningin 

van Seba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer aangekomen. 

  

SEBA, oftewel DUMAH, de zesde zoon van Ismael, leidt dus tot ESEK, oftewel MIBSAM, 

de arena. Dit gaf SEBA aan koning Salomo. In de arena zullen de winnaars de verliezers tot 

slaaf maken, oftewel de winnaars zullen de voeders zijn, en hen die uithongering toedienen. 

Dit wordt dus bepaald door de kwaliteit van het zaad, van MAYIM, sinds Ismael strijd door 

zijn geslachtsdeel tegen de geslachtsdelen van alle mannen, zoals de Hebreeuwse grondtekst 

laat zien. 

  

ESEK-MIBSAM leidt dus tot RACHAB-TEMA tot opvoeding, voeding-verhongering, door 

MAYIM. Dit leidt tot SITNA-ADBE'EL, de tucht. 

  

Dit komt ook weer terug in Openbaring als de vier ruiters. Oorlog en honger zal komen, en de 

man zal onderworpen zijn aan de voeten van de Chasma. Alle knie zal buigen en elke tong zal 

belijden. De man zal weer een kind worden, die leeft in heilig gevangenschap. 

  

Nadat SEBA-DUMAH tot Salomo kwam, had Salomo een jaarlijkse goud-oogst van 666 

talenten. 666 staat voor slavernij, het slaven-merkteken, oftewel RACHAB-TEMA. 

De voeten van de moeder hebben zowel in het OT als in het NT een bronsachtige, bruine, 

kleur, als gemaakt van brons, wat in de Griekse betekenis zelfs beter dan goud is, 

chalkolibanon – chalkos, brons, wat in de worteltekst komt van CHASMA, wat de vagina 

verbindt aan de voeten, zoals de zenuwen in de hersenen hiervan ook aan elkaar verbonden 

zijn en naast elkaar liggen. De voeten zijn zenuw-uiteindes van de genitalien. Op de planeet 

Var is er een roodbruin metaal, genaamd TAR, wat kostbaarder is dan aards goud en zilver, en 

wat een belangrijk betaalmiddel is. 

  

In het Hebreeuws betekent brons vuilheid, en 'zij die vastbindt', nechosheth – nachuwsh, wat 

komt van nachash, rinkelend metaal als slaven-bellen, wat ook het woord is voor de slang in 

het paradijs. Dit betekent opvoeding. De nagas zijn de slangenbewaarders van de gnosis, 



verbonden aan het Levitische 'nakas', de vee-fokkerij, de rituele marteling. Dit metaal werd 

dus door David geplunderd uit Tibbath. 

  

I Kronieken 18 

  

3 Voorts versloeg David Hadadezer, de koning van Soba, bij Hamat, toen hij zijn macht ging 

vestigen bij de rivier de Eufraat. 4 David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend 

ruiters en twintigduizend man voetvolk; alle wagenpaarden, met uitzondering van honderd, 

liet David de pezen doorsnijden. 5 Toen kwamen de Arameeërs van Damascus Hadadezer, de 

koning van Soba, te hulp, maar David versloeg van de Arameeërs tweeëntwintigduizend man. 

6 Daarop legde David (een bezetting) in het Arameese rijk van Damascus, en de Arameeërs 

werden Davids schatplichtige onderdanen. De HERE gaf David de overwinning overal waar 

hij heentrok. 7 En David nam de gouden schilden die de dienaren van Hadadezer droegen, en 

bracht ze naar Jeruzalem; 8 en uit Tibchat (Tibbath) en Kun, steden van Hadadezer, voerde 

David zeer veel brons (nachuwsh – nachash) weg; daarvan heeft Salomo de bronzen zee 

gemaakt, de zuilen en het bronzen gerei. 

  

David veroverde dus de NAGAS, de slang van het paradijs, oftewel de nakers. Hij sloot hen 

op. Hij stal de openbaringen van de gnosis, wat de slang in de grondtekst betekent, wat ook 

verbonden is aan naaktheid, naaktmaken, in ballingschap gaan. Van dit brons, van de gevallen 

NAGAS, werd de Boaz-pilaar gemaakt in de tempel van Salomo, de slacht-pilaar. Maar dit 

brons zal vallen om plaats te maken voor TAR, het kostbare, bloedrode metaal van de planeet 

Var, wat ook als geldmiddel wordt gebruikt. 

  

De Ismaelieten woonden in het gebied van Chawila tot Shur. Chawila is een gebied in het 

paradijs, waar het 'goede goud' is, 'beter dan goud'. Op de planeet Var was er een metaal wat 

nog kostbaarder was dan Tar, en dat was Terse, bloedrood metaal. 

  

In het boek 'Jagera van Var' staat in hoofdstuk 8 : 

  

'Het geld-systeem op Var bestond typisch uit tar en terse, twee edele metaalsoorten van veel 

grotere waarde en veel prachtiger dan aards zilver en goud. Tar is van bruinrode kleur, en in 

geldvorm wordt het tars vula's genoemd. Terse is van rode kleur, ook wel bloed-metaal 

genoemd, en van grotere waarde dan tar, en in geld vorm wordt het terse vula's genoemd. Drie 

tars vula's zijn één terse vula waard.  

  



De vula, oftewel een Var-haan, was een krachtig symbool op Var. Niet alleen werd het 

gebruikt voor het geld-systeem, maar ook in de scheepvaart. Schepen werden vaak vula-

schepen genoemd, met vula's op de zeilen, of een C met een vertikale streep door de 

onderkant van de C, wat ook een teken van de vula was.' 

  

Vula betekent op de planeet Var : haan, kip. 

  

De Ismaelieten zijn aan deze twee edele metalen van de planeet Var verbonden. 

  

Ook wordt in dit boek de overwinning over de nakers besproken : 

  

Hoofdstuk 7. 

  

'De hyena's bespraken wat zij met Kidde zouden doen. In Varg kweekten ze een bepaald soort 

zaad, voornamelijk in een gebied genaamd de tuinen van Jirk, wat mensen in varkens kon 

laten veranderen. De hyena's wilden de inwoners van Kidde daarmee vergiftigen. Zo zouden 

ze afrekenen met het naker-probleem. Er waren ook insecten die met hun steken hetzelfde 

konden doen, de zogenaamde jirk-vliegen. Eén zo'n steek en je was binnen drie dagen een 

varken. Er waren wel antistoffen en medicijnen tegen, maar die werden zorgvuldig door de 

hyena meisjes verborgen en geheim gehouden. Dit was waarom hun voeten stil waren. Er 

werd over deze dingen niet gesproken. Ze besloten speciaal hiervoor gekweekte jirk-vliegen 

los te laten in het stadje Kidde. 

  

Binnen drie dagen was het stadje Kidde vol varkens. De varkens werden tot fokkerijen 

gebracht, en het stadje Kidde werd door de hyena's verwoest.' 

  

Hoofdstuk 8. 

  

'Varkens werden op Var veelal gezien als de gevallen nakers. Naker was ook een woord voor 

afgevallen. Vaak werden varkens gefokt voor de hyena's. Er waren twee soorten hyena's : de 

hyena meisjes en de hyena beesten, de hyena dieren. Veel varkens werden gefokt voor de 

hyena arena's, waar ze door hyena beesten werden opgejaagd en verslonden. De hyena 

beesten konden afrekenen met deze gevaarlijke geesten. De nakers hadden ook iets gecreeerd 

waarmee ze nog grote heerschappij voerden, en dat was genaamd de derde long, een 



sponsachtige, parasitaire tentakel-kwal tussen de twee longen van de mens, wat 'de menselijke 

geest' werd genoemd. Dit apparaat had een lange staart die door de buik reikt tot het 

ruggestuitje. Bij mannen veroorzaakte dit vaak spier-ontwikkeling, alhoewel dat op Var 

nauwelijks voorkwam, maar des te meer op aarde. Var was in dat opzicht een paar stappen 

verder dan de aarde. Leiders binnen het systeem van de nakers werden 'bruhrs' genoemd. 

Nachteld was zo'n bruhr die de derde long had uitgevonden. Nachteld was ook genaamd : de 

verwoester. In de gevangenissen van de nakers die zij vaak diep in de zee hadden werden de 

derde longen vaak als sloten gebruikt. Ook in Varg waren zulke zeeen, diep onder de grond, 

waar de nakers nog grote heerschappij voerden. In de dieptes van Varg was er een geheim 

ravijn waar zij die nog onder de macht en invloed van de derde long waren niet konden 

komen. Hiervoor moesten de vrouwen van Var zo wreed zijn naar hun mannelijke 

gevangenen, om de derde long, de menselijke geest, in hen te vernietigen, te verbreken. Zo 

konden zij komen tot het geheime ravijn. Het scheen dat het ravijn nieuwe geboorte gaf. Het 

leidde naar een plaats waar de nakers waren verslagen.' 

  

Natuurlijk is de nagas een ontzettend vervuilde en corrupte bron. Het betekent dus opvoeding, 

maar de nakers hebben als octopussen, kwallen en zee-slakken, mosters en oesters met hun 

tentakels de mannelijke vruchtbaarheid als een vagina of een paar voeten omhuld, om het zo 

periodiek af te tappen. Dit is een verschrikkelijke valse paradijselijke bron. RACHAB-

TEMA, als de derde bron van Isaak en de negende zoon van Ismael betekent hetzelfde, en die 

brengt MAYIM. Dit is een middel om de nagas mee te vervangen. TEMA verbreekt de 

ketenen van de nagas. Daarom is de geslachtslijn van Ismael zo belangrijk. Ismael is 

oorlogszuchtig, terwijl de nakers lui zijn. 

  

Het boek 'Jagera van Var' laat dus zien dat de nakers alleen maar overwonnen kunnen worden 

door zeer strenge en zelfs wrede tucht tot het verbreken van de mannelijke geest. Dit wordt 

dus uitgebeeld door de tweede bron van Isaak : SITNA–Adbe'el – kastijding, tucht, scheiding, 

oftewel de derde zoon van Ismael. 

  

De naker-voeten zijn duivelse voeten die zullen sterven. Wij moeten deze voeten overwinnen. 

Zowel het OT als het NT laat zien wat er met de valse voeten zal gebeuren : 

  

II Samuel 4 

  

5 De zonen nu van de Beërotiet Rimmon, Rekab en Baäna, gingen heen en kwamen op het 

heetst van de dag bij het huis van Isboset, terwijl hij zijn middagrust nam. 6 En zie, zij gingen 

tot midden in het huis, alsof zij tarwe wilden halen, en staken hem in het onderlijf. Daarop 

ontkwamen Rekab en zijn broeder Baäna. 7 Zij waren in het huis gegaan, terwijl hij op zijn 

bed lag in zijn slaapkamer; en zij sloegen hem dood en hieuwen zijn hoofd af. Zij namen zijn 

hoofd mee, liepen de gehele nacht voort langs de weg door de Vlakte, 8 brachten het hoofd 



van Isboset tot David te Hebron en zeiden tot de koning: Ziehier het hoofd van Isboset, de 

zoon van uw vijand Saul, die u naar het leven heeft gestaan; de HERE heeft op deze dag aan 

mijn heer de koning wraak geschonken op Saul en op zijn nageslacht. 9 David echter 

antwoordde Rekab en zijn broeder Baäna, de zonen van de Beërotiet Rimmon, en zeide tot 

hen: Zo waar de HERE leeft, die mij uit alle benauwdheid verlost heeft – 10 ik heb hem die 

mij het bericht bracht: zie, Saul is dood, en die zichzelf beschouwde als brenger van goede 

tijding, in Siklag gegrepen en gedood, en zo hem zijn bodeloon gegeven; 11 hoeveel te meer, 

nu goddeloze mannen een rechtvaardig man in zijn huis op zijn bed gedood hebben! Zou ik 

dan nu zijn bloed niet van uw hand eisen en u van de aarde wegdoen? 12 En op bevel van 

David doodden hen de dienaren; zij hieuwen hun de handen en voeten af en hingen hen op bij 

de vijver in Hebron. Maar zij namen het hoofd van Isboset en begroeven het in het graf van 

Abner te Hebron. 

  

Weer was het David die met de valse voeten afrekende. 

  

Marcus 9 

  

45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten 

leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt. 

  

Er gaat een groot oordeel komen over de valse voeten, omdat zij het volk in valse 

gebondenheid houden. Deze valse voeten zullen afbrokkelen, afgehakt worden, en zij die deze 

voeten hadden zullen veranderen in vissen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Twaalf Stammen Van Ismael – De Ismaels-Sleutel Tot Het Paradijs 

  

  

Job 6 

  

19 De slaven-karavanen van Tema zien ernaar uit 

  

In het Hebreeuws is dit de ORACH, ARACH, oftewel ARAK, ARK. 

TEMA, de negende zoon van Ismael staat voor de ark, 

TEMA is de opvoeding 

  

Genesis 2 

11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden 

wordt. 12 Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. 

Balsemhars is scheiding in de wortels, en onyx is kastijding, wit maken. Chawila staat dus 

voor Sitna-Adbe'el, de derde zoon van Ismael. Uitstekend is in de Hebreeuwse wortels : 

gehoorzamen. 

  

De Ark betekent geldkist, als een betaalmiddel. 

Het goede goud van Chawila is ook een betaalmiddel. 

TEMA – TERSE 



Er was dus ook balsemhars en onyx – ADBE'EL 

DUMAH was ook een betaalmiddel – TAR 

  

De Ismaelieten woonden in het gebied van Chawila tot Shur. 

TEMA en ADBE'EL woonden in Chawila. 

DUMAH en MIBSAM woonden in Sur. 

Hierom moest Mozes MAYIM splitsen, om dit te openbaren. 

De ark is de opvoeding door MAYIM. 

Zij die niet in TEMA zijn, zullen verloren gaan door MAYIM. 

De ark staat voor TEMA, de slavernij. 

TEMA staat voor uithongering, opvoeding en slavernij. 

Dit is de derde MAYIM-bron van Isaak, RACHAB. 

  

TEMA is het betaalmiddel, de 666, 

Zonder TEMA kan er niet gekocht of verkocht worden, 

Dit is dus de Ark, de geldkist. 

  

De twaalf zonen en stammen van Ismael (Gen. 25 : 13-15) 

1.     Ajuwth – vruchtbaarheid, bloedvergiet, juichen, aanmoedigen, plezier 

(oorlogsvreugde) 

2.     Kedar – duisternis, vuilheid, modder 

3.     Adbe'el – kastijding, tucht, scheiding  

4.     Mibsam – specerijen, olie, woede, arena  

5.     Misma – gehoorzamen, slavernij (shama) 

6.     Duma – jacht, slacht, zombificatie, geboorte, kind worden, onmondig, offerdier 



7.     Massa – bedreiging, lastdier, trekdier, liederen (van overwinning of verlorenheid), 

drager van de ark 

8.     Hadar – belegering, omsingelen, bed, plaats van bed, bedden, voorhangsel, achter het 

voorhangsel, binnenin 

9.     Tema – opvoeding, voeden, uithongeren, slavenmarkt (ark) 

10.  Jetur – omheining, insluiten, sieraden, ketting, rangschikken, rij, rij van tenten (kooi) 

11.  Nafas – rusten, ademnood, halscollar, slavenketen 

12.  Kedema – teleurstellen, oer, origineel, bewaken 

  

SEBA-DUMA gaf aan koning Salomo honderdtwintig talenten goud, wat in de wortels ook de 

puurste olie betekent. Honderdtwintig is in Genesis 6 het oordeel over de nephilim en de 

nakers. Dit gebeurt dus door MIBSAM, het beeld van de olie, de woede en de arena. Sinds 

toen had koning Salomo een jaarlijkse goud-oogst van 666 talenten, het getal van TEMA, van 

de ark, het getal van slavernij. De ark werd gedragen door MASSA, de zevende zoon van 

Ismael. Dit wijst op de BEHEMAH, het wilde voor-adamitische ras, zij die de ark droegen en 

op de ark stonden om het te bewaken. Twee van de stam MASSA staan dus op de ark. 

  

Salomo betekent perfect en volmaakt in de worteltekst, wijzende op de THUMMIM, en 

dieper in de worteltekst betekent het loon en straf systeem (shalam), wijzende op ADBE'EL, 

kastijding, tucht. Ook Salomo-ADBE'EL had dus de nakers gekooid, met behulp van DUMA, 

om zo de ark, TEMA, te herstellen, de slavernij. De nakers waren uitgezonden om de slavernij 

te verbreken. 

  

DUMA betekent stilte, leegte, 

  

oftewel : het terugkeren tot de wildernis, tot de paradijselijke oer-afgrond, de moederschoot. 

Dit is het zevende zegel. DUMA is 'hij die tot de moederschoot brengt', tot de chasma. 

DUMA, DM, staat voor ADAM, IDOM, wat zijn diepere laag heeft in AJUWTH, 

oorlogsvreugde. Dit zijn allemaal onderdelen van de moederschoot. AJUWTH staat voor de 

schaamlippen die een beeld zijn van oorlogsgejuich en gejoel, om de vijand te overweldigen 

en te vangen. Dit zijn bronnen van het paradijs, in de dieptes van ADAMAH, die ook 

beschreven worden in het Hebreeuws en Aramees van Hooglied. De TEMA, de Ismaelitische 

ark, is dus de poort tot deze dingen. 

  



In dit opzicht is ADAM de beker van Christus. Deze beker spreekt van het lijden, waarin de 

dronkenschap te vinden is. Het lijden leidt namelijk tot de goddelijke verlamdheid, waarin 

God overneemt, door de overweldiging. In het Christus mysterie vinden we het David-

element, de ADAMAH, de paradijselijke grond en afgrond, en het ADAM-element, voor 

wassing, vervuiling en bewapening, om zo tot de paradijselijke dronkenschap, AJUWTH, te 

worden geleid. Dit is waar Christus voor staat, en wat Hij verborgen houdt, wat ze eeuwen 

voor ons verborgen hebben gehouden. Het zijn onderdelen en dynamieken van de Chasma. 

Drink totdat je dronken wordt, totdat het schuimt in je buik. Alleen zo zullen wij aan de stadse 

dronkenschap ontkomen, die ten verderve leidt. 

  

DUMA, DM, aDaM, staat voor bloed, en AJUWTH voor bloeds-vreugde. Dit gebeurt diep in 

het paradijs, in de tocht door de Adamah. 

  

De ADAMAH, DAVID, is het teken van overwinning in oorlog, die ons op doet staan en 

toerust in de jacht. ADAM, dronkenschap, is hiervan het gevolg, naarmate wij groeien in 

David, de gradaties van heerserschap. Wij worden dronken van het bloed van de vijand. 

DAVID wijst terug op de waarheden in het paradijs. DAVID is de weg terug tot het paradijs, 

tot ADAM. MIBSAM, woede, staat voor David, als de grote arena. 

  

De mannelijke suprematie zal sterven, maar in David-MIBSAM, de grote arena, kunnen 

mannen wel groeien in heerserschap ONDER de tuchtraad van de Moeder. David-MIBSAM 

is een sleutel tot het Christus mysterie. 

  

De grondteksten van het Oude Testament beschrijven de shamanistische reis van David-

MIBSAM door de onderwereld. Hij gebruikt hiervoor Adam-DUMA als sleutel tot de 

paradijselijke dronkenschap, de oorlogs-vreugde en bloeds-vreugde over de overwinning over 

de vijand, AJUWTH. Het is een reis door de goddelijke vagina tot de baarmoeder van de 

Moeder. Opvallend is dat dit een reis is van bestraffing, ADBE'EL, want de bestraffing leidt 

tot gehoorzaamheid en slavernij, MISMA. Daarom moet deze bestraffing eeuwig zijn, checed.  

  

Het lijden is eeuwig, maar de betekenissen zullen veranderen, en de gevoelswaarden zullen 

veranderen, zodat het geen probleem meer is, maar meer een spel, en een communicatie-

systeem. Ascetisme is iets eeuwigs. Er is een eeuwig verbond tussen pijn, bloed en zaad, zoals 

er een verbond is tussen honger, sexualiteit, geboorte en dood. Dit zijn eeuwige elementen die 

in de juiste context geplaatst moeten worden, in de juiste verhoudingen. Dat is dan ook het 

doel van de reis van David-MIBSAM, de vechtslaaf. 

  



Deze tocht van David-MIDSAM leidt onherroepelijk tot het bed, als beeld van de 

vruchtbaarheid. Dit komt in veel Psalmen weer terug. In het bed vindt SARA plaats in het 

Aramees. Dit betekent niet alleen gevangen nemen en vastbinden, maar ook bewapenen tot 

een gladiator of vechtslaaf in de context van het woord. Het bed is dus een plaats van oorlogs-

initiatie of arena-initiatie. Ook betekent het forceren. Hier wordt de slaaf dus geprogrammeerd 

met opdrachten. Ook is SARA omsingeling. SARA of SARAH is de twistzieke, spottende 

vrouw van Abraham, een beeld van de TSARAH, de grote verdrukking. Zij leidt tot 

CHECED, de eeuwige bestraffing, het eeuwige kruis. Vandaaruit moet er heilig torment 

uitgeoefend worden. Hier kunnen we dus niet aan ontkomen. 

In Genesis 1 op de derde scheppingsdag zien we SARA komen in de vorm van ZARA-ZERA, 

als oorlogskinderen. SARA is de vrouwelijke vorm van ISMAEL, als de twistzieke vrouw 

(TSARAH). SARA is de stiefmoeder van ISMAEL, zijn halfmoeder. 

  

David-MIBSAM, de vechtslaaf, komt tot de TSARAH, de vrouwelijke overweldiging, om 

hem te binden en stom te maken. Dit is dus de uitstorting van de oorlogvoerende Moeder. Zij 

bindt hem in de wetten des Heeren, en voert oordeel over hem. Het is het proces van sterven 

en opnieuw geboren worden. 

  

Het vasten, de honger, wekt de Adamitische DUMA-sleutel op, om tot Checed en Tsarah te 

komen, de heilige eeuwige verdoemenis, waarin de Moeder zich openbaart. Dit bewerkstelligt 

Chay-ay, de heilige honger-slavernij.  

  

Wanneer wij de ANAQ hebben ontvangen, de heilige halsketen, oftewel de APH, het 

paradijselijke hart rondom onze nek, waar NAFAS voor staat, de elfde zoon van ISMAEL, 

dan zal dit ons terugleiden tot de grond van het paradijs, de aarde van het paradijs, het stof en 

het vuil van het paradijs waarin wij gevormd worden, de APHAR. Alles kwam voort vanuit 

de APHAR, en ook zouden we daar weer naar terugkeren. De APHAR is het stof en het vuil 

van de paradijselijke onderwereld. 

De APHAR is het laatste oordeel, waartoe alles zal terugkeren. Wij moeten leven vanuit de 

APHAR. Door de heilige halsketen worden we hiermee bedekt, zinken we hier in weg, om tot 

een strijder te worden, bewapend te worden, en ontwapend. APHAR is de plek van 

verandering. 

Door de APH-NAFAS komen wij tot de APHAR. De APHAR troont in het paradijs, waartoe 

wij moeten buigen om gereinigd en vernieuwd te worden. Het is als het thuiskomen. Hier 

kwamen wij uit voort, en hier zullen we tot terugkeren. Hier vinden we de hogere levels van 

de URIM-THUMMIM terug. In de APHAR is afgerekend met de vijand. 

In de APHAR komt de goddelijke verlamdheid tot groei. Hiermee moeten wij ingesmeerd 

worden, om veilig te zijn tegen de luchtgoden, de goden van prosperity. De APHAR is een 

diepere graad van goddelijke verlamdheid, waarin wij ontwapend worden. Het is als een 

oorlogsverf, als een jachtsverf, om ons tot een hogere graad van oorlogsvoering te brengen. 



In deze tijd zal APHAR ten volle geopenbaard worden. Wij komen voort vanuit een 

chemische zee. Ons werd een middel in de stad aangesmeerd, terwijl het middel van de 

wildernis werd verworpen. De roep is nu om terug te gaan tot het paradijs. In dit alles kunnen 

we de moeder code terugvinden. 

  

We staan aan de vooravond van een machtige dimensionale overgang, de opening van een 

massaal portaal van het paradijs. Dit heeft te maken met de overgang van bloeds-genade tot 

bloeds-loon. 

  

De APHAR was de bovenlaag van het paradijs, het stof, het vuil. De eigenlijke grond die 

eronder lag was genaamd de ADAMAH, oftewel de rode aarde, de aarde van bloedvergiet. In 

het paradijs moest er bloed vergoten worden van demonen, in oorlog en jacht. Dit bloed werd 

door de aarde opgenomen. ADAMAH is de tweede laag van de paradijselijke grond, veel 

dieper in de aarde. Ook ADAMAH betekent vuil, en een fokkerij. Wij werden niet slechts in 

de APHAR gevormd, maar ook in de diepere laag, de ADAMAH. Ook hier zullen wij tot 

terugkeren (Genesis 3 : 19). ADAMAH is de bloedvergieter volgens de paradijselijke wetten. 

Als we het hebben over 'het Bloed van Christus', AIMA, dan hebben we het over de 

CHASMA als Bloedvergieter. Deze Bloedvergieter wijst terug op de Bloedvergieter van het 

paradijs, de ADAMAH. De ADAMAH rekent af met de vijand. ADAMAH staat voor 

DAVID en MIBSAM, de grote arena. 

  

Jezus droeg deze Bloedvergieter in zich. Jezus werd als een zegel opgericht door de Staat en 

het voorgeslacht. Betekenissen werden verdraaid. AIMA is een vernietiger. Het is de plaats 

waar de APHAR naartoe leidt, wanneer wij dieper graven in het paradijs. Wanneer wij op de 

APHAR staan, dan kunnen we de overkant zien, de ADAMAH, de diepere laag in de grond. 

Het ware wassen gebeurt in het bloed van de vijand. Dit bloed was in Jezus. Het was het 

bloed van demonische dieren, van demonisch vee. Daarom was AIMA zo belangrijk. Het was 

een teken van overwinning. 

  

Wij ontvangen dus niet meer genade, maar jachtsloon en oorlogsloon. Genade verlamd de 

oorlog en de jacht, maar loon moedigt het juist aan. Dit zal de dimensionale overgang zijn 

tussen twee verschillende werelden. 

  

In de wortels betekent ADAMAH bloed, plaats van bloed, ADAM, van ADAMAM, DUMA, 

niet kunnen spreken, en het betekent ook vernietigen en wassen in de diepte. Wij moeten 

komen tot de heilige stomheid, DUMA. Het is een plaats van het stilzijn en het wachten. 

Daarom is dit een belangrijk fundament voor profetie. In ADAMAH verliezen demonen hun 

menselijke eigenschappen en worden stomme dieren. APHAR, het laatste oordeel, bepaalt 

wat iedereen in de ADAMAH is. De ware aard komt tevoorschijn in de ADAMAH. Alles 

krijgt zijn plaats. Daarom is de ADAMAH weer een belangrijk altaar waar wij naartoe moeten 



gaan om alles op te leggen, zodat wij leeg en naakt voor God komen te staan, klaar om God's 

oordeel over ons leven te ontvangen. Oordeelsprofeten moeten daarom een diepe relatie met 

ADAMAH ontwikkelen. 

  

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH in diepte betekent : 

DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke vuil, 

KEDAR, de tweede zoon van ISMAEL. Dit is als een wassing. Vuil, KEDAR, wast ons. Wij 

worden gewassen om los te komen van de schoonheid van de mensen, want dit is slechts een 

chemische schoonheid die ons te gronde richt. Bedenk alle kankerverwekkende stoffen die in 

hedendaagse schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zitten. Leef zo dicht mogelijk bij de 

natuur, en ga een relatie aan met de ADAMAH, de paradijselijke diepte van God's natuur. Zo 

mag je ook komen tot de ADAMAM, de heilige stomheid, DUMA, en de DAHAM, de 

paradijselijke vloed en overweldiging. Dit zijn allemaal lagen in de ADAMAH waartoe we 

moeten doordringen. 

  

In de oorlog hebben we dit vuil, KEDAR, nodig als een camouflage, wat ook verbonden is 

aan spionage. Het houdt ons in de duisternis.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. De Hooglied-Romeinen Link 

  



Joh. 7 

  

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van CHAY MAYIM (hongersap) zullen 

uit zijn binnenste vloeien.  

  

Zowel in het Grieks als Aramees staat er niet alleen : binnenste, maar : moederschoot. Geloof 

is in het Grieks ook veel dieper, namelijk : gehoorzamen. Schrift is in het Aramees inscriptie. 

Vloeien in het Aramees is kastijden en temmen, opvoeden. Dit is wat MAYIM doet. 

  

Toen HAGAR Ismael voedde met MAYIM werd er ook in het Hebreeuws soms gebruikt 

gemaakt van een voedster. Ook Abraham stelde een voedster aan, die HAGAR hielp Ismael 

op te voeden door MAYIM. CHEMETH wordt vaak gewoon vertaald in fles, maar het 

betekent in de worteltekst : CHOWMAH, muur, een meisje niet makkelijk te benaderen. Zij 

moest dus meehelpen ISMAEL te voeden met MAYIM. Ook Ismael wordt een NA'AR 

genoemd, een slavenjongen. 

  

In het Aramees wordt in het originele NT Jezus gedoopt in MAYIM. Jezus is tweeledig, als 

de slavenjongen en als de CHASMA. In het Aramees wordt de slavenjongen gedoopt, 

bekleed, met MAYIM, als een wassing. Dit gebeurde ook met offerdieren in het OT. Dan 

wordt dus de doop in MAYIM aangesteld voor alle slaven van de CHASMA. Dat wil dus 

zeggen dat de doop in water totale onzin is, zelfs in Bijbelse context. In driedelige vorm is er 

dus ook Jezus als offerdier, en daarin moet onderscheid gemaakt worden tussen ware schuld 

(echte vijand) en speel-schuld (schijn-vijand). Dit komen we ook tegen in het leven van 

Iyowb. Jezus beeldt dus diverse dynamieken uit. 

  

Ook David moet op deze manier ontleed worden, tot een driedelige bedrading : 

·        de Voeten van de Moeder, het Oordeel 

·        slavenjongen 

·        offerdier 

  

Zo houdt ook Salomo een loon systeem, een tucht systeem verborgen in de wortel tekst, wat 

erg belangrijk is om aan het genade systeem van bedriegelijke en oneerlijke gaven te kunnen 

ontkomen. Hooglied in de grondtekst en worteltekst laat dit pad zien. 

  



Hooglied 1 

1 Hooglied. Van Salomo.  

  

De Ismaelieten leefden van Chawila tot SHUR, wat omsingelen betekent. 

Hooglied is SHIYR, een Levitisch Lied : 

·        vreugdelied 

·        ritueel, mishandelend, vuil (vulgair) 

ook : esthetisch, dogma 

worteltekst : SHUR – omsingelen, omsingelend lied 

  

van SALOMO – loonsysteem van tucht en kastijding (shalam) 

  

2 Want kostelijker dan wijn is uw liefde 

  

liefde = DOWD, het wortelwoord van David : de woedende, het koken 

in het Aramees is dit : RHEMA (RAHMA) : moederschoot, ingewanden (darmen), genitalien 

  

13 Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, hij zal liggen tussen mijn borsten de gehele nacht. 

  

Bundeltje (vastgebonden ) mirre/ olie : woede, bitterheid 

Alweer wordt hier DOWD gebruikt voor geliefde, oftewel het wortelwoord van David. 

Liggen, rusten = klagen, woedend zijn 

  

Woede moet dus opgewekt worden, natuurlijk is dit een oorlogs-voorbereiding. 

  

Borsten = vernietigen, sterk zijn, heersen, gewelddadig zijn 



  

15 Zie, gij zijt esthetisch, mijn liefste, o, gij zijt esthetisch, uw ogen zijn als duiven. 

  

Duiven is in de worteltekst : bruisende wijn. 

  

5 Donker van huid ben ik, doch bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, 

de gordijnen van Salomo. 

  

Donker = vroeg op zoek zijn, in de schemering 

Bekoorlijk = veehouderij, veefokkerij 

gordijnen in de worteltekst = beven, trillen (van vrees) 

  

De veehouderij is dus opgericht door het tucht systeem wat vrees opwekt. 

  

Hooglied 2 

  

1 Ik ben een narcis van Saron, een lelie der dalen.  

  

Lelie = muziekinstrument, vreugde-gejoel 

Dalen = slagvelden 

  

Oorlogs en overwinnings-gejoel op de slagvelden 

  

Het komt er allemaal op neer dat de Westerse vertaling alles zo zoet en vredig probeert te 

houden in Hooglied, terwijl het originele Hooglied veel oorlogs-zuchtiger is. 

  



David met het DOWD woord komt ook weer terug in Romeinen 1 : 

  

1 Het weinige, een slaaf van de Chasma, uitgenodigd tot het jachtmaal, tot loon, afgezonderd 

tot verkondiging van de jacht en het vee-feest van de Moeder, 2 dat Zij tevoren door haar 

profeten beloofd had in de heilige Schriften – 3 aangaande de Chasma, gemaakt door het zaad 

van DOWD, door woede, het koken, door SARX, het trekken tot het oordeel, het vissen. 

  

Zaad is in het Aramees : ZR, ZARA, Sara 

  

SARA is degene die woede opwekt voor de oorlog, en waardoor de CHASMA dus bestaat, als 

zijnde eeuwige wetten. 

Christus komt van chrio – loon, van cheiro – tucht systeem 

  

In het Aramees : 

: 4/5 – door chasma (chrio, cheiro) hebben wij tucht ontvangen om gehoorzaamheid te 

bewerken 

  

Het komt er dus op neer dat de CHASMA in stand wordt gehouden door woede (DOWD, 

david) en vrees (SHALAM, salomo). Het zijn twee belangrijke pilaren voor de schepping, 

twee opvoeders. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. Geheimenissen van Romeinen 1-3 

  

Romeinen 1 



  

4 naar de gnosis der heiligheid door de oorlogs-oproep, wedergeboorte, verklaard Chasma te 

zijn in kracht, Chasma – 5 door wie wij tucht en het apostelschap ontvangen hebben om 

gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor haar naam onder al de heidenen, 6 tot welke 

ook gij behoort, geroepenen van de Chasma. 

  

Gehoorzaamheid is ook submission, overgave in het Grieks. 

  

'tucht om gehoorzaamheid en overgave te bewerken' – slavernij 

  

geloof is pistis, slavernij in de worteltekst (luisteren en gehoorzamen) 

  

7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: kastijding (Aramees) zij u en 

EIRENE van CHRIO-CHEIRO, het tucht-systeem 

  

Geliefden is DOWD in het Hebreeuws, de woedende, het koken (het wortel-woord van David, 

de kern die hij verborgen houdt). EIRENE is het Griekse doden-orakel, wat in het Hebreeuws 

NACHAS is, de slang in het paradijs. Dit betekent 'opvoeding' en heeft als Levitische waarde 

: vee-fokkerij (NAKAS). Dit wordt dus toegewenst aan hen die in DOWD zijn, in woede, als 

een belangrijke sleutel tot CHASMA. Er is geen hoop voor hen die niet woedend gemaakt 

kunnen worden door de CHASMA, hetzelfde als voor hen die geen vrees meer hebben. 

  

In de wortels zullen de 'nakers' dus uiteindelijk zichzelf vernietigen. Zij dragen hun eigen 

vernietiging binnenin. Het is dus een tijdbom. Zij zijn opgesteld om de gnosis te bewaken, en 

om de genen zonder woede en vrees mee te sleuren in het verderf, ver van de gnosis vandaan. 

Wij moeten dus klaarkomen met het hele naker mysterie van de slang van het paradijs, van de 

NAGAS. Dit is dus wat ons wordt toegewenst in Romeinen 1. 

  

DOWD (David), oftewel woede, was dus hetgene wat de nakers kon plunderen, zoals we 

zagen in I Koningen 18 en Romeinen 1. 

  



Wij moeten het zegel van de oppervlakkige David verbreken en komen tot de DOWD-woede 

om aan David te ontkomen, en zo te komen tot de kern. Dit is een belangrijke, zelfs 

noodzakelijke sleutel in het christelijke labyrint. 

  

EIRENE is SLAM, SLM, SLAMA in het originele Aramese NT, wat oorlogs-groet betekent, 

ook als een aanmoediging en oproep tot de oorlog, en waar ook het woord 'SALOMO' op is 

gebaseerd, en veelal door de corrupte Westerse vertalingen in 'vrede' wordt vertaald, terwijl 

het in diepte het tegenovergestelde is. Dit is dus verbonden aan de slang in het paradijs, wat 

dus in diepte een oorlogs-machine is, en waar SALOMO voor staat. DOWD, woede, waar 

olie een beeld van is, is dus hetgeen waarmee deze machine gesmeerd moet worden. 

SALOMO is dus een type van de slang in het paradijs. Hij bewaakte de Chasma, de moeder 

schoot. Hij richtte deze op door DOWD. Zowel de slang als Salomo staan voor 'verborgen 

kennis'. Deze richten zij op door opvoeding, als een oproep tot de oorlog. In Levitische zin 

gebeurt dit door de vee-houderij. Dit is in de worteltekst waar het evangelie over gaat, in het 

Grieks. 

  

9 Want de Moeder, die ik met mijn gnosis dien in de veehouderij van Chasma, is mijn 

getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden maak dat ik u gedenk, 

  

maken = poieo = offeren van (vijandelijk) vee  

gedenken = mneia = herinneren (wortels : kauwen, eten) 

Het vijandelijk vee moet dus bereid en geofferd worden, zodat de herinnering van de gnosis 

weer vrij kan komen. De Moeder moet hiervan een getuige zijn. POIEO-MNEIA 

  

Romeinen 2 

  

10 maar heerlijkheid, eer en EIRENE over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de 

Griek. 

  

Werken is in het Aramees : vecht-slaaf 

  

EIRENE, het doden-orakel, or SLAMA in het Aramees, waar Salomo op gebaseerd is, 

oftewel door het vech-slavenschap verdien je SALOMO. Dit is een groot sieraad, waardoor je 

juist los kunt komen van de oppervlakkige 'slang in het paradijs', maar doorgang krijgt tot de 



onderwereld als door een verborgen tunnel. Dit is hetzelfde als door DOWD (David) komen 

tot SALOMO.  

Romeinen 3 

  

25 Chrio-Cheiro, het tuchtsysteem, de Chasma heeft God voorgesteld als zoenmiddel, 

hilasterion, in de wortels : VISSER, door de slager-slavernij (ISMAEL), om rechtvaardigheid 

te tonen. 

  

27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar 

door de wet van geloof, PISTIS : de wet van slavernij. 

  

In de gnosis gaat het ook niet om de werken zelf, maar om de slavernij. 

  

Wet in zichzelf heeft als betekenis in de wortels in het Grieks : het onderscheiden en indelen 

van vee. 

  

31 Stellen wij dan door slavernij de vee-indeling (wet) buiten werking? Volstrekt niet; veeleer 

bevestigen wij de vee-indeling.  

  

  

  

Hoofdstuk 5. Geheimenissen Van Romeinen 9-13 

  

De leugen kan de waarheid nooit helemaal opslokken en vernietigen, totaal wegvagen. Er 

blijven altijd sporen van de waarheid achter. De leugen is de slaaf van de waarheid. De 

waarheid is niet verloren, alleen verdraaid. Daarom moeten wij de waarheid terugroven. 

  

Romeinen 9 

  



6 Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van 

Israël afstammen, zijn Israël, 7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van 

Abraham zijn, maar: Door ISAAK zal men van nageslacht van u spreken. 

  

Het is belangrijk te zien hoe de vijand de schatten heeft ingedeeld, en de rode draad erin terug 

te vinden. Ze kunnen niet alles verborgen houden. ISAAK blijkt dus sleutel te zijn. We zagen 

de vier MAYIM-bronnen van ISAAK, die kwamen na de bron van HAGAR, de put van 

honger-visioenen. 

  

Als het om het evangelie gaat, dan gaat het altijd om 'geloof in het bloed', oftewel slavernij tot 

de bloedvergieter, slager, wat voor ISMAEL staat, de broer van ISAAK. 

  

De strekking van Romeinen is : 'het ingaan in de eeuwige honger.' 

  

Romeinen 10 

  

8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord van honger, RHEMA, in uw mond en in uw hart, 

namelijk het RHEMA des geloofs, van de slavernij, dat wij prediken. 

  

RHEMA, het gesproken, levende (chay, honger) woord komt van het Aramese RHEMA wat 

in het Hebreeuws DOWD is, David, de woedende. Dit is dus het woord van woede wat de 

slavernij opwekt. RHEMA is het mes van de gelovigen in Efeze, het mes van de gnosis, en de 

tong van Christus in Openbaring, het mes in de mond. Dit is waar David voor staat, in 

tegenstelling tot Adam, die meer de stilte is. Dit is dus wat honger voortbrengt, het woord van 

woede, het woord van slavernij. Hierdoor overwinnen wij DAVID. 

  

17 Zo is dan PISTIS, het geloof, slavernij, uit het horen, en het horen door het woord, 

RHEMA, DOWD, van Christus. 

  

15 Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die het evangelie van 

EIRENE, vrede, brengen. 

  



In het originele Aramees staat er voor het Griekse EIRENE : oorlogs-oproep, SLM, SLAMA, 

Salomo, als het evangelie van Salomo, wat ook weer terugkomt in Efeze 6, waar de voeten 

toegerust worden met het evangelie van Salomo, oftewel het evangelie van de oorlogs-oproep, 

wat juist tegen de vrede ingaat. Evangelie zelf betekent jachtsfeest, en voeten zijn in het 

Aramees een pelgrimsfeest, zoals het CUKKAH feest van de trekkende jagerstenten. 

  

Christenen denken vaak dat genade gratis is, een vrije gift, maar in het Grieks betekent 

'charis', wat ze lui in 'genade' vertalen veel meer. Het betekent 'beloning', 'reward', 'betaling', 

dus het is niet zomaar vrij en gratis waar je helemaal niets voor hoeft te doen en wat zomaar 

voor iedereen ter beschikking gesteld is. Charis wordt ook besproken in Romeinen 11, waar 

het eerst gaat over de tijd van Elia waarin er 7000 hun knieen niet voor de Baal, de mannelijke 

superioriteit, het mannelijke meesterschap, hebben gebogen, en dan dat er in de tijd van de 

Romeinen ook zo'n overblijfsel is door 'charis', als een loon. Moederschap en loon hebben dus 

met elkaar te maken. Dit is een jachtsloon, een bounty, in de grondtekst. 

  

Romeinen 12 

  

1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen 

stelt tot een levend, (verhongerd) heilig en Gode welgevallig offer. 

  

20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te 

drinken, want zo te doen zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 

  

Te eten geven is psomizo, wat alleen maar om hele kleine beetjes gaat. Het komt van 

psomiom, wat 'fragment' betekent, en 'beetje'. 'Zo te doen', poieo, betekent : 'voorbereiding 

voor het offerfeest'. De vijand, als vijandelijk vee, wordt uitgehongerd in de grondtekst, voor 

een offerfeest. In het Aramees gaat dit om een religieus ritueel (BADA). 

  

Hoofd, kephale in het Grieks, is een afgehakt vee-hoofd, verbonden aan onthoofding, waartoe 

de vijand bestemd is in dit vers. Ook betekent kephale 'chief', en komt van het woordje 'kapto', 

vastgrijpen, aanvallen, binnenvallen en in bezit nemen. Het houdt in dat de leider van de 

vijand, de territoriale demoon, de baas, de alpha, gevangen wordt genomen. KAPTO betekent 

ook vastbinden. Hier komt het Engelse woord 'CAPTURE' vandaan. 

  

Romeinen 13 



  

10 De liefde, AGAPE, DOWD (David, de WOEDE, arena) is de vervulling der wet, de vee-

indeling, vee-fokkerij, de onderscheiding van vijandelijk vee (ADAM'S paradijselijke 

opdracht).  

  

Hierom moeten wij klaarkomen met het David-probleem, met het David mysterie, en komen 

tot dat wat het verborgen en verzegeld houdt. Liefde moeten we vertalen in WOEDE en 

ARENA volgens deze regel.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. Het David-Salomo Mysterie 

  

Het ingaan van de eeuwige woede, 

Dan hebben we met Elia te maken, 

Die ervoor zorgde dat de olie, een beeld van woede, niet meer op zou raken. 

Elia is een anagram van Lea, één van de aartsmoeders, 

Daarom spreken we over het wiel van Lea, 

Als het ingaan in de eeuwige woede, 

Zoals Zilpa staat voor de eeuwige traan. 

  

Elia zou het hart van de kinderen terugbrengen tot de Moeder. Johannes de Doper, die ook 

wordt aangekondigd als Elia, zou terugkomen om de kinderen terug te brengen tot de 

moederschoot in de grondtekst. Johannes de Doper werd onthoofd als het teken van de hoofd-

besnijdenis, de besnijdenis van het verstand, oftewel de gnosis. Hierdoor ontvangen wij 



goddelijke kennis en komen wij in contact met de moeder. Het mannelijke onbesneden 

verstand kan niet tot haar komen. 

  

In het OT was het Simson die de hoofd-besnijdenis ontving. Toen de apostelen de gnosis 

ontvingen in het boek Handelingen in de grondtekst verschenen er tongen van vuur op hun 

hoofden, als teken van de hoofd-besnijdenis. Ook wij moeten ons hier ernstig naar 

uitstrekken. Dit is een uitstorting van de eeuwige woede. Dit gebeurt als het zegel van David 

is verbroken. Deze eeuwige woede moet verbonden worden aan eeuwige vrees, de gordijnen 

van Salomo (Shalam, SLM), de EIRENE in het NT, de oorlogs-oproep. De verbinding 

DOWD-SLAMA (David-Salomo) is dus de verbinding WOEDE-VREES, tot het 

terugbrengen tot de moeder schoot en de arena. De VREES wordt gebracht door Bilhah. Zij 

betekent in de worteltekst : vrees, bang maken, alarmeren, paniek, aan het schrikken maken, 

BAHAL. Vrees is het wiel van Bilhah. Leah bracht door het wiel van woede Ruben, zaad, 

MAYIM, voort, die daarna tot Bilhah ging, vrees. De vader was Jakob, maar in de grondtekst 

staat IYSH van Leah, wat 'slaaf van Leah' betekent. Ook Jakob kampte met haat en woede 

naar Leah. 

  

Het pinksterfeest staat dus voor de uitstorting van de eeuwige woede. Het kerstfeest houdt wat 

anders verborgen, namelijk de eeuwige vreze. Oorspronkelijk was het een loon-feest, maar 

men maakte er een genade-feest van om de Vreze te doven. 

  

Hoofdstuk 7. Calvijn 

  

De voorhangsels van Salomo waren een beeld van vrees in de grondtekst lagen van Hooglied. 

Salomo was de koning van wijsheid, waarvan de vreze het begin is, zoals de Spreuken 

zeggen. De vreze is het voorhangsel van de wijsheid in die zin. 

  

In de tempel van Salomo, in het voorste gedeelte bij de ingang, stonden twee bronzen pilaren 

genaamd Boaz en Jachin. In de grondtekst lagen is Boaz een beeld van David, woede, 

oorlogszucht, en Jachin een beeld van Salomo, hardmaken, oprichten, erectie, vrees. Ook was 

er een ander bronzen object, namelijk de bronzen zee, de bronzen YAM, het priesterlijke 

wasvat, als een heenwijzing naar Jezus Christus, JOM. Dit beeld werd gedragen door twaalf 

runderen, als een heenwijzing naar de twaalf discipelen. Het wasvat om de schuld te wassen 

was juist ervoor om de schuld te brengen. 

  

Bedreiging kan ook een vorm van schuld zijn. 

  



WOEDE 

VREES 

SCHULD 

  

Dit was het voorportaal van Salomo's tempel. Zo werd de mens ingewijd. Diep in de esoterie 

is schuld ook weer heel bruikbaar. Daarom zal Jezus Christus herdefinieerd moeten worden. 

  

De CHASMA, de moederschoot, is een tucht-systeem (CHRIO-CHEIRO). 

  

De slaaf Jezus, die de slaaf was van de CHASMA, ging door een aantal processen van 

kastijding heen. In deze dynamieken komen ook weer deze drie objecten terug van woede, 

vrees en schuld. De opstanding en de hemelvaart zijn in de grondtekst verbonden aan de 

oorlogs-oproep. 

  

Het calvinisme aanbidt haar eigen vijf pilaren : 

  

1.     Totale machteloosheid – de mens kan helemaal niets uit zichzelf. 

Dit begint in de gnosis wanneer er over heilige slavernij wordt gesproken. Dit is dus 

de oerleegte. 

  

2.     Uitverkiezing onvoorwaardelijk – God kiest wie gered wordt en wie verloren gaat 

Dit begint in de gnosis wanneer er over heilige gevangenneming wordt gesproken. 

  

3.     Limiet genade – Jezus Christus is alleen voor de uitverkorenen 

In de gnosis is er een heilige scheiding en een bedreigings-schuld. 

  

4.     Instante manipulatie – Jezus Christus laat je dingen doen die je niet tegen kunt 

houden 

In de gnosis is dit de daadwerkelijke slavernij die vanuit de oerleegte, punt 1, op komt 

zetten. 

  

5.     Permanentie – de eeuwige staat van dingen, eens gered altijd gered 



In de gnosis gaat het hier om de eeuwige dynamieken die we binnen moeten gaan : 

eeuwige woede, eeuwige scheiding, eeuwige vrees, eeuwige honger, eeuwige 

slavernij, dus een vereeuwiging van alle voorgaande punten. 

  

Dit is dus de zogenaamde TULIP wet. Calvijn is de grootste naam in de kerkgeschiedenis, 

zoals Paulus dat was in het NT, en David in het OT. Zij waren de centrums. Het was één en 

dezelfde geest : 

DAVID – PAULUS – JOHANNES CALVIJN – JOHN NORMAN (GOR DYNASTIE) 

  

Deze geest heet Etnus, en zijn maatje, die voor Salomo staat, heet : Desis. 

  

Pilaar I is in het gnostische calvinisme de VREES-pilaar, Salomo, Jachin. 

Pilaar IV is de WOEDE-pilaar, David, Boaz 

Pilaar II is de SCHULD-pilaar, Jezus, de bronzen zee 

  

Woede en Vrees zijn beiden bewakers van de gnosis, als David en Salomo, twee slangen van 

het paradijs. Wij moeten klaarkomen met dit mysterie, in de theologische wiskunde, om zo 

Etnus en Desis te kunnen verslaan. Desis staat net onder Etnus. De strijd tegen Etnus zal een 

nieuw tijdperk zijn. Etnus kan verschijnen als een ratelslang. De strijd tegen Sepra zal 

overvloeien in de strijd tegen Etnus. Etnus is woest nu, want hij heeft zich altijd verborgen 

gehouden achter Sepra, maar zijn schuilplaats is nu ontdekt. Dit is de grote Davids-demoon, 

de ratelslang, die uit zijn nest is gejaagd nu. Deze ratelslang kan heel lang worden, en kan 

vuur en gif spuwen. Deze ratelslang kan ogen verblinden, en blind houden met zijn gif. Deze 

ratelslang kan verlammen en kan mensen in bezit nemen om ze daarna op te richten in zijn 

leger als zombies. 

  

Ook kan deze geest als een levensgrote haai verschijnen, en als een vliegende haai. 

  

Hoofdstuk 8. De IYSH-Initiatie En Het Mysterie Van De Zoon Van God 

  

Als we de Jezus Christus code bekijken, dan zien we dat het een golf-patroon is wat er 

verborgen gehouden wordt. Het is de relatie tussen de slaaf en de moederschoot. Jezus, het 

Griekse Iesous, is een corruptie van het Hebreeuwse woord IYSH, slaaf, en Christus is een 



corruptie van het woord CHASMA, de moederschoot, wat ook de wortel van Christus is. 

IYSH en CHASMA zijn dus twee verschillende dingen die door Jezus Christus verborgen 

worden gehouden en aan elkaar worden geplakt alsof het hetzelfde zou zijn. Jezus, IYSH, 

slaaf en Christus, CHASMA, moederschoot, moeten dus van elkaar gescheiden worden, en 

het golf-patroon hiervan, de wisselwerking, moet ontmaskerd worden. Dit is een zeer 

belangrijk om zo met het hele Jezus Christus mysterie klaar te komen. Ook zien we hoe de 

oerjagerin afrekent met het offervarken, de SUS, die in het Romeinse rijk werd gelegaliseerd 

als IE'SUS, JE'SUS, oftewel : 'het varken, beest, uit de aarde'. Dit beest moest aanbeden 

worden. Dingen werden dus omgedraaid. In het OT was de IYSH, de slaaf, een woord wat 

werd gebruikt voor de aartsvaders. Ook Adam was de IYSH, de slaaf, van Eva. In de 

vertalingen werd dit weggelaten, want dit zou de patriarchie aantasten. Het Jezus woord werd 

gebruikt om dit alles af te dekken, en om te leiden tot de Vader. 

  

De Chasma staat dan voor de DUIZEN, de moederschoot van de planeet VAR, het 

tegenovergestelde van de patriarchie. De DUIZEN mag dan bekend staan als wreed, maar dat 

is de enige manier om de patriarchie te breken. Er is heilige wreedheid. Dit is de enige manier 

om met de parasieten van genade af te rekenen. 

  

Met David is precies hetzelfde aan de hand. Er wordt een golf-beweging verborgen gehouden 

van de slaaf en de moedervoeten. Wij moeten gevoelig worden voor dit patroon, en zo het 

David-zegel verbreken. 

  

Alle misvertalingen en corrupties van de oudere grondteksten hebben het christendom 

opgericht, als een monsterlijk geloof. 

  

Genesis 4 

  

1 De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn; en 

zij zeide: Ik heb met des HEREN hulp een IYSH (slaaf, vechtslaaf) verkregen. 

  

In de grondtekst lagen van het OT wordt het duidelijk dat als er een jongetje was geboren, dan 

werd het een IYSH genoemd van de moeder, een slaaf of vechtslaaf. Dit werd gedaan om de 

jongen eraan te herinneren dat hij verbonden moest blijven aan de moederschoot, als een 

archetype. Dit principe komen we ook tegen in de boeken van Var.  

  



Zowel in de Var boeken als in de grondtekst lagen van het OT moest de slaaf van de moeder 

later overgedragen worden aan een vrouw : 

  

Genesis 2 

  

24 Daarom zal een IYSH (slaaf) zijn moeder verlaten en een vrouw aanhangen, en zij zullen 

tot één vlees zijn. 

  

Verlaten kan ook negeren betekenen en voortgaande slavernij, maar dan op een andere 

manier, zodat het meer gedeelde slavernij is. 

  

BASAR wordt vertaald als vlees, maar is veel meer. Het is ook het evangelie, de prediking 

van het goede nieuws, wat in het Grieks dus de runderjacht is, of de jacht en het daarbij 

horende feest. Letterlijk staat er dan : “en zij zullen samen op jacht gaan.” 

  

In het Aramees is 'verlaten' ook : 'toegeven', 'belijden'. De IYSH, slaaf, geeft toe aan de 

moeder, en er komt zo een vrouw bij. Ook kan het in het Aramees gewoon over de moeder 

gaan, waaraan de IYSH zich uiteindelijk onderwerpt, zodat zij samen op jacht kunnen gaan. 

De moeder is dan ook 'de vrouw' die hij aanhangt in de zin dat vrouw ATA is in het Aramees, 

wat in de oertaal “moeder” betekent. Ook gaat het in het Aramees over een scheiding. Veel 

Westerse vertalingen zeggen : “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten”, maar in 

het Aramees gaat het over de bron, de oorsprong (de moederschoot) en de basis, de moeder 

(de moedervoeten). 

  

BASAR is in het Aramees 'penis'. “Zij zullen tot één vlees zijn' is in het Aramees iets heel 

anders. “Zijn” is “een markering aanbrengen”, en “één” is in de Hebreeuwse worteltekst 

“scherp”. Er wordt dus een piercing aangebracht in de penis, of dit gaat gewoon over de 

besnijdenis. Het was heel normaal dat vrouwen hun kinderen besneden, niet alleen vanwege 

religieuze overtuiging, maar ook vanwege hygiene. Er werd dus een merkteken gemaakt op de 

IYSH, om hem aan de vrouw te verbinden, wat dus ook gewoon een neksieraad kon zijn, of 

een halscollar, om zo de overdracht vast te leggen in een uiterlijk teken. Besnijdenis was in 

die zin een teken van slavernij, van verbintenis met de moederschoot. Besnijdenis ging niet 

alleen om de besnijdenis van de penis, maar ook om besnijdenis van het hoofd, wat werd 

uitgebeeld door een neksieraad of een halsketen.  

  



Zoals Adam en Eva stammen waren in de grondtekst, zo kan dit ook op Jezus Christus van 

toepassing zijn, juist ook omdat archetypes zich voor zulke flexibiliteit lenen. IYSH SUS 

CHASMA kan voor drie stammen staan : 

  

IYSH – slaven 

SUS – vee (varkens) 

CHASMA – amazones 

  

CHASMA staat voor een fokkerij, van zowel slaven als vee (CHRIO-CHEIRO) 

  

De IYSH is dus een vechtslaaf, en daarom staat er dat wij als Iesous, Jezus moeten worden, 

als de IYSH, want Jezus is een corrupt woord om dit af te dekken. De IYSH is dus een 

archetype voor de vechtslaaf. Deze moet dus gescheiden worden van de CHASMA, de 

moederschoot. Jezus moet dus gescheiden worden van Christus. Het mes moet er doorheen. 

Met de bijl of tomahawk wordt er op deze eenheid ingeslagen totdat het twee delen zijn : de 

slaaf en de moederschoot. Dit is dus een stuk theologische scheikunde. Verschrikkelijke 

horror-taferelen spelen zich af wanneer Jezus Christus als één geheel wordt gezien. Dit vormt 

siamese tweelingen, wat verschrikkelijke gevolgen heeft. Het veroorzaakt onpeilbaar trauma. 

  

Matteus 1 

  

21 Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam IYSH, de vechtslaaf (Iesous, Jezus) geven. 

Want hij is het, die het volk zal redden van HAMARTIA, Grieks : het missen van het 

merkteken, het missen van slavernij. 

  

Dit betekent dus dat de vechtslaaf het volk terug zal brengen tot heilige slavernij. 

  

IYSH werd geboren in Betlehem, Bethleem in het Grieks, van het Hebreeuwse Beyth-

Lechem. Beyth komt van Bayith, wat onderwereld en gevangenschap betekent, kooi, kennel, 

een beeld van de vagina. Ook betekent het : hol van wilde dieren en heilige tent. Dit komt van 

Banah, een woord gebruikt voor matriarchie, van moeders en hulp-voedsters. Lechem komt 

van Lacham : vechten, oorlog, arena. De vechtslaaf werd dus geboren in de arena, in 

gevangenschap, waar Bethlehem in de worteltekst lagen voor staat. Dit was dus een geboorte 

in de onderwereld. 



  

Openbaring 1 

  

5 en van de IYSH “van de” CHASMA (vechtslaaf van de moederschoot ; Jezus van de 

Christus), de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der 

aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit HAMARTIA, slavernij-loosheid, verlost heeft door 

AIMA, bloedvergiet. 

  

'Eerstgeborene der doden' is in het Grieks : “de hoogste rang van de zwakken”. De getrouwe 

getuige is een slaver zelf, als vechtslaaf, “een slaaf om slaven te maken”. Dit is dus een 

slaven-overste onder de slaven.  

  

“Overste van de koningen der aarde” is in het Grieks : “archon” van de “basileus”, “overste 

van de oversten”. De basileus is in de wortels de “voet”. Weer is dus de voet het teken van 

heerschappij. In het Hebreeuws is dit “van de onderwereld.” 

  

Er zijn dus verschillende 'IYSH'. Er zijn rangen als vechtslaaf. De KYRIOS IYSH, de 

zogenaamde “Heere Jezus”, is een hogere rang, wat komt van KUROS, superioriteit. De 

KYRIOS IYSH is in het Grieks een “bezitter”, een slaaf die dus zelf ook meester is, die 

controle heeft over een persoon. Maar ook een KYRIOS IYSH is onderworpen aan de 

CHASMA, de moeder schoot. 

  

I Johannes 4 

  

15 Al wie belijdt, dat IYSH, de vechtslaaf (Jezus) de Zoon van de CHASMA, de moeder 

(God) is – CHASMA (God) blijft in hem en hij in CHASMA (God). 

  

Belijden is ook feestvieren. De vechtslaaf is dus de zoon van de moeder schoot, en dit is wat 

de ware gelovigen vieren. Nu zien we ook waarom er zo op gehamerd wordt : “Jezus is de 

Zoon van God”. Dit probeert namelijk iets verborgen te houden. Alleen vechtslaven kunnen 

tot de Moeder komen. Daarom is de IYSH-initiatie de sleutel.  

  



2 Hieraan onderkent gij de pneuma (gnosis) van de CHASMA (moederschoot, God) : iedere 

gnosis, die belijdt, dat de IYSH van de CHASMA (Jezus Christus) in het vlees gekomen is, is 

uit de CHASMA. 

  

In het vlees is in de grondtalen : “BASAR”, de gezamelijke jacht, het op jacht gaan met de 

vrouw of moeder. De IYSH moet dus met de CHASMA op jacht gaan. Ook gaat het zoals we 

zagen om een merkteken, een neksieraad of keten, of een ander teken, zoals een piercing, of 

gewoon de besnijdenis. De IYSH moet samen met de moeder het jachtsfeest vieren of het 

overwinningsfeest (het goede nieuws, het evangelie), als een teken dat de IYSH uit de 

CHASMA is gekomen. Heel logisch dus, en dit wordt juist verborgen door alle paswoord-

interrogaties in de kerk waar men wil dat je belijdt dat “Jezus in het vlees is gekomen.” Daar 

gaat het dus helemaal niet om, maar zulke spelletjes spelen de stadse materialisten dus, om te 

kunnen ontkomen aan de gnosis. 

  

3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, 

waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 

  

Hier gaat het dus om de anti-chasma die niet belijdt dat de IYSH een slaaf is van de moeder 

schoot. De anti-chasma is namelijk de patriarchie die vrouwen onderdrukt en de man aanbidt. 

  

Hebreeen 10 

  

19 Daar wij dan, jagers, volle dapperheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, van 

slavernij en bloed-offers door AIMA, het bloedvergieten als IYSH, vechtslaaf, zijnde. 

  

Dit vers is belangrijk. Toen de worteltekst, grondtekst en gnosis-context van dit vers aan de 

orde kwam begonnen er katten te janken in de onderwereld, en kregen de toehoorders 

kippenvel. Er knapte iets in de andere wereld, en iedereen was direct in een andere frequentie. 

De toon was ineens anders. 

  

10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van 

Jezus Christus. 

  

Weer gaat het om BASAR van de IYSH van de CHASMA. 



BASAR : 

·        merkteken 

·        neksieraad, keten 

·        piercing 

·        besnijdenis 

Wij moeten ernstig streven naar het merkteken van de vechtslaaf. 

  

11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die 

nimmer de zonden kunnen wegnemen; 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te 

hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 13 voorts afwachtende, 

totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 14 Want door één 

offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.  

15 En ook de pneuma, gnosis, geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat hij gezegd had:  

Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen,  

zegt de Here:  

Ik zal mijn wetten in hun harten leggen,  

en die ook in hun verstand schrijven. 

  

Het eenmalige offer waar ze het altijd over hebben in de kerk is in het Hebreeuws iets heel 

anders. “Eén” is in de Hebreeuwse worteltekst “scherp”. Er wordt dus een piercing 

aangebracht in de IYSH, een merkteken, en in Genesis 2: 24 gebeurde dat in de penis, 

BASRA. Hiermee wordt de IYSH verbonden aan de Wet van de CHASMA. De gespleten top 

van de BASRA stelt namelijk de wet voor en de bloedgas-longen. 

  

Het boek Spreuken was geschreven voor IYSH, vechtslaven, om YADA te ontvangen, 

doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, 

letterlijk : sieraden voor het 'mannelijke' geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke 

verlamdheid (in het boek Iob zijn sieraden wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, 

promoties). In het boek Spreuken wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of 

inprinten van het testament, PUQDAN, PUQDANA. 

  

Iyowb zag dat de URIM op de top is van de heilige BASRA. Zo is dus ook het paradijselijke 

lichaam. De visioenen door de URIM op het mannelijke geslachtsdeel zal de wapenrusting en 

de jachtrusting, en het juk (teugels), en de nieren (zetel van gevoel) naar een hoger level van 

dogma brengen. De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke lichaam van de 



onderwereld vormen moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de URIM, de ogen die op 

hen geplaatst zijn om visioenen voort te brengen. Deze uitrustingen bestaan ook uit ringen en 

piercings (juwelen) – KELIY. Dit is weggelegd voor de IYSH, waardoor de kerk zich als een 

halve gek ging blindstaren op Jezus, om zo de waarheid over de IYSH verborgen te houden. 

  

Ook de uitstorting van de heilige tongen van vuur op de hoofden van de jagers in het boek 

Handeling was hiervan een beeld, en ook de doornenkroon, wat scalpering is in de 

worteltekst, en wat ook wijst op de besnijdenis als een beeld. 

  

De Heilige Vrees is in de grondteksten de hoogste kennis (Spreuken 1 : 7), en niet alleen maar 

het begin van kennis. Dan staat er dat we ons moeten uitstrekken om de wet (Tohrah) van de 

afscheiding te ontvangen als ketenen (ANAQ) om de hals, wat in de grondtekst betekent de 

rijdster op beesten, leider van vele leiders, machtige koningin. Als eerste moest de IYSH 

Hebron veroveren om het beloofde land in te kunnen. Hebron betekent necromantie, 

terugwijzende op de slang, en wat in het NT eirene is, wat vaak in vrede wordt vertaald, maar 

wat een oorlogs-oproep is. Dit is verbonden aan Salomo. De kinderen van ANAQ, de 

halsketenen, waren daar. Hebron was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan, plaats van 

afscheiding, waar de farao woonde ten tijde van de Exodus. Zoan behoorde tot Mitsrayim, 

Egypte, wat 'ketenen' betekent in de diepte, en siege, belegering (hemel). Zoan is Tanis in het 

Grieks, wat de hoofdstad van de Shepherd Dynasty is. 

  

Hier woonden de kinderen van ANAQ, de kinderen van de halsketenen. Dit worden sieraden 

van tucht genoemd in Spreuken 1, CHEN. Dit komt van het woord CHANAH, wat siege 

betekent, en doen neerbuigen, om het volk in de goddelijke verlamdheid te houden, en de 

goddelijke verhongering (vasten). Dit hele idee bevestigt ook de bescherming tegen het 

groeien van de voorhuid door vleselijke inmeng. Dat is ook wat CHANAH betekent : 

verwerping. Daarom is CHEN, ANAQ, de halsketenen, een blijvende besnijdenis. 

  

De MSY IYSH is de diepte van het woord Mozes, en veel accurater voor de persoon van 

Mozes, als zijnde zwakheid, verhongering. De MSY IYSH moest het volk hier naartoe leiden, 

naar de honger in de wildernis om het volk zwak te maken, leeg te maken, zodat het de 

openbaringen van de Moeder kon ontvangen. Dit was ook om het volk te testen en te ziften. 

De MSY IYSH is het pad door de wildernis, ook voor DOWD als een MSY IYSH. In Psalm 6 

wordt MSY besproken als het proces om tot TESWI, te leiden, de voeten van Moeder God, 

Haar fundament, ook als een bed. DOWD maakt Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot 

zwakheid komt. MSY moest YAM, JOM, de zee, verslaan, scheiden, door zijn YAD op te 

heffen, door de erectie van zijn penis. Dit is een proces van DOWD. In Exodus 34 : 4 nam de 

MSY IYSH de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. De wetten werden dus in zijn YAD 

gegraveerd. Zo werd de MSY IYSH voorbereid om in Exodus 35 : 29 door zijn YAD offers te 

brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH besproken, de YAD-piercing als de 

YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door de Moeder. Dit is het teken van de IYSH 



wat zo slap in het eenmalige offer van Jezus wordt vertaald. Ook Mozes is een stam, van 

heersende vechtslaven, de MSY IYSH, die ook hogere rangen zijn. 

  

De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus 

allemaal om het contact met de Moeder te herstellen, en om de YAD te herstellen als een 

boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. 

Weer zien we het belang waarom DOWD als MSY IYSH doorstoken moest worden in het 

OT, en de doorstekingen van Jezus wijzen daar op terug. Het is niet genoeg om alleen maar 

besneden te worden. We moeten ook gepierced worden door de Moeder. Het teken van de 

IYSH gaat dus diep. 

  

DOWD was beschreven als een Messias, een MSY IYSH, maar ook Saul werd beschreven als 

een Messias, maar die viel later af, zodat we te maken hebben met een gevallen Messias. 

Messiassen kunnen dus afvallen, en er zijn valse Messiassen, zoals in het geval van Jezus. 

Jezus is gewoon één van de Messiassen in een rijtje Messiassen waarnaar het volk gebedeld 

had. Het volk wilde een Messias. 

  

DOWD versloeg een aantal volkeren als MSY IYSH, wat te maken had met YAD en 

TEQAN, het erecte geslachtsdeel. De Moabieten zagen mayim, sperma, rood worden als 

bloed. Daarna werden ze verslagen door de IYSH stammen. Dit gebeurt ook in Openbaring : 

de wateren, MAYIM, het sperma, zal bloed worden. Het bloed van de vijand is het zaad. 

DOWD als MSY IYSH versloeg de vijand, en kwam zo tot de Moeder. Wij moeten de vijand 

verslaan om zo tot de Moeder te komen. In die zin is DOWD als een MSY IYSH, een hoge 

rang vechtslaaf, als een voorbeeld. Wij moeten deze gnosis voor onszelf gebruiken, en zo zelf 

verantwoordelijk worden. In die zin slachten wij de vijand af door de YAD/ TEQAN, brengen 

wij God een boodschap. Dit is dus door het bloed van de vijand die DOWD slachtte door de 

gnosis. Dat is wat AIMA inhoudt, de ADAMAH, de grond van het paradijs. Het zaad wat in 

bloed verandert, oftewel het bloed wat tot zaad wordt, is het teken van de overwinning over 

Moab, hebzucht (II Koningen 3 : 22). DOWD is dus een archetype van een MSY IYSH. 

  

DOWD overwon de Filistijnen door zijn YAD in I Kronieken 14 : 10, als de uitstorting van 

mayim/ zaad, in Baalperazim, als een grote vernietiging van hun beelden. Het was een MSY 

IYSH beeldenstorm. Baalperazim betekent Heer van het Voortbreken. 

  

I Kronieken 19 : 12 – YAD om hel te geven, als een gebed van DOWD. 

  

De Levieten waren de slagers in dienst van DOWD in de grondtekst van II Kronieken 23 : 18. 

DOWD wijdde zichzelf toe aan de YAD van God in Psalm 21 : 8. Belangrijk was het dus om 



tot de TEQAN te komen, de oprijzing van de YAD. Dit proces is ook wat de Jezus- Heilige 

Geest – verhalen verborgen hielden. Jezus stierf, raakte in de verlamdheid, YAD, en stond 

vandaaruit op in de TEQAN, als de opgestane Baal. Nu moeten wij dit dus allemaal 

terugvoeren tot DOWD, om dit in de juiste context te krijgen. Zoals we zagen probeerde Jezus 

te veel de oorlog uit te doven, en dat kwam de Illuminati goed van pas. DOWD leert ons weer 

oorlog te voeren in het goddelijke. In het OT is de YAD-TEQAN het evangelie, en DOWD-

MSY is hiertoe de weg. Als wij de TEQAN binnen gaan worden wij door Levitische init iaties 

in de hierarchie van DOWD gebracht. Die hierarchie is nodig om over de vijand te heersen. 

DOWD is het pad van overwinning, tot de Moeder. Dit is geen werelds pad van overwinning, 

maar het MSY-pad, door de wildernis van zwakheid en uithongering. Alleen hierin zal de 

TEQAN plaats kunnen vinden, de goddelijke erectie. Dit is dus ons lichaam wat tot een 

wapenrusting wordt. 

  

DOWD wijst op de moederschoot van God. Door het MSY pad mogen wij tot Haar komen, 

tot verdere initiatie als IYSH. 

  

DOWD stond op en overwon door de TEQAN, om zo het pad vrij te maken tot de Moeder. 

Hierdoor worden wij dus niet gered. Het enige wat zal moeten gebeuren is dat we de gnosis 

ontvangen omtrent deze dingen, om af te dalen in de duisternis van God, en verlichting te 

vergeten. 

  

De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, DOWD, de 

Bloed-Vergieter.  

  

Openbaring 1 

  

5 en van de IYSH “van de” CHASMA (vechtslaaf van de moederschoot ; Jezus van de 

Christus), de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der 

aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit HAMARTIA, slavernij-loosheid, verlost heeft door 

AIMA, bloedvergiet, DOWD. 

  

De TEQAN is de heilige verbinding tussen DOWD en Adam, de dronkenschap van het bloed 

van de vijand. Het bloed van de vijand moet afgenomen worden, anders is de vijand nog 

steeds in volle kracht en gevaarlijk, heersende over ons. Dit is een oorlog. Ons verstand moet 

veilig zijn tegen ingeving van de vijand door het bloed van de vijand, door de dronkenschap. 

Deze dronkenschap is mind-altering, zoals de drugs-bomen in het paradijs. Dit is hoe een 

erectie werkt : Bloed wordt in het geslachtsorgaan gepompt. Het is het bloed van de vijand. 



  

De TEQAN is een machtige brug tot het paradijs, en in Adamah leidt het tot de diepte, tot de 

Adam, de dronkenschap van het bloed van de vijand. 

  

De piercings waren initiatie-tekens op de berg van de Moeder. Berg betekent “hierarchie”, 

“stelsel van rangen”. In de Var boeken worden vechtslaven vaak onderscheiden door de 

kralen en veren die ze dragen. 

  

DOWD (David) is dus het bloedvergiet wat veroorzaakt wordt door de IYSH, de vechtslaaf 

(Jezus), en waardoor hij de overwinning behaald. De CHASMA is meer vaginaal, waar in het 

OT de CHECED is opgesteld als de eeuwige tucht, als een beeld voor de eeuwigheden die wij 

binnen moeten gaan, als een beeld van de aars, die meer verbonden is aan DOWD, de woede, 

de oorlogszucht. DOWD heeft dus ook naast de vierde pilaar van het gnostische calvinisme te 

maken met de vijfde pilaar, de permanentie, de eeuwigheden. Dit is de CHECED. De anus 

heeft in het lichaam te maken met oorlog. 

  

Lucas 1 

  

31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam IYSH 

(vechtslaaf) geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de 

Here God zal Hem de troon van zijn vader DOWD geven, 33 en Hij zal als koning over het 

huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 

  

DOWD is verbonden aan de vereeuwiging, de vijfde TULIP-pilaar. DOWD is een hogere 

rang van de IYSH, de DOWD IYSH.  

  

Jeremia 33 

  

15 In die dagen en te dien tijde zal Ik aan DOWD een Spruit der gerechtigheid doen 

ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen.  

  

Jeremia 30 



  

9 maar zij zullen de HERE, hun God, dienen en DOWD, de koning (in het Grieks : basileus, 

voet), die Ik hun verwekken zal.  

  

Jeremia 23 

  

5 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan DOWD een rechtvaardige 

Spruit zal verwekken; die zal als koning (basileus, voet) regeren en verstandig handelen, die 

zal recht en gerechtigheid doen in het land.  
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Hoofdstuk 1. De TAGA Vervangt David 

  

  

In DOWD is de IYSH een bloedvergieter. 

  

In Levitische zin was dit de Iereus Christos in de Septuagint, het Griekse OT. Dit wordt vaak 

vertaald als 'gezalfde priester', maar 'iereus' is in het Grieks een slager, wat ook weer 

terugkomt in de tekst van Leviticus 4. De Iereus is een slager, een ritueel bloedvergieter. Zelfs 

Jeruzalem Ierous- Salam was hierop gebaseerd. Ierous komt van YERUWSH in het 

Hebreeuws, wat komt van YARAH, bloedsprenkeling, en boogschutter. SALAM is 

verbonden aan Salomo, de vreze en de oorlogs-oproep. De polis is in het Grieks een arena, 

een oorlogsveld. 

  

Later werd het Iesous Christos, en Ie-sus, als IYSH-SUS, wat betekent vechtslaaf van het 

varken, van Rome dus. Zo ontstond de tot slaaf gemaakte consument voor de nieuwe wereld 

orde in het Romeinse rijk. De mens werd gebonden aan schuld-genade, en raakte zo verlamd. 

SALAM, Salomo, is een tuchtsysteem en loonsysteem voor de slager. Daarom is het 

belangrijk terug te keren tot IYSH, voor het overwinnen van SUS, en dan te komen tot 



IEREUS-SALAM. Deze stad is van 'goud', chrysion, wat komt van 'cheiro', tuchtsysteem, en 

van 'chasma', moederschoot. 

  

Galaten 4 

  

26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. 27 Want er staat geschreven:  

Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want 

talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft. 

Onvruchtbare = EREMOS = de wildernis. 

Het hemelse Jeruzalem is geen stad, maar een wildernis. 

  

Op de planeet Var worden vechtslaven, IYSH, vergeleken met kemphanen, en ook zo 

genoemd. Het woord hiervoor is VULA. 

Het woord voor slager in de oertaal is TAGA. 

VULA komt dus in de plaats van IYSH, Jezus. 

TAGA komt in de plaats van DOWD, David, en dus in de plaats van IEREUS, oftewel in de 

plaats van AIMA, de bloedvergieter. De TAGA-VULA is een hoge rang van vechtslaaf. 

  

TAGA-SALAM is dus het nieuwe Jeruzalem. 

  

Het is een slagers-arena. 

“Ik zag hen met hun messen. Het waren een soort sikkels verbonden met normale rechte 

messen. Het waren dubbele messen, met één handvat, een krom mes, en een soort pin die 

rechtstond. Met deze messen vergaarden zij gnosis.” 

  

In het Aramees in Openbaring zijn het eerste en tweede paard van het eerste en tweede zegel : 

het zilveren paard en het gouden paard. 

In het zesde zegel verandert de maan in bloed. Maan is SAHRA in het Aramees, wat ook 

'zilver' betekent. In het Aramees verandert het zilver in bloed, de maan vergiet bloed, als een 

beeld van het sikkel-mes. 



De zon, in het Aramees ook : het goud, veranderd in duisternis, haar en veren. Goud is in de 

Griekse worteltekst : de moederschoot. 

  

Openbaring 6 

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een 

tweede, een rossig (Aramees : gouden – vagina in Griekse worteltekst) paard, kwam, en hem, 

die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden 

slachten, en hem werd een groot mes, sikkel-mes, slachter gegeven.  

2 En ik zag, en zie, een wit (Aramees : zilveren = maan, beeld van sikkel-mes) paard, en die 

erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om 

te overwinnen. 

“De vrede van de aarde wegnemen” is in het Grieks : 

vrede, eirene, doden-orakel, necromantie, nachas in het Hebreeuws, wat ook “opvoeding” 

betekent. 

Eirene, nachas (als een beeld van Salomo), wordt “weggenomen”, lambano, wat “gevangen 

door de jacht” betekent, “uitverkozen” en “geplunderd”. De nakas, het paradijselijke 

slangenras, de “nakers”, “de dochters der mensen”, worden door het gouden paard, de 

moederschoot, overwonnen, als een trofee gemaakt. Dan wordt het sikkel-mes, het zilveren 

paard, gegeven. SARA komt dus weer opzetten, juist om de opvoeding te brengen. En zij 

voedt op tot de oorlog, tot de arena.  

De TAGA die in de plaats van David komt veroorzaakt een muur in de linkerkant van het 

hoofd. Achter die muur aan de linkerkant komen die demonen dan terecht, terwijl de 

rechterkant van de muur vrij is gekomen. De demonen kunnen gezien worden als lange 

sprinkhaan-achtige roofparasieten met een zonneschijf op hun hoofd tussen twee hoorns. Dit 

zijn Egyptische demonen. Dit was een belangrijke hoofdbedekking die de Egyptische goden 

droegen. De gouden schijf in het Grieks, chrysion, staat voor de vagina in de worteltekst, en 

de twee hoorns stellen twee penissen voor. Goud is een beeld van de moederschoot wat als 

een zegel verbroken moet worden. Het goud zal veranderen in duisternis, haar en veren. De 

zonneschijf moet verbroken worden, want het is een zegel op de moederschoot. Deze 

zonneschijf houdt de macht van Jezus en David hoog. Ook de gouden ark moet verbroken 

worden, zodat kra, het loon van de gnosis, kan stromen.  

  

Goud is een verwarrende energie, die alles misvertaalt, en mensen opsluit in cirkeltjes. 

Daarom wordt er ook over 'het goud der dwazen' gesproken. Het goud geeft valse beloftes, en 

dat maakt dat zoveel mensen in goud geinteresseerd zijn. 

  

Het was de creatie van GoD, van GouD, van GeLD, GoLD, GoLiaD, om zo de Slager, 

TAGA, af te dekken.  



  

Je kon alleen nog maar orthodox denken. Dit werd geimplanteerd in de linker hersenhelft, als 

een alien, die ook in een cobra kon veranderen. Deze moest de mens bewaken tegen 

ontsnapping. Je kon alleen maar in letterlijkheden denken. Dit veroorzaakte allemaal drama. 

TAGA richt nu een muur op, om afgezonderd te worden van deze demonen. Vanachter die 

muur, aan de rechterkant in het hoofd, kunnen we deze demonen verder analyseren en 

bestrijden. Zij zijn alreeds gevangen genomen. Zij zijn alreeds afgezonderd in kooien. 

  

De moeder zal ons niet vetmesten, maar uithongeren, het heilige vasten, de heilige honger, om 

tot de leegte te kunnen komen, het heilige jachtmaal. Alleen door de honger, en door de 

leegte, komen wij tot deze plaats. Vet staat gelijk aan rijk (Salomo, voorspoed), en zij kunnen 

geen deelhebben aan deze wereld. De illuminati, MK-Ultra, probeert mensen vet te mesten, 

zodat ze de gnosis niet kunnen vinden. 

  

De mannelijke suprematie geest kan alleen overwonnen worden, verbroken worden, door 

uithongering. Alleen in de heilige honger kunnen heilige jachtmaaltijden plaatsvinden. Wij 

moeten het ook niet proberen om vet, opgepoft, en rijk tot de moeder te komen. Haar vuur zal 

ons verteren. 

  

Mensen werden vetgemest door de genade-leer van de overvloed van het vlees en bloed van 

Jezus Christus. Zij werden vet door dit vlees en bloed, en hun ogen werden verblind, hun oren 

verdoofd. Zij kwamen in de westerse illusie, waar de rijken steeds vetter werden, rijker, en de 

armen steeds armer, als een beeld van het koninkrijk van Salomo, voorspoed, oftewel de 

macht DESIS, de wachter van de grote Davids-demoon ETNUS. Ogen en oren werden 

vetgemest om ze zo voor eeuwig te sluiten. De illuminati kon zo eeuwig vet produceren voor 

een kannibalen-markt, om zo voor eeuwig van geld voorzien te zijn voor het gouden oog. Het 

duistere geheim van de moeder is dat zij hen vetmest. In deze vetmesting proberen zij zoveel 

mogelijk anderen mee te sleuren. De illuminati is alreeds fokvee van de moeder. 

  

Alleen door de verhongering is er een ontsnapping hieruit. De moeder verhongert hen 

waarvoor nog steeds hoop is. Zo zijn zij veilig tegen de programmeringen van de illuminati en 

MK-Ultra. 

  

Haar tenten zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Wij komen door vele voorhangsels, door 

vele tenten, tot haar. Het woord 'yareta, areta,' wordt hiervoor gebruikt in het Aramees. Dit 

betekent in het Hebreeuws in de wortel tekst 'vrees, trillen van angst.' Alleen de 

uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke 

suprematie meer vertonen. In de Vreze van de Gnosis komen zij tot haar, door haar tenten en 

voorhangsels. Nu, is dit een makkelijke weg ? Nee, totaal niet. Het tegenovergestelde. Het 



kost alles. Yareta, Areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de voorhangsels 

betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen angst, maar ook woede, jaloersheid en verdriet. 

De tenten en voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. Zij staat dus voor de 

grote pilaren van TULIP, van het calvinisme. Ook wekt dit lawaai op, de verbale protestering 

naar deze dingen. Het is een gevecht met de moeder, waarin zij ons breekt, totdat zij ons heeft 

overwonnen en geen gevaar meer voor haar zijn. Er zal afgerekend worden met elk illuminati-

implantaat in ons, wat gemaakt was om haar uit te doven en te onderwerpen. Zij is een wild 

beest. 

  

Wij moeten niet raar opkijken wanneer 'Areta' tot ons komt. Wij naderen tot de grote moeder 

door 'Areta', haar tenten en voorhangsels, door de huiden van de beesten die zij heeft 

verslagen, en die daar hangen om ons te testen, uit te dagen en te breken. 'Areta' is haar 

wachters, die niet zullen rusten totdat zij ons hebben gebroken. De uithongering wekt hun 

oorlogsgejoel op, en zij zullen niet rusten totdat zij hebben overwonnen, en ons hebben 

onderworpen. 

  

Vaak is het niet eens zo dat de vijand tegen ons strijd, maar de moeder zelf. Wel is het zo dat 

de moeder soms onze vijanden als voorwerpen gebruikt. 

  

Dit waren schatten geroofd door Salomo, de grote vorst van vrede, met zijn twaalf officieren 

en twaalfduizend ruiters, als een beeld van de Babylonische Zodiak, die zich ook in de twaalf 

discipelen manifesteerden. Salomo betekent ook voorspoed. De tempel van Salomo kwam 

centraal te staan in de vrijmetselarij. Salomo was het boegbeeld van rijkdom, de god van geld. 

  

Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van 

uithongering. In Leviticus 9 komt het overwinnings-gejoel voort uit de uithongering, waar het 

reukofferaltaar een beeld van is. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het 

reukofferaltaar, door het vee uit te hongeren. Dit gaat allemaal over het OT spreken in tongen. 

Onze tong komt vrij door de vijandelijke prooi uit te hongeren. Ook is het reukofferaltaar in 

de grondtekst een omheining, een kooi, waarin de uithongering plaatsvindt. Het 

reukofferaltaar is een veefokker. 

  

De slagers komen door de plaats van uithongering, door het gouden reukofferaltaar wat ze 

moeten verbreken, tot de grote moederschoot. Vaak moeten de slagers in zulke kooien 

afgezonderd worden, om door het voorhangsel te kunnen gaan. Het gouden reukoffer stond 

voor dit voorhangsel. Areta leidt ons door deze voorhangsels heen. 

  



Door de misvertaalde code 'het gouden reukofferaltaar', wat in de grondtekst uithongering 

betekent en kooien, komt men tot het voorhangsel. 

  

Dit reukoffer is in de hebreeuwse grondtekst 'qat-aretha'. Zij beeldt het voorhangsel uit, de 

tenten, om tot de grote moeder te komen, tot haar moederschoot, waar geboorte is. 

  

Hoofdstuk 2. De Komst Van De TAGA 

  

ADaN, het paradijs van Adam en Eva, is een beeld van de vagina in het Aramees (DN). 

Dieper in het paradijs ligt Chawila, Chuwl, oftewel Chowla, Gowlah, GLY. Openbaring staat 

gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de opslagplaats van MAYIM, het 

goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, GOWLAH, GLY. 

  

GLY is het geheim van creatie :  

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

  

Genesis 2 

  

10 Er ontsprong in ADaN een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier 

stromen. 11 De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land GOWLAH, 

waar het goud is; 12 en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen 

chrysopraas (onyx). 

  

Goud is in het Grieks ook verbonden aan de vagina. Sinds Chawila, Gowlah, dieper in de 

vagina ligt, is dit de cervix, het diepere vaginale deel wat verbonden is aan de baarmoeder, 

waardoor het zaad, MAYIM, stroomt. In het Aramees staat er niet alleen goud, maar een 

mengsel van goud en zilver. We vinden hier de oorsprong van het zilveren en gouden paard, 

het eerste en tweede zegel. 

  

De PISON die om Gowlah heenligt betekent 'scheiden' en 'verzwakken', en is ook de trots van 

de ruiter. Ook is de PISON de rok van GOWLAH. De PISON functioneert als een bezetter, 

siege, in de Aramese grondtekst. 



  

In het zesde zegel verandert de maan in bloed. Maan is SAHRA in het Aramees, wat ook 

'zilver' betekent. In het Aramees verandert het zilver in bloed, de maan vergiet bloed. Dit is 

hetzelfde als de rivieren die in bloed zullen veranderen, waarvan PISON een beeld is. PISON 

is het eerste, zilveren, zegel, en GOWLAH is het tweede, gouden, zegel. De PISON is het 

wapen van GOWLAH. 

  

De PISON-rivier stroomt helemaal van ADaN, het paradijs van Adam en Eva, tot GOWLAH, 

de cervix. PISON is dus de schede van de vagina. Dit is het eerste paard, het eerste zegel. Dit 

vloeit over in het tweede paard, het tweede zegel, oftewel de cervix, GOWLAH. 

  

Wanneer de derde schaal-engel de inhoud van zijn beker uitgiet in de rivieren en fonteinen, 

'pege', wat betekent afgebroken van elkaar en weer aan elkaar gezet worden (in het 

Hebreeuws: Laban = wit = bakstenen maken), dan wordt het bloed. Als er iets breekt voor de 

eerste keer wordt het wit. Als het breekt voor de tweede keer wordt het rood. Het is als de 

komst van de OT Paarden : Ruwach, de Heilige Geest is het witte (zilveren) paard, en Esh 

(vuur) is het rode (gouden) paard. Ruwach draagt de steen van Jozef, de onyx, wat betekent 

witmaken (de Shoham). ESH draagt de Odem, de bloed steen, de sardissteen, de Steen van 

Ruben, oftewel de Steen van MAYIM. 

  

We zien hierin dus verschillende lagen en grote paradoxen. RUWACH, de Heilige Geest, is 

een wit paard in de grondtekst. De Heilige Geest is dus het eerste zegel. Dit zegel moet 

verbroken worden. De Heilige Geest is een misvertaling, want in het Aramees gaat het over 

duisternis, en in het Grieks gaat het om pneuma, kennis. De gnosis is dus wat eigenlijk wordt 

uitgebeeld door het witte paard. 

  

Al deze entiteiten komen dus vanuit GOWLAH, openbaring. 

  

De onyx steen, SHOHAM EBEN, de witmaker, is in het Aramees KEPA BERYL. KEPA 

betekent juwelen. In de grondtekst zijn juwelen de wapenen van Iyowb. Ook Iyowb 28 gaat 

over GOWLAH : 

  

1 Er zijn wel oorden, waar men het zilver te voorschijn brengt, en plaatsen, waar men het 

goud wast. 

  



Zilver is KECEPH in het Hebreeuws, wat ook witmaken betekent. 

  

De esoterische juwelen en sieraden zijn belangrijk, de innerlijke sieraden wel te verstaan, de 

sieraden van het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iyowb 28 is een plaats, een bron, een 

MOWTSA van de juwelen en sieraden, van het goud en zilver, van het eerste en tweede zegel. 

Deze bron is GOWLAH. De KECEPH, de heilige lusten van de strijd. Een MAQOWM voor 

ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en reiniging. Dit is een plaats om vanuit op te 

rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier een arsenaal. Deze wapenrusting wordt 

gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het 

stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, 

want het is ook een jachtrusting, fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer 

betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en 

getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar 

opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken. Iywob zegt dat al zou zijn tegenstander een boek 

schrijven, hij zou het als een verentooi gebruiken (KLIL, KLILA). Ook worden wij dus eerst 

gevangen genomen en overwonnen door deze wapenrustingen. Ook is het de plaats van 

NECHUWSHAH, van NACHUWSH, rinkelende slavenbellen, en van NACHASH, de wetten 

van de heilige necromantie, van het observeren, en van de uitleg van de esoterische tekenen. 

Dit wordt gewonnen uit EBEN, stenen tabletten, relikwieen, monumenten (bijv. de 

gedenksteen van waar God de Israelieten hielp de Filistijnen te verslaan). Dit alles bevindt 

zich in een hart van vrees. Iywob zegt dat de Vreze des Heeren is de heilige secte des Heeren 

en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN is ook de hagelstenen die een onderdeel 

zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt om een eeuwige plaats te bouwen, tot 

het oprichten van een stam. 

  

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt 

onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig 

Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de 

TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, 

afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. 

Dit heeft dus te maken met het gebied van de THUMMIM, waardoor men binnengaat door de 

URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht 

te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat Iyowb 28 op verschillende plaatsen 

uitbeeldt in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en erfenis betekent. Kinderen werden 

door PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de jongetjes moesten werken. 

De mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke mijnschachten, als een 

groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij beefden, waren 

onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, komt vlees 

voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-vuur, 

braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat 

geleerd is. De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het 

heeft het stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, 

CAPPIYR, zijn de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In 

Yechezqel 1 wordt de troon van God beschreven als van saffieren. 



  

28 : 7 – Het is een pad wat geen roofvogel (AYIT) kent, en geen gier (AYAH, hebzucht) heeft 

gezien. Dit duidt erop dat de windgod, het rijk der vogels, het rijk van de Geest, hier niets 

voor het zeggen heeft. Het licht, en de levenden, hebben hier niets in te brengen, en dat gaan 

we verderop ook weer zien. 

  

: 8 – De leeuwen hebben het niet verwijderd, hebben het niet plat getreden. 

  

: 10 – De YEOR wordt opengebroken, daar waar we allemaal opgesloten werden gehouden, 

tussen de rotsen van God, en zijn oog ziet YEQAR, pompen, wat te maken heeft met de 

pompen waarvan het paradijselijk lichaam was gemaakt, de besneden 'mannelijke' 

geslachtsdelen. 

  

Abbadown en Maveth (heilige verhongering) hebben het gehoord door de OZEN, het oor, het 

horen en gehoorzamen door gebeden (AZAN), voor het ontvangen van goddelijke 

openbaring. Dit gebeurde door SHEMA/ SHAMA, onderscheiding van getijden. 

  

In het Aramees : 

  

Iyowb 28 

  

: 1 – ATAR = Heilige Plaats, als een mijn NEPQA, NPEQ, waar ook hoofdtooien te vinden 

zijn. 

: 2 – PARZLA = Ijzeren instrumenten worden uit de stof gehaald (APHAR). 

  

MAZONA = VLEES = Het onderhouden van gescheiden vrouw en kinderen door de jacht, als 

een vorm van heilige slavernij, als een provider. 

  

Dit is waar Iyowb doorheen ging. De ZUWR (God) had hem de oorlog verklaard. Abbadown 

en Shadday, de twee goddelijke vernietigers, waren op jacht naar hem, en zouden niet rusten 

voordat zij hem naar de TSALMAVETH hadden gesleept. Iyowb werd in hopeloosheid 

ondergedompeld, waarin hij wegzonk tot een heilige verdoemenis, in de bitterheid van zijn 



ziel. God had hem niet vergeven. God had zich afgescheiden van hem, als een heilige 

scheiding. LET WEL : Dit behoorde tot het goddelijke spel wat nodig was om de Leviathan 

tot verbreking te brengen, de gevleugelde, de Geest. Deze rituelen komen ook heel sterk voor 

in Betelgeuse in Orion. Het is een diepe Iyowbitische theologie, als de wet van scheiding, 

TOWRAH. Als wij los willen komen van al die valse Levitische offergeesten waarop de hele 

samenleving is gebaseerd, dan zullen we het Iyowbitische pad op MOETEN gaan. Er is geen 

andere oplossing. Overal om ons heen zijn er valse fokgeesten, en wij zijn het vee. De lucht 

ziet er zwart van. Als wij heilige Levieten zijn geworden, dan moeten wij deze behoudenis in 

vreze en beven bewerken door tot de diepte hiervan te komen door Iyowbitische Levieten te 

worden. 

  

: 5 – Onder haar is de URIM (Nur/ Nura). 

  

: 6 – DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

  

: 8 – De HAYEWTA, de zoomorfische wezens die de troon dragen, de BEHEMAH, wilde 

dieren, hebben deze plaats niet vertreden (Hebreeuws : Ze hebben het niet verwijderd). We 

hebben hier dus te maken met een belangrijke paradijselijke plaats in de onderwereld. 

  

: 9 – Hier worden de drugs van de promoties (HAR, Hebreeuws) gegrepen. Drugs = 

IQQARA, wat ook voet en schoot betekent. Iyowb ging dus in het spel om de Leviathan te 

verslaan door allemaal promoties heen, waardoor hij kwam tot de bittere kruiden en de drugs 

van de moederschoot van de onderwereld. Naakt, maar toch 'bedekt' door de heilige sieraden, 

zijn wapenen. 

  

: 10 – De vuur-rivieren (NAHRA) worden uitgehouwen, worden onderscheiden en verdeeld, 

opengebroken (Hebreeuws). 

  

: 11 – Het occulte, verborgene, TAHPI, TAHPITA, wordt gebracht tot de URIM, de NUHRA, 

NHOR, licht van de ogen, vuur, nachtzicht, de gradaties van duisternis die een beeld vormen. 

  

: 12 – De heilige plaats van de SUKKAL/ SUKKALA, intelligentie, zintuig. 

  



: 13 – Geen sterveling kent of heeft ervaring met/ omgang met/ heeft gezien : GINZA, 

GANZA, GAZZA, de opslagplaats van schatten, de opslagplaats van heilige literatuur. Het 

wordt niet gevonden in het land der levenden/ ongemengden. 

  

: 14 – Wordt niet gekend door de Tehowm (diepte) en Yam (zee). 

  

: 21 – Ook verborgen voor de PARHA, de vogels van de hemel (Geest). 

  

: 22 – Door het oor/ opening van de schoot, hebben Abbadown, Hel en Verhongering SEMA 

gekregen, profetische instructie en gerucht. 

  

: 23 – God (EALAHA) weet en onderwijst de weg, de ordes, van haar rituele slachtplaats 

(DUKKA, DUKKETA). 

  

: 24/ 25 – Hij heeft het gewicht/ de mate van Geest (RUH/ RUHA) bepaald, en schreef 

instructies voor visioenen en profetische liederen. Hij gaf de grenzen aan. 

  

: 28 – Zie, de DEHLETA, secte, vrees, relikwie, van EALAHA is BUYYAN, BUYYANA, 

intelligentie en gedachtenloosheid. 

  

De DUKKA, de heilige rituele slachtplaats wordt hysterisch bewaakt door de URIM en de 

THUMMIM. Toch is de spel-gradatie zo hoog, dat er eigenlijk niets mis kan gaan, en er dus 

veel innerlijke rust is. God draagt Iyowb op om te jagen voor de goddelijke leeuwinnen, 'grote 

vrouwen' (Aramees : URYA, Hebreeuws : LABIY) en haar welpen, het kamp (KEPHIR). Hij 

moest hen MAZONA verschaffen, wat erop duidt dat zij van hem waren gescheiden, maar hij 

was nog steeds aan hen verbonden voor slavendienst. Dit gebeurde in en rondom de 

tempelplaats, de MEOWNAH, de zwarte tempel. Hier komen dus alle verborgen duisternissen 

van het Oude Testament aan hun trekken. De TOWRAH, een opperhoofd van de ZUWR, de 

wet van scheiding, had IYOWB veroordeeld, als een toets-oordeel. Als wij enig contact met 

God willen hebben, dan gaat dat door deze wet, de scheiding van het goddelijke. Ook Jezus 

ging hier doorheen, afgescheiden van God in de donkere nachten van Getsemane en Golgotha. 

Ook Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding. Dit gebeurde in de BAYITH, een 

onderwereld-gevangenis, een opslagplaats (lever). Er is in de onderwereld maar een hele 

dunne lijn tussen huwelijk en scheiding. 

  



Dus in de diepte van de Levitische priesterdienst, in de Iyowbitische levels, is het belangrijk 

om lost te komen van allerlei religieuze romantiek van 'De Geest en de Bruid zeggen kom,' 

want daar winnen we de oorlog niet mee. We moeten het bruiloftsfeest van het Lam loslaten. 

Wij moeten dat opofferen aan God, en het kruis met de daarbij horende scheiding (!) 

aanvaarden. Wij moeten komen tot de duistere OHEL, tent, de MEOWNAH. De scheiding is 

belangrijk om allerlei soort van valse huwelijken met de Leviathan te verbreken. Wij moeten 

de MAZONA-kraal van de heilige scheiding in onze ANAQ, halsketen, daartoe ontvangen. 

Ook kan de MAZONA gezien worden als een extra snoer in de ANAQ. Hierdoor blijven wij 

verbonden met de MEOWNAH, de zwarte tempel waarvoor Iyowb moest jagen. 

  

Ook betekent het stromen van de PISON rondom de GOWLAH “het aanzetten tot smeken” in 

de Aramese grondtekst. De TAGA, de slager, heeft dus GOWLAH als bron. Dit is verbonden 

aan de bloed-steen, de steen en opslagplaats van MAYIM. 

  

In het Aramees-Hebreeuws overwon David Goliath (goud, Gold, God) door de EBEN, de 

tabletten van de Heilige Wet, de tabletten van de GNOSIS, wat als wortel-woord heeft : 

BANAH, het bouwen van een huis, een familie, waarin de MOEDER het gezag krijgt, oftewel 

het herstel van Moeder God. David overwon Goliath door de tempelbouw. Dat is een 

esoterisch iets. In het Aramees trof David Goliath door de EBEN in het oog (BYT, BIT, 

BET). Het oog van Goliath stond voor de zon van de oude wereldorde, maar de strijd was nog 

niet gestreden. Het verhaal van David was slechts apocalyptisch. Het oog van Goliath was 

namelijk Jezus, oftewel JOM, de zonnegodin, de klagende ster Venus.  

  

In de grondteksten wordt de penis van Goliath (goud, Gold, God) afgehakt, en naar Jeruzalem 

gebracht. De wapenrusting/ jachtrusting/ het juk van Goliath werd naar de OHEL gebracht, 

oftewel de tabernakel, de tent van God. 

  

David wordt dus vervangen door de slager, de TAGA. Dit is te vinden in GOWLAH.  

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. Geheimenissen Van Spreuken 29 

  

Genesis 2 



  

10 Er ontsprong in ADaN een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier 

stromen. 11 De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land GOWLAH, 

waar het goud is; 12 en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen 

chrysopraas. 

  

De PISON rivier is een beeld van Salomo en GOWLAH is een beeld van David. Dit gebied 

ligt in de diepte van het paradijs. Dit gebied moeten wij veroveren. 

  

Spreuken 29 

  

22  

Aph Iysh, een hitsige (woede) vechtslaaf, hitst gevechten op en sterkte (pezigheid) 

en chemah, woede, vechtslaaf van rebellie, begaat vele misdaden. 

  

In het Aramees is dit het ophitsen van DN, marteling. In het Aramees was het paradijs van 

Adam en Eva een plaats van marteling, tucht (ADaN). DN betekent ook : exegetische 

interpretatie van de Schrift. In het Aramees is het ophitsen van gevechten : uitdagen en 

vechtlust.  

  

Jeru-Salem, oftewel : 

IEROUS (slager), YARAH (bloedbesprenkeling) 

SALAM 

  

is een beeld van DAVID-SALOMO, GOWLAH-PISON, het diepere paradijs. 

  

SALOMO, de DESIS macht, is degene die DAVID, de ETNUS macht, bewaakt, als een 

voorhangsel. 

  



25 De vreze, het beven, van ADAM, bloed-dronkenschap, spant een strik, zet lokaas, maar 

wie dapper is voor de MARA (Aramees, moeder), pronkt. 

  

Hier gaat dus een hele subtiele chemie schuil, wanneer de heilige dynamieken aan elkaar 

gelinkt worden. De APH IYSH is vechtlustig, hitst het paradijselijke lichaam op tot 

gevechten, is bloeddorstig en bloed-dronken (ADAM), en dit brengt vrezen en beven, wat 

overgaat in de jacht. Wie dan dapper tot de Moeder terugkeert, die pronkt. Dit is aan elkaar 

verbonden. Dit is een heilig pronken, het terugkeren met de jachttrofeeen voor de Moeder. Als 

één van deze dynamieken ontbreekt, dan is het gedoemd tot falen. In het Aramees is dit 'de 

misdaad' van ADAM, wat dan een heilige misdaad is, en ook is het in het Aramees een heilige 

onrechtvaardigheid. Dit is in het Aramees gekoppeld aan heilige sterkte, pezigheid, hitsigheid, 

als een vruchtbaarheids-drang, een voortplantings-drang. Dit is dus verbonden aan vreze en 

beven, en onderworpenheid aan de moeder, dus verbonden aan overwonnen zijn, ingenomen 

en zwakheid. Zouden deze functies onderworpen zijn aan de vader en mannelijke suprematie, 

dan zou het 'stadsigheid' creeeren. Als een man zich hoger en sterker waant dan de vrouw, 

daar is waar het demonisch wordt. In de grondteksten gaat het hier heel duidelijk om de 

andere natuurlijke sferen van de onderwereld, GBR, dus niet de materiele, stadse man. De 

stadse man staat onder controle van ETNUS, de DAVID-demoon, een koninklijke demoon, 

die een koninklijk ras beheert, een stads ras. 

  

In het Aramees maakt ADAM een steen des aanstoots, een schandaal, waarin hij zich 

beledigend opsteld, als een verlangen naar aanstootgevend gedrag, spottend, tegendraads, 

rebellie, wat ook door items kan gebeuren, door fetishen, jachttrofeeen. Dit is in het Aramees 

een religieus ritueel, en zelfs iets van de wet wat opgedrongen, gedwongen, wordt (BADA). 

Het is dwang. De steen des aanstoots wijst weer op Christus, het dekwoord van CHASMA, de 

moederschoot. Het is dus de taak van ADAM om de moederschoot en de moeder te 

openbaren. In het Aramees onderwerpt ADAM zich hieraan. 

  

  

  

Hoofdstuk 4. Geheimenissen van Spreuken 19-28 

  

  

Spreuken 28 

  

14 Welzalig ADAM die gedurig vreest, en wie zijn hart, binnenste, verhardt, tot rebellie. 



  

  

Welzalig is in het Aramees : regen, paradijselijk vocht 

Verharden is in het Aramees een erectie krijgen 

In de grondteksten van het paradijselijke gedeelte (Genesis 1-3) is vrees verbonden aan het 

verharden, als een resultaat. Ook is vrees een verwondering, en in het Aramees is het 

aanbidding. Weer gaat het hier over het paradijselijke lichaam wat gemaakt is uit mannelijke 

geslachtsorganen in plaats van spieren. Door erecties van deze lichaamsdelen wordt het bloed 

door het lichaam gepompt, door verhardingen, door het samenpompen van bloed. Dit gebeurt 

dus door de vrees, door het beven in het Hebreeuws, van ADAM, de bloed-dronkenschap, 

door in te gaan in de eeuwige vrees (het veroveren van Salomo). Dit veroorzaakt rebellie 

tegen het systeem (David-Salomo). Dit vers is dus een oproep tot de oorlog. In de meeste 

westerlijke vertalingen wordt dit totaal tegenovergesteld vertaald en gedemoniseerd : 

  

14 Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil. 

  

Spreuken 27 

  

4 Gramschap is wreed en toorn is overstelpend, maar wie zal voor jaloersheid bestaan? 

  

In het Hebreeuws staat er : “maar wie zal de AMAD (slaaf) worden van QANAH, QANA, 

KANA, degene die de jaloersheid veroorzaakt, de ophitser, datgene wat de woede opwekt.” 

  

QANAH betekent in het Grieks : “zij met de speren”, tucht-stok, gesel. In het Hebreeuws is 

het verbonden aan KN, wat vastbinden en piercen, piercings betekent, ook een tuchtmiddel. 

  

QANAH maakt voortdurend arena-verbindingen, als stoken. 

  

QANAH, KANA, is in het NT de plaats waar water in wijn veranderd, oftewel waar “water in 

bloed” veranderd, als een apocalyptisch teken. Het is een slagveld. De bruiloft te KANA  

is slechts lokaas. 



  

De wreedheid is MARRAHU, MRHW, in het Aramees, wat ook rebellie en dapperheid 

betekent. Maria, Mary, heeft ook deze betekenis in het Grieks. In de wortels is dit MARAH 

wat rebellie en ongehoorzaamheid aan de vader, aan God, de vader, betekent. Dit geeft ook 

weer nieuw zicht op de MARA, het Aramese woord voor de grote Godin en Bezitster. Zo is 

deze wreedheid geheiligd in de strijd tegen de mannelijke suprematie. De wreedheid is in het 

Hebreeuws ook het uitdagen. KANA is hetzelfde als MARA, en dit komt ook weer terug in 

29:22, waar de APH IYSH dus eigenlijk KANA oproept. 

  

En in 27:4 staat er dan : APH is SHETEPH, wat overweldigen, overvloeden betekent. Dit is 

wat de woede, de bloeddorstigheid, van de APH IYSH doet. De APH IYSH is vol van 

ADAM, bloed-dronkenschap. SHETEPH is ook : wassen. Dit gebeurt in de verre dieptes van 

het paradijs. 

  

KANA betekent in de Hebreeuwse wortel van het Grieks ook : gnosis verkrijgen, of : EVA 

verkrijgt de gnosis. Dit moment wordt beschreven als de erectie. 

25 Als het gras zich openbaart, en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen 

verzameld worden.  

26 De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds.  

27 Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw 

huis, en leeftocht uwer maagden. 

  

Gras is in het Aramees ook regen, en dat betekent afdalen tot een lagere plaats, en wenen, als 

het zaad, daar waar het bloed in zaad verandert, het beeld van ADAM, de bloed-

dronkenschap. Dit is dan de jachtrofee. Regen, paradijselijk vocht, is ADAM die eeuwig 

vreest, 28:1. Dit wordt in GOWLAH, GALAH, geopenbaard, 27:25. 

  

Spreuken 25 

  

23 De noordenwind verwekt stortregen. 

  

Hebreeuws : Het verborgen CUWL, GOWLAH, openbaart, verbergt, regen, zaad, MAYIM, 

de ADAM die eeuwig vreest. 



  

25 Als koel MAYIM is goed nieuws, evangelie, de jacht, het jachtfeest, jachtslavernij 

(shama). 

  

Spreuken 24 

  

4 door kennis (da'ath, gnosis) worden de kamers gevuld met allerlei kostbare, zeldzame en 

liefelijke (vruchtbare) sterkte, pezigheid (hown, own). 

  

Zeldzaamheid is ook verbonden aan trofeeen (yaqar). 

  

In het Aramees worden de kamers gevuld met fokvee, tot een fokkerij. Ook gaat het om een 

jachtmaal (bwsm, buwsama). 

  

5 een IYSH, vechtslaaf van kennis (da'ath, gnosis) is dapper, waakzaam, hard (verharden van 

het hart) en betoont sterkte. 

  

Hard is dus juist weer verbonden aan vreze. 

  

In het Aramees is hij bewapend. 

  

Het is dus zo dat in de gnosis je zowel dieper komt in zwakheid, als dieper komt in sterkte. In 

het Hebreeuws gaat dit over het sterk zijn van de voeten voornamelijk, als in alert zijn. Met 

sterkte wordt er dus alertheid bedoeld, en geen brute kracht. Het gaat hier om de subtiele 

sterkte van de gnosis. Het verharden van het hart is door de kerk gedemoniseerd, terwijl het 

op de heilige vreze duidt, de alertheid van de voeten van de vechtslaaf. De kerk vreest de 

verharding van het hart, omdat dit de heilige erectie is van de oorspronkelijke paradijselijke 

lichaamsdelen. 

  

Spreuken 22 



  

1 Piercings, merktekens, SHEM, (slavernij) is verkieslijker dan veel rijkdom, belegering 

(chanah, siege) is beter dan zilver en goud.  

  

4 Door zwakheid, honger en vreze komt osher, erectie en kabad, hardheid en (nog meer) 

honger.  

  

Spreuken 20 

  

15 Al heeft men goud en een menigte robijnen, het kostbaarste juweel, hardste wapen, zijn de 

lippen, randen, van da'ath (gnosis).  

  

Spreuken 21 

  

15 Recht doen en offeren (ASAH) is een vreugde voor de rechtvaardige,  

en de bedrijvers van de heilige misdaad en ongerechtigheid nemen in, zijn de slagers. 

  

Dit heeft niets te maken met stadse, frivole vreugde. Het is doodserieus, en verbonden aan 

vreze, wat dan een uitstorting brengt van MAYIM. Dit zijn strakke natuurwetten. Als je 

ergens halverwege de vreze en de honger loslaat, dan komt er vroegtijdige, valse vreugde. De 

stad is hiervan bezeten, en werkt door valse vreugde. Dit heeft niks te maken met de heilige 

vreugde die komt door de eeuwige vreze. 

  

In het Hebreeuws is de heilige misdaad het leven door bloed, en niet door zuurstof, dus leven 

door bloedgas-longen en niet door zuurstof-longen. De heilige misdaad is verbonden aan 

spasme, aan pulseren, snelle, onverwachtse bewegingen maken, adem problemen hebben, snel 

en stoterig ademen, verbonden aan woede en rebellie. 

  

Spreuken 19 

  



18 Straf je zoon zo lang er nog hoop is, en bekommer je niet om zijn gejammer. 

  

Velen zullen stoppen met tucht en strijden vanwege JOM, het jammeren. 

Kastijden is YACAR, door slagen en striemen, door de gesel. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Jacht Op De TOWB 

  

Spreuken 17 

  

11 De verbrokene zoekt slechts MERIY, rebellie (vgl. MARA),  

maar naar hem zal wreedheid gezonden worden.  

  

In het Aramees : zoekt slechts WRAAK. 

  

De strekking van Spreuken komt op hetzelfde neer, dat God, MARA in het Aramees, wreed 

is. Wie dus naar MARA, MERIY, op zoek is, zal een wrede God vinden. Zoals Maria de 

moeder van Jezus is, van IYSH, is dit wat de achtergebleven Aramese betekenis bevestigd. De 

IYSH is de zoon van de wreedheid. 

  

Het is belangrijk om 'mayim', het goddelijke zaad, te ontvangen, om zo geen slaven van 

SEPTUS te zijn. Hiervoor moeten wij het vruchtbaarheids-teken van MARA in ons leven 

ontvangen, als een weg terug naar het paradijs, om zo niet in het oosten te blijven steken, 

maar op te gaan naar de zee van zaad in het westen, om zo door de leegte tot de Tehowm, de 

paradijselijke afgrond, te komen. 

  



Het zou weer zijn als de dagen van Noach, en dan is er voor de oprechten dit teken weer te 

zien. Voor de onoprechten is dit het teken van het oordeel. Volgens de grondteksten waren 

man en vrouw geschapen vanuit geslachtsdelen, en had de man deze in plaats van spieren, dus 

door zijn hele lichaam heen. 

  

In het goddelijke lichaam zijn er meerdere harten. 

  

De huidige mens heeft slechts één hart als een pomp van de bloedsomloop die voor het 

vervoer zorgt binnenin het lichaam. Dit hart staat onder zware druk en gunt de huidige mens 

geen leven boven de 100-120 jaar. Dit hart staat onder de vloek der aarde : 'Al zwoegende zult 

gij van de aarde eten, in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten, totdat gij tot de 

aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt ; want stof zijt gij en tot stof zult gij 

wederkeren (Genesis 3). De oorspronkelijke mens had in het paradijs meerdere harten, 

waardoor de druk niet op één hart terechtkwam. Door deze harten konden ze beter hun 

lichaam besturen en de koninkrijken waarover zij waren aangesteld (de dierenwereld en de 

plantenwereld). Er waren vele omlopen/ circulaties in het lichaam die noodzakelijk waren om 

in het paradijs te kunnen leven. Deze circulaties werden afgebroken door de zondeval, en de 

verwijdering uit de hof. De harten, die de spil vormden van hun bijna goddelijke lichamen, 

werden uit het centrum gehaald, en kwamen onder de vloek der aarde, de drie-dimensionale 

realiteit waar. 

  

De hersenen waren een hart, zo spasmisch als een hart, verbonden aan de moeder. Dit waren 

de hart-hersenen. De hersenen op aarde zijn parasieten die mensen materialistisch houden. Dit 

hart werkt vanuit de goddelijke verlamdheid, vanuit de goddelijke slaap van Adam, de 

bloeddronkenschap. Ook de twee ogen waren kleine harten, die werkten vanuit de goddelijke 

verlamdheid, en het zien in spasme hielden, verbonden aan de moeder. De ogen werkten door 

bloed. Er moest bloed vergoten worden, anders was er geen nachtzicht. 

  

Yashayah 1 

  

19 Als gij gehoorzaamt als een slaaf (sama), zult gij het goede (tuwb, towb) van de 

onderwereld (erets) eten. 

  

Tuwb is goed smakend, wat komt van towb, een goedsmakend hart, en versierd. In de Var-

geschriften worden offerdieren soms versiert (bijvoorbeeld witte bokken in het boek Jagera 

van Var). Tuwb betekent prosperity, welvaart, en is dus een vijand. De TOWB zijn bokken 

die de Israelieten moesten verslaan. 



  

Spreuken 27 

  

25 Als het gras zich openbaart, en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen 

verzameld worden.  

26 De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds.  

27 Daartoe zult gij genoegzaamheid van bokkenvet (cheleb, het beste deel) hebben tot uw 

vlees, tot vlees van uw huis, en leeftocht uwer maagden. 

  

TOWB is in het Aramees de substantie van paradijselijk vocht en regen. 

  

Gras is in het Aramees regen, en dat betekent afdalen tot een lagere plaats, en wenen, als het 

zaad, daar waar het bloed in zaad verandert, het beeld van ADAM, de bloed-dronkenschap. 

Dit is dan de jachtrofee. Regen, paradijselijk vocht, is ADAM die eeuwig vreest, 28:1. Dit 

wordt in GOWLAH, GALAH, geopenbaard, 27:25. 

  

Spreuken 25 

  

23 De noordenwind verwekt stortregen. 

  

Hebreeuws : Het verborgen CUWL, GOWLAH, openbaart, verbergt, regen, zaad, MAYIM, 

de ADAM die eeuwig vreest. 

Dit wordt gevonden in de TOWB, een vijandelijk bokkenras, wat alreeds aanwezig was in het 

paradijs, die door Yashayah belooft wordt aan de gehoorzame slaven. Dit bokkenras schijnt 

dus het geheim van Adam, van de eeuwige vreze te dragen, van de paradijselijke regen. 

Exodus 33 

  

18 Toen zei Mozes, MSY (honger, zwakheid) : Toon mij toch Uw heerlijkheid!  

19 Maar Zij zei: Ik zal al Mijn TOWB (paradijselijk, vijandelijk bokkenras) bij u voorbij laten 

komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen. 



  

Door de honger komen we los van vals, stads voedsel en ontvangen wij TOWB, wild voedsel, 

demonische bokken die we moeten eten om de vijand te verslaan, en te komen tot de eeuwige 

vreze in ADAM, het paradijselijke zaad. 

  

Psalm 31 

  

20 Groot is het getal van TOWB (paradijselijk, vijandelijk bokkenras) 

dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen. 

  

Yashayah 1 

  

20 maar als u weigert en ongehoorzaam bent,  

zult u door het mes, de bijl, gegeten worden;  

want de mond van de HEERE heeft gesproken. 

  

Het blijkt dus van groot belang te zijn de TOWB te verslaan. 

  

28 Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars;  

wie de HEERE verlaten, zullen omkomen.  

29 Want zij zullen beschaamd worden vanwege de eiken, AYIL, reuzen  

die u begeerd hebt,  

en u zult rood worden van schaamte over de tuinen  

die u uitgekozen hebt.  

30 Want u zult zijn  

als een eik waarvan de bladeren verwelken,  



en als een tuin die geen water heeft.  

31 En de sterke zal tot vlasafval worden  

en wie het bewerkt, tot een vonk;  

die twee zullen samen verbranden,  

en niemand zal er blussen. 

  

AYIL zijn de sterke mannen, de groten van naam, met grote rijkdom, de prominente, grote 

leiders, de reuzen, oftewel de nephilim, die door de 'dochters der mensen' (gevaarlijke aliens, 

nakers) zijn uitverkoren en worden bekrachtigd. Dit zijn vrouwen die uit zijn op geld, macht 

en aanzien. De AYIL zijn in de grondtekst bestemd tot het zijn van offerdieren, maar de 

nakers begeren deze heersers om er overspel mee te plegen, opdat zij het geslacht van de 

nephilim in stand kunnen houden. In het Aramees zijn dit de gesneden beelden waar afgoderij 

mee gepleegd wordt.  

  

Bokkenjacht – van het letterlijke tot het symbolische  

  

Yechezqel 9 

  

11 En zie, de IYSH BADA, de rituele slaver, slavenjager, slavenjagende vechtslaaf (met 

valstrikken), was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht: Ik heb geofferd, 

ASAH, zoals Gij mij bevolen hadt.  

  

Exodus 28 

  

42 Offer, ASAH, en maak voor hen van de huid van het offerdier BADA-lendenschorten, 

speciale lendenschorten voor de slavenjager, slaver, om hun schaamte te bedekken: van de 

heupen tot aan de dijen zullen zij reiken.  

  

  

  



  

Hoofdstuk 6. De Ontmaskering Van ETNUS 

  

De Heilige Geest nam op een gegeven moment binnen de pinksterbeweging een grotere plaats 

in dan Jezus, ook wel omdat velen het lijden van Jezus nogal eng vonden. Velen kozen voor 

de Geest eerder dan het Kruis. De Geest was voor velen een ontsnapping om zo lekker en lui 

te geloven. De gaven werden veelal ontweken, want dan zou het te moeilijk worden en te 

direct. Nee, men vond dat men het prima voor elkaar had. “Met een bijbeltje in de hand, reis 

ik door het hele land.” “Ik en mijn bijbeltje.” De Geest moest vooral vaag gehouden worden. 

  

Er zijn meerdere Heilige Geesten. Zo is er een groot verschil tussen de OT Geest en de NT 

Geest, en in Openbaring schijnen er ineens zeven Heilige Geesten te zijn. Het is een 

bedrading met meerdere snoertjes. Jezus voorspelde dat de Trooster zou komen die hen tot de 

volle waarheid zou leiden. Jezus zelf zou van het toneel afgaan. Toen begon al snel het grote 

Paulinische tijdperk, waarin Paulus deze profetie in vervulling deed gaan. Paulus was de 

beloofde Trooster. 

  

We zagen hoe deze Geest, ETNUS, zich telkens weer ontpopte door de geschiedenis heen : 

  

DAVID – PAULUS – JOHANNES CALVIJN – JOHN NORMAN (GOR DYNASTIE) 

  

Dit was de troon voor het volk van God. Dit is naast SEPTUS een andere draad. Er zijn 

meerdere Heilige Geesten. In de Hebreeuwse grondtekst is dit Ruwach, spasme. In de 

Hebreeuwse grondtekst gaat het om slavernij, slaver, slavenjager, wat ze misvertaald hebben 

tot Heilige Geest. Paulus was een zacht eitje vergeleken met David, maar dit hoorde allemaal 

bij de strategie. In de Gor boeken gaat het niet om de 'vrucht van de Heilige Geest', maar om 

de vrucht van de slavenraid. Wat deze vier in het letterlijke aan elkaar bindt is dat ze voor 

mannelijke suprematie staan. De Heilige Geest draagt of staat voor de witte steen van Jozef, 

de onyx, oftewel de steen van het witmaken. Deze steen wordt in de gnostische moeder 

geschriften ook wel de python steen genoemd als de steen van slavernij. Degene die de steen 

vindt of ermee in aanraking komt, wordt een slaaf van de steen. 

  

De Heilige Geest betekent in de diepte de cervix, het diepere deel van de vagina, wat aan de 

moederschoot verbindt. De Heilige Geest leidt daar naartoe, als een zegel. Het maakt slaven 

voor de moeder. De Heilige Geest houdt dus de heilige slavernij verborgen. 

  



De Heilige Geest houdt dus verscheidene dingen in : 

  

·        de cervix, diepere deel van de vagina, de verbinding tussen de vagina en de 

moederschoot 

·        de heilige slavernij 

·        de slavenjager vechtslaaf 

  

De Heilige Geest is dus een extra implantaat van de vechtslaaf, om hem tot een BADA IYSH 

te maken, een slavenjagende vechtslaaf. Dit is ook waar het woord 'apostel' op neerkomt in de 

context van de grondtekst. De Heilige Geest leidt tot de wildernis, oftewel Ierous-Salem, het 

slachthuis, de arena (polis). De Heilige Geest is 'de geest van een heilige, saint, sint', 'de geest 

van een heilig persoon' in het Grieks. Heilig komt van vruchtbaarheids-slaaf, tentslaven die 

gebruikt werden voor sexuele of vruchtbaarheids-rituelen. 

  

Openbaring 2 

  

17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.  

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen MaNa, MAN, en Ik zal hem een witte 

steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem 

ontvangt. 

  

Het MaNa, MAN, was het hemels voedsel wat aan het volk in de woestijn werd gegeven, wat 

erop neerkomt dat het mannelijke ras door de nakers, buitenaardse parasitaire gedrochten, 

gegeten kan worden zodra ze hebben overwonnen. De hedendaagse mannenfokkerij ziet 

mannen als vlees. Daarom moeten zij rijk worden en veel macht en aanzien hebben, opdat zij 

de nakers overvloedig kunnen voeden. Dit is ook verbonden aan het woord MeNu, 

voedsellijst, voedsel-agenda. 

  

Jezus representeert het mana, als de man die gegeten moet worden : 

  

Johannes 6 

  



31 Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de 

hemel gaf Hij hun te eten. 32 Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet 

Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de 

hemel; 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven 

geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zeide tot hen: Ik 

ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, 

zal nimmermeer dorsten. 

  

Ook is het mana in het traditionele christendom een beeld van de Heilige Geest. Alles wijst 

dus op kannibalisme, op het consumeren van mannen (MANA, MANNA) om zo de gnosis 

verborgen te houden. 

  

Omdat de Heilige Geest oorspronkelijk stond voor een slavenraid, en Paulus, als doulos 

(slaaf) en apostel (jager), ook juist de beloofde Heilige Geest is, de Trooster, moeten de 

brieven aan de gemeentes gezien worden als slavenjachten, invasies tot het maken van slaven. 

Juist Paulus was dezelfde geest als David, en dit wordt helemaal duidelijk in Johannes 

Calvijn, die pure slavernij predikte (de mens kan uit zichzelf niets, zelfs niet kiezen) en John 

Norman die inmiddels 33 boeken van Gor over slavernij schreef, als de 33 jaren van Jezus op 

aarde, als de 33 graden van de vrijmetselarij. 

  

  

  

Hoofdstuk 7. De Grote ISMAEL-Sleutel 

  

Een clown zat op een stoel aan een tafeltje. Hij had een paarse jas aan, een groene trui met een 

donkergroene stropdas, en een brede grijns op zijn gezicht. Aan de linkerkant van de tafel 

stond een lange man met een hoge paarse hoed op, donkere randen om zijn ogen. Achter hen 

was een poort die zij bewaakten, maar hun spel was afgelopen. Een haai-achtige vis was 

ontmaskerd, en ontluisterd zwom de vis van de poort vandaan, van zijn macht beroofd. 

Langzaam ging het stalen hek open.  

  

Als wij tot de grootste en eeuwige zwakheid zijn gekomen, komen we daardoor ook tot een 

soort van spasmische sterkte. Sterkte is dus niet zomaar 'kracht'. We mogen geen kracht-

junkies worden. Neen. Sterkte is in de grondtekst 'alertheid', dus een hogere vorm van 

gevoeligheid. 

  



Psalm 1 

  

1 Gelukkig de IYSH 

die niet meegaat met wie kwaad doen,  

die de weg van zondaars niet betreedt,  

bij spotters niet aan tafel zit,  

2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER  

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.  

  

Gelukkig of gezegend is in de worteltekst van het Hebreeuws : sterkte, vastheid, stevigheid. 

Er is dus een heilige sterkte voor de IYSH, de vechtslaaf. Wet is TOWRAH, de wet over 

offervee. In het Grieks is zonde 'het missen van het merkteken', hamartia, oftewel anti-

slavernij. Nu is er een valse slavernij genaamd het calvinisme, en langzaamaan begon de 

reformatie daar van af te wijken. Heilige slavernij wordt niet geleerd. Het stopte bij de doop 

in de Geest, en de heilige gebondenheid van Paulus was niet interessant. 

  

Handelingen 20 

  

22 Gebonden (deo, gebonden tot de wet (towrah), slavernij) de pneuma (gnosis), naar 

Jeruzalem (Iereus-salem, arena, slachthuis), niet wetende wat mij daar overkomen zal. 

  

De heilige slavernij van Paulus wordt niet geleerd. Anti-slavernij is wat zonde betekent, of 

halfgebakken slavernij. Ook het calvinisme mist de slavernij, omdat het vals is. Psalm 1:1-2 

gaat over tot heilige sterkte komen door heilige slavernij. In het Aramees is sterkte groei. 

Valse sterkte opgewekt door valse slavernij of anti-slavernij leidt tot mannelijke suprematie, 

maar dat is allemaal juist om de man vet te mesten voor de naker-aliens. 

  

Gor heeft alleen zin als de geslachten worden omgedraaid. Mannelijke suprematie is te cliche, 

de makkelijke weg, en gnostisch gezien faalt het. Dat wij moeten terugkeren tot de moeder, 

tot de moederschoot, betekent dat we terug moeten keren tot de gnosis, tot de hogere kennis 

waardoor we getransformeerd worden. Mannen-aanbidding, zoals het christendom, leidt af 

van de gnosis, omdat het wil binden aan het materiele : materiele kracht, geld, pseudo-religie, 

oppervlakkigheid. De moeder is goed, maar omdat hier op aarde alles omgekeerde wereld is, 



moet zij meer naar de duistere, 'evil' kant leunen, anders zou het hypocriet en tuchteloos 

worden. Goed en kwaad moeten dus hergedefinieerd worden, in een grotere context geplaatst 

worden. Gor moet dus omgedraaid worden om doorgang te geven tot de gnosis. 

  

Het kan dus lijken alsof de gnosis met je rondspeelt, maar toch is dit van een hogere code. De 

gnosis gaat om diepe initiatie en de condities zijn hoog. Ook hebben we dus niet met 

letterlijkheden te maken, maar met symboliek en zelfs cryptiek. Wij moeten weer helemaal 

kind worden in de gnosis, en vandaaruit opgroeien, door een strenge opvoeding. In dat opzicht 

kunnen we niet zomaar het christendom weggooien alsof het allemaal niets betekent zoals de 

atheisten doen, of mensen die zo op het geloof zijn afgeknapt dat ze niets meer met wat voor 

geloof of religie dan ook wat te maken willen hebben. Voor een bepaald seizoen kan dit wel, 

en is zelfs noodzakelijk, maar de oorlog gaat door. Het christendom is code. Het zegt niet wat 

het zegt. Het houdt iets verborgen, en moet ermee voor de dag komen, wanneer wij het mes 

erin prikken. De boodschap van het kruis blijft erg belangrijk, maar we zullen dit door 

transformeren, doorvertalen, en het zal heel subtiel voor onze ogen veranderen. Wij rennen 

dus van Jezus weg, en dan er weer naartoe voor de oorlog, voor de vertaling : 'Wat betekent 

het dan wel ?' en 'Hoe kunnen we dit anders benoemen ?' en 'Hoe kunnen wij dit omzetten in 

een andere taal, zo dat het wel nut kan hebben ? Hoe kunnen wij er zuiver tegenaan kijken ?' 

Het is allemaal geroofde gnosis, het is een puzzel. Het christendom is een crimineel 

meesterwerk. 

  

Psalm 1 

  

2 maar vreugde, lust, plezier, waardevolle objecten, vindt in de wet van de HEER  

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 

  

De wet, towrah, is in de worteltekst YARAH, wat boogschutter betekent. Het gaat er dus om 

lust te hebben in het boogschieten. Hierin vinden we de waardevolle objecten, trofeeen. De 

IYSH moet dus een boogschutter worden. Hierin vindt de IYSH sterkte.  

  

en zich verdiept in het boogschieten, dag en nacht. 

  

Verdiept is in de grondtekst HAGAH, kreunen, grommen over de prooi. De necromancers 

doen dit om de geluiden van de onderwereld te imiteren, ook door middel van psalmen. Dit 

betekent : strategieen opzetten. Het is het opwekken van de verbeeldings-kracht. Dit is 

verbonden aan HAGAR die Ishmael opvoedde als IYSH door MAYIM. HAGAR voedde 

Ishmael op door het boogschieten. 'Dag en nacht' is in de worteltekst 'warmte in de draaiende 



tunnel' wat een beeld is van de moederschoot. Dit gaat dus over een geboorte. Door het 

boogschieten komt de IYSH tot geboorte. 

  

HIERDOOR : 

  

3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,  

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  

welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. 

  

Boom is in de grondtekst een martelpaal of een ander martel-voorwerp, zoals een galg. In de 

worteltekst is het hard worden. Dit zal dus gebeuren door HAGAR. 

  

die zijn vrucht geeft op zijn tijd 

  

= die zijn kinderen, beloningen, rewards, trofeeen NATHAN, verkoopt 

  

In het Aramees staat dat hij SLM, SALAM, oftewel SALOMO, bereikt. 

  

al wat hij onderneemt, gelukt. 

  

= wat hij offert, brengt hem tot SALOMO, in andere woorden : tot IEREUS-SALAM, de 

arena, het slachthuis, het slagers-loon. De IYSH groeit dus op als boogschutter en slager. Dit 

gebeurt allemaal door HAGAR. De IYSH wordt zo tot een ISHMAEL. 

  

IYSH-SHAMA-EL. SHAMA betekent 'onderscheiden'. EL komt van AYIL, offervee. 

'De vechtslaaf die het offervee onderscheidt.' 

Dit is wat de wijsheid van Salomo en het getal van het beest inhoudt : 



Het is 'slagers-kennis', 'slagers-gnosis'. 

  

VULA-SHAMA-AYIL, de vechtslaaf die het offervee onderscheidt. 

In TAGA-SALAM, het nieuwe Jeruzalem, waarin ETNUS onderworpen is. 

ETNUS is tot een voetenbank geworden, en ook zijn wachter, DESIS, is verslagen. 

Beiden zijn geketend, hun ruggen gebroken. 

  

Iysh-Shama-Ayil, Ishmael, is dus de sleutel tot de link tussen David en Salomo, 

de wachter van dit grote mysterie.  

  

  

  

Hoofdstuk 8. Recht of Gnosis ? 

  

Je weet dat er iets niet klopt. Je kijkt om je heen en ziet dat ogenschijnlijk de man regeert en 

er een verschrikkelijk potje van heeft gemaakt. Toch wordt deze 'mannelijkheid' aanbeden. 

Het wordt als normaal gezien dat een man carriere maakt, stropdasje erbij, om zo een product 

aan te bieden wat de wereld toch niet beter zal maken, maar alleen maar verder in slaap doet 

sussen. Mannelijkheid wordt bijzonder goedkoop en clichematig voorgesteld, alsof hij altijd 

maar weer het baasje moet spelen, en vooral veel geld en verwennerij moet daarin een grote 

plaats hebben, als een soort van superman, en dan veel aanzien en hoge posities, in het 

bedrijfsleven en in de politiek. Zelfs veel christenen die zeggen Jezus te volgen houden dit 

soort superman-gedachtes erop na. De man die zij zich voor ogen houden is totaal het 

tegenovergestelde van Jezus. Maar ja, er zijn dus wel bedrijfs-links gekomen, om zo een 

andere Jezus te brengen. Juist omdat Jezus zo bekend is, blijft Jezus erg populair en geliefd, 

maar dan meer op een afstand en als een traditie. De nakers willen bekende mannen, dus 

Jezus blijft goed bruikbaar. Zo is het dus een mannen-fokkerij, waar de man geen kind mag 

zijn, niet in het verborgene mag leven, niet sober mag zijn, en niet in de wildernis. Nee, een 

man moet stads zijn, met stedelijk aanzien, met grote toeters en bellen aangekondigd worden, 

aandachts-zuchtig, en zeer fabrieks-vriendelijk. De man is brandstof voor de naker-aliens, 

voedsel. 

  

Deze mannelijkheid wordt in stand gehouden door veel leugens. Veel profeten lopen met deze 

kermis mee, terwijl de wildernis-profeten zich in grote woede afzonderen, walgende over dit 



staats-circus. Men wil zo graag meetellen dat men de gnosis vergeet. Oppervlakkigheid en 

'mannen-behagenis' doet velen de prijs missen. Men houdt de mening van de massa hoger dan 

de waarheid. Men houdt de ingeburgerde, gevestigde autoriteit hoger dan de waarheid. De 

naker-aliens regeren, oftewel de NAGA'S, de wachters van de gnosis, de NACHAS, de slang 

van het paradijs, het grote 666 Salomo mysterie. Dit is een grote test. Luiaards en navolgers 

zullen dit mysterie niet willen oplossen. 

  

De waarheid is dat we de grootste karikatuur ooit gemaakt van de man vandaag zien in de 

wereld, in de stadse gewesten van een soort pseudo-realiteit waar alles omgekeerde wereld is. 

Toch is ook de stad innerlijk verdeeld, en dat moet ook, want de nakers zetten iedereen tegen 

elkaar op. Zij willen bloed zien. Het recht van de sterksten maakt zo een selectie, maar dit is 

slechts een illusie. 

  

Velen knappen af op het systeem, en komen met een alternatief of benemen zichzelf van het 

leven. Velen trekken zich terug en besluiten in eenzaamheid te leven. De draaimolen is 

zotgedraaid en niemand kan het meer stoppen. Je kan het op een grote afstand bekijken en je 

afvragen : 'Wat voor een demoon is dit ? Wat voor een leprechaun danst daar ?' Want het is 

een leprechaun. Er wordt een toverkunstje uitgevoerd. Er is nu kans om hiervan te ontwaken. 

Velen schreeuwen om een beetje kennis om dit alles te kunnen begrijpen. Het maakt hen gek. 

De leugen blijft maar dreunen in hun hoofd. Velen verlangen naar het frisse water van de 

gnosis, maar velen kunnen het niet duiden en weten niet eens wat het is. Velen worden niet tot 

de gnosis toegelaten. Dit is een grote tragiek. 

  

Er hangt namelijk een grote prijs aan de gnosis, en velen willen die prijs niet betalen. Velen 

willen nog water bij de wijn doen, compromissen maken. 

  

Psalm 1 

  

3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, 

die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 

welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, brengt tot SALAM, oftewel SALOMO, in het 

Aramees. 

  

We zagen dat de IYSH opgroeit als boogschutter en slager. Dit gebeurt allemaal door 

HAGAR. De IYSH wordt zo tot een ISHMAEL, oftewel 'een onderscheider van offervee', 



slagers-kennis. ISHMAEL rooft zo de Salomo-trofee. Dit is ook een eigenschap van het 

tweede paard, het rode, oftewel gouden paard, in Openbaring. 

  

Openbaring 6 

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een 

tweede, een rossig (Aramees : gouden) paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de 

vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot 

mes, sikkel-mes, slachter gegeven. 

Eirene, nachas (als een beeld van Salomo), wordt “weggenomen”, lambano, wat “gevangen 

door de jacht” betekent, “uitverkozen” en “geplunderd”. De nakas, het paradijselijke 

slangenras, de “nakers”, “de dochters der mensen”, worden door het gouden paard 

overwonnen, als een trofee gemaakt. Dan wordt het sikkel-mes, het witte, zilveren paard, 

gegeven. 

In deze zin is Ishmael het rode paard. Ishmael organiseert een invasie in het rijk van Salomo, 

om de betekenissen te veranderen, om Salomo eigen te maken, als een trofee. Salomo is een 

beeld van de nakers die angstvallig de gnosis bewaken. 

De bronzen voeten die de goddelijke persoon heeft in de bijbel zijn in de grondtekst : 'vuile 

voeten', brons betekent 'vuil'. Dit vuil staat voor camouflage, spionage, infiltratie, duisternis 

en rebellie. Brons is in de wortels 'nachash', weer wijzende op Salomo. Het is een trofee van 

vuil. Ishmael maakt zich vuil voor de strijd. Hij heeft Salomo overwonnen. Dit komt tot 

uitdrukking in de tweede zoon van Ishmael : KEDAR, duisternis, vuilheid, modder. 

  

Vuil, KEDAR, wast ons. Wij worden gewassen om los te komen van de schoonheid van de 

mensen, want dit is slechts een chemische schoonheid die ons te gronde richt. Bedenk alle 

kankerverwekkende stoffen die in hedendaagse schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zitten. 

Leef zo dicht mogelijk bij de natuur en de gnosis. 

  

Vuil betekent : niet bang zijn om vies te worden. Geen smetvrees ontwikkelen. 

  

Het is dus belangrijk om boogschutter onderscheiding te krijgen, en zo te komen tot slagers-

onderscheiding. 

  

Psalm 119 

  



165 Zij, die uw wet, TOWRAH-YARAH, het boogschieten, liefhebben, hebben grote vrede, 

shalowm, SALOMO, 

er is voor hen geen struikelblok.  

  

In de worteltekst van de TOWRAH, de wet, gaat het om 'het leren boogschieten, het leren 

onderscheiden in het boogschieten, het leren mikken.' Zo kunnen wij de burchten van Salomo 

veroveren. 

  

Spreuken 3 

  

1 Mijn zoon, vergeet HET BOOGSCHIETEN niet  

en uw hart beware mijn geboden, 'de codes van wijsheid' (Hebreeuws).  

  

Spreuken 29 

  

18 Waar het visioen ontbreekt, gaat het volk ten onder, speelt het volk voor leider ;  

als het HET BOOGSCHIETEN onderhoudt, is het gelukkig, doelgericht, vol onderscheiding. 

  

Het boogschieten is dus een manier om visioenen te ontvangen. Gelukkig of gezegend is ook 

in de worteltekst van het Hebreeuws : sterkte, vastheid, stevigheid.  

  

David en Salomo houden de zogenaamde bloedgas-longen van het paradijs verzegeld. 

Daarom moeten zij overwonnen worden. Dit zijn ook de twee tabletten van de wet, van het 

boogschieten. Wij moeten deze zegels breken. De bloedgas-longen ontwikkelen het 

boogschieten, en maken dat het volk visioenen krijgt.  

  

Het opgroeien in de gnosis gaat door veel literatuur. Wij moeten hierin onderlegd worden. Het 

gaat erom goede boogslaven te worden van de TOWRAH. 

  



Zoals we zagen is het christendom niet de grootste vijand, maar die grotere vijanden zullen 

wel in dat framewerk ontmaskerd worden, dus wij hebben het christendom nodig, als een 

modelletje. De GOR boeken zijn veel erger, waar de meest verschrikkelijke beesten zich 

manifesteren. Zij worden ontmaskerd in en door het christendom. De gnosis gaat hier 

doorheen. Daarom zullen we blijven switchen tussen christendom en GOR. Zij zullen elkaar 

ontmaskeren totdat de juwelen zichtbaar worden, de sieraden van de gnosis. Alles zal 

afgepeld worden. 

  

Leer dus te switchen tussen GOR en christendom, zodat hun afzonderlijke vuren je niet zullen 

verslinden. Leer ook weg te rennen wanneer het daarvoor tijd is. En natuurlijk is dit een tocht 

tot VAR. Dit is dus een driesprong. Zowel de GOR boeken als de boeken van het christendom 

zijn geschreven in code. 

  

In het vijfde GOR-boek, Huurmoordenaar van Gor, in het eerste hoofdstuk, zegt Kuurus, een 

huurmoordenaar van de huurmoordenaars-kaste, dat rechtvaardigheid niet bestaat. Mensen 

denken aan rechtvaardigheid om daardoor rustig te worden en vrede te hebben, maar er is 

alleen 'goud en staal', volgens Kuurus. Op Gor gaat het vaak over goud. Natuurlijk is dit vaak 

'het goud der dommen', het zogenaamde 'fool's gold', maar in het Grieks is goud in de wortels 

de moederschoot. Mensen kunnen namelijk geen recht doen. Ze kunnen dingen niet in hun 

context zien, en zien dingen over het hoofd, en in hun eigengerechtige woede en ijver gaan ze 

dan zelf rechtertje spelen, terwijl er een hele wereld in de duisternis is waar ze niets van 

afweten, een hele wereld van verborgen kennis, van gnosis. In Openbaring zal het goud in 

duisternis, haar en veren veranderen, in het originele Aramese NT. Zo zullen wij dus de 

moederschoot ontmoeten, en dan zullen al onze grafiekjes van 'recht' en 'rechtvaardigheid' 

instorten, omdat we de gnosis niet hadden. Er is iets groter dan 'recht'. Hier zal het gouden 

paard, Ismael, naartoe leiden, als de brug van de moederschoot in het Aramees. In het 

Hebreeuws is staal verbonden aan slavernij en vuil. Dat wil zeggen : Je kunt nog zo veel 

praten over rechtvaardigheid, maar als je de heilige slavernij, het staal, niet kent, dan heeft het 

allemaal geen zin. Vuil, een ander aspect van staal, staat gelijk aan 'strategie' en 'rebellie'. In 

de esoterie heeft Kuurus dus gelijk : 'het gaat om goud en staal', verbonden zijn aan de 

moederschoot, en daardoor tot vechtslaaf worden opgevoed. Staal heeft ook in het Hebreeuws 

in de worteltekst : 'nachash', opvoeding. Dit is weer verbonden aan de slang in het paradijs, en 

verbonden aan Salomo. Wij moeten dus kiezen tussen 'Gnosis' of 'Recht' ? 

  

Mensen toetsen niet, of toetsen maar half of vals. In het originele Aramese NT is de rode 

draak van Openbaring een 'zeeslang of slang die de URIM bewaakt', oftewel de heilige 

onderscheidings-steen van de slager. Ook dit is een trofee die geroofd moet worden. Zij die 

slagerij bedrijven zonder de URIM, zullen door de URIM verslonden worden en ten onder 

gaan. In dit opzicht is Ismael de URIM, en is zo het rode paard verbonden aan de rode draak. 

  

Openbaring 13 



  

3 En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de 

gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. 

  

Altijd gaat het in de westerlijke vertalingen over het genezen van de ten dode verwonde kop 

van het beest. 

  

ETHERAPEUTE is heel selectief vertaald, want het kan ook betekenen : 'werd gediend', 

gehoorzaamt. Deze kop maakte dus slaven. Wie is die kop ? Het antwoord ligt in het originele 

Aramese NT. Qarqapta betekent : schedel, als het Aramese woord voor Golgotha. In het 

Grieks is dit KRANION, van KERAS, wat ook 'haar' betekent. 'Eén van Golgotha' staat er 

dan, ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas, WERD GEDIEND. Dit slaat natuurlijk 

op Christus, Chasma, de vagina, waardoor ook direct de profetie van 'het goud (Grieks : 

vagina), de zon, zal in duisternis, haar en veren veranderen.' Dit gaat dus om de openbaring 

van de harige vagina. Daarom betekent Golgotha 'haar', omdat het de ingang tot de 

moederschoot voorstelt, het voorhangsel, waar ook het schortje van veren hangt. De 

moederschoot, als een beeld van de bron van de gnosis, zal dus weer gehoorzaamt worden. 

Dit is dus een heel paradoxaal vers van onmeetbare diepte en schoonheid. Juist in de lagen 

van de oude talen wordt het geheel gekraakt. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 9. De Slager-Slaaf 

  

Openbaring 13 

  

3 En ik zag een van zijn koppen (Golgotha, Schedel, Aramees) als ten dode gewond, en zijn 

dodelijke wond werd gehoorzaamt; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. 

  

De kop is Qarqapta in het originele Aramese NT : schedel, Golgotha. In het Grieks is dit 

KRANION, van KERAS, wat ook 'haar' betekent in de worteltekst : KAR. In het Aramees is 

haar SARA, wat ook veren betekent. Golgotha is het voorhangsel van de moederschoot. In de 

Gor boeken gaat deze openbaring verder als Port KAR, de piratenstad, de gesel van de zee, de 



duistere juweel van de zee. Het lijkt een beetje op Venetie met de vele kanalen. Dieven 

worden getolereerd in Port Kar. Het wordt zelfs als een beroep gezien. Er wordt van Port Kar 

gezegd dat de slaven-ketenen daar het zwaarst zijn, en dat slaven over het algemeen daar 

nooit meer wegkomen. 

MARY, Maria, en MARA, is het Aramese woord voor God. MRY, MARYA is het Aramese 

woord voor Heer of Heerin, Bezitster. De vrouw is een jager, jachtgerei. 

In het originele Aramese NT is de Heer Jezus Christus : MARYA YSW MSY. Jezus wordt 

dus in het Aramees MARYA genoemd, wat dus direct laat zien dat de zogenaamde HIJ een 

ZIJ is, als MARIA zelf. 

In Openbaring wordt de aandacht gevestigd op het beest, THERION in het Grieks, met 'jager' 

in de worteltekst, THERA, wat ook betekent : 'voorbereiding tot het vernietigen van mannen'. 

Maar op zichzelf betekent THERION niet alleen beest, maar ook een wilde, een savage. Dus 

het hoeft niet eens een beest te zijn, maar het kan ook een mens in de wildernis zijn. De zeven 

koppen zijn symbolisch, want in het Hebreeuws is zeven het nummer van het offeren. Het 

beest met zeven koppen betekent : Het beest waaraan geofferd moet worden, dat offers eist. 

Koppen wijst weer op Golgotha in het Aramees, oftewel op de duistere moederschoot. 

Het tweede beest van de aarde, de ERETS in het Hebreeuws, oftewel de onderwereld, richt de 

aandacht op het eerste beest van de zee, oftewel op MAYIM. De draak is in het Aramees 'de 

slang of zeeslang van de URIM', en de slang staat voor slavenketens, oftewel de heilige 

slavernij. Het beest krijgt dus alle prijs, aanbidding en glorie, en deze dingen zijn dus niet 

oppervlakkig in de oude talen. Het betekent onderwerping aan, en boogschutterij. Ook 

betekent het depressie, en heilige vreze. Het is niet dat er een man op een stoeltje zit ergens 

die dan 'god' is. Alles is symboliek. Toch is pure atheisme zonder diepte ook niet het 

antwoord. Er zijn andere frequenties. 

Psalm 2 

11 Dient de Heere met vreze  

en verheugt u met beving. 

  

Psalm 144 

  

1 Geprezen zij (knielen voor, oorlogsgroet, oproepen ; barak ) de Heere, mijn rots (steen, 

sterkte, messen),  

die mijn handen trainen ten strijde (offeren),  

mijn vingers (tenen), tot de krijg. 

  



Openbaring 13 

  

2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil 

als de muil van een leeuw. 

  

Zo wordt het beest neergezet door de westerse vertalingen. In de grondtekst gaat het veel 

dieper : 

  

luipaard = panter in het Grieks, wat al direct doorverwijst naar de GOR-boeken, waarin de 

panter een wildernis-vrouw is die ver weg leeft van het stadse systeem. Zij maken plannen om 

de mannelijke suprematie omver te werpen, wat ook de betekenis is van het beest in de 

worteltekst. In het Aramees betekent het ook niet slechts luipaard, maar ook een cult, NMR. 

  

Poten is ook voeten in het Aramees en nomadisch feest. Beer is in de Griekse worteltekst : 

onfeilbare kracht en verwerpen en vissen, visser. Ook betekent het : geweld, gevangen nemen 

en afzonderen, kooien. Leeuw kan ook vertaald worden met machtige kampioen. 

  

In de Latijns-Griekse wortels van het beest gaat het juist om de jacht op wilde beesten, en om 

valstrikken. 

  

Ook de tien hoornen betekenen wat anders. In het Aramees gaat het om een blaashoorn, en 

tien is in het Hebreeuws 'bouwen'. De wilde vrouw blaast dus op de hoorn om het bouw-

seizoen aan te kondigen. Dit is voor het bouwen van een kamp of nederzetting in de wildernis. 

  

De kronen betekent in de Griekse worteltekst : binder tot de wet. Dit is ook wat de pneuma, 

de gnosis, deed tot Paulus. Ook is het de verbieder, en de verbonden. 

  

In het Grieks zijn de hoorns machtige helpers. 

  

Kippenjacht – van het overmoedige tot het gefundamenteerde  

  



Scorpio staat voor de leegte, voor de paradijselijke afgrond, de piercings, de speer. Scorpio 

staat voor de kippenjacht. 

  

Dus om in de leegte te komen en te blijven is de kippenjacht noodzakelijk. 

  

De Levitische Zodiak of Dierenriem, de Mowed, de Levititische tijdschijf, heeft niet zoveel 

met sterren te maken, maar met innerlijke realiteiten. Dit is een schijfvormige kalender waar 

veren aan hangen, als een teken van de overwinning over de kippen van overmoed en 

bandeloosheid. 

  

Het vijandelijke vee is het zaad wat moet sterven, omdat dit de oude natuur inhoudt. Door de 

jacht verandert dit teken in bloed.  

  

De Hettieten waren een volk van Indo-Europese taal, die goden aanbaden zoals Mithra, Indra 

en Varuna, die ook in India werden aanbeden. De Hettitische taal is nauwverbonden aan het 

Sanskrit van India. De Hettieten vereerden stormgoden en berggoden. Tharhunt was de god 

van de donder, waar ook de Germaanse Thor vandaan kwam. Tharhunt was in gevecht met de 

slang Illuyankas. In eerste instantie wint Illuyankas het gevecht. De slang kon alleen 

verslagen worden door tot de Godin, Inaras, te naderen. 

Tahr, waaruit Thor voortkwam, betekent verovering. In het Sanskrit is dit Tura wat machtige 

en kracht betekent. Turashah was een andere naam voor Indra. Van Tahr komt ook toros en 

taurus voort, rund. Dit staat in verband met bergen. Het gaan op de berg betekent zoiets als 'de 

rund overwinnen.' Eén van de hoogste goden voor de Hettieten was genaamd Taru, een 

stormgod. De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst 

betekende het 'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, 

de heilige scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. Daarom moesten de Israelieten de 

Hettieten veroveren. De Israelieten moesten namelijk 'de berg opgaan', oftewel 'de rund 

overwinnen.' Zij moesten komen tot de berg van de grote moeder in het paradijs, in de dieptes 

van Kanaan, in de dieptes van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de 

Hettieten. 

Ook de vijandelijke runderen moeten dus overwonnen worden : 

  

Runderjacht – van het afgeslotene tot het voortgaande  

  

De jacht is dus diepe symboliek. 



  

Thor, T-Hor, de god van de donder en de vruchtbaarheid, is de Germaanse, Oud-Europese 

vorm van Horus. Ook hij heeft een staf, in de vorm van een hamer, Mjollnir. Thor is de Heer 

van de runderen, en ook de slachter van runderen, en hij komt voort vanuit de Hettitische 

berggod. De berg opgaan is het overwinnen van de Behemoth, de monsterlijke rund uit het 

boek van Iyowb. Thor draagt de Mjollnir als het zwaard van de Behemoth, wat de CHEREB 

is, de HARBA, oftewel het mes van de besnijdenis, GAD. 

De Hettieten, als beeld van Taurus, moesten overwonnen worden om de MOWED, de 

Levitische Zodiak, te herstellen, zodat KRA zou stromen, de Levitische gnosis. 

Thor, Taurus, Horus, bewaakt dus de berg van de grote moeder, van de Moeder Gnosis, op de 

scheiding tussen Eden en de paradijselijke berg van de amazonen. Thor, Taurus, was befaamd 

vanwege het verslaan van reuzen. 

Hierom moeten we de berg over de grens van Eden opgaan om deze geesten te verslaan. Wij 

moeten het mes van de besnijdenis veroveren, GAD, de Krab, oftewel de slagtand van de 

Behemoth. Zo kunnen wij de MOWED herstellen, de Levitische tijdschijf, voor het losbreken 

van KRA, de Levitische gnosis. Deze berg is het komen tot de grote moeder. 

De swastika, het hakenkruis, was het teken van Thor, Taurus, wat bijvoorbeeld op wapens 

werd gegraveerd voor succes in de oorlog. Daarom aanbaden de nazis de swastika. Het stond 

voor de bliksem van Thor en voor zijn hamer, de Mjollnir, als heerser over de reuzen. De 

swastika moest de MOWED, de tijdschijf van de gnosis, verzegeld houden. 

Wij moeten Taurus dus overwinnen, zodat het tot runderhuid wordt. 

In de Psalmen werden runderen en kalveren beschreven als de geschriften die David hadden 

omsingeld. Ze wilden David hierin opsluiten, maar David moest de strijd en jacht aangaan om 

van hen zijn wapenrusting te maken. 

Dit betekent dus de berg over de grens van Eden opgaan, de berg van de moeder gnosis. Het 

is de strijd tegen de Hettieten van KANAAN, in de diepte van de APHAR, het paradijselijke 

stof en vuil. Thor, Taurus, Horus, troont in de saffieren stad. Saffier is het materiaal van de 

troon, en van de pen, het woord, en dus nauw verbonden met runderen. 

Er zijn een aantal voorbereidende jachten voordat de runderjacht begint. 

In het Orions een priester is een Sioux, een Su of Suw, wat ook Aramees is voor Esau. Esau, 

Suw, betekent ook priester in de wortels, ASAH. Suw was een priester van de Meownah, de 

duistere priester-tent van de Amazonen, een plaats en hol van wilde dieren, zoals ook Iyowb 

dat was. Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de 

moeder God was opgegaan voor de ossenjacht, buffeljacht, om de rund te overwinnen, 

oftewel om te komen van het afgeslotene tot het voortgaande. Suw zou de Taurus 

overwinnen, zich bekleden met de runderhuid en worden tot een beeld van die huid en de 

verovering daarvan, als een teken van overwinning.  

Naphtaliy is bewapend met valstrikken, Aries, voor de jacht. Hij is bewapend met lasso's en 

touwen om te vangen en te binden. Zijn wapens hebben punten en haken, om te steken, te 



piercen, Scorpio, wat ook tegelijkertijd op de kippenjacht duidt, om dieper in de leegte te 

komen, tot het verslaan van de Leviatanse hanen en kippen, van het christendom.  

Zo komt ook Naphtaliy van Aquarius tot Cancer, Krab, Gad, van zaad tot bloed.  

De runderjacht, buffeljacht, bizonjacht, bevond zich in het centrum. Dit is de hoofdjacht, waar 

alles om draait en alles op uitloopt. Dit is de TAURUS, Suw. In Mithraisme stond de 

runderjacht centraal, maar dit werd later afgedekt door de christelijke zon, Jezus.  

Dit gebeurde door de Nakas, een ander woord voor de Mowed, als de Levitische Zodiak, de 

tijdschijf van tucht.  

Waarom staat de runderjacht, buffeljacht (bizonjacht) centraal ? Omdat dit namelijk het 

charismatische (Levitisch : KRA) uitbeeldt. Hierin moeten we komen van gave tot loon in een 

persoonlijke verhouding tot de gnosis, door gerechtigheid en eerlijkheid, en niet meer door 

'cheaten' (mercury).  

Het pinksterfeest is het feest van de voorbereiding op de buffeljacht, het feest van het zaad. 

De buffeljacht is het charismatische feest, wat verzegeld en verdraaid werd door het 

kerstfeest, het valse feest van de gaven. De buffeljacht is het feest van het loon, van 

voortgaande openbaring. Dit is ook wat de runderjacht inhoudt, dat de canon verbroken 

wordt. De buffeljacht wordt ook gesymboliseerd door Assur.  

Levi betekent samengevoegd door de afzondering, door de priesterlijke dienst, oftewel door 

het bloed van de vijand. Zo ontstaan ware bloedbanden (echo, eva, bloedbanden hebben door 

heilig bloedvergiet van vijandelijk vee). Door deze ware bloedbanden krijgen wij loon.  

Bokkenjacht – van het letterlijke tot het symbolische  

Capricorn, de steenbok, was de bokkenjacht, de overgang van het letterlijke tot het 

symbolische.  

Omdat Levi in het Hebreeuws de verbinding betekent is Gemini, de Tweeling, hiervan een 

beeld. In Gemini, Levi, is er wedergeboorte door de echo, eva, bloedbanden hebben door 

heilig bloedvergiet van vijandelijk vee. Gemini is het teken van Eva, de grote moeder.  

In het Aramees is zonde 'Chaty', hety. In het Hebreeuws is zonde 'chata'. In beide talen hebben 

zij een dualistische betekenis. In het Aramees betekent zonde 'kwaad doen', 'schade 

aanrichten', wat vrij neutraal is. Oorlogsvoering gebeurt door Chaty, hety, zonde, oftewel de 

vijand bestraffen. In beide talen is het een reinigings-ritueel, en in het Hebreeuws betekent 

'chata' ook de weg tot de leegte, en het rondzwerven, wat wijst op het nomadische leven en 

het cukkah-feest, het feest van de trekkende jagers-tent. 'Chata' is in die zin de bewegings-

vrijheid, die de elite trachtte te belemmeren door een zuiver eenzijdige vertaling en visie op 

'zonde' te geven.  

Hety, zonde in het Aramees, is waar de Hettieten vandaan komen, van Heth. Zij bewaakten in 

het land Kanaan de leegte, de paradijselijke afgrond. Daarom is heilige zonde de weg tot de 

leegte.  



Waar in Leviticus 5 : 2 NAKAS wordt gebruikt in het Hebreeuws, wordt CHEREB, qarab, 

qereb gebruikt in het Aramees, een woord wat gebruikt wordt in Leviticus voor offeren, maar 

het betekent ook oorlog voeren en het feest van het heilige maal. Hierdoor verkrijgt men 

HETY, heilige zonde die de vijand bestraft. Je zondigt dan tegen de vijand, door hem te 

tuchtigen, oorlog te voeren tegen hem. Daarom is het zo belangrijk de Hettieten te veroveren. 

Het is ons wapen en jacht-gerei, en leidt ons tot de leegte, de paradijselijke afgrond.  

De HETY is dan de verzoening die duidt op de bloedband die ontstaat door het gezamenlijk 

vergieten van het bloed van de vijand (echo, eva, levi, gemini), resulterende in de heilige 

scheiding tot geboorte, tot zoonschap onder de grote moeder. Dit is wat ten diepste de 

buffeljacht inhoudt, en wat ook werd geleerd in Mithraisme dat er geboorte is door het bloed 

van het rund, wat later weer door Jezus bedekt werd.  

In vers 18 in het Aramees moesten de TAMIYM, slaven, hiervoor op oorlogspad en 

jachtspad. Alles ging door tamiym, slavernij (benjamin, sagittarius). Tamiym betekent ook dat 

het vee volledig klaargemaakt moest worden door de Nakas, als in een heilige cyclus.  

Zara betekent oogst, als loon. Zara is 'dat wat het zaad voortbrengt'. In de Aramese grondtekst 

deed zij dit door scheiding. Daarom heeft Sara alles met de runderjacht te maken. 

Het vaticaan werd gebouwd op een oude Mithras tempel, waarin ergens geschreven was dat 

alleen het bloed van Mithras kon redden. Dit werd dus later overgenomen door Jezus. 

Mithraisme ging nog over de runderjacht.  

Leviticus 27 : 2 – Wanneer een man, een 'iysh' in het Hebreeuws, oftewel een slaaf, een 

gelofte doet, een eed, door een offer, 

  

De Levieten moesten een eed of gelofte bekrachtigen door een offer. Om dit in werking te 

stellen moest er een boze geest verslagen worden. Zo werden de Levieten gebonden aan een 

plicht, aan de Amazone die over hen was gesteld. Dit was de manier waarop zij de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij ontvingen, door af te rekenen met de boze geesten die 

hen in vrijheid lieten leven. Daarom waren zulke offers zo belangrijk. 

  

Yaakob werd in Genesis 32 beschreven als hebbende een lege yarek nadat hij was geslagen, 

wat ook duidt op een lege buik, oftewel hij was de uitgehongerde, door de Amazone die met 

hem vocht. Iedere iysh ging hier doorheen, als een ritueel van ascetisme, om zo tot de leegte 

te komen, tot de afgrond van de onderwereld.  

  

Qadam, Gad-Adam, als Adam komende tot Gad, tot het bloed van de vijandelijke prooi. In de 

diepte van de Gad-Adam, van de Qidmah, is de Dukka, de rituele slachtplaats (Leviticus 1 : 

16, Aramees). De Nakas kan hier uiteindelijk naartoe leiden, maar dat is niet altijd 

noodzakelijk. De Nakas is een wachter van de Dukka die ervoor zorgt dat niets onnodig of 

voortijdig in de Dukka terecht komt. Dit had te maken met de fokkerij van de Levieten. De 



Nakas bewaakte die regels. De Nakas is de wet van tucht, die ervoor zorgt dat boze geesten 

niet voortijdig of boven de maat worden bestrafd.  

  

MITRA stond dus voor de runderjacht, de buffeljacht. MITRA is het woord wat ook gebruikt 

wordt voor de zondvloed. MITRA, de runderjacht, de zondvloed, schept een nieuwe wereld. 

  

MITRA was voor veertig dagen en nachten op de aarde, in de onderwereld. Dit werd vertaald 

in regen, om Mitra, Mithras, de god van bloed-geloftes, bloed-offers, en de runderjacht, 

verborgen te houden.  

  

Veertig is in het Hebreeuws Arba'iym, van Arba, de reus van Hebron, vader van de Enakieten, 

wat fokkerij betekent. MITRA kwam om een fokkerij op te zetten.  

  

Hebron, als plaats van necromantie en van de nek-ketenen, als de plaats van de slang, is een 

beeld voor het rijk van Salomo.  

  

In het Aramees kwam Mitra om voor veertig dagen het merkteken te brengen. 

  

Alles was in runderbloed, omdat zo de mannelijke suprematie de macht niet kon grijpen. De 

matriarchie was alleen veilig in runderbloed. 

  

Runderjacht : 

  

·        van het afgeslotene tot het voortgaande 

·        van gave tot loon 

·        van de vader tot de moeder 

De gnosis over boze geesten en hoe die te bestrijden ging diep. Er waren geen wazige 

rituelen, maar alles had een duidelijke reden. Zij die aan zulke rituelen deelnamen zonder de 

betekenis ervan te weten, zonder ingewijd te zijn, zouden er krankzinnig door worden. Gnosis 

was een belangrijk element en ging vaak oraal, en werd opgeslagen in symbolen. Het was niet 

zo dat men veel aandacht aan studie gaf. De gnosis kwam door de jacht, door het doen. Studie 

was zelfs een gevaarlijk iets. Ze waren voortdurend bezig met de jacht en de visserij, en 

kregen daardoor hun gnosis. Ook school was dus gevaarlijk, want dat kon gemakkelijk 



uitlopen tot een cheat program. Kennis kwam door overwinning over de vijand. Zo 

ontstonden ook de ware bloedbanden.  

  

Zacharia 13 

  

1 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van 

Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. 2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de 

HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan 

hen gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. 3 

Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder, die hem 

verwekt hebben, tot hem zeggen: Gij zult niet blijven leven, omdat gij leugens gesproken hebt 

in de naam des HEREN; ja, zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, zullen hem 

doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt. 4 Te dien dage zullen de profeten beschaamd 

staan, ieder om wat hij schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen haren 

mantel aantrekken om leugens te vertellen. 5 Maar ieder zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik 

ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. 6 En als 

men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? dan zal hij zeggen: Daarmee 

ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. 

  

Letterlijk staat er : 'Ik ben geen profeet, maar een iysh, een slaaf, om vee te houden, sinds 

Adam mij gekocht heeft als jonge slaaf, na'ar, om de adamah, paradijselijke grond, te dienen.' 

Ook wordt het woord qanah gebruikt, wat in sommige vormen 'het bezitten van de gnosis van 

Eva' betekent. 

  

7 Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van 

de HERE der heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn 

hand keren tegen de kleinen.  

8 In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de 

geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.  

9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja 

hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. 

Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God. 

  

Ook herders zijn geen wezenlijke bediening in de gnosis, maar wel vee-houders. Evangelie is 

een wezenlijk deel in de gnosis. Evangelie, euaggelion, betekent loon. In de wortels betekent 

het 'mooie tijdingen van het feest der runderen', wat duidt op een feest van een geslaagde 

jachtsbuit in de runderjacht, buffeljacht, juist ook omdat in de wortel tekst de runderen geleid 



worden tot het gerecht, het brengen van de rund, de buffel, tot zijn eindbestemming, en is 

daarom een beeld van de Levitische zodiak die als centrum de buffeljacht heeft. 

Het evangelie is dus een trofee. 

  

Het was de grote moeder gnosis tegen de buffel van mannelijke suprematie. In de feestdag 

van de voorbereiding op de buffeljacht moesten zij komen tot de Aramese QUDSA, wat 

betekent zij moesten verschillende offers doen. Er moest dus geofferd worden voordat de 

buffeljacht van start kon. Dit was allemaal een deel van de voorbereiding.  

  

In de Aanitische geschriften van Orion zien we ditzelfde feest waarin boze geesten in 

varkensvorm geofferd moesten worden, als het beeld van spijbelzucht, luiheid en nihilisme, 

de jachtstegenzin, waarin de leegte als een doel op zich wordt gezien, en de gnosis wordt 

verloochend en ontkend. De jagers moesten zichzelf uithongeren in dit feest, in deze periode 

van voorbereiding. Hun kracht zouden ze niet krijgen van voedsel, maar van rituelen die de 

gnosis uitbeeldden. Zij moesten zich insmeren met varkensbloed, als teken van de 

overwinning over gnosis-weerzin. 

varkensjacht – van toetsloosheid tot toetsen  

Zij die niet jagen kunnen geen slagers worden. Dit is ook niet losgekoppeld van de heilige 

slavernij. Zij die niet tot de heilige gebondenheid en de heilige slavernij zijn gekomen kunnen 

geen slagers worden. Zo zijn er veehouders en slagers, maar die moeten ook verbonden zijn 

aan de jacht. Het volk was een jachtsvolk. Er waren bepaalde elementen die iedereen moest 

hebben.  

  

In de gnosis moet men komen tot de bedieningen van de jacht.  

  

De stam Issaschar staat voor de paradijselijke leegtes 

, en voor het piercen. Dit is het Scorpio teken, de kippenjacht. De kippenjacht is een 

voorbereidende jacht. Dieper in Scorpio, in de paradijselijke leegtes, komen we tot de 

bokkenjacht, op bokken en renbokken, oftewel : 'van het letterlijke komen tot het 

symbolische', wat overgaat in Gad. 

  

Lamsjacht : – van liefde tot gnosis 

En dan is er nog de lamsjacht wanneer het over de bruiloft van het lam gaat. In het Hebreeuws 

is het huwelijk de jacht. Het lam is een verschrikkelijke klaaggeest, een andere uiting van de 

zonnegod, de valse profeet. Het lam is de brenger van drama en liefde, om zo de gnosis uit te 



doven. Het lam is een huwelijks-geest, als JOM. De vrouw op het beest strijdt tegen het lam, 

voert jacht op het lam. Ook is het lam de geest van de valse wedergeboorte, de geboorte in 

Christus, zonder de moeder.  

De vrouw op het beest verschijnt dus, na het verschijnen van de tronen, de bruggen, de 

paarden, na de verbreking van de zegels, om jacht te voeren op het lam, voor de schijn-

bruiloft der Amazonen, die altijd in de MAZONA eindigt, de scheiding, en tot de TOWRAH, 

de Wet van scheiding, de Wet van Boogschutterij. Ook Iyowb moest hier doorheen. Het lam 

moest verslagen worden, omdat het lam alle zegels vasthield, als de grote wachter der zegels.  

  

Visserij – van losbandigheid tot slavernij 

  

Leviticus 27 : 2 – Wanneer een man, een 'iysh' in het Hebreeuws, oftewel een vechtslaaf, een 

gelofte doet, een eed, door een offer, 

  

In het Aramees wordt voor de mannelijke slaaf het woord 'gabara' gebruikt, wat jachtsslaaf 

betekent. 

  

1.     iysh – vechtslaaf 

2.     gabara – jachtsslaaf 

3.     ismael – slagerslaaf 

  

Met David is hetzelfde aan de hand als met Jezus. Het gaat om een golfbeweging, een 

wisselwerking. David staat voor de slagermoeder (TAGA) en de slagerslaaf (Ismael). Dit is 

wat het bloed van Jezus is in de grondtekst : AIMA, slager, en slagerslaaf. 

  

Iywob 28 

: 6 – DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

  

: 8 – De HAYEWTA, de zoomorfische wezens die de troon dragen, de BEHEMAH, wilde 

dieren, hebben deze plaats niet vertreden (Hebreeuws : Ze hebben het niet verwijderd). We 

hebben hier dus te maken met een belangrijke paradijselijke plaats in de onderwereld. 

  



De HAYEWTA (Aramees) komen ook weer terug in het boek Openbaring als 'de beesten', 

wat een teken is dat deze teksten paradoxaal zijn. De beesten zijn in de Aramese grondtekst 

dus goddelijk, wat een heel ander gezichtspunt geeft. Deze beesten zijn dus in de grondtekst 

jagers die de mannelijke suprematie verbreken. 

  

: 9 – Hier worden de drugs van de promoties (HAR, Hebreeuws) gegrepen. Drugs = 

IQQARA, wat ook voet en schoot betekent. Iyowb ging dus in het spel om de Leviathan te 

verslaan door allemaal promoties heen, waardoor hij kwam tot de bittere kruiden en de drugs 

van de moederschoot van de onderwereld. Naakt, maar toch 'bedekt' door de heilige sieraden, 

zijn wapenen. 

  

Ook ADAM is hier een beeld van, als de bloeddronkenschap, die dus te vinden is in deze 

rituele slachtplaats, de Aramese DUKKA. IEREUS-SALEM = slachthuis en arena, als een 

vee-arena. In het Ismael schema is dit zijn eerste zoon :  

  

Ajuwth – vruchtbaarheid, bloedvergiet, juichen, aanmoedigen, plezier (oorlogsvreugde), de 

paradijselijke dronkenschap, bloeds-vreugde. 

  

Dit is ook waar de beesten (jagers) van Openbaring naartoe leiden : 

  

Openbaring 17 

  

6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de meest heilige dingen, de Ene Heilige 

(Heilige Geest), in/ van het heilige der heilige (Griekse worteltekst : de geest van liefde) en 

van het bloed der getuigen van Jezus (JOM). En ik was vol van bewondering, toen ik haar 

zag, met grote bewondering (Aramees). 

  

In het Aramees is dit het bloed van gevallen engelen. Johannes vereerde en aanbad de vrouw 

in de grondtekst. 

  

Iyowb 28 

  



: 23 – God (EALAHA) weet en onderwijst de weg, de ordes, van haar rituele slachtplaats 

(DUKKA, DUKKETA), oftewel de weg tot IEREUS-SALEM. 

  

De DUKKA, de heilige rituele slachtplaats wordt hysterisch bewaakt door de URIM en de 

THUMMIM. De draak is in het Aramees 'de wachter, slang, zeeslang, van de Urim. De slang 

is een beeld van de ketenen van de heilige slavernij. Wij hebben dus met deze wachter van de 

URIM te maken, voordat wij IEREUS-SALEM, de DUKKA, binnen kunnen gaan. 

  

In de DUKKA is Adam-Ajuwth, de overwinning over de vijand. Adam was een groot heerser. 

Het vee was onder hem gesteld (Genesis 1). 

  

In Iyowb 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt 

ook de SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring/ 

zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen. De 

DUKKA-halsketen bezit de SAPPIL en de SUKKAL, als twee kralen/stenen of snoeren. 

SAPPIL en SUKKAL zijn als de hogere Urim and Thummim van de DUKKA. De DUKKA 

is te vinden in de diepte van ZUWR, in de diepte van het paradijs. 

  

Als wij een slagers-slaaf willen worden, dan moeten wij de DUKKA-halsketen hiertoe 

ontvangen. Ook deze halsketen ligt verborgen in Hebron.  

  

Om die keten terug te krijgen moesten de Israelieten HEBRON veroveren, het zg. contact-

punt met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ woonden (de kinderen van de 

halsketen, de kinderen van wurging). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron was 

vernoemd als KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam betekent 

het getal VIER, een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De 

Israelieten zouden de vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. Zoals we zagen 

staat de vrouw op het beest voor bloed-dronkenschap. Dit zal de slagerslaaf doen groeien in 

zijn bediening, in ADAM-AJUWTH, door de DUKKA-halsketen, een halsketen die alle 

slagerslaven hebben. Ook Ismael had deze halsketen. 

  

Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat 

hij de hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er 

dat hij naar Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. In het boek Iyowb 

staat Zij naakt voor het Aangezicht van God. Wurging betekent in de diepte getemd worden, 

initiatie (inwijding) en overgave. Iyowb verlangde naar de heilige halsketen, de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij tot God (Abbadown, Shadday). Hij wilde zijn leven 

verliezen hiervoor. Abbadown is ook de plaats van vernietiging. Job had een sterk 



doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek Iyowb zien we dat God als zodanig 

naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke vernietiger (6 : 4). Het hart van 

het paradijselijk lichaam, de APH, betekent de ademnood, de wurging, maar die heeft dus de 

diepere betekenis van de halsketen. Door de zondeval was er de slavernij tot de windgod 

DOOR ADEM, door GEEST. De paradijselijke APH raakte verloren en in de vergetelheid. En 

geleidelijk aan werd de Geest over de Ziel geplaatst, en alles begon zijn betekenis te 

verliezen. De mens verloor profetie en werd gebonden aan vaagheid, prosperity 

geestelijkheid, loze wolken zonder wateren/ mayim (II Petrus 2). De mens raakte verstrikt in 

de rijkdommen van Assur, de boom der kennis. Profetie of Prosperity, dat is de vraag. 

Prosperity is uitgezonden om profetie te doven, om alles vaag en materieel te houden, waarin 

je ziel wordt opgesloten en tot een slaaf wordt gemaakt van de Geest van Prosperity, de 

Windgod, de Geest van Assur, door ADEM. 

  

Zo moest de adem dus verslagen worden om zo het bloedgas te ontvangen. Dit gebeurde door 

de DUKKA-halsketen, de halsketen van de heilige slacht.  

  

Als God aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job 

hoofdtooien in het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk Hebron 

heeft overwonnen, en DUKKA-ANAQ heeft ontvangen, de DUKKA-halsketen. Ook is hij nu 

klaar voor hogere Levitische priesterdienst, door het ontvangen van de verentooi (KLILA), als 

teken dat hij de windgod heeft verslagen. 

  

Bij dit oordeel moesten zeven demonische runderen of demonische kalveren geofferd worden. 

Zeven heeft in het Hebreeuws in de diepte de betekenis van het offeren en de slacht in 

verbinding met slavernij, als de slager-slaaf. Zo werd Iyowb tot een slager-slaaf door dit 

ritueel. 

  

  

In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als 

een ring over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. 

In het Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH overwinnen om verder te 

komen, het overwinnen van Hebron. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het hart van de 

zwijn moeten bemachtigen. 

  

De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonische zwijnen van 

ongehoorzaamheid. Zij willen ons afleiden van de DUKKA-ANAQ, de heilige halsketen van 

de goddelijke slacht. Als wij ARBA, de hoofdman van de Anaqieten hebben verslagen, en 

Hebron hebben ingenomen, dan zullen wij ook zijn vee-fokkerij erven waar met het 

demonisch vee wordt afgehandeld. 



  

Daarom is de heilige slavernij en het bemachtigen van de DUKKA-ANAQ-halsketen van 

groot belang, het leven vanuit de goddelijke verlamdheid, vanuit het paradijselijke besneden 

geslachtsdeel. 

  

De Iyowb-graden leiden naar de tiende laag van de paradijs-grond, de ZUWR. Hier moeten 

wij op zoek gaan naar de DUKKA. Hier ontvangen wij de DUKKA-halsketen. In ZUWR 

worden wij teruggeleid tot de halsketen. De DUKKA-halsketen is een hoog oordeel. De 

DUKKA halsketen heeft een hogere eeuwigheids-factor dan welke halsketen we daarvoor dan 

ook zagen. 

  

Dit is dus het diepere hart van het paradijs, het duistere hart, de duistere DUKKA-APH.  

  

Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de wet. 

  

Spreuken 2  

  

: 3 – Hef je lied, QAL, QALA, op om te kunnen verstaan. 

  

NY = opheffen van lied, horen en gehoorzamen, en SUKKAL ontvangen, kennis, zintuig 

  

: 4 – Zoekt naar haar als naar verborgen schatten = 

relikwieen, woordenboek, naslagwerk.  

  

: 5 – Dan zul je verstaan de Vreze des Heeren, de secte en de doctrine van God, YADA  

  

: 6 – Uit het mes, PUEM, van God komt doctrine. 

  



Spreuken 7 

  

: 3 – Bindt/ doet de Towrah, de Wet van de Slacht en het Offeren, om je tenen, als sieraden 

(ringen).  

  

De voeten zijn belangrijk, want onder hen zullen de vijanden geplaatst worden. De vijand zal 

worden tot een voetbank en tot rivieren van bloed. De voeten staan voor de slagers. 

  

De voet is levensbelangrijk in het proces om de vijand te maken tot slachtvee, en de vijand te 

onderwerpen. Als wij dit niet volgens de WET, TOWRAH, doen, dan zullen we schuldig 

staan aan misbruik. DAAROM moest de wet om de tenen van het volk van God gedaan 

worden als sieraden ter herinnering (ringen) in het boek Spreuken. In de oudheid was een voet 

op de vijand altijd het symbool van overwinning.  

  

De Voeten van de Slager, TAGA, brengen de nieuwe wijn. De Voeten van de Slager brengen 

dronkenschap, en het Aramees beelden de voeten 'drugs' uit. Het is allemaal om het verstand 

te oordelen, en het letterlijke. In het Grieks zijn de voeten objecten die gelegd zijn op de 

nekken van de overwonnenen, als een teken dat betekenissen zullen veranderen. Woorden, 

wetten en ideeen zullen veranderen. In de gnostische geschriften zijn de voeten de poort tot de 

onderwereld en de objecten van necromantie, het profetisch contact met de onderwereld. Als 

we niet terugkeren tot de voeten van de slager, de TAGA, zullen wij niet vruchtbaar zijn. 

Daarom moeten wij terugkeren tot de Moeder. 

  

Wij moeten eerst onszelf onderwerpen in vreze en beven aan de heilige slavernij, aan NABA. 

Als de NABA (HYPAKOE) volkomen is, dan komt er straf over de ongehoorzaamheid, 

AIMA, bloedvergiet. Volkomenheid = THUMMIM = AIMA, bloedvergiet.  

  

SAPPIL – profetie van de DUKKA, slachtplaats  

  

SUKKAL heeft te maken met instructie, en SAPPIL heeft te maken met overwinning in de 

grondteksten. Zij zijn de URIM en de THUMMIM van de DUKKA, de slachtplaats.  

  

Om AIMA te ontvangen moet je door een aantal sluiers of zegels heen.  



  

AIMA = het slacht-oordeel, de bloedvergieter 

  

De reus van de Filistijnen, Goliath, had 6 tenen op elke voet, en 6 vingers op elke hand, 24 in 

totaal. De 24 oudsten is een symbool van degenen die Goliath hebben verslagen. Goliath komt 

van GOLAH, wat openbaring betekent, ontzegeling, naaktmaken en in ballingschap voeren. 

Daarom was het zo belangrijk deze demoon te verslaan in de onderwereld (ERETS). De 

leeuw uit de stam Judah, de wortel van David, zou de zegels verbreken. David versloeg 

Goliath. Het getal van Goliath is 24 en 6666, of 2 keer 66, 66 en 66. Dit heeft ook te maken 

met het merkteken van het beest (666, 66) en het tweede merkteken van het beest in het 

Eeuwig Evangelie (2666), het merkteken van Bacchus, de Romeinse god van de wijn. Goliath 

kwam uit Gath, wat wijnpers betekent. De geest van Goliath heeft zich ge-uit in de 66 canon. 

De vier dieren hebben elk 6 vleugels, 6666, wat ook de overwinning over Goliath uitbeeldt. 

  

Filistijnen betekent 'zij die rollen in het stof, in APHAR.' Zij zijn dus ook de wachters van de 

APHAR, de bovenste laag van de paradijselijke grond. Als wij hen hebben verslagen zullen 

we ons rijkelijk in de APHAR kunnen hullen, om dieper door te dringen in de paradijselijke 

lagen. In APHAR ligt de wapenrusting van de vijand opgeborgen, en de sieraden die we nodig 

hebben tot overwinning.  

  

Alleen door en in de AIMA-TAGA is slacht mogelijk. Alle slacht daarbuiten is slechts illusie, 

waardoor we eigenlijk dan van geen slacht kunnen spreken. De vijand is dus geen slager, 

maar een handelaar in illusies. 

  

In Psalm 1 heeft de slaaf honger naar TOWRAH, de Wet van Slachten en Offeren, en buigt de 

slaaf voor Haar neer (CHEPHETS). Hij zal als een slachtslaaf zijn aan rivieren, MAYIM. Hij 

zal dus werken voor de APH, het paradijselijke hart, de paradijselijke halsketen, de 

DUKKAH-ANAQ. De goddelozen zullen in vers 4 weggedreven worden door de Heilige 

Geest, RUWACH. Dit is een oordeel, dat de Heilige Geest over hen zal komen.  

  

Zij worden dus in principe aan Goliath overgeleverd. Goliath is de wachter van de 

opslagplaats van MAYIM, in de grondteksten. MAYIM onstaat daar waar de vijand wordt 

vernietigd. Het christendom is een samenzwering van de geest van Goliath, en tegelijkertijd 

het oordeel van God over de goddelozen. De heiligen moeten Goliath. De code van Goliath 

moet gekraakt worden. 

  



In Openbaring 14 zien we een man (menselijk zaad, zaad van een verkoper) op een witte wolk 

zitten, met een gouden kroon en een scherpe sikkel. Deze persoon vertegenwoordigt de 

wijnpers. Je kunt dit vergelijken met de kroning van de ruiter op het witte paard in 

Openbaring 6. Gath, waar Goliath vandaan kwam, is de wijnpers in de grondtekst. Gath is ook 

één van de Filistijnse steden/ stads-staten. Het witte paard kwam om te misleiden, om de 

druiven te betreden, om dronken te voeren. Het is het zaad van geld in de grondtekst, het zaad 

van een mens, van handel. Dit is een zegel. Wij moeten Gath innemen om de wijnpers.  

  

Gath is valse profetie, de misleider, die Goliath voortbracht, het valse Woord, de valse 

LOGOS. Het witte paard is een zegel.  

  

Het witte paard, de man op de witte wolk, is degene die alles om heeft gedraaid, en van de 

waarheid heeft afgeleid. Het is een luchtgeest, een vogel van de hemel. De hemel werd tot 

leven geroepen om de mens af te leiden van de reis door de hel, de reis door de onderwereld. 

De hemel leidde de mens af met geldzaken, prosperity. De heilige slavernij wil terugleiden 

door de paradijselijke onderwereld tot de DUKKA. 

  

De val van de Filistijnen gebeurt door het toetsen, URIM, als de eerste verlamdheid, 

oproepende AIMA, de tweede verlamdheid, de diepere, wat resulteert in het aanrichten van 

een bloedbad. De man op de witte wolk draagt deze sikkel, het tweede zegel, het rode paard, 

het zegel van AIMA. AIMA, de vernietiger, heeft de macht om de opslagplaatsen van 

MAYIM te openen, door het verslaan van Goliath. AIMA is dus een groot vruchtbaarheids-

ritueel door het vergiet van bloed in de strijd tegen demonische geesten. Eerst moet URIM 

heel diep gaan voordat AIMA wordt opgewekt. Wij moeten de URIM en de AIMA heroveren, 

opdat wij niet deze dingen in overmoed gebruiken. URIM is longsuffering, de enige weg tot 

AIMA. URIM is het dragen van het lijden, het juk.  

  

De URIM is het toetsen, de weegplaats, het veroverde Askelon. De vijanden worden naar 

deze weegplaats geleid om getoetst te worden. Ook Iyowb, als vijand van God, werd naar 

deze plaats geleid om gewogen te worden. God beschouwd vanuit Iyowbitisch perspectief 

iedereen onder God als een vijand. Er zijn dus verschillende soorten vijanden. De URIM staat 

dus voor het hele toets-proces van krijgsgevangenen maken (2 Korint. 10), brengen tot de 

gehoorzaamheid aan God, het maken van slaven, door dit hele gerechts-proces, sleuren tot het 

gerechtshof en tot de plaats van tucht en kastijding. Dit is een langdurig proces, waarbij 

dingen zorgvuldig worden gewogen, en waarin de goddelijke verlamdheid een belangrijke 

plaats heeft, om menselijke inmeng te voorkomen. Het oordeel begint bij onszelf. Wij moeten 

allereerst slaven zijn van God, anders gaat het mis. URIM is dus een langdurig en slopend 

proces waarin wij aan onszelf sterven, waarin wij verhongeren door het heilig vasten. Als wij 

nog niet tot slaaf genomen zijn door de Heere, dan worden wij in dit proces door de Heere tot 

slaaf genomen, en ontvangen wij de halsketen en de slavenringen van de TOWRAH, om ons 

te binden tot de Wet van Slachten en Offeren. Wij moeten gebroken worden in dit proces, op 



de heup geslagen worden, kreupel geslagen worden. Uit die gebrokenheid komt uiteindelijk 

AIMA voort, het oordeel, het heilige bloedvergiet, als de brenger van MAYIM. 

  

Het zesde Filistijnse zegel is Ekron, het snijden en plukken (van veren). Met het vijfde 

Filistijnse zegel moesten de vervolgde zielen nog steeds rusten in de goddelijke verlamdheid. 

Met het zesde Filistijnse zegel begon de kippenjacht, om de veren van de vijand in bezit te 

krijgen voor de verentooi. Dit is de jacht op de gevallen Leviathan. De valse Christus, het 

valse Woord, wordt ontmaskerd en uit de hemelen geworpen. Het boek wordt gesloten. De 

rituele slachtplaats van God wordt getoond, de DUKKA. 

  

SAPPIL is in de diepte van de grondteksten 'de goddelijke en paradijselijke geschriften', 'dat 

wat gegraveerd is op goddelijke en paradijselijke sieraden', en ook is het een vloeistof, een 

paradijselijke olie, in die sieraden, waarin de hoogste kennis is opgeslagen. Die olie is in het 

vuil, stof en zaad van het paradijs. We hebben te doen met een goddelijke vervuiling, 

besmeuring, opgeslagen in sieraden. Zij beinvloeden ons lichaam. Wij moeten leven vanuit 

deze vuile olie. SAPPIL is een diepere laag in de ZUWR laag. Het Zegel van Christus, de 

gezalfde, moet verbroken worden om tot deze laag te komen. 

SAPPIL staat voor saffier in het Aramees, waar de troon van gemaakt is. SAPPIL is de 

goddelijke schriftgeleerde, de boeken van de troon. Wij moeten altijd alles testen aan de 

hogere boeken, de levende, goddelijke boeken voor God's troon. Daarom is SAPPIL deel van 

de URIM en THUMMIM van de DUKKA. 

SAPPIL zijn de graveringen in de voetringen, en de vloeistof, olie, binnenin deze ringen. 

SAPPIL kan ook door de andere sieraden heenstromen. SAPPIL zijn de heilige paradijselijke 

stenen van de troon-geschriften, en ten diepste is SAPPIL een goddelijke, paradijselijke drug. 

Alles moet hierdoor getoetst worden. Iob kwam tot deze plaats, en ook Yechezqel, om 

hierdoor ingewijd te worden. 

SAPPIL is het geheim van MAYIM, het goddelijke zaad. MAYIM betekent ook : 

voetenzweet. De SAPPIL werd versluierd door het verhaal van Maria Magdalena die de 

voeten van Jezus zalft met kostbare nardusmirre en haar tranen, als een beeld van paradijselijk 

voetenzweet. Dit zit dus in de ringen. MAYIM heeft in het hebreeuws deze betekenis, maar 

wordt door vele vertalingen niet zo neergezet. Dan zou het paradijs dus voortgekomen zijn 

vanuit voetenzweet, maar omdat ze de diepere betekenis hiervan niet begrijpen en zelfs 

vrezen, vertalen ze MAYIM gewoonweg in 'water'. Voetenzweet is een beeld van geperste 

druiven in de wijnpers, het resultaat van het oordeel. Daarom is dit door religieuze geesten 

gevreesd. 

MAYIM = het bloed van de vijand = AIMA 

  

Waarom kwam de schepping voort vanuit MAYIM, voetenzweet ? Dat is heel simpel : Het 

was het resultaat van oordeel. Het was het werk van de wijnpers. SAPPIL is een hoge graad 



van DAHAM, paradijselijke vloed en overweldiging. Het zijn de diepere bronnen en 

fonteinen van het paradijs. 

SAPPIL is de opening van de troonboeken. Wanneer wijkt SAPPIL ? Als wij licht boven 

duisternis stellen. Wij moeten in de duisternis zoeken naar het nachtzicht. Dat is iets heel 

anders. Duisternis is kennis. Licht is verblinding. Licht kan kennis maar tot een bepaalde 

graad dragen. Het Licht is een Zegel. Het Licht is een belangrijke metafoor waar wij doorheen 

moeten om de schatten van de duisternis te vinden. De duisternis is opgesloten in het licht. 

Sommige mensen willen alleen de duisternis, en niet het licht. Het licht is iets wat we moeten 

dragen, als een kruis, en we moeten er klaar mee komen, het mysterie oplossen. 

SAPPIL is waar het harde het zachte heeft voortgebracht, en het zachte het harde. Het is de 

plaats waar het hardste en het zachtste elkaar opgewekt hebben. Hier zijn de schatten 

opgeslagen. Het is een rivieren-gebied, en een gebied van gesteente. Het is het geheim van de 

paradijselijke vloed, en het goddelijke zaad, de vruchtbaarheid. 

Daarom willen wij niet dat SAPPIL van ons wijkt, want dan is alles verloren. Wij willen 

komen tot Haar dieptes. Ook Iyowb kwam tot haar dieptes, en Yechezqel. Zij kwamen tot het 

goddelijke saffier, de machten van de troon. Hier is alle kennis opgeslagen. SUKKAL wordt 

door haar uitgezonden om ons te onderwijzen, om ons kennis en zintuig te geven. SUKKAL 

leidt terug tot haar, de opgeslagen kennis, het imperium van de troon-boeken. Zij wordt 

geopend aan het einde van het boek Openbaring, om de levenden en de doden te oordelen. Zij 

bewaakt de geheimenissen van de poel des vuurs. Zo zijn dan de SUKKAL en de SAPPIL de 

URIM en de THUMMIM van het laatste oordeel. Zij behoren tot de DUKKA, de rituele 

slachtplaats. Het zegel van de wijnpers is een groot zegel. Het houdt de eeuwige slacht 

verborgen. De wijnpers is het eerste zegel, het witte paard, Gath, de geboorteplaats van 

Goliath. 

De druiven persen is een zegel wat de slacht verborgen houdt. In SAPPIL wordt die slacht 

hersteld. In SAPPIL wordt het zegel van de wijnpers verbroken.  

In SAPPIL worden wij toegerust tot eeuwige slagerslaaf. Door de eeuwige slacht zullen wij 

het witte paard bemachtigen. 

De opdracht om de witte steen te zoeken is een opdracht om deze grote witte troon te 

onderwerpen, oftewel het witte paard te overwinnen, de man op de witte wolk met de sikkel. 

Zo komen wij tot het rode paard, als een beeld van het ontvangen van AIMA.  

  

De rode troon zal gevestigd moeten worden. De wateren zullen veranderen in bloed. Dit is het 

bloed van de vijand.  

  

De maan, het lege vat, het nachtlicht, zal in bloed veranderen. Zo ontvangen wij het 

nachtzicht, door het bloed van de vijand heen. De zon wordt als een zwarte haren zak. Het 

zwarte paard slokt het daglicht op. Wij zullen zien door de honger, het vasten. De nacht zal 



overwinnen, en wij zullen tot het nachtlicht geleid worden, door honger en het bloed van de 

vijand.  

  

Door honger en vasten mogen wij smeken om het bloed van de vijand, AIMA. Wij moeten 

ernaar streven het bloed van de vijand te ontvangen. Wij moeten een heilige bloedlust hebben. 

  

In deze maatschappij hebben we geleerd te consumeren, zoveel te consumeren, dat we zo het 

pad nooit zullen terugvinden. We zijn hieraan gewend, maar we zijn gevangenen. We moeten 

wakker worden, en terugkeren tot de honger, ondanks alle pijnprikkels. We moeten de tucht 

weer gaan waarderen en toelaten. Honger is de status van de goddelijke verlamdheid, wat 

resulteert in de slaven-geboorte, de NA'AR. Wij moeten streven naar deze geboorte.  

  

Dit alles komt voort vanuit de SAPPIL, de Wet van de DUKKA. 

  

Honger is de enige weg tot AIMA, het bloedvergiet van de vijand.  

  

Vanuit dit bloed leven wij. Zoals gezegd werden we geleerd te consumeren.  

  

Het westen IS het oordeel. Dit is een veefokkerij. De demonen worden hier vetgemest. Wij 

moeten leren vasten, op allerlei gebied. Het westen is een fokvarken is. Het westen moet eten. 

De Heere heeft het zo bepaald. Het westen moet rijk worden. Het westen moet veel praten. 

Het westen moet rijk zijn in velerlei opzicht. Totdat AIMA zal verschijnen, de slacht. Het 

westen gaat nu door URIM heen, de toets. Het vee wordt gescheiden van de slagers. 

  

De man moet als een leeg vat zijn, daarom moet hij het pad van honger en armoe, het heilig 

vasten, gaan, om zo te komen tot de goddelijke verlamdheid, om door de NA'AR tot 

wedergeboorte te komen. 

  

Wij moeten het merkteken van Yaakob ontvangen, zijn kreupelheid, die zijn vruchtbaarheid 

was. Dit gebeurt door het bloedvergiet van de Leviathan, de trotse, bedrieglijke, met twee 

tongen sprekende onkreupelheid, de oude natuur van Yaakob. Het bloed van de Leviathan 

moet door de voetringen stromen, als een goddelijke verlamdheid die kreupel maakt. De 

Leviathan is namelijk datgene wat ons tegenhoudt kreupel geslagen te worden. De Leviathan 



houdt ons trots, en daarmee leugenachtig. Het hanenbloed van Leviathan zal ons vrijzetten. 

Zo ontvangen wij het merkteken van Yaakob. Gad is de stam der slagers. 

  

Handel of slacht, dat is altijd weer de vraag. Willen wij water bij de wijn doen, laten wij ons 

omkopen ? Het handelsvolk verdreef de mens uit het paradijs. De man, haar vijand, wordt 

weer een kind, en wordt in de arena geplaatst. Dit zal zo'n vrees leggen, dat de man tot het 

Getsemane-punt gedreven wordt, smekende of deze drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. 

Dat is een stukje lijden, een stukje wanhoop, een stukje angst. Het lijden kan zo diep gaan dat 

wij bang worden voor het lijden, en beginnen te smeken, zoals Christus in Getsemane. Tot het 

punt dat we uitroepen : 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ?' Wij worden als 

kemphanen opgesteld, opdat de Leviathan-haan in ons zal bloeden. De vijand zit diep in ons. 

De vijand is een deel van onze valse identiteit. Wij worden tot kemphaan opdat de 

oversterkte, de overman, in ons zal sterven. Dit zijn belangrijke initiaties. Wij moeten in ons 

leven door zulke testen heen. Soms zullen wij ons als een kemphaan voelen, tegenover een 

andere kemphaan neergezet. En vaak is er dan geen uitweg, maar moeten we er dwars 

doorheen. Het is de roep van de moeder, om terug te keren tot haar. 

  

In de Orionse mythologie stort de man zich aan de voeten van zijn moeder, om zijn zonden te 

belijden. In de aardse bijbel was dit net andersom. De vrouw stortte zich aan de voeten van de 

mannelijke bezetter. De vrouw werd tot huilen gedreven, terwijl in de Orionse mythologie de 

man tot het wenen, klagen en smeken werd gedreven. Dit is in de grondtekst verbonden aan 

de stam Judah, maar ook aan Zilpa, een bijvrouw van Yaakob, dienstmaagd van Lea. Zilpa 

betekent : het drijven tot wenen, de weeklacht. Zij was in de esoterie het breekpunt van zijn 

gevoeligheid.  

  

Zo komen wij tot de plaats waar het bloed van de vijand, van Leviathan, als rivieren stromen. 

Wij leven vanuit dit bloed. Dit is het terrein van de kippenslager. 

  

De wijnpers was door Orionse demonen opgezet om de slachtpers te verstoppen. Orionse 

demonen verlustigden zich in de illusies van de slacht, en wilden dit graag verborgen houden. 

  

Door de URIM komen we uiteindelijk tot de rode steen, de sardius, de steen van AIMA, het 

dierenbloed van de vijand. Dit is de bloedende steen, de steen van Ruben, de Odem, de 

ADAM. Wij moeten gewassen worden in het bloed van de vijand. 

  

Yirmeyah 46 

  



10 Dit toch is de dag van de HEERE der heerscharen, de dag der wrake om wraak te nemen 

op zijn tegenstanders; ja, het zwaard verslindt en wordt verzadigd en dronken van hun bloed, 

want een slachtoffer heeft de Here, de HEERE der heerscharen, in het Noorderland, aan de 

rivier de Eufraat.  

  

Yeshayah 34 

  

1 Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op! De aarde hore en haar volheid, de 

wereld en al wat daaruit ontspruit. 2 Want de HEERE koestert toorn tegen alle volken en 

grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting 

overgegeven. 3 Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op, ja 

de bergen versmelten van hun bloed. 4 Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol 

worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals 

het blad van de vijgeboom afvalt.  

5 Want mijn zwaard is in de hemel dronken geworden; zie, het daalt neer op Edom en ten 

gerichte op het volk dat door mijn banvloek werd getroffen. 6 De HEERE heeft een zwaard 

vol bloed, het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der 

rammen; want de HEERE richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land 

van Edom. 7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van 

bloed en het stof wordt met vet gedrenkt; 8 want de HEERE houdt een dag van wraak, een 

jaar van vergelding in Sions rechtsgeding. 9 Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en 

zijn land wordt tot brandend pek, 10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, 

van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor. 

  

Yechezqel 39 

  

19 Tot verzadiging toe zult gij vet eten, tot dronkenschap toe bloed drinken van het 

slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb. 

  

Het Adam bewustzijn is een bewustzijn van bloed-dronkenschap die het verstand in een ander 

patroon heeft gebracht, de code heeft verbroken, als een mind-altering drug. Daarom is het zo 

belangrijk. Dit is de steen van RUBEN, van MAYIM. 

  

In de diepte van de grond van het paradijs vinden we DAHAM, de paradijselijke vloed, 

overweldiging, in de vorm van rivieren en watervallen. Veelal zijn dit lichamelijke 

vloeistoffen zoals zaad en bloed. Hier moeten ook ergens de watervallen van het Leviathaanse 



hanenbloed zijn, en de bloedzeeen hiervan. Dit is dus te vinden in de overwinning over de 

Leviathan en het ontvangen van het haanse bloed van de Leviathan. 

  

In AIMA, de paradijselijke ondergrond, worden wij geinitieerd. Hier leren wij de 

bloedvergieter en zijn ijzeren wetten kennen, de wetten van het paradijs, de strenge wetten 

van de slacht en het offer. Wij zullen komen tot de Openbaring waarin alle voorgeslachtelijke 

zegels zullen breken, en de wateren en de maan zullen veranderen in bloed, en de zon zal 

duisternis zijn. Wij zullen terugkeren tot de AIMA-TAGA, met zijn rivieren van bloed, de 

gradaties van overwinning, het heerserschap. 

  

AIMA, de bloedvergieter, overweldigt ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. Hier 

zijn de schatkamers van het paradijs te vinden. Ook Iyowb werd hier naartoe genomen, nadat 

hij door APHAR was bekleed. Hij werd geleid tot EBEN, het heilige, goddelijke gesteente. 

Ook werd hij geleid tot OKLAH, waar de vijand tot vlees van gevogelte was geworden. Dit 

gebeurde doordat Iyowb groeide in heerserschap, in AIMA-TAGA. 

  

We hebben gezien dat Jezus en de Heilige Geest waren opgesteld als sluiers van de URIM en 

de THUMMIM-AIMA. Jezus verborg het mysterie van de URIM als de zuiverende kracht, de 

wassing. Met het woord 'Jezus' kun je al snel de mist ingaan, daarom is het van belang om 

goed de aandacht te richten op wat het nu eigenlijk inhoudt, wat het nu eigenlijk achter houdt, 

of verborgen houdt. Christus betekent 'de gezalfde', maar in diepte ook de besmeurde, de 

vervuilde, de gewassene. Dit gebeurt door de slacht. Het is slagers-vuil, en slagers-stank. De 

Heilige Geest is RUWACH in het Hebreeuws wat in de worteltekst ook stank betekent. In 

wezen komt het neer op slacht-stank omdat het verbonden is aan een oorlog. Tegelijkertijd is 

het ook een zoete of behagelijke geur die welbehagen en dronkenschap brengt, wat verbonden 

is aan de offerdienst. Ook staat het voor 'openbaring krijgen door reuk'. 

  

Wij zullen terugkeren tot de AIMA-TAGA met zijn rivieren van bloed, de gradaties van 

overwinning, het heerserschap. 

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH in diepte betekent : 

DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke slagers-vuil. 

Dit is als een wassing. Vuil wast ons. Dit heeft te maken met het Christus-element, de URIM, 

het nachtzicht. DUWACH, het wassende element van de ADAMAH, heeft te maken met een 

paradijselijke URIM. 

Christus beeldt het proces uit van de inwijding als een bewapening in AIMA-TAGA, en een 

wassing of vervuiling, als een dronkenschap, in ADAM. Dit zijn de twee kanten van Christus. 

Het is het werk van de URIM om met de THUMMIM in verbinding te komen. 

In dit opzicht is ADAM de beker van Christus. Deze beker spreekt van het lijden, waarin de 

dronkenschap te vinden is. Het lijden leidt namelijk tot de goddelijke verlamdheid, waarin 



God overneemt, door de overweldiging. In het Christus mysterie vinden we het AIMA-

element, de ADAMAH, de paradijselijke grond, en het ADAM-element, voor wassing, 

vervuiling en bewapening, om zo tot de paradijselijke dronkenschap te worden geleid. Dit is 

waar Christus voor staat, en wat hij verborgen houdt, wat ze eeuwen voor ons verborgen 

hebben gehouden. 

De AIMA-TAGA is het teken van overwinning in oorlog, die ons op doet staan en toerust in 

de slacht. ADAM, dronkenschap, is hiervan het gevolg, naarmate wij groeien in AIMA, de 

gradaties van heerserschap. Wij worden dronken van het bloed van de vijand. AIMA wijst 

terug op de waarheden in het paradijs. 

In Psalm 51 bidt David dat hij gevestigd mag worden tussen de ingewanden van offerdieren, 

QEREB, als overwinning over de vijand.  

In Psalm 55 zien we de pijlen van de Vreze des Heeren, als terreuren, komen over David. 

Deze terreuren worden de EYMAH genoemd, en ze komen van MAVETH, de verhongering, 

het geweld, ook in verband met de dood. Zijn ziel is inmiddels tussen de ingewanden van 

offerdieren, demonische vijanden (QEREB), beland, waar hij in Psalm 51 om bad. Het is juist 

zo dat als we de vijand hebben verslagen, dan komt de Vreze des Heeren vrij. Zo niet, dan 

mag je je afvragen of je de vijand wel verslagen hebt.  

In Psalm 58 worden de bozen genoemd als 'hen die vijanden zijn van de baarmoeder, 

RECHEM.' Dit zijn dus degenen die de vader boven de moeder hebben gezet, en de moeder 

hebben aangevallen. 

De voeten moeten gewassen worden in het bloed van de vijand. Adam zal dan commanderen 

dat hierdoor kinderen worden voortgebracht (PERIY). Dit is dus een vruchtbaarheids-ritueel, 

de ware sexualiteit. Dit wordt genoemd de SHAPHAT, een theophanisch (Gods-verschijning) 

advent voor het laatste oordeel. 

In Psalm 65 werd er in de grondtekst gezegd dat de communicatie zal gaan in en door de 

Vreze des Heeren. Dit is hoe profetie werkt. In Psalm 66 wordt getoond dat God's werken te 

vrezen zijn, YARE. Alle onderwerelden, ERETS, zullen buigen voor God hierom. Ook zijn 

God's werken tot de kinderen van ADAM te vrezen. 

Daarna wordt het duidelijk dat door deze oorlog het belangrijk is om oorlogs-offers tot God te 

brengen. Dit is de manier waarop God met ons communiceert. Vreze des Heeren + oorlogs-

offers. God communiceert dus door de slacht.  

Psalm 88 – MAYIM, zaad = toorn van God. Zaad brengt ons tot het diepste van de put, snijdt 

ons van alles en iedereen los. 

Slagers-taal : 

Spreken in tongen = het afkappen van de tongen van de vijand, en aan een paal hangen, om zo 

profetie te ontvangen. 

Erectie (YAD-TEQAN) = het afkappen van de mannelijke geslachtsdelen van de vijand, en 

aan een paal hangen, en speren in de lucht steken om zo de erectie van overwinning te vieren. 



De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, David, de 

Bloed-Vergieter. De TEQAN is de heilige verbinding tussen David en Adam, de 

dronkenschap van het bloed van de vijand. Het bloed van de vijand moet afgenomen worden. 

Ons verstand moet veilig zijn tegen ingeving van de vijand door het bloed van de vijand, door 

de dronkenschap. Deze dronkenschap is mind-altering, zoals de drugs-bomen in het paradijs.  

De TEQAN is een machtige brug tot het paradijs, en in Adamah leidt het tot de diepte, tot de 

Adam, de dronkenschap van het bloed van de vijand.  

Als God aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job 

hoofdtooien in het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk Hebron 

heeft overwonnen, en DUKKA-ANAQ, IEREUS-ANAQ, heeft ontvangen. Ook is hij nu klaar 

voor hogere Levitische priesterdienst, door het ontvangen van de verentooi (KLILA), als 

teken dat hij de windgod heeft verslagen. 

Bij dit oordeel moesten er zeven geslachtsdelen van demonisch vee tot trofee gemaakt worden 

in het Aramees, DKAR, DEKRA (Iyowb 42), als een beeld van de TEQAN, een beeld van 

overwinning. 

  

'Mijn beker vloeit over,' is in het Aramees : 'Mijn beker maakt mij dronken,' wat ook weer 

terugwijst op Adam, de paradijselijke dronkenschap (AJUWTH). In het Hebreeuws betekent 

dit ook dronkenschap in de diepte van het woord, en beker betekent onreine kip, demoon-kip, 

Kowc. 

  

De Levieten gebruikten kippen, om hun huizen schoon te maken en te ontzondigen, zowel 

levende kippen als dode kippen. 

  

Leviticus 14 

  

49 Dan zal hij, om het huis te ontzondigen, twee kippen, cederhout, scharlaken en hysop 

nemen. 50 Hij zal de ene kip slachten boven een aarden pot met levend water. 51 Het 

cederhout, de hysop, het scharlaken en de levende kip zal hij nemen en ze dopen in het bloed 

van de geslachte kip en het levende water, en zevenmaal dat huis besprenkelen. 52 Zo zal hij 

het huis ontzondigen met het bloed van de kip, het levende water, de levende kip, het 

cederhout, de hysop en het scharlaken. 

  

AJUWTH is een kippenslachter als zijnde de slachter van demonische kippen. Hij is de beker, 

de houder van de veren. De veren beelden de paradox uit, de tegenstrijdigheid van alle 

dingen, en het syncretisme. Hij is de speer die over de OKLAH heerst, de plaats waar de 



vijand in kippen veranderen. Dit was ook belangrijk in het verslaan van de Leviathan, zoals 

we in het boek van Iyowb zagen. 

  

Kippen-veren zijn een symbool van bloed-dronkenschap. In het Aramees zijn veren SARA, 

de bij-moeder van Ismael. 

  

De kippenslacht was er voor om de moederschoot te openen, om vruchtbaarheid te brengen, 

terug te leiden tot de moederschoot. 

  

De grondtekst laat zien wat voor rituelen de Levieten erop na hielden. In Leviticus 4 staat dat 

de Levieten voor het voorhangsel van de tempel hun voeten moesten dopen in runderbloed 

voordat zij door het voorhangsel heen konden gaan. 

  

Door piercings bleven de Levieten verbonden aan de MOWED. KRA was de profetie 

waardoor de Levieten profeteerden. KRA was de Levitische gnosis. 

  

ERETSUW was het Levische idee van prachtig, mooi, oftewel 'de sier der gnosis'. De 

Levieten hadden hun eigen manier om dit gevoel van schoonheid over te brengen, door verf, 

piercings, rituelen en rituele objecten (fetishen), en dit was om de gnosis uit te beelden, en dit 

was een spot gericht op de vijand. De Levitische schoonheid moest dus schade brengen aan de 

vijand op deze manier. Het had niets te maken met materiele protserigheid, maar met 

esoterische patronen. 

  

Het voorhangsel moest door de Levieten met bloed worden besmeurd voordat ze daardoor 

naar binnen konden.  

  

Belangrijk zijn ook de wassingen in het bloed van de vijandelijke offerdieren, de gevangen 

genomen boze geesten. Levieten wassen zichzelf en elkaar in dit bloed. 

  

De Oude Hebreeuwse en Aramese woorden vertellen verhalen in zichzelf, als een soort van 

hierogliefen.  

  



In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, 

maar letterlijk heilige idols aanbaden. Deze heilige idols waren uitbeeldingen van de gnosis, 

waar de Levieten zich van bewust waren. De MOWED was de schijf van feesten, festivals en 

seizoenen, en werd aanbeden als een tijds-idol. De MOWED wees terug op de IDOM van het 

paradijs, de phallische speer, Adam. Vanuit de tijds-idol kon de Leviet KRA ontvangen, de 

Levitische gnosis. De MOWED was ervoor om de Leviet te trainen, om de tijden in te delen. 

De idols en fetishen, trofeeen, die de Levieten hadden vergaderd waren om zijn gedachten te 

ordenen, om goed de cycli van de gnosis in de gaten te houden. Monotheisme zou een grote 

valstrik zijn. Voor de elite was het winstgevend om monotheisme in te voeren door de 

misvertalingen, omdat ze zo het volk beter onder controle konden houden. 

  

RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de 

eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest, een slachtfeest, waarin de 

eerstelingen van het gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. Dit offeren, 

slachten, vinden we niet meer terug in Pinksteren. Pinksteren moest dit namelijk afdekken, 

om zo de aandacht te richten op een wezen genaamd de Heilige Geest. Zo werd de offer-

gnosis en slachts-gnosis afgedekt, uitgeblust, hetzelfde zoals Jezus Christus eens deed, als de 

verlammende handels-religie, lerende dat er niet meer geofferd hoefde te worden, want hij 

was nu het offer, en het was volbracht. De eerstelingen moesten geofferd worden als een 

onderdeel van de MOWED, maar de elite vreesde dit. 

  

Het rode paard kwam om het mes terug te brengen, het slachtmes. Dit mes is hetzelfde mes 

als het mes van de Efezische wapenrusting. Het is een offermes, om vee mee te slachten.  

  

Pneuma “geeft” als een betaling, DIDOMI. We hebben dus nadrukkelijk met een loon-

systeem te maken. Dit moet ons leiden tot het Efezische mes van Pneuma, de rhema, de 

goddelijke tong, in Efeze 6. 

  

Hierom moeten we de berg van Eden opgaan om geesten te verslaan. Wij moeten het mes van 

de slacht veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth, RHEMA, het mes van PNEUMA. 

Zo kunnen wij de MOWED herstellen, de tijdschijf van de heilige slacht, voor het losbreken 

van KRA, de slagers-gnosis. 

  

Slagers-taal : 

  

'spreken in/ door/ met tongen' = In het boek Iyowb 6 : 6 moest Iyowb in het Aramees de 

ossentong eten. In het Hebreeuws geeft dit profetische dromen. De connecties tussen de 

BEHEMOTH-geesten worden door het eten van de ossentong verbroken, zijn taal. Zo kunnen 



ze niet meer met elkaar samenwerken. Dit eten, TA'AM, is in de grondtekst ook het oordeel, 

en onderscheiden. De slacht van de BEHEMOTH-ossen, en het eten van de ossentong, is dus 

een belangrijk onderdeel in de slagers-bediening. Het houdt de slager-slaaf scherp, en geeft 

hem profetische dromen. Dit zit in het sap en speeksel van de ossentong, in het bloed. 

  

Gad betekent in diepte snijden. Het betekent menigte. 

  

Gad is in diepte het penetrerende, snijdende mes, als een slagers-volk. Zo is Gad de rode 

steen, de steen van het bloed, wat ook de steen van Ruben is. Gad heeft te maken met het 

zegel van het rode paard, het mes. Dit is de AIMA, wat in verbinding is met SAPPIL. 

  

De SAPPIL staat voor overwinning, de verentooi, Iyowb. De Amazonen hadden allerlei 

ingewikkelde veren-systemen voor het ontwikkelen van de hierarchie van de mannen die 

onder hen waren.  

  

De AIMA-SAPPIL is de Thummim van de DUKKA, de slachtplaats. 

  

Door SAPPIL wordt het vijfde zegel opgewekt, van de heilige slaap. De heilige slaap is 

verborgen in de SAPPIL. De heilige slaap wekt het goddelijke zaad op, het zesde zegel. Dit is 

de goddelijke droom waarin we veranderd worden, ons paradijselijke lichamen ontvangen. Dit 

wekt de paradijselijke afgrond op, de stilte, de leegte, oftewel het zevende zegel. Hierin 

worden wij weer als kinderen. Juist vanuit het zevende zegel stroomt het goddelijke zaad, het 

zesde zegel. Het zesde zegel, het kind, zit verborgen in het zevende zegel, de afgrond. Het 

zevende zegel is de stam Issaschar, wat een gat graven betekent, en piercen, piercings. Dat is 

een teken van verbonden worden met de leegte, verbonden worden met het kind. Het kind 

zelf, het zesde zegel, is de stam Reuwben, wat 'kind van het visioen' betekent in de diepte. Dit 

kind draagt dus de rode steen, de steen van bloed, de stam GAD. Alleen het kind met het 

visioen, het goddelijke zaad, heeft toegang tot deze steen.  

  

In de originele teksten wordt het juist duidelijk dat de mens werd geschapen in een gebrek aan 

adem, de heilige woede, APH. De APH is het paradijselijke hart, als de heilige halsketen 

waardoor men met God verbonden is. De paradijselijke aarde werd geschapen in de nacht, en 

het nachtzicht werd gegeven. 

  

Wij leefden in het visioen van goddelijk zaad, door het bloed. Er was geen daadwerkelijke 

lucht of adem in het paradijs. 



  

Door de val uit het paradijs kwamen wij in de gevallen wereld van de overste van de macht 

van de lucht. Wij verloren het contact met het goddelijke zaad en het bloed. De lucht is een 

macht die wij dienen te verslaan om terug te keren tot het paradijs en de paradijselijke 

inzettingen.  

  

De APH, de heilige woede, heeft geen adem, maar goddelijk zaad. Vertalers vertaalden 

'neshama' heel selectief als de adem die God geeft, om zo mensen te verbinden aan de macht 

van de lucht. NESHAMA betekent ademnood, ademloos, en dit behoorde tot de vrouw die 

baarde. Het had te maken met de moederschoot. Ook had het te maken met de heilige woede, 

als goddelijke inspiratie. Dit is ook de heilige kennis, de gnosis. Het komt van NASHAM, 

vernietiging als een onderdeel van het scheppingsproces, als het geven van geboorte. Dit is 

wat God de mens schonk in het paradijs. In het Aramees is dit het zwellingsproces van 

inspiratie en prikkels, de reflex. Dit zwellingsproces komt voort vanuit honger, het heilige 

vasten, in het Aramees. De schepping van de mens gebeurde dus in de heilige moederschoot, 

in het goddelijke zaad. Dit is in het Aramees ook de geestesvervoering, de heilige 

dronkenschap (NAPAH). 

  

Deze schepping, de YATSAR in het Hebreeuws, is in de originele tekst de schepping van 

Israelieten, hen die hebben overwonnen door het goddelijke.  

  

Openbaring 16 

  

3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd AIMA, slachtmes, van een 

ademloze, NEKROS, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. 

  

De NEKROS, de ademloze paradijselijke die de heilige halsketen heeft ontvangen komt met 

het slachtmes, met het zegel van het rode paard, om een slachting aan te richten in de zee. Dit 

slachtmes is de stam GAD. Dit is de slagers-stam. Zij vormen het rode paard van God, de 

rode steen. Zij leven door bloedgas in plaats van zuurstof. 

  

4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd 

bloed van vee, AIMA. 

  

Deze schaal is de stam GAD, de bloedsteen. 



  

  

  

  

Hoofdstuk 10. De Bloed-Dronkenschap 

  

Om daadwerkelijk tot GAD te komen, tot de goddelijke tongen, het slachtmes, moeten wij 

komen door REUWBEN, ademnood, oftewel de DUKKA-ANAQ. 

  

Handelingen is het boek GAD. Hier gaat het over het ontvangen van de besnijdenis. De 

tongen kwamen op de hoofden, als beeld van het mes. Zij werden gescalpeerd, ook als beeld 

van de besnijdenis in Aramees-Hebreeuwse context. GAD is een slachter. Zij ontvingen de 

tongen, het mes. Zij ontvingen GAD, de slachter, het slachtmes, om zo de eerstelingen te 

offeren. Dat is wat het pinksterfeest in diepte is. Dit bracht hen in dronkenschap. Zij waren 

dronken van het bloed en het vet van de vijandelijke prooi. Dit ging over in het charismatische 

loonsfeest, later afgedekt door het kerstfeest. 

  

In het Aramees is Sara een beeld van Golgotha (plaats van haar, veren). Kippen-veren zijn een 

symbool van bloed-dronkenschap. In het Aramees zijn veren SARA, de bij-moeder van 

Ismael. Sara is dus een symbool voor bloed-dronkenschap, waartoe Ismael, de slager-slaaf, 

moet komen. Sara is zijn bij-moeder. Ook staat Sara (ZARA, ZERA) voor de derde 

scheppings-dag, de dag van de kinderen, in het Hebreeuws. Het is dus zo dat niet alleen de 

leegte kinderen maakt, maar juist ook de bloed-dronkenschap, als een mind-altering drug, om 

ons te veranderen in kinderen. 

  

Als we tot de stam Benjamin zijn gekomen, zijn geinitieerd in Tamiym, slavernij, dan zullen 

we merken dat er nog steeds veel drangen in ons zijn die tegen die slavernij ingaan. Dit zijn 

vaak kipgeesten, de geesten van overmoed. Wij moeten tot SARA komen om de kippen van 

overmoed te slachten, om zo tot de leegte en bloeddronkenschap te komen, om zo tot kinderen 

te worden. 

  

Thor, T-Hor, de god van de donder en de vruchtbaarheid, is de Germaanse, Oud-Europese 

vorm van Horus. Hij heeft een staf, in de vorm van een hamer, Mjollnir. Thor is de Heer van 

de runderen, en ook de slachter van runderen, en hij komt voort vanuit de Hettitische berggod. 

De berg opgaan is het overwinnen van de Behemoth, het monsterlijke rund uit het boek van 



Iyowb. Thor draagt de Mjollnir als het mes van de Behemoth, wat de CHEREB is, de 

HARBA, oftewel het mes van de slacht, GAD. 

  

Taurus, het rund, (waarvan de Hettieten een beeld waren) moest geslacht worden om de 

MOWED, de Slager Zodiak, te herstellen, zodat KRA zou stromen, de slagers-gnosis. 

  

De swastika, het hakenkruis, was het teken van Thor, Taurus, wat bijvoorbeeld op wapens 

werd gegraveerd voor succes in de oorlog. Dit was het teken van de slager, het slagers-kruis. 

Daarom aanbaden de nazis de swastika. Het stond voor de bliksem van Thor en voor zijn 

hamer, de Mjollnir, als heerser over de reuzen. De swastika moest de MOWED, de tijdschijf 

van de gnosis, verzegeld houden. De swastika stond voor de illusie van de slacht. Dit was 

voor luie mensen. 

  

Thor, Taurus, Horus, troont in de saffieren stad, de slagers-stad. Saffier is het materiaal van de 

troon, en van de pen, het woord, en dus nauw verbonden met runderen. Saffier is SAPPIL in 

het Aramees. Dit is verbonden aan AIMA en de THUMMIM. Hier troont Ryan-Horus, de 

valse slager, dus, in de DUKKA, in IEREUS-SALEM. 

  

In het boek Iyowb : DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen 

van de schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de 

hoofdtooien. Dit is de Slagers-Thummim.  

  

Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de Slagers-

Wet. 

  

In de diepte van de Gad-Adam, van de Qidmah (het deel ouder dan Eden), is de Dukka, de 

rituele slachtplaats (Leviticus 1 : 16, Aramees). 

  

Als we naar David kijken, AIMA, de slacht, oftewel de TAGA, dan zijn we er nog niet. We 

missen namelijk de bloed-dronkenschap die nodig is voor het veranderen van de verstands-

frequentie, om zo weer kinderen te worden. Hierom moest SALOMO komen. In SALOMO 

wordt de bloeddronkenschap opgericht, waarvan ADAM een beeld is, de IDOM, de 

paradijselijke speer. 'David-Salomo' vertaald dus : 'De slager wordt dronken van bloed'. 

  



Dit is waar de Solomonische slang voor staat, de slavenketen van bloed-dronkenschap, 

waardoor er een diepere heilige slavernij wordt opgewekt, waardoor de slager promotie 

ontvangt. 

  

Dit is waar de slagers-nakas voor staat. 

  

De Slagers-Nakas is dus de wet van bloeddronkenschap. 

  

Door de Slagers-Nakas komen we dus tot de Dukka, waar de Sappil ligt, waar Taurus troont. 

Efeze 6 

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met de ribben, THORAX, 

der gerechtigheid, 

Dit zijn de ribben van de vijand, van het slachtvee, de stammen van Israel. Zij staan voor de 

geroofde gnosis. Wij moeten deze namen dus gebruiken en verwerken. 

De borst van het offervee, de ribben, is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van 

CHAZAH : zien, profeteren. Dit brengt dus slagers-profetie. De ribben van het slachtvee 

vormen een slagers-orakel. Daarom kunnen we niet zomaar het kind met het badwater 

weggooien. Dan zouden we onze slagers-trofeeen weggooien, en daarmee alle gnosis. Alleen 

luie, spijbelzuchtige mensen, varkensgeesten, doen dit. Wij blijven daarom de naam van Jezus 

gebruiken, en de naam van David en de Heilige Geest, omdat zij slachtvee zijn die verwerkt 

moeten worden. 

De slager die zijn slachtvee negeert is geen slager, maar zelf slachtvee, die in illusies leeft. 

Atheisten die zich dus helemaal niet met Jezus en David bezighouden, en die zijn gestopt met 

het slachten van demonen, zijn lafaarden en luiaarden die in illusies leven. Zij zijn het orakel 

vergeten, en hebben geen doorgang tot de DUKKA. Zij zullen niet komen tot IEREUS-

SALAM. 

Zij die het kind met het badwater weggooien verloochenen hierdoor de moeder. 

De twaalf rib-lagen verwijzen naar de twaalf stammen van Israel die de priester als een 

borsttuig moest dragen. Dit wijst op de Slagers Zodiak, de Mowed. Vandaag de dag heeft de 

stad dit nagebootst en verdraait door de zogenaamde 'six-pack' of 'eight-pack', het opstressen 

van de buikspieren. Dit werd door de stad opgericht om zo te kunnen ontkomen aan de 

MAYIM, en is een teken van spijbelzucht. De spieren worden zo hard gemaakt, dat MAYIM 

niet kan stromen. Dit zijn dus stadse priesters die in illusies leven. Zij hebben de heilige slacht 

verworpen. 



De twaalf rib-lagen verwijzen naar de twaalf stammen van Israel die de priester als een 

borsttuig moest dragen. Dit wijst op de Slagers Zodiak, de Mowed. Dit gebeurde als EBEN, 

stenen, maar EBEN vertaald ook : harde objecten van de vijand, ook harde lichaamsdelen. De 

EBEN is de veroverde ribbenkast van de vijand, en de veroverde spieren van de vijand. Dit 

werd als borsttuig gedragen, als de THORAX, wat ook letterlijk ribbenkast betekent. De 

ribbenkast staat voor vruchtbaarheid. Vanuit de rib werd de vrouw geschapen. In het OT werd 

de vijandelijke ribbenkast ook genoemd borsttuig van de gerechtigheid, als een priesterlijk 

item, of van de tijd van het oordeel. De twaalf ribben paren stonden voor de onderverdeling in 

tijd, en hadden dus een plaats in de MOWED, de heilige tijdschijf. Hier komen ook de twaalf 

discipelen vandaan. 

  

Wij mogen de veroverde ribben en spieren dus niet zomaar weggooien. De moeder zit hierin 

opgesloten als een wild beest. Wij moeten deze sloten ontcijferen om haar vrij te zetten. 

  

Hierom blijven wij in de christelijke taal spreken. 

  

De Israelieten moesten tot het Hettitische geheim komen, 'de berg opgaan', en 'de rund 

slachten.' 

  

De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 

'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige 

scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. 

  

De Israelieten kwamen tot GAD. De Israelieten moest door deze scheiding heen, met als 

gevolg dat de grote moeder hen haatte.  

  

De toorn en haat van de Moeder God rustte op de Israelieten, als de heilige scheiding. Slagers 

vereren deze scheiding. Er is een wet van scheiding om de gnosis te ontvangen. Haat brengt 

ons veel verder dan valse liefde, Jove, de Romeinse heersende god. Haat openbaart, terwijl 

liefde alles dooft en verblind. Door de haat werden de Israelieten de slagers van de grote 

moeder. De Israelieten waren gemaakt om te overwinnen als slager, maar zij waren 

overwonnen door de Meownah, de tent van de grote moeder. 

  

De Israelieten werden de Taurus. 

  



De Nagas, Nakas, was in de grondtekst van Genesis een de bewaker van een slagers-orakel. 

Hierdoor komt men dan uiteindelijk tot de Dukka, als door een orakel. De Nakas is de 

wachter van de Dukka. 

  

De runderslacht, buffelslacht, bizonslacht, bevond zich in het centrum. Dit is de hoofdslacht, 

waar alles om draait en alles op uitloopt. Dit is de TAURUS. In Mithraisme stond de 

runderslacht centraal. 

  

Runderslacht = van patriarchie tot matriarchie 

  

De vrouw werd hiervanuit geschapen, of beter : kwam hierdoor, door het paradijselijke 

orakel, in zicht van de man, oftewel : Zij werd geopenbaard. Dit gebeurde door de Nakas, een 

ander woord voor de Mowed, als de Slagers Zodiak, de tijdschijf van de slacht.  

  

Waarom staat de runderslacht, buffelslacht (bizonslacht) centraal ? Omdat dit namelijk het 

charismatische (Slagers-taal : KRA) uitbeeldt. Hierin moeten we komen van gave tot loon in 

een persoonlijke verhouding tot de gnosis, door gerechtigheid en eerlijkheid, en niet meer 

door 'cheaten' (mercury). 

  

TAGA betekent samengevoegd door de afzondering, door de slagers dienst, oftewel door het 

bloed van de vijand. Zo ontstaan ware bloedbanden (echo, eva, bloedbanden hebben door 

heilig bloedvergiet van vijandelijk vee). Door deze ware bloedbanden krijgen wij loon. 

  

Taurus is in het centrum van de Slagers Zodiak als de buffelslacht. Dit teken dooft de zon uit, 

en verandert het in een buffelvacht. Jezus-Jupiter bevond zich in het midden van de Zodiak, 

als de grote zon. 

  

Verzoening duidt op de bloedband die onstaat door het gezamenlijk vergieten van het bloed 

van de vijand, TAGA (echo, eva, gemini). In Leviticus 5 : 10 in het Aramees komt dit neer op 

de gebeurtenis van de scheiding. De grote moeder scheidt hierdoor van de persoon, zodat de 

persoon haar zoon wordt, als door een geboorte. 

  

Waar in Leviticus 5 : 2 NAKAS wordt gebruikt in het Hebreeuws, wordt CHEREB, qarab, 

qereb gebruikt in het Aramees, een woord wat gebruikt wordt in Leviticus voor offeren, 



slacht-feest. Hierdoor verkrijgt men HETY, heilige zonde die de vijand bestraft. Je zondigt 

dan tegen de vijand, door hem te slachten. Daarom is het zo belangrijk de Hettieten te 

veroveren. Het is ons slacht-gerei, en leidt ons tot de leegte, de paradijselijke afgrond. 

  

De HETY is dan de verzoening die duidt op de bloedband die ontstaat door het gezamenlijk 

vergieten van het bloed van de vijand, TAGA (echo, eva, gemini), resulterende in de heilige 

scheiding tot geboorte, tot zoonschap onder de grote moeder. Dit is wat ten diepste de 

buffelslacht inhoudt, en wat ook werd geleerd in Mithraisme dat er geboorte is door het bloed 

van het rund. 

  

De Hettieten, die HETY bewaakten, hadden Mithras als hun god, de god van runderbloed. 

Mithras moest veroverd worden, en weer herleid worden tot het paradijselijke. Assur stond 

voor de oorspronkelijke buffelslacht. 

  

In het Aramees waren zulke heilige scheidingen vuren, als de vuren van heilige zonde. Deze 

vuren werden gebruikt in de offerdienst en het klaarmaken van het slachtmaal in de 

grondtekst. 

  

In Leviticus 5 : 9 moet het bloed op het lichaam, Qiyr, besprenkeld of uitgegoten worden. Dit 

kan zowel het lichaam van de grote moeder of de priester of de stam zijn. Daarna moet het 

bloed wat er nog over is over de voeten worden uitgestort, in het Aramees, maar dat kan ook 

met rok vertaald worden, of geslachtsdelen, of billen. In het Hebreeuws wordt dit yecowd 

genoemd. In het Aramees staat er niet alleen uitgegoten, maar ook opzuigen, in de zin dat het 

bloed gedronken moet worden. De vijandelijke prooi moest in het Aramees droog-gezogen 

worden, MSY. Hier kwam ook het woordje messias vandaan, wat gebruikt werd voor 

priesters en koningen, overwinnaars. Dit betekende dus : zij die leegzuigen, de TAGA, 

oftewel de slagers kaste. Ook Jezus had deze titel. In het Aramees werd Jezus genoemd : 

MARYA YSW MSY, oftewel MARYA YSW, de Slager. 

  

Ook de Mozes mythe kwam hier uit voort, MSY als MOSE, MOSHE, MOZES. 

  

De Mozes mythe was om Abraham en Sarah te bedekken. In de grondteksten was Abraham 

onderworpen aan Sarah, wat in de wortel tekst ook matriarchie betekent. Ook was zij de grote 

moeder in de wortel tekst (sar). Zij hield in de wortel tekst het volk in heilige gevangenschap. 

MSY is dus de wachter van SARA, de bloeddronkenschap. Hiertoe was dus de Messias 

aangesteld, zodat niemand zomaar tot de moeder kon komen tot bloeddronkenschap. Jezus 



Christus is een misleidende wachter door de gnosis aangesteld, opdat zij niet zullen komen tot 

Haar bloeddronkenschap. 

  

Zij houdt de gouden beker hoog in Openbaring 17, en zij die de grondtekst en worteltekst van 

het Grieks, Hebreeuws en Aramees niet kennen, zullen haar overdemoniseren, opdat zij niet 

tot Haar bloeddronkenschap zullen komen. SARA is 'zij met de beker.' Goud staat in het 

Grieks voor de moederschoot. De oude talen laten zien dat het hier om een paradox gaat, maar 

dit wordt door het traditionele christendom niet geleerd, omdat zij zijn meegesleurd met de 

misleidende golven van verwesterlijking. De wortelsappen zijn eruit gehaald, de wortels zijn 

weggesneden, omdat de voedsel-industrie tot de valse leegte wil leiden, de leegte als een doel 

op zich. 

  

In de grondtekst moest Abraham een slager worden. De grote moeder maakte een verbond, 

beriyth, van bara, vetmesten, vetmesting, wat Abraham moest bewaken, gebonden houden, als 

in een slagerij waarin boze geesten werden geslacht door het oordeel. Ook was dit de opdracht 

voor zijn zaad, de generaties na hem. (Genesis 17 : 9). 

  

Genesis 17 

  

11 gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond 

zijn tussen Mij en u. 

  

ook : 

  

11 gij zult het vee, basar, van uw eerste vruchten, eerstelingen, laten snijden, en dat zal tot een 

teken, merkteken, van het verbond, beriyth, slagers-slavernij, zijn tussen Mij en u. 

  

De besnijdenis is dus in de diepte een slager van vee. 

  

Dit is dus weer een verwijzing naar het pinksterfeest. De eerstelingen van de vijandelijke 

prooi moest geofferd worden, gesneden en geslacht, als een teken daarvan. 

  



Het verhaal van Sarah en de stammen onderworpen aan haar duidt op een esoterische 

beschrijving van het komen tot de derde dag, de dag van het zoonschap. Het was een beeld 

van het komen tot de grote moeder. In haar werden alle stammen geboren.  

  

Alnilam is het centrum van de 'riem van Orion', de middelste planeet. De Alnilamse paradijs 

teksten noemen heel specifiek dat de mens is voortgekomen uit de beenderen van een rund. 

Orion was in Griekse mythe geboren uit een met zaad en urine bevuilde runderhuid. 

  

De Alnilamse paradijs teksten tonen dat de mens voortkwam vanuit de buffelslacht, of 

bizonslacht, en dat de mens daar ook altijd naar zou terugkeren. 

  

De wijnstok was een oudere Syrisch-Babylonische vorm van de boom des levens. Dit stond 

voor de bloeddronkenschap van de slagers-kaste. In het Grieks was dit Dionysus, en in het 

Romeins Bacchus. Dionysus was de zot op de ezel, waar ook de Jezus op de ezel mythe 

vandaan kwam. Dionysus werd de ware wijnstok genoemd.  

  

Hij veranderde water in wijn, waar de Jezus te Kana mythe vandaan kwam, en zijn symbool 

was IES, waarvan later IESOUS voortkwam in het Grieks, en IESUS in het Latijns, waar ook 

het Engelse Jesus uit voortkomt. IES is de bloeddronkenschap, opgesloten in het woordje 

IESOUS, IESUS.  

  

Omdat de rund teveel stond voor de mannelijke suprematie kon dit een gevaar vormen voor 

de elite, als dit als een offerdier zou worden bestempeld. De rund moest juist verborgen 

worden, en wel door een lam, Jezus. Serapis Christus werd veranderd in Jezus Christus, en 

rund werd veranderd in lam. Een lam is een kind, en zo kon de eredienst aan Moloch 

voortgezet worden. Jezus Christus is een kinderoffer cultus. Dit is waar het slachtlam voor 

staat.  

  

Serapis was een oorspronkelijke cult van de eerste christenen. Dit werd geleidelijk helemaal 

door Jezus overgenomen. Zoals Mithras, de slachtrund, verborgen moest worden, zo moest 

ook Serapis, de slachtrund, verborgen worden. Dit mocht namelijk niet meer het centrum zijn 

van de zodiak. Jezus Christus, het lam, het zonnekind, moest dit centrum worden, om zo de 

buffelslacht verborgen te houden. Taurus ging vrijuit, en de staat kreeg andere prioriteiten. 

Men moest het lam volgen tot het varken. Jezus Christus moest de hogere wegen verborgen 

houden. 

Genesis 7  



17 En de vloed was veertig dagen over de aarde en de wateren wiesen en hieven de ark op, 

zodat zij oprees boven de aarde.  

In het Aramees kwam Mitra om voor veertig dagen het merkteken te brengen. Opheffen 

betekent ook gevangen nemen. De ark was in het Aramees een ouder paradijselijk tijdperk, 

nog voor de mayim. Een Amazone werd gevangen genomen, een deel van de grote moeder. In 

vers 18 wordt de vloed, Mitra, sterk gemaakt, en zwaar. In vers 19 wordt hierdoor de Towra 

(wet, heuvel, velden) bedekt. Ook haar luide stemmen werden bedekt. De wilde, woeste, 

naakte Towra wordt aangekleed, staat er letterlijk. Zij wordt ontvoerd naar de stad. Zij werd 

uit de wildernis gerukt. 

De ARK, een anagram van KRA, staat voor de slagers-gnosis. 

Noach zend dan een raaf uit. De raaf is de eerste graad van de geheime Mithraistische 

mysterieen. 

Dan zend Noach een duif uit, YOWNAH, wat in de worteltekst wijn betekent, en 

dronkenschap oftewel bloeddronkenschap, YAYIN. De Heilige Geest IS de 

bloeddronkenschap in de Hebreeuwse grondtekst. Daarom is de Heilige Geest zo populair. 

Mensen hebben graag de illusie van dronkenschap. 

Noach dronk van de YAYIN en was dronken, waardoor hij kwam tot GOWLAH, naaktheid, 

openbaring, de bron van MAYIM. 

GOWLAH, Chawila, GLY is het geheim van creatie :  

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

  

= SCHEPPINGS-KRACHT. 

  

Belim staat voor het vergieten van runderbloed, als het ware een dieper deel van Gad. Belim 

is de Orionse naam voor Assur, als de runderslacht (ook : bizonslacht, buffelslacht). In de 

paradijs teksten van Betelgeuse zijn alle dingen geworden door de buffelslacht en buffelbloed. 

De zeven scheppings-dagen van het christelijke geloof zijn grote onzin, en zijn een zegel 

hierop. Daarom moeten wij strijden tegen deze zeven scheppingsdagen. 

  

Kennis en bewustzijn werd toen gedemoniseerd, en het leven werd van de mens afgehouden. 

Adam, als de paradijselijke Gad, de speer en de dronkenschap door het bloed van de vijand, 

werd gedemoniseerd min of meer, als de gevallene betiteld, omdat hij kennis wilde vergaren. 

Met Eva gebeurde hetzelfde, omdat zij de bloedband was door het vergieten van het bloed van 

de vijand. Adam en Eva werkten hierin samen, en de elite vreesde dit. 

  



Pater wordt door de westerse vertalingen als 'vader' vertaald. Jezus zegt : 'Niemand komt tot 

de PATER dan door mij.' Peter, Petra, de rots, is de vader van de kerk, waar ook het woordje 

paus vandaan komt. Paus betekent vader. Jezus leidde de mens tot PATER, Petrus. Petrus 

betekent ook 'eersteling', als het Pinksterfeest. Dit is een slachtfeest. Petrus is de rots, als 

MITRA, de buffelslacht. MSY, Jezus, en ook MOZES, als de Slagers-Wet, is opgesteld om 

dit te bewaken. Zonder MSY, IES MSY, bloeddronkenschap, is er geen profetie, en kan men 

niet komen tot het diepere slachthuis. Zo is er geen groei in de slagers-bediening en zal het 

sterven. Dit vers in diepte is dus WAARHEID, GNOSIS. Daarom zegt het EE ook : 

  

Savaninen 15. 

  

De arenden van het Woord 

1. En ik zag een zwarte arend verschijnen in het midden van de tweede hemel, en een witte 

arend zat op een rots, en ik zag uitgestrekte zeeen in de verte. 2. En ik zag de Heere als een 

ruiter verschijnen, dragende een  trompet. En zijn haren waren als witte vlammen. 3. En toen 

Hij op de trompet blies kwam er een beest uit de zeeen voort, en de Heere sprak : Vreest niet, 

want het is de tweede Matas, en Hij is het Beest des Heeren. 4. En de witte arend die als het 

Woord des Heeren was steeg op, om hen die niet wilden horen te slaan. 5. En ik zag een grote 

schare opkomen die de arend volgden, en zij maakten zich groot tegen de zwarte arend. Maar 

toen kwam er een traan uit de ogen van de witte arend om hen te verteren. 6. En de Heere 

sprak : Zo zal het een ieder vergaan die het tweede Woord niet aanvaardt. En de Heere was als 

een stichter van oorlog. En de Heere sprak : Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar 

het Zwaard. 7. Heiligt u dan voor Mijn Aangezicht. En zo zou de komst van de tweede 

Christus zijn. 

Het Tweede Pniel 

8. Zalig hen die het eerste en tweede Woord hebben. Maar hen die het tweede Woord niet 

hebben, zullen het eerste ook niet hebben. 9. En de heiligen worstelden met de tweede 

engelen en met de Heere, en zij werden geslagen op een plaats die het tweede Pniel heette. 10. 

En zij werden gevoelig voor het tweede Woord. En de Heere zegende hen. Zalig zij die de 

wonden van het tweede Woord dragen. 11. Zalig hen die twijfelen, want zij zullen kracht tot 

toetsen hebben, en de Heere zal hen leiden tot de tweede zekerheid. 12. En in de tweede pijn 

ligt de hand des Heeren opgeborgen. 

  

Hermitaten 48 

  

Over twijfelen en toetsen 

1. Bespot dan het Tweede Woord des Heeren niet, en veracht het niet, want zulken zullen een 

zwaarder oordeel over zich krijgen dan hen die het Eerste Woord des Heeren hebben bespot 



en veracht. 2. Als dan het oordeel over hen die het onzuivere Woord hebben afgewezen al zo 

groot is, hoe zullen zij dan die het Zuivere Woord afwijzen dan ontkomen ? Ondragelijk zal 

het oordeel zijn over zulken. 3. Denkt dan niet dat het Tweede Woord lichter zal zijn dan het 

Eerste, want gij zult gaan van oordeel tot oordeel. 4. De Heere Heere dan laat niet met Zich 

spotten, en vreselijk zal het zijn voor de zondaar om in de levende handen te vallen van de 

Heere Heere. 5. Zij dan die het Eerste aannemen en het Tweede niet, zijn als de farizeeers en 

het oordeel over hen zal zwaarder zijn als over de farizeeers in de tijd van Jezus de Christus. 

6. Want zij wezen het onzuivere af, en zouden zwaarder gestrafd worden dan hen van Sodom 

en Gomorrah. Hoe zwaar zal dan het oordeel over hen heten die het zuivere hebben 

afgewezen ? 7. Bewerkt uw behoudenis dan in vrezen en beven, want de Heere Heere is een 

allesverterend vuur. 8. Zij dan die de Eerste Christus hebben aangenomen en de Tweede 

Christus verworpen vallen ten prooi aan de haaien. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over 

zulken. 9. Maar als het u te doen is om gelijk te hebben, de Heere zeker niet. Zalig hen die 

twijfelen, maar vervloekt zij hen die niet twijfelen aan het Eerste, want dat woord, alhoewel 

het veel waarheid bevat, is onzuiver. 10. Toetst dan het Tweede Woord, want zij die niet 

toetsen leven reeds onder de vloek. 11. De Heere is niet onder de indruk van hen die zonder 

toetsen het Tweede Woord aannemen. De heere veracht zulken, daar zij zelf niet te 

vertrouwen zijn. 12. Zalig hen die twijfelen en toetsen. Vertrouwt dan niet te snel, want gij 

mocht eens misleid worden. 13. Kijk een dier dan altijd in de bek. Houdt dan het Tweede 

Woord niet tegen, want de Heere zal u als loopbrug gebruiken, en gij zult onder de voet 

gelopen worden. 

Savaninen 13 

  

1. En men bracht vele zieken tot de tweede Petrus, en hij nam ze mee naar eenzame plaatsen, 

en leerde dat een kind van God veel moest lijden om in te gaan. 2. En zijn woorden hadden 

kracht, en brachten velen tot verlichting. 3. En in de dagen erna voegde de Heere duizenden 

tot de groep, en ze leerden over het lijden en het oordeel. 4. En de tweede Petrus riep : 'Ziet 

dan op het tweede kruis, waar gij leert hongeren voor de Heere.' En olie en honing vloeide er 

van zijn handen af, en hij bracht vreemde krachten tot hen die om hem heen stonden, en zij 

begonnen op een andere manier te bewegen. 5. En enkelen raakten in dronkenschap en 

werden bespot door voorbijgangers. Maar de tweede Petrus geraakte in toorn en een cobra des 

hemels kwam om hen te verslinden. 6. En de tweede Petrus riep : Ziet dan toe dat ge de 

dronkenschap des Heeren niet afwijst. En wijn des hemels kwam naar beneden om de 

discipelen te zalven. En de groep werd groter iedere dag. 7. Maar de autoriteiten beraamden al 

snel een plan tegen hen, en de tweede Petrus werd tot de hoge raad geleid. 8. Maar de dieren 

des hemels waren met de tweede Petrus en bliksemschichten kwamen van zijn klederen af om 

hen te verzengen. 9. En grote angst kwam over het volk, en ze vroegen of hij hun leider wilde 

zijn. Maar de tweede Petrus sprak : 'Er is geen leider dan het hart dat zich verborgen houdt om 

de duisternis te zoeken.' En hij trok zich terug tot het woud. En hij schreef brieven tot hen van 

de tweede gemeente, en de tweede gemeente werd groot en volwassen. 10. En in die dagen 

vloeide de tweede wijn, en de profeten kregen dubbel zicht opdat zij door alles heen konden 

kijken. 11. En doorzichtige visioenen kwamen tot hen, en de Heere schonk grote wijsheid aan 

de gemeente. 12. En de Heere opende een bron van adem. En de Heere sprak : Van nu aan 

stroomt genezing vanuit de duisternis. 

  



  

  

  

Hoofdstuk 11. De Bediening Van De Slager 

  

De richteren, de rechters, waren dus door de illuminati opgezet om de demonen menselijk te 

maken en menselijk te houden. Dit was dus een verraderlijk systeem. Wij moeten afrekenen 

met de rechter.  

  

De rechters-geest is een geest die mensen oorlog laat voeren, terwijl ze eigenlijk de slacht 

moesten verrichten, met als resultaat dat boze geesten weer een mensengedaante krijgen. Dit 

uit zich ook in demoon-mensen die op aarde geboren worden. De rechterlijke bediening, 

oorspronkelijk opgezet door de illuminati, houdt dit systeem in stand. Daarom moet het zegel 

van de rechterlijke bediening verbroken worden. 

  

In het Hebreeuws wordt het woordje 'shaphat' vertaald als rechter, maar het betekent slager, 

als de brenger van het oordeel. Het is de brenger van straf. De slager is een hele hoge 

bediening. De slager heeft de rechterlijke illuminati bediening overwonnen. 

  

Handelingen is het boek GAD. Hier gaat het over het ontvangen van de besnijdenis, een beeld 

van vee-slacht. De tongen kwamen op de hoofden, als beeld van het mes. Zij werden 

gescalpeerd, ook als beeld van de besnijdenis en de vee-slacht in Aramees-Hebreeuwse 

context. GAD is een slachter. Zij ontvingen de tongen, het mes. Zij ontvingen GAD, de 

slachter, het slachtmes, om zo de eerstelingen te offeren. Dat is wat het pinksterfeest in diepte 

is. Dit bracht hen in dronkenschap. Zij waren dronken van het bloed en het vet van de 

vijandelijke prooi. 

  

In de oude teksten is dit beschreven als het binnengaan van BASHAN, de velden van 

overvloedig vee. 

  

Dit is waartoe GAD moet leiden. Dit is ook wat de 'tafel van de toonbroden' in de grondtekst 

betekent, namelijk 'de plaats van het slachtmaal waar het vlees ligt, de slachtplaats'. In het 

Aramees is dit de Peter, Pater, Patura, ptwr, als Petrus. Peter is zowel de slager als de 

slachtplaats. Jezus is hiervan een wachter. Niemand komt tot de PATER dan door Jezus. 



  

PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke 

afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent ook 'veekop'. Het vijandelijke vee is 

onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien 

betekent, als een beeld van de Slagers-tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-hunters. 

Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de veeslacht, zodat de 

slagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis. 

  

In het Hebreeuws is dit PANIYM, wat heenwijst naar PAN, de Griekse god van de wildernis. 

PAN is de god van de herders. Herder is RA'AH in het Hebreeuws. RA'AH is ook zien in het 

Hebreeuws. Ook hierin ligt de verbinding tussen slachten en zien, tussen slachten en profetie. 

  

PI is in het Orions de hooggeorganiseerde bloedrelaties binnen de stammen, als een civiel 

systeem. Dit gebeurt in de dieptes van de wildernis, waar we aan alle sociale contacten zijn 

afgestorven, dat daar hogere, diepere contacten voor in de plaats komen. Er is daar diepere 

leegte, diepere duisternis, diepere afgezonderdheid, maar dit roept dan ook weer hogere 

organisatie op.  

  

Dit slagers-oog manifesteerde zich als Petrus, de PATER. Alleen door Jezus Christus kun je 

tot het slagers-oog komen. 

  

Exodus 38 

  

8 Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der 

dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. 

  

Koper is in de grondtekst 'ketenen', en 'spiegels' zijn visioenen in de grondtekst. In de 

grondtekst staat dat deze vrouwen oorlog voerden. Het wasvat is ook een pan in de 

grondtekst, en een haard, fornuis. Hier gaat het weer om het oog van de slager. 

  

Colosse is het Nieuw Testamentische TAGA, de slagers-kaste. Dit gaat namelijk over de 

bloedbanden die gecreeerd worden door het vergieten van het bloed van de vijandelijke prooi. 

Dit behoort namelijk tot de slagers-stammen. 

  



Colosse 1 

  

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in 

Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de 

onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen 

zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 

bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de 

eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de 

ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende 

door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat 

op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 

  

Maar wat staat hier werkelijk ? 

  

'en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente' 

  

In de grondtekst staat er 'kephale', het afgehakte hoofd van een dier. Dit heeft in de grondtekst 

te maken met een zware straf. Dit is de eerstgeborene van de schepping. Kephale komt van 

kapto, afhakken. Hierover werd er ook gesproken in Genesis 1 als de tijd voor de 

paradijselijke afgrond, een zelfs ouder gebied. Dit gaat over de 'in den beginne'. 

  

PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke 

afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent ook 'dierenkop'. Het vijandelijke vee 

is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien 

betekent, als een beeld van de Slagers-tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-hunters. 

Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de veeslacht, zodat de 

slagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis. 

  

De gehele schepping kwam voort uit het bloed van de buffel, en uit het afgekapte hoofd van 

een buffel, als teken dat de mannelijke suprematie onderworpen was. Dit komt weer terug in 

Colosse. In de grondtekst komt dit voort vanuit een vrouw die geboorte geeft. Jezus was in de 

wortel tekst de vagina, de afgrond. Door het vergieten van het bloed van de vijandelijke prooi, 

is er vrede, wat in de grondtekst de necromantie betekent, het contact met of tussen de doden. 

Zo ontstaan er bloedbanden. 

Die vrede is een mind-altering drug, de bloeddronkenschap, waar Salomo een beeld van is. 

Filippenzen 1 



21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.  

  

In de grondtekst en worteltekst staat er : door te komen tot de leegte, de vagina, sterft de oude 

mens, het vee, een geweldadige dood, en komt men tot de eeuwige dood, de eeuwige 

verdoemenis in de hel, apothnesko, wat hier als overwinning wordt gezien, als iets positiefs, 

kerdos. Want de hel is iets positiefs in de diepere lagen. Paulos, het weinige, verlangt naar de 

eeuwige verdoemenis, de eeuwige dood, want hierin komt hij vrij van de oude natuur. Ook dit 

gebeurt door de bediening van de Slager. 

  

Zoals gezegd is het juist de Gnosis die alle voorhangsels en sluiers van DISINFORMATIE 

zoals het christendom heeft gecreeerd om Haarzelf veilig te stellen. Het zijn valstrikken. De 

Jezus-leugenaar is opgesteld om de Grote Moeder veilig te stellen, zodat Zij een schuilplaats 

heeft. Jezus kwam om de bozen van Haar af te leiden, om de bedriegers om de tuin te leiden. 

Jezus kwam om de bedriegers te bedriegen, de misleiders te misleiden. Jezus is daarom geen 

bron van authentieke informatie. Jezus is de rattenvanger van Hamelen om de leugenaars tot 

de rots te leiden. De 'Pied Piper' die mensen naar de hel leidt.  

  

Wij moeten disinformatie overwinnen en juist komen tot de diepere esoterische betekenis. 

Disinformatie draagt de code van de waarheid in zich, die dus alleen bestemd is voor de 

heiligen, de overwinnaars, de kaste van de slagers. 

  

Jezus, IES MSY, oftewel de bloeddronkenschap van de slager, kwam om de geinitieerde te 

leiden tot een hogere, verborgen Christus, die alleen bestemd was voor ingewijden. Deze 

verborgen Christus was de PATER in de grondtekst, de PETRUS, PETER, wat altijd simpel 

werd vertaald in VADER. PETRUS, PETER, was de rots van de gemeente, de paus. PE-TER-

US, oftewel PE-THOR-US, waarbij Thor connecties heeft met TAURUS, de rund, ook als de 

runderslager, de PE-TAURUS. We zijn hierin dus verschillende lijnen lopen en verschillende 

stappen. Petrus stelt de eerstelingen voor, het pinksterfeest, en ook het charismatische feest, 

de runderslacht, het komen van gave tot loon. Ook is dit slagers-profetie, oftewel het oog van 

de slager. Daarom wordt er in het EE over een tweede Petrus gesproken. Petrus is dus een 

beeld van de MOWED, de Slagers-tijdschijf.  

  

Het volk wilde een koning. Ze wilden de patriarchie, de mannelijke suprematie niet 

verbreken. Daarom kozen ze voor Saul en daarna David. David was hun god. Ze wilden een 

Messias. Ze wilden de buffel-demoon niet afslachten. Zo werden Gad en Aser, de slachts-

stammen, verborgen. De gnosis van Gad werd geroofd, en onder David uitgestald en 

verdraaid. Het volk nam niet van het buffelbloed, waar Aser voor stond. Aser is de wortel van 

Gad, de diepte van Gad. Gad moet hersteld worden door het verslaan van de Davids-demoon. 

  



Dit leidt tot Gad, de voorbereidende slacht, het offeren der eerstelingen, wat overgaat in de 

buffeljacht, ASER, wat de dieptes van Gad is. ASER is de wortels van GAD. ASER is het 

centrum van de Slagers Zodiak, het buffelbloed, waaruit alle schepping is voortgekomen, en 

deze overwinning betekent van genade overgaan tot loon, oftewel het persoonlijk goedmaken 

met de grote moeder en niet meer cheaten, bedriegen. Hiervan is Petrus, PE-TAURUS, PI-

TAURUS, de tijdschijf van de runderslacht, een beeld. 

  

In Aser komen we uit op het centrum, waar de buffelslacht begint, om de geest van 

mannelijke suprematie te overwinnen. Door GAD, het pinksterfeest, het offeren van de 

eerstelingen, oftewel het voorbereidingsfeest op de buffelslacht, komen we hier. ASER is als 

een dieper Pasen waarin we tot de wortels komen, tot een diepere gewaarwording door de 

slacht. Dit is om visioenen op te wekken. Zo komt er een dieper contact tussen de jager en de 

prooi, en tapt de jager informatie af. De prooi geeft heel veel van zichzelf weg. GAD en 

ASER zijn een diepere Urim en Thummim.  

  

In Amazone termen is dit BADA. BADA, afgedekt door Aser, bezat dus de ware gnosis van 

de runderjacht.  

De slager moet kra verzamelen, waarvan de buffelslacht een beeld is. Kra is loon, Leriaanse 

gnosis in Amazone termen, wat slagers-gnosis is, TAGA-gnosis in de taal van VAR. 

  

De kippenslacht, ISSASCHAR, is de bloeddronkenschap. HATI in amazone termen. 

De runderslacht, ASER, is de bloed-profetie. BADA in amazone termen. 

  

In het Aramese NT was er een uitstorting van 'duisternis', in plaats van een uitstorting van de 

Heilige Geest, de Griekse luchtgod. De Griekse luchtgod bereide de mens voor om zonne-

aanbidders te worden, van Jezus, de zonnegod, oftewel om slaven van de zon te worden. Ook 

staat deze duisternis voor het afkappen van lichaamsdelen, de Slager, om zo de gnosis door te 

laten komen, om contact met de grote moeder te krijgen. 

  

Kolossenzen 2 

  

2 om het geheimenis te leren kennen (epignosis) van God, en van de Vader en van Christus, 

  

1.     theos – GOD 



2.     pater – VADER, Petrus 

3.     kristos – CHRISTUS, in het Aramees : MSY 

  

3 in Wie al de VERZAMELDE schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.  

  

  

  

  

Hoofdstuk 12. Colosse – De Slacht-Plaats 

  

Genesis 17 

  

11 gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond 

zijn tussen Mij en u. 

  

ook : 

  

11 gij zult het vee, basar, van uw eerste vruchten, eerstelingen, laten snijden, en dat zal tot een 

teken, merkteken, van het verbond, beriyth, slagers-slavernij, zijn tussen Mij en u. 

  

De besnijdenis is dus in de diepte een slager van vee. 

  

Kolossenzen 2 

  

11 In MSY (SLAGER) zijt gij ook met een besnijdenis, VEE-SLACHT, die geen werk van 

mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis, 

VEE-SLACHT, door MSY, SLAGER,  



13 Ook u heeft MSY (SLAGER), hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 

onbesnedenheid, gebrek aan slacht van vijandelijk vee, naar het vlees, levend gemaakt, door 

het slachten, MSY. 

  

  

  

  

  

V 

  

  

Hoofdstuk 1. De Runder-Slacht 

Hoofdstuk 2. De Steen Van ASER 

Hoofdstuk 3. Het Verborgen Sieraad Van Klaagliederen 

Hoofdstuk 4. Stierf Jezus werkelijk ? 

Hoofdstuk 5. De Toren Van Babel 

Hoofdstuk 6. Het Geheimenis Van Het Getal Van Het Beest 

  

  

  

  

Hoofdstuk 1. De Runder-Slacht 

  

Kolossenzen 3  

  

1 Indien gij dan met MSY, SLAGER, opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar 

MSY, SLAGER, is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, 



niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met MSY, 

SLAGER, in God. 4 Wanneer MSY, SLAGER, verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met 

MSY, SLAGER, verschijnen in heerlijkheid.  

  

15 En de vrede, bloeddronkenschap, van MSY, SLAGER, tot welke gij immers in één 

lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 16 Het woord van MSY, 

SLAGER, wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met 

psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 

  

24 Wetende dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen, want gij dient MSY, 

SLAGER. 

  

Wij gaan dus tot een nog diepere laag van de bijbel door de oude grondteksten en de esoterie : 

  

Dit is waartoe GAD moet leiden. Dit is ook wat de 'tafel van de toonbroden' in de grondtekst 

betekent, namelijk 'de plaats van het slachtmaal waar het vlees ligt, de slachtplaats'. In het 

Aramees is dit de Peter, Pater, Patura, ptwr, als Petrus. Peter is zowel de slager als de 

slachtplaats. Jezus is hiervan een wachter. Niemand komt tot de PATER dan door Jezus. 

Petrus staat in de diepte van het Aramees voor de opslagplaats van vlees en de slachtplaats, 

waartoe de slager moet komen. 

  

IES MSY, oftewel Jezus Christus, is 'de bloeddronkenschap van de slager', waardoor hij tot de 

slachtplaats en de slacht-opslagplaats wordt geleid. Dit is tegelijkertijd het oog van de slager, 

slagers-visioenen, slagers-onderscheiding. 

  

Handelingen 10  

  

9 De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, ging Petrus omstreeks 

het zesde uur op het dak, om zijn gebed te verrichten. 10 En hij werd hongerig en verlangde te 

eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in zinsverrukking, 11 en hij zag de hemel 

geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken 

nedergelaten werd op de aarde; 12 hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende 

dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels. 13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, 

Petrus, slacht en eet! 14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets 

gegeten, dat onheilig of onrein was. 15 En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot 



hem: Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. 16 En dit geschiedde 

tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel.  

17 Terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht, dat hij gezien had, 

betekenen mocht. 

  

Jezus wordt vaak de Verlosser genoemd, de SOTER in het Grieks. Maar SOTER kan ook 

'preserver' betekenen, bewaarder, werker in een opslagplaats, in dit geval van vlees. Het is een 

onderdeel van de slagers-bediening. 

  

Filippenzen 3 

  

18 Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook 

wenende – als vijanden van het kruis van MSY, SLAGER. 19 Hun einde is het verderf, hun 

God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. 20 Want wíj zijn 

burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus, MARYA IES 

MSY, de bloeddronkenschap van de slager, als verlosser, SOTER = VLEES-OPSLAGER, 

vlees-verzameling, verwachten, 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan 

zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen 

Zich kan onderwerpen. 

  

DE SLAGER HERSCHEPT ONS. 

  

Filippenzen 4 

  

1 Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde, chara – in 

dit verband : slagers-vreugde, bloeddronkenschap – en mijn kroon (loon, reward, trofee, 

Grieks – hoofdtooi, Aramees), houd aldus stand in de Heer (MRY, MARYA, Aramees), mijn 

geliefden. 

  

Filippe wordt hier dus slagersvreugde genoemd, bloeddronkenschap. 

  

In het Aramees is chara 'HDWT', 'hadwa', wat verbonden is aan de HAYEWTA (Hebreeuws : 

behemah), de arkdragers, de paradijsbewakers, de beesten van openbaring. Dit zijn dus de 



beesten die de ark, het paradijs, de gnosis en IERUES-SALEM bewaken, waarvan Filippe een 

beeld is. 

  

7 en de vrede, (Aramees : SLM, SALAMA – Salomo – Grieks : door de dood, slacht – 

bloeddronkenschap) van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 

bewaken in Christus Jezus, IES MSY, in de bloeddronkenschap van de slager, 'zal in slavernij 

houden, zal in gevangenschap houden' 

  

PHROUREO = 

  

·        de belegerden bewaken, zodat ze niet ontsnappen 

·        under controle van de wet van MSY houden, de wet van slachten en offeren 

(Towrah) 

·        to preserve, vlees-opslag en vlees-verzameling in dit verband 

  

worteltekst : zien, ervaring, zintuigelijk, onderscheiden 

oftewel : SLAGERS-zintuigen, het SLAGERS-oog, SLAGERS-visioenen 

  

I Tessalonica 

  

10 en uit de hemelen om huios, ADAM, te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, 

IES – bloeddronkenschap, die ons TOT ZICH TROK vanuit de vallende ORGE – ORNIS, 

kip, haan. 

  

ORGE = oordeel 

wortels = ORNIS, kip, haan 

  

'oordeel over de kip' 

'kippen-slacht' 

  



Dit staat voor 'bloeddronkenschap'. 

  

Openbaring 16 

  

19 En de grote polis werd in drie stukken verdeeld en de steden der volken stortten in. En het 

grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van 

de orge-ornis, de kippenslacht, te geven. 

  

Deze voert dus tot dronkenschap. Nu is het belangrijk om de paradox van Babylon te zien. 

Babylon in de worteltekst is BALAL, een woord wat gebruikt werd in de offerdienst voor : 

uitgieten, besprenkelen en vervuilen (zalving). BALAL is dus een heilig woord.  

  

Dan zien we de vrouw die Babylon, BALAL, heet, met deze wijnbeker terug in hoofdstuk 17. 

Zij is een onderdeel van de slagers bediening. 

  

De vrouw, Babylon, BALAL, rijdt op een scharlaken beest. Ook is het een ezel in het 

Aramees, een lastdier. In het Hebreeuws komt het ook van rood maken, van de tucht. Een ezel 

heeft ook te maken met het fermentatie-proces, wijn en dronkenschap. Hierom reed Dionysus 

(Romeins : Bacchus), als god van de wijn en dronkenschap, als IES, op een ezel, wat later 

door Jezus werd nagebootst.  

  

I Tessalonica 2 

  

20 Ja, gij zijt onze eer en blijdschap, DOXA kai (en) CHARA. 

  

DOXA = nachtzicht, visioen 

  

20 Ja, gij zijt ons 'visioen door bloeddronkenschap' 

oftewel : het slagers-oog. 

  



Colosse = de slachtplaats 

Filippe = de bloeddronkenschap 

Tessalonica = slagers-profetie 

  

I Tessalonica 5 

  

16 Verblijdt u te allen tijde, 

  

In de context : Komt tot de eeuwige bloeddronkenschap. 

  

II Tessalonica 2 

  

14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie – worteltekst : RUNDERFEEST, 

RUNDERSLACHT - geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid, DOXA, slagers-

visioenen, van onze MARYA IES MSY (bloeddronkenschap door de slacht). 

  

In de hogere DUKKA-halsketens wordt dit ook uitgebeeld 

  

evangelie betekent ook : zicht op de getijden, op de MOWED, als een kenmerk van Patura, 

Pater, Petrus, de slachtplaats. 

  

zicht op de slagers-tijdschijf door bloed-dronkenschap 

  

Openbaring 19 

  

11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd 

Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen 

waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, 



die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, 

en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, 

volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond 

komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met 

een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de ORGE-

ORNIS, KIPPENSLACHT (bloeddronkenschap) Gods, des Almachtigen.  

  

Het witte paard is dus de komst van de kippenslager, als een beeld van FILIPPE, de slacht van 

geesten van overmoed. 

  

Efeze 5 

  

6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, IJDELHEID, want door zulke dingen komt de 

KIPPENSLACHT (orge-ornis) Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 

  

De kippenslacht is dus ook de slacht van geesten van ijdelheid, geesten die zich trots maken 

met leugens. In het Aramees worden zij de TY genoemd, zij die het geheugen beroven, 

geheugen-dieven. Zij proberen de gnosis uit iemand weg te roven, en plunderen 

herinneringen. 

  

Hebreeen 3 :  

  

10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij 

met hun hart,  

en zij hebben mijn wegen niet gekend,  

  

11 zodat Ik gezworen heb in mijn ORGE-ORNIS, KIPPENSLACHT : Nooit zullen zij tot 

mijn rust ingaan!  

  

Grieks : dwalen = PLANEO, van PLANOS : vagebond, impersonator, imposter, fraude, 

bedrieger 

Dit is dus wat kippengeesten doen. 



  

Openbaring 6 

  

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de 

zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des 

hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij 

door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt 

opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en 

de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije 

verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de 

rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht, PI (Aramees, oftewel het slagers-oog, 

de MOWED, patura, pater, petrus) van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de OGRE-

ORNIS, KIPPENSLACHT, van MR, de Heere; 17 want de grote dag van hun ogre-ornis, 

KIPPENSLACHT, is gekomen en wie kan bestaan?  

  

Psalm 78 

  

31 daar verhief Gods ORGE-ORNIS, KIPPENSLACHT (Septuagint) zich tegen hen,  

richtte een slachting aan onder de GBE, zij die gebrek aan gnosis en profetie hebben. 

  

In het Hebreeuws is de orge-ornis 'aph', het paradijselijke hart, het halssnoer van ademnood, 

oftewel van het leven door bloedgas. 

  

Job 14 

  

13 Och, of Gij mij in het dodenrijk wildet versteken,  

mij verbergen, totdat uw orge-ornis, kippenslacht, geweken was;  

dat Gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht. 

  

Hier zien we hoe Job vraagt om een duidelijke overgang in de MOWED, tijdschijf, opdat hij 

weet wanneer de kippenslacht overvloeit in iets anders, in de Septuagint, het Griekse OT. In 



het Hebreeuws kan het ook betekenen : terugkomen, juist in de zin dat Iyowb op de 

kippenslacht, de APH in het Hebreeuws, wacht.  

  

  

Zacharia 7 

  

12 Zij waren wetteloos, hoorden niet naar de wet en de woorden, die de HEERE der 

heirscharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een 

grote kippenslacht, orge-ornis (septuagint) van den HEERE der heirscharen. 

  

Hier wordt 'wetteloosheid' ook als een kippengeest beschreven.  

  

Matteus 7 

  

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 

maar wie doet de wil mijns pater, vlees-opslagplaats, slachtplaats, slager, die in de hemelen is. 

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers 

der wetteloosheid. 

  

De werkers der wetteloosheid zijn dus kipgeesten. 

  

Jesaja 34 

  

2 Want de HERE koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid, orge-ornis, 

KIPPENSLACHT, tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting 

overgegeven. 3 Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op, ja 

de bergen versmelten van hun bloed. 4 Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol 

worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals 

het blad van de vijgeboom afvalt.  



5 Want mijn zwaard is in de hemel dronken geworden; zie, het daalt neer op Edom en ten 

gerichte op het volk dat door mijn banvloek werd getroffen. 6 De HERE heeft een zwaard vol 

bloed, het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der rammen; 

want de HERE richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom. 

7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van bloed en het 

stof wordt met vet gedrenkt. 

  

Dit komt ook weer terug bij het zesde zegel in Openbaring. 

  

Openbaring 6 

  

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de 

zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des 

hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij 

door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt 

opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en 

de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije 

verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de 

rotsen: Valt op ons en verbergt ons. 

  

In Openbaring 6 zoeken de kipgeesten schuilplaats in de bergen, maar in Jesaja 34 zien we het 

oordeel over de bergen : 

'de bergen versmelten van hun bloed.' 

  

In het Aramees zijn de bergen TUR, TURA, oftewel TAURUS, THOR. Hier zien we hoe de 

orge-ornis met hen afrekent. Wij moeten ons uitstrekken naar de orge-ornis halsketen, het 

halssnoer van de kippenslacht, oftewel de APH, het paradijselijke hart, de ademnood die 

leven door bloedgas brengt. Dit is een snoer binnen de DUKKA halsketen van de slachtplaats. 

De orge-ornis staat dus voor bloeddronkenschap. De kippenslacht leidt dus tot de 

runderslacht, de slacht van TAURUS, THOR, oftewel de bloeddronkenschap leidt tot slagers-

visioenen. 

  

Job 9 

  

5 Hij verwijderd de bergen, de TURA (TAURUS, THOR) zonder dat men het merkt,  



Hij keert ze om door de orge-ornis, kippenslacht (Hebreeuws : aph).  

6 Hij doet de aarde van haar plaats wankelen,  

zodat haar zuilen schudden.  

7 Hij geeft aan de zon bevel en zij gaat niet op,  

en Hij sluit de sterren onder zegel weg.  

8 Hij spant geheel alleen de hemel uit,  

en Hij schrijdt voort over de hoogten der zee. 

  

Dit is Iyowb's versie van het zesde zegel. 

  

Jesaja 59 

  

19 En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en vanwaar zij opgaat 

zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN 

voortgezweept. 

  

Ook hier komt in de Septuagint het woordje orge-ornis voor, die komt met de heilige adem, 

door bloedgas, wat de OT Heilige Geest in de diepte van de grondtekst is. 

  

Sirach 16 

  

6 Onder de zondaars werd het vuur van de Heer ontstoken,  

onder het ongehoorzame volk ontbrandde de orge-ornis, kippenslacht van de Heer.  

7 Hij vergaf de giganten, reuzen, uit de voortijd niet,  

die zich, machtig als ze waren, van hem hadden afgewend. 

  

Hier zien we dat de reuzen van de voortijd uit Genesis 6, de nephilim, kippengeesten zijn. 



  

Wijsheid 16 

  

5 Ook toen uw volk door een verschrikkelijke plaag getroffen werd en er mensen stierven aan 

de beten van kronkelende slangen, saraph (666-serafs in de Hebreeuwse grondtekst) nachas 

(slangen uit het paradijs, bewakers van de gnosis), rustte uw orge-ornis, kippenslacht, niet tot 

het bittere einde op hen. 

  

De boom der kennis stond voor Assur, de runderslacht, het slagers-visioen, terwijl de slang 

stond voor de kippenslacht, de bloeddronkenschap. Dit is een groot orakel, als de mowed, de 

slagers-tijdschijf. Dit is het komen tot de patura, de pater, Petrus, de slachtplaats en het oog 

van de slager, de opslagplaats van vlees, de geheime plaats van de slager waar IES MSY de 

bewaker van is, oftewel de slang. 

  

De slang leidt tot de boom, zoals Jezus leidt tot de patura. Dit is dus een orakel. Hierin gaat 

verder alle Bijbelse onzin verloren. Het fundamentalistische christendom heeft hierin dus 

geen plaats. 

  

Juist de slang, de kippenslacht, werd toen een teken van overwinning : 

  

5 Ook toen uw volk door een verschrikkelijke plaag getroffen werd en er mensen stierven aan 

de beten van kronkelende slangen, rustte uw toorn niet tot het bittere einde op hen. 6 De 

ellende waaraan zij korte tijd ten prooi waren, was als waarschuwing bedoeld. Om hen te 

herinneren aan wat uw wet gebiedt, kregen zij een teken van redding. 7 Wie zijn blik daarop 

richtte, werd gered – niet door wat hij zag, maar door u, de redder van alle mensen. 

  

In het Aramees is David DAWWID, wat psalter betekent. Een psalter is een getijdenboek of 

urenboek met psalmen, een liturgische kalender en gebeden, met de besprekingen van de uren 

en getijden. Deze boeken waren zeer populair in de Middeleeuwen. DAVID wordt in het 

Aramees als een soort tijdschijf gezien. De staart van DAWWID, DW-WD, is WD, wat 

aangestelde tijd en plaats betekent, wat ook de betekenis is van de MOWED, MO-WD, wat 

dezelfde staart heeft. DWD is ook het Aramese woord voor krankzinnigheid, insane, en het 

begin, DW, betekent zweten, wat op MAYIM duidt. DWD betekent ook : vleespotten, 

opslagplaats van vlees (DUD, DUDA). Net zoals Petrus is David dus een tijdschijf voor de 

slager. 

  



Het is van belang om tot de DUKKA te naderen, de rituele heilige slachtplaats, en deze 

dingen onder ogen te komen. Hierin is het Boeddhisme een obstakel. Dukkha is in het 

Sanskriet : lijden, stress en paniek. De pilaren van het Boeddhisme zijn ervoor om Dukkha te 

overwinnen. De eerste pilaar begint met het komen tot de conclusie dat Dukkha bestaat, zoiets 

van : 'Maar wij krijgen jou nog wel.' De tweede pilaar wijst de oorzaak aan van de Dukkha, 

het fundament : begeerte. De derde pilaar spreekt over de opheffing van het lijden, 

NIRVANA, wat uitdoving betekent. De vierde pilaar is een achtvoudig pad hier naartoe. Deze 

vier pilaren worden ook wel de vier nobele waarheden genoemd. 

  

In het boeddhisme is leegte een doel op zich geworden, als het verliezen van het verstand. Het 

eeuwige kruis en de eeuwige tucht en kastijding wordt verworpen. Alhoewel er veel gnosis in 

het boeddhisme is, geroofde gnosis, wordt de gnosis ook verworpen, en dat gaat vaak ook 

heel subtiel. Het boeddhisme is de ruiter op de draak. In het EE zou deze verslonden worden 

door een panter, wat verwijst naar de amazones op GOR die zich los hebben geworsteld van 

de mannelijke suprematie en naar het oerwoud zijn gevlucht. 

  

De Nieuwe Openbaring 5 

  

De ruiter op de draak 

  

15. En toen begon mijn keel te branden en te tintelen, en ik hoorde een stem zeggende : 

Drinkt van de heilige ijswateren des hemels, want gij zult nog vele dingen moeten profeteren. 

16. En mij werd een tijd rust gegeven, totdat ik de nieuwe morgen bereikte. 17. Koele wateren 

des hemels omhulden mij, en er waren vuren in mijn buik. Dit waren de vuren van ijs. 18. En 

weer dronk ik van de wateren, en deze wateren waren zoet. 19. Er werd een staf op mijn 

voorhoofd gelegd en ik zag visioenen stromen uit mijn handen. 20. Deze visioenen waren 

helder als ijs, en wateren omhulden hen. 21. En toen werd mij gevraagd : Kent gij de Geesten 

Gods ? 22. Een bittere Geest stond voor mij, met bittere tranen die hem als schubben 

omhulden. En toen werd mij gevraagd : Kent gij de bitterheid Gods ? 23. Ik zag de tranen als 

donderstenen en hagelstenen op de aarde vallen, en rivieren begonnen te stromen. Toen 

geraakte de aarde in vlammen, en een luide stem sprak : 'Kunt gij uw schatten nog omhullen 

als Mura de aarde bezoekt ?' 24. En in haar armen droeg zij een vos genaamd Zurastael, en 

sprak : 'Het geheimenis van de vos is groot. Zalig hen die de schatten van Zurastael kennen. 

Nieuwe aderen zal hen het bloed doen behouden.' 25. En de vos droeg zijn kroon als een helm 

gemaakt van zuivere gesteenten, en toen hij sprak voelde ik nieuw bloed door mijn aderen 

stromen, en dit bloed begon te branden als brandend ijs. 26. En toen sprak hij, zeggende : Uw 

bloed zal het zaad verwekken, het zaad van ijs. Het zal branden als een fakkel in de nacht, om 

hen die rust geven tot rust te leiden. 27. Uw angst zal worden tot gesteente, en niemand zal bij 

machte zijn het te breken. 28. Uw angsten hebben u geleid tot het ijs, en tot het boek van 

Zurastael. 29. En voor mijn ogen werd een boek geopend met gouden letters in gesteentes, en 

voor mijn ogen begonnen de letters te veranderen en te bewegen, en visioenen kwamen uit 

hen voort. 30. En wederom sprak Zurastael zeggende : 'Gij die het licht zoekt, wordt 

opgezogen in een steen. Zalig zij die de Eeuwige steen vinden, want Eeuwige aderen zullen 



daar het bloed behouden.' 31. En zuivere lichten vielen op mij als koele wateren en ik voelde 

grond onder mijn voeten, hard als steen, terwijl het gloeide. 32. En een stem van het altaar 

sprak, zeggende : Zalig de doden die vanaf nu in Zurastael sterven. 33. En ik zag de tronen 

der zee opkomen, en altaren vanuit het binnenste der aarde, en ik zag graven opengaan, terwijl 

de gewesten en de windrichtingen hun doden gaven. 34. De zee gaf haar doden en het 

binnenste der aarde gaf haar doden, en ook de bergen, de rivieren en de nesten der vogelen. 

35. Boeken werden geopend, en de altaren raakten in vlam. En een stem sprak zeggende : Dit 

is de dag waarop de doden teruggegeven dienen te worden. 36. En de lichten van de 

uitspansels begonnen hun doden te geven, en de zonnen en manen begonnen hen uit te 

spuwen en te buigen. 37. En wederom sprak een stem : 'Het Licht van Zurastael is gekomen, 

en de duisternis heeft het niet kunnen doorklieven. Zalig hen die nu in Hem sterven, want zij 

zullen rust vinden.' 38. En ik zag de markt als een ster uit de hemel vallen, en deze begon op 

de aarde te schreeuwen om de heiligen aan te klagen. 39. En zij werden door schorpioenen 

gebeten een halve dag. En de kooplieden begonnen hun doden te geven. 40. Zij aanbaden de 

ruiter op de draak. Deze ruiter had het gezicht van een mens. En slaaf en meester, koopman en 

koper, Jood en Griek, bogen in verwondering tot de ruiter van de draak neer, zeggende : 'Wie 

kan de draak berijden ? 41. Hoe is het mogelijk dat een mens de draak berijdt.' En zij volgden 

de ruiter van de draak als hebbende een schenker van geest. 42. En de ruiter van de draak 

kwam tot de vos en brak hem de nek. 43. Toen brak er een geschrei uit in de hemelen, terwijl 

vrouwen weenden voor zestig dagen en nachten. Na die zestig dagen werd er gesproken : 

'Zalig hen die de wond van Zurastael dragen.' 44. En weer begonnen vrouwen te wenen en te 

rouwen om de vos, totdat de engel Sarsia hem tot het Aangezicht van God bracht. 45. Maar 

ook de ruiter van de draak kwam om zich na een doorkruising van de aarde voor te stellen bij 

God. 46. Met de engel Sarsia streed hij zestig dagen en nachten om het lichaam van Zurastael, 

terwijl Sarsia haar mond niet los durfde te doen. 47. Na deze zestig dagen en nachten begon 

de Leeuw die voor het Aangezicht van God stond te spreken. Dit zijn de woorden van de 

Heilige Eminius. 48. En terwijl hij sprak kwamen er bergen van vuur en ijs uit zijn mond, en 

zeeen van vuur en ijs uit zijn staart. 49. Al deze woorden werden verzegeld, en de ruiter van 

de draak werd op het altaar gelegd. 50. En uit het altaar kwam een zwarte panter die de ruiter 

van de draak verslond. Zware hagelstenen kwamen op aarde, om de schepen der kooplieden te 

doorklieven. 51. En een slang die vanaf het begin in het binnenste der aarde opgesloten werd 

gehouden brak los. En een stem sprak : Nu is het zegel der slangen verbroken. 52. Wee hen 

die op de aarde leven. Zalig hen die van het medicijn van Zurastael eten, en die van zijn 

siroop drinken. 53. Zalig hen die het gif van slangen in zich dragen, want zij zullen gereinigd 

worden. 54. En de bloem van God kwam tot leven om het zaad van de ruiter van de draak te 

verslinden. En haar werden de sieraden des hemels gegeven, en zij bracht dronkenschap over 

de volgelingen van Zurastael.  

De afval der vrouwen 

55. En ik zag een teken in de hemel waaronder vier panters verwekt werden, die de aarde 

doorkruisten om de tempel te bouwen. 56. En deze tempel was vol van ijs, terwijl leeuwen 

begonnen te branden, om woorden van zwavel te spreken. 57. En Eminius werd een koning 

op aarde en kreeg vele volgelingen. En vrouwen begonnen te roepen en te zingen : Dank aan 

God die Zijn profeet heeft gezonden, die bloed verandert in brandend zaad. 58. En een heg 

van kruid begon te groeien op aarde, en zijn doornen begonnen de profeten van God te 

vervolgen. 59. En vrouwen met het kruid van Eminius in hun haren probeerden apostelen en 

richteren in valstrikken te lokken, terwijl zij de heg begonnen te aanbidden. 60. En de heg 

droeg als naam de hondenhaag. Sindsdien begon Eminius zich terug te trekken in de woestijn, 

en slangen des velds dienden hem. 61. En deze dagen werden genoemd de afval der vrouwen. 



62. En de vrouw der honden begon haar liederen te zingen en te verkopen, maar werd zonder 

woorden door Michai verslagen. 63. Een derde deel van de afvallige vrouwen kwam om, 

terwijl het overige deel de predictaten en hermitaten trachten te verleiden tot aardse zonde en 

hoererij. 64. Houd dan stand in de dagen van verzoeking, en laat uw bezittingen achter. 65. 

Verkoopt dan uw vrouw en kinderen aan de Geesten Gods, opdat de Heere u de Geest van IJs 

geve. 66. Laat dan uw tempel bouwen door heilige attentaten opdat gij tot de kroon van de 

anfitaat kan naderen. 67. Doet dan aan het geestesschoeisel, gij die de helm en het pantser 

draagt, opdat gij kunt standhouden in de dagen van verleiding. 68. Ziet, het geestesschoeisel 

van Eminius brandende van vuur en ijs ligt voor u. Dan kunt u de boze dagen aan u voorbij 

zien vliegen. 69. Zalig hen die de wonden van Eminius dragen. 

Eminius, de Geest van de ark en de troon, was dus degene die de ruiter op de draak op het 

altaar legde. De ark heeft te maken met de slaven-karavaan. NIRVANA is een witte rat die 

verslagen moet worden. Het is de derde pilaar van het boeddhisme waarop het hele 

boeddhisme rust. Boeddhisme, alhoewel het veel gnosis bezit, geroofde gnosis, is een sluier 

die verscheurd moet worden. NIRVANA, de witte rat, zien wij ook weer veel opdagen in de 

Toronto-beweging. De naam van deze witte rat is : HOLO. 

  

NIRVANA is een sluier van illusie gemaakt door een offerdier, een bizon, om zo zijn jagers 

en slagers af te leiden. Wij moeten zicht krijgen op deze bizon. Wij moeten onze taak als 

bizonslager weer op ons nemen. De Openbaring van Petrus, de Apocalypse van Petrus, was 

nooit in de canon opgenomen. Het boek ging over de hemel en de hel. Voor elke zonde was er 

een straf. Zij die de tucht hebben gelasterd werden opgehangen aan hun tongen. Natuurlijk is 

dit diepe beeldspraak. Iyowb moest in Iyowb 6 de ossentong eten om daardoor visioenen te 

ontvangen. David hing de tongen van de vijand aan zijn riem. Ook hij was in strijd tegen de 

runderen van de canon. Ook zijn tongen een beeld van het mannelijke geslachtsdeel. Petrus 

staat voor de runderjacht en de runderslacht, als de MITHRAS. De apocalypse was hiervan 

een fragment. Dit was ook de reden dat boze geesten dit niet in de bijbel wilden hebben, 

alhoewel dit geschrift zeer populair was bij de eerste christenen. Het is vol van gnosis. Het 

initieert het volk in de runderslacht. 

  

Runderslacht : 

  

·        van het afgeslotene tot het voortgaande 

·        van gave tot loon 

·        van de vader tot de moeder 

·        van dronkenschap tot profetie 

·        van leegheid tot visioen 

·        van stilte tot geweld 



  

De runderslacht roept op tot de oorlog, roept op tot gnosis. MITHRAISME was in de oudheid 

een militairistische beweging. De rund als een beeld van (valse) vrede, en afgeslotenheid, van 

orthodoxie en conservatisme, 'in ongeschonden toestand bewaren', moest in de jacht worden 

buitgemaakt en geslacht. Zo zou voortgaande openbaring, profetie, komen en tot oorlog leiden 

om nieuw gebied in te nemen, als een heel territoriaal iets. De rund staat voor 'de tong', als het 

ware om te zeggen : 'Zie, ik ben jouw tong, ik heb het geroofd, en ik ben buiten jouw lichaam. 

Ik ben nu de nieuwe eigenaar van jouw tong. Ik ben jouw afgehakte tong, zodat ik je kan 

bedwingen.' 

Slagers-taal : 

Spreken in tongen = het afkappen van de tongen van de vijand, en aan een paal hangen, om zo 

profetie te ontvangen. 

'spreken in/ door/ met tongen' = In het boek Iyowb 6 : 6 moest Iyowb in het Aramees de 

ossentong eten. In het Hebreeuws geeft dit profetische dromen. De connecties tussen de 

BEHEMOTH-geesten worden door het eten van de ossentong verbroken, zijn taal. Zo kunnen 

ze niet meer met elkaar samenwerken. Dit eten, TA'AM, is in de grondtekst ook het oordeel, 

en onderscheiden. De slacht van de BEHEMOTH-ossen, en het eten van de ossentong, is dus 

een belangrijk onderdeel in de slagers-bediening. Het houdt de slager-slaaf scherp, en geeft 

hem profetische dromen. Dit zit in het sap en speeksel van de ossentong, in het bloed.  

  

De rund komt in verschillende vormen : kalf, os, buffel, bizon. Zij beelden dus de tong uit. Zij 

bewaken het mes. De kippenslacht moet overgaan tot de runderslacht. Dit behoort tot de 

tijdschijf van de slager. Dit moet onderscheiden worden.  

  

Kippenslacht : 

  

·        van het overmoedige tot het gefundamenteerde 

·        van nuchterheid tot dronkenschap 

·        van pseudo-leegte tot toets-leegte 

·        van leegte-doel tot leegte-middel 

  

De leegte is alleen een middel om tot het rijk der visioenen te komen, en deze leegte is 

eeuwig, waaruit wij kunnen putten. Wij mogen niet voortijdig stoppen met vasten, want als 

we de leegte te snel, eigenhandig, afbreken, dan worden we daarvoor gekastijd, zoals ook de 

Openbaring van Paulus daar over spreekt. Ook dit boek werd niet in de bijbel opgenomen. 



De Openbaring van Paulus 

39. En ik zag toe en zag anderen hangende over een kanaal van water, en hun tongen waren 

zeer droog, en vele vruchten werden geplaatst voor hun ogen, en ze waren niet toegestaan om 

van hen te nemen, en ik vroeg: heer, wie zijn dit? En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die hun 

vasten voortijdig afbreken, om die reden doen zij onophoudelijk boete. 

Wij mogen dus zelf nooit uit de leegte gaan. De leegte moet zelf de gnosis voortbrengen. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Steen Van ASER 

  

  

Jezus is het 'water des levens', het mayim van de honger in het Hebreeuws. MAYIM staat 

gelijk aan de zee, de rivier, YAM in het Hebreeuws, wat weer verbonden is aan JOM, de 

klaaggeest. YAM is in het Hebreeuws ook de koperen zee in de tempel van Salomo, gedragen 

door twaalf ossen, als een beeld van Jezus en de twaalf discipelen. Jezus heeft zijn oorsprong 

in het klagen.  

  

In het boek Klaagliederen gaat het in de grondtekst over SARAH : 

  

Klaagliederen 1 

  

1 Hoe zit het kamp dronken van overwinning, IYR, in echtscheiding, BADAD, neder,  

de eens volkrijke stad;  

als een ALAMNAH, vastbinder in de worteltekst, zij die alleen verder gaat (gescheidene) is 

zij geworden,  

die machtig was onder de volken;  



de vorstin (SARAH, Hebreeuws) onder de landschappen  

hoe is zij tot zo'n slavendrijver geworden.  

  

2 Bitter klaagt zij des nachts,  

het sap druipt van haar kaaken;  

niemand is er, die wraak neemt en woede heeft,  

onder allen die de slaap liefhebben;  

alle anderen missen het merkteken, zijn verliezers 

  

3 allen die omkoperij liefhebben liggen neer 

in de leegte (met andere woorden, ze gaan niet dieper de leegte in, maar beginnen een 

handeltje in de leegte) 

  

4 De wegen naar Sion klagen,  

omdat er geen feestgangers zijn, 

Hebreeuws : omdat niemand tot de MOWED, de heilige tijdschijf, komt 

  

YAM is letterlijk het Westen, Westwaards, en komt van het brullen, koken, schuimen van de 

zee, van het klagen, wat dus dieper in het paradijs is, in de oudere gedeeltes, verbonden aan de 

Tehowm, de moederschoot van het paradijs, de Chasma, waar het woord Christus vanaf stamt. 

Het klagen is een grote dynamiek in het evangelie, als het heilig klagen. De moeder wil dat 

wij zwak worden, maar zij haat de allerzwaksten, als een beeld van de valse zwakte, zij die 

ergens in de zwakte blijven steken en niet tot de diepere zwaktes komen om daarin oorlog te 

voeren, woede te hebben, om zo wraak te nemen. De moeder haat omkoperij en spijbelzucht, 

want dat is demonische zwakte, en is het allerzwakste, maar nog steeds valse zwakte. Het is 

de zwakte van het Nirvana, van het haten van de tucht, en het niet opgroeien in de gnosis. Het 

is de vloek van het positivisme. Ook de Var boeken gaan hierover. In het tweede Var boek, 

Vula van Var staat in het vijfde hoofdstuk een psalm : 

  

'In de wildernis is zij, op de velden van het hoge gras, 

De zon van bloed heeft het gras gedroogd, 



Tien zonnen van bloed staan aan haar zij, 

Wanneer zij jaagt, 

Haar pijlen doordringen elk harnas, 

Zij pest haar vijand totdat zij vallen, 

Dan ketent zij hun nekken, 

En klaagt dat zij niet goed genoeg zijn, 

Terwijl zij haar overwinnings-liederen zingt, 

Zij hongert hen uit, en klaagt dan dat ze te zwak zijn, 

De zwaksten zal zij offeren, 

Voeren aan haar beesten, 

Want zij is op zoek naar vechtslaven, 

In het hoge gras staat zij, 

Haar speer gegrepen, 

Dan rijgt zij haar slachtoffers aan de speer, 

Dan rijt zij haar prooi aan stukken, 

Zij is de pest' 

  

'De zwakken laat zij leven, 

Maar de zwaksten doodt zij, 

Zij is de klager en de pest, 

De dood heeft hen gegrepen, 

En trekt hen naar haar hol, 

Waar zij hen voert aan haar beesten, 

Nee, de zwaksten zullen niet leven, 

Zij zullen ten onder gaan in haar klaagliederen, 



In het hoge gras staat zij, 

Haar pijl gericht op haar vijand, 

Het gras vergeeld door de zon van bloed, 

Tien zonnen van bloed aan haar zijde, 

En dan slaat zij toe, 

Haar klauwen grijpen om te vernietigen, 

Tot klaagzangen in de nacht, 

Oh zij die aan haar geklaag ontkomen, 

Zij zullen staan in haar gerechtshof, 

Waar de Jager hen meedogenloos breekt, 

Op hun knieen zullen zij vallen, 

En hun tongen zullen belijden, 

Dat zij leeft, 

Zij staart in het duistere gat, 

En springt dan toe, 

Haar pijl en boog gericht om hen die schuilen, 

Nee, geen rust zullen zij hebben, 

Want de allerhoogste hebben zij getard, 

Haar ogen doorsteken hen, 

En zij steekt hun ogen, 

Nee, de allerzwaksten zullen niet leven, 

Zij trekt hen naar haar hol, 

Als een roofdier haar prooi' 

  

'Zij hongert hen uit, 



Zij spot met hen, 

Zij draagt haar prooi naar de laatste bestemming, 

In haar gerechtshof gaan zij ten onder, 

Waar hun angst en woede tegen hen getuigen, 

In het hoge vergeelde gras staat zij, 

Haar speer opgeheven, 

Zij werpt en mist niet, 

Haar netten vol met vis, 

Haar mond vol geklaag, 

Nooit komt er een eind aan haar geklaag, 

Nooit zullen de allerzwaksten een weg tot haar vinden, 

Zij zakken weg in een bodemloze put, 

In het hoge, vergeelde gras van de wildernis staat zij, 

Het is bijna hooi, 

Haar prooi draagt zij met haar mee, 

In haar hol zingt zij haar overwinningsliederen en klaagliederen, 

Zij zijn niet wat zij had verwacht, 

Zij had beter verwacht, 

Zij grijpt haar mes, 

En snijdt haar vijand open, 

Als een offer tot de zon van bloed, 

Zij zullen terugkeren waar zij vandaan komen, 

In het hoge gras staat zij, 

De wildernis achter haar' 

  



'In het wilde veld staat zij, 

Haar hol ver achter haar, 

Haar ogen slaan de offerdieren, 

Het fokvee neemt zij mee, 

Haar vijand zal zij vernederen voor haar vechtslaven, 

Oh, kunt gij haar klaagzangen wederstaan, 

In het hoge veld rust zij, 

Haar hol is dichtbij, 

Naast haar ligt haar bloedende prooi, 

Haar klaagzang is een grote test, 

Haar vijand sleurt zij naar haar hol, 

Kunt gij haar klaagzangen wederstaan, 

Haar kooien zijn vol, 

Vechtslaven tegen vechtslaven, 

Haar klaagzangen en gepest doet hen bloeden keer op keer, 

Zij worden door haar getest, 

Zij worden moe van haar stem, 

Zij worden moe van haar pest, 

Het doordringt hun hoofden totdat zij vallen, 

Het sleurt hen mee naar duistere grotten, 

Kunt gij haar klaagzangen wederstaan, 

Het grote geklaag is zij.' 

  

Dit zijn dus diepere wortels van Jezus. 

  



5 haar jonge kinderen zijn gegaan in/ tot SHEBIY,  

PANIYM TSAR. 

  

SHEBIY is in het Aramees de jacht, het gevangennemen van prooi, het onderwerpen van de 

vijand. 

In het Aramees is het een steen in de borstplaat van de hogepriester (SHEBUW), de steen van 

ASER, als het hogepriesterlijke orakel. Het is een paradoxale steen, omdat het ook 

gevangenschap betekent. Dit staat gelijk aan PANIYM TSAR, de afgehakte veekop van de 

vijand in het Hebreeuws. Dit werd dus gebruikt als een orakel. In het Hebreeuws is de 

PANIYM ook de tijdschijf van het oer. Dit was dus een onderdeel van de slagers-bediening : 

het afkappen van de koppen van vijandelijk vee, om zo gnosis te laten stromen. De 

SHEBUW-steen is in de worteltekst de verdeler-steen, de breker-steen van onderscheiding. 

De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de runderslacht. 

Weer is dit dus een beeld van Petrus/ Mithras en de tafel der toonbroden, wat in de grondtekst 

de opslagplaats van vlees is. 

  

De schurkerige westerlijke vertalingen van Klaagliederen laten dit niet zien. Alles wordt vrij 

negatief vertaald, terwijl de grondteksten meer paradoxaal zijn. In de oorspronkelijke 

grondteksten van Klaagliederen in zowel het Hebreeuws als het Aramees, wordt de vrouw 

juist sterk en ge-emancipeerd. De westerlijke vertalingen laten het zien als de ondergang van 

de vrouw. 

  

Het westen vertaald : 

  

6 Geweken is van Sions dochter  

al haar heerlijkheid. 

  

Wat staat er werkelijk ? 

  

6 Het sieraad, de grootheid, gezwollenheid, trots, schoonheid, HADAR, van de dochter van 

Sion, Tsiyown (opziener, wildernis, plaats van het brandmerken, merkteken) is 

VOORTGEKOMEN, GEGROEID. Dit woord, YATSA, wordt vaak gebruikt voor een leger 

dat uitgaat om oorlog te voeren. Ook wordt het gebruikt voor jagers die op jacht gaan. Ook 

wordt het gebruikt voor het voortkomen van MAYIM, het loskomen uit een bron. In het 

Aramees is dit NPQ, wat EMANCIPATIE betekent. Natuurlijk wil de patriarchie dit 



verborgen houden, en spiegelt het boek Klaagliederen voor als het verslagen zijn van de 

vrouw. NPQ betekent opkomen, een oorlogsgroet en een confrontatie. Het betekent vertaald 

worden. Het betekent een taak tot voleinding brengen. De patriarchie heeft alles heel selectief 

vertaald, zodat de vrouw niet tot haar ware doel zou komen, opdat de man zou heersen. NPQ 

betekent ook kastijden. De patriarchie vreest door Sion en haar dochter gekastijd te worden. 

  

De door haar aangestelde kooibewakers zijn sterk geworden. Hongerig en zonder hulp van 

een leger, dus GE-EMANCIPEERD, ONAFHANKELIJK, in het Aramees, kwamen zij tot 

hen die omkoperij liefhebben en onthoofden hen, PANIYM in het Hebreeuws, de onthoofding 

van het vijandelijke vee. Zij groeiden dus op in de gnosis van oorlog, jacht en slacht. 

  

: 8 – Jeruzalem, Ierous-Salem, is vuil geworden door het offeren, als een slagers-vuil. Haar 

omstanders beven voor haar (zuwl-zalal), want zij hebben haar naaktheid, haar vuilheid, 

gezien. Ze klaagde, zuchtte, en draaide haar billen, rug, naar hen toe. In het Aramees is dit om 

hen te kastijden. 

  

: 9 – Het vuil van de rituelen, slagers-vuil, is in haar rokje, ook : hogepriesterlijk gerei, 

oftewel de borstplaat met de stenen. In het Aramees : haar voeten zijn vuil. 

  

: 10 – De YAD (mannelijk geslachtsorgaan) van de vijand is afgehakt, PARAS, door haar 

schoonheid, MACHMAD, door haar nakomelingen, door haar HEILIGDOM. Ze zag de 

vijand in haar heiligdom komen. MACHMAD, schoonheid, betekent ook genade, maar dit is 

dus een valstrik, lokaas. Genade is geen waarheid, maar een jachtmiddel. De Moeder God 

schiep genade als een strik voor de dwazen. Hierom heeft het christendom dus grote waarde : 

Het is het oordeel over hen die de gnosis hebben afgewezen. 

  

: 11 – MACHMAD, genade als jachtmiddel, valstrik, gebruikt door het hare, hen van Sion, 

van Iereus-Salem, om OKEL, vlees, te krijgen, prooi. Dit gebeurt in het zuchten en klagen, 

ANAKH, ANAQ. Het zuchten en klagen is ook een halssnoer.  

  

De profeet en schrijver van het boek Klaagliederen laat dan weten dat hij in de handen van 

deze vrouwen is gevallen, hij en zijn zogenaamde 'machtige mannen'.  

  

15 De Here in mijn midden  

heeft al mijn machtige mannen gewogen en verworpen, vertrapt onder de voeten;  



Zij heeft tegen mij een feest, MOWED, uitgeroepen  

om mijn jongelingen te verdelgen;  

de Here heeft als een boog gebruikt 

zowel de maagdelijke als de pasgetrouwde dochter van Juda, 

en hen gebruikt als een wijnpers.  

  

16 Daarom moet ik wenen,  

mijn oog, mijn oog vliet van water,  

want verre van mij is de trooster  

die mijn ziel verkwikken zou;  

mijn zonen zijn verbijsterd –  

zo machtig is de vijand!  

  

: 17 Sion kapte het mannelijke geslachtsdeel af, 

en er zijn geen vechtslaven meer. 

Iereus-Salem is een vuile vrouw (met slagers-vuil) rondom hen. 

In het Aramees is dit ook een spottende vrouw. 

  

: 18 De hogepriesterlijke SHEBUW-steen heeft zijn maagden, pasgetrouwde vrouwen en 

jonge mannen afgenomen, Hebreeuws : tot leven of dood. Dit is dus een test-steen, een 

oordeels-steen, die onderscheid en onderverdeeld. 

  

: 19 Zijn minnaars schoten op hem met pijlen, bedrogen hem, RAMAH, en zijn hogepriesters, 

priesters en oudsten vonden de dood in/ door de IYR, het kamp wat dronken is van 

overwinning. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. Het Verborgen Sieraad Van Klaagliederen 

  

Klaagliederen 3 

  

1 Ik ben de man die ellende heeft gezien  

door de roede harer verbolgenheid. 

  

In het Hebreeuws is 'man' GEBER, 'sterke man', 'warrior', in de zin van met de capaciteit te 

kunnen strijden, wat in het Aramees GANBARA is, een woord voor ORION. GANBARA 

betekent sterke man, reus, als de mythische reuzen van Genesis, held, warrior, in de zin van 

het gewapend zijn. Deze man werd dus door de vrouw Sion en haar dochters overwonnen. 

  

'Ellende' is in het Aramees SWBD, SUW-BADA, SUBAD, een woord voor 'slavernij en 

discipline'. SUW (Aramees voor EZAU) en BADA zijn verbonden aan de ASER-stam. 

BADA is de Amazone term voor de ASER stam. BADA is in het Aramees een religieus 

ritueel, en zelfs iets van de wet wat opgedrongen, gedwongen, wordt. Het is dwang. BADA is 

in het Sranan Tongos, in het Surinaams 'ergeren, druk maken', als 'klagen'. In het Hebreeuws 

is 'ellende' een proces waarin het slachtoffer door psalmen en allerlei vormen van 

verzwakking vernederd wordt om hem tot het punt te drijven van antwoorden en wenen, dus 

het temmen van slaven. 



  

Vers 2 gaat over de geboorte in de duisternis in het Hebreeuws. In het Aramees is dit de 

afneming van de verlichting, de NAHHIR, NHYR, wat de kennis van duisternis betekent, dus 

terugkeren tot de leegte van de duisternis, om daarin tot geboorte te komen. Zij worden in het 

Aramees als vee daartoe geleid, door verhongering, ook verbonden aan een schip. 

  

3 Waarlijk, tegen mij keert Zij telkens weder  

haar hand, de ganse dag. 

  

Dit gaat over een handel in het Aramees. Het vee, of de slaaf, wordt verkocht. 

  

4 Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren,  

mijn beenderen gebroken. 

  

In het Aramees gaat dit over gevild worden, ook om leer te maken (vee-huid), MSK, 

MESAK. Ook wordt de slaaf moegemaakt, BLY. 

  

In het Hebreeuws wordt de ETSEM, de identiteit, het 'zelf' gebroken, de sterkte, het grote 

nummer, de groepsverbondenheid, wordt verbroken. Ook worden ledematen gebroken. In het 

Aramees gaat het hier ook over de identiteit. 

  

In vers 6 wordt de slaaf tot de eeuwige honger geleid. Dit is een verborgen plaats (machshak). 

In het Aramees gaat dit om een huwelijk, wat verbonden is aan een soort van bezetenheid en 

belegering. Zo wordt de slaaf dus ingenomen. 

  

In vers 7 krijgt hij een moeilijke opvoeding. 

  

14 Ik ben een belaching geworden voor heel mijn volk,  

hun spotlied, ZMR (Aramees), heel de dag. 



  

Ook in vers 63 is hij een spotlied. 

  

Vers 48 gaat over de klaagrivier. Deze rivier komt ook terug in Iyowb 21 : 33 in de Vulgata, 

de Latijnse bijbel.  

  

21 : 33 – De volgers van het kwaad gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van 

klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee 

naartoe nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee (YAM, klagen) staat. 

  

YAM is verbonden aan de dronkenschap van de zee. 

  

Openbaring 12 

  

17 En 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; 

18 en hij bleef staan op het zand der zee. 

  

Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' en 'stof' betekent, 'dust', 

wat APHAR is in het Hebreeuws. De draak, de bewaker van de URIM, stond op het zand van 

de Cocytus, de klaagrivier. 

  

Deuteronomium 33 

  

18 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw 

tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want 

zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten 

van het zand der zee.  

  



In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de 

hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de zogenaamde breker-steen, is de 

SHEBUW, de steen van ASER. Dit is het framewerk, de klaagsteen. 

  

Dit is dus de APHAR, het stof van het paradijs. APH-AR is dan de APH, oftewel de nekketen, 

het paradijselijke hart, van AR. AR is in de Gor-boeken de grootste stad of nederzetting van 

Gor. Sinds de oprichting van AR begon ook de Goreaanse jaartelling, waardoor AR dus een 

soort Christus-positie heeft in GOR.  

  

Iyowb moest de BEHEMOTH overwinnen. De BEHEMOTH heeft OWN, lichamelijke 

kracht, welvaart, vruchtbaarheid, maar in de diepte betekent het afgoderij, het kwaad. Hij 

bezat OWN in zijn SHARIYR, wat spier betekent, en wat in diepte betekent : vijand 

(SHARAR). Ook betekent het navel van zijn buik (BETEN). We zien hier dus dat de 

satanische prosperity, gebaseerd op materiele lichaamskracht, huist in de spier, als de zetel 

van de afgoderij.  

  

AROWN, AR-OWN, oftewel AR van OWN, lichaamskracht, spierkracht, was de eerste 

hogepriester, met een Goreaanse achtergrond, die dus zelfs toegang vond tot de ark. AR-

OWN is een anagram van ORION. 

  

AR moet dus ingenomen worden. 

  

De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het heeft het 

stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, CAPPIYR, zijn 

de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In Yechezqel 1 wordt 

de troon van God beschreven als van saffieren.  

  

Saffier, sapphire, is een anagram van SaPIER, van SPIER. 

  

DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

  

We zagen hoe belangrijk de esoterische juwelen en sieraden zijn, de innerlijke sieraden wel te 

verstaan, de sieraden van het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iyowb 28 is een plaats, 



een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. De KECEPH, de heilige lusten van de 

strijd. Een MAQOWM voor ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en reiniging. Dit 

is een plaats om vanuit op te rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier een arsenaal. 

Deze wapenrusting wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke lichaam werd 

gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. Deze 

wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en 

slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar 

ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de 

wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken. Iywob zegt dat al 

zou zijn tegenstander een boek schrijven, hij zou het als een verentooi gebruiken (KLIL, 

KLILA). Ook worden wij dus eerst gevangen genomen en overwonnen door deze 

wapenrustingen. Ook is het de plaats van NECHUWSHAH, van NACHUWSH, rinkelende 

slavenbellen, en van NACHASH, de wetten van de heilige necromantie, van het observeren, 

en van de uitleg van de esoterische tekenen. Dit wordt gewonnen uit EBEN, stenen tabletten, 

relikwieen, monumenten (bijv. de gedenksteen van waar God de Israelieten hielp de 

Filistijnen te verslaan). Dit alles bevindt zich in een hart van vrees. Iywob zegt dat de Vreze 

des Heeren is de heilige secte des Heeren en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN 

is ook de hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt 

om een eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam.  

  

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt 

onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig 

Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de 

TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, 

afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. 

Dit heeft dus te maken met het gebied van de THUMMIM, waardoor men binnengaat door de 

URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht 

te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat Iyowb 28 op verschillende plaatsen 

uitbeeldt in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en erfenis betekent. Kinderen werden 

door PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de jongetjes moesten werken. 

De mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke mijnschachten, als een 

groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij beefden, waren 

onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, komt vlees 

voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-vuur, 

braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat 

geleerd is.  

  

Iyowb 23  

  

: 3 – Iyowb is zoekende naar de troonplaats van God/ URYA, de MAWTAB, de tafel van 

God, goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees.  

  



: 4 – De MAWTAB is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor 

het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met 

bestraffing en kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws. 

  

: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit 

profetische liederen zouden voortkomen (chants). 

  

: 7 – Ervaring zal hem laten overwinnen.  

  

: 11 – Zijn voet zou een institutie oprichten als een pad. Dit is het pad van Iyowb, van de 

THUMMIM.  

  

Ook IYOWB komt in aanraking met de SHEBUW, de klaagsteen, het stof van het paradijs, 

APHAR. Met de nekketen van AR. Dit begint als een spier om zijn nek die hij moet 

overwinnen. 

  

Wanneer wij de ANAQ hebben ontvangen, de heilige halsketen, oftewel de APH, het 

paradijselijke hart rondom onze nek, dan zal dit ons terugleiden tot de grond van het paradijs, 

de aarde van het paradijs, het stof en het vuil van het paradijs waarin wij gevormd worden, de 

APHAR. Alles kwam voort vanuit de APHAR, en ook zouden we daar weer naar terugkeren. 

  

Dit is waar het pad van IYOWB naartoe leidt. 

  

In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR.  

In het Hebreeuws is Iyowb in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. Zijn 

lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn vruchtbare (geslachts-

)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, corpus van boeken en 

context. 

In 7 : 21 zegt Iyowb dat hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb 

moest vuil gemaakt worden, anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben. 

In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR brengt tot rust. 



Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, 

vlees, voortgebracht in het paradijs. 

APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van BASAR, van YAD, van 

HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een jager dient zichzelf in te 

smeren met APHAR voor deze reden. 

Iyowb 28 beschrijft de Iyowbitische wapenrusting die wordt gewonnen uit de APHAR, 

waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de 

paradijselijke onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een 

jachtrusting, fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit 

de APHAR gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus 

mee te maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten 

gebruiken. 

7 : 5 – Iyowb's vlees is bekleed met sordes = vuil. 

Ook wordt het woord pulvis gebruikt. Dit is de Latijnse APHAR. 

Psalm 17 : 43 – En ik zal ze (de vijand) verpulveren in de pulvis (stof). 

De vijand wordt hier van elkaar losgescheurd en vernietigd in de zin dat de brokstukken ervan 

weer bruikbaar worden. De APHAR/ pulvis is een gevangenis, en een oven van oordeel. Het 

is het zegel van doem over de vijand. De APHAR is het laatste oordeel, waartoe alles zal 

terugkeren. Wij moeten leven vanuit de APHAR. Door de heilige halsketen worden we 

hiermee bedekt, zinken we hier in weg, om tot een strijder te worden, bewapend te worden, en 

ontwapend. APHAR is de plek van transformatie en waar het creatieve materiaal is. 

Dit is dus de SHEBUW-steen, de steen van ASER, oftewel de klaagsteen, het zand van de 

klaagrivier. Zo overwinnen wij JOM. Wij komen van het valse klagen (JOM), tot het heilige 

klagen. 

Door de APH komen wij tot de APHAR. De APHAR troont in het paradijs. Iedere Iyowbiet 

zal tot deze plaats geleid worden. Het is als het thuiskomen. Hier kwamen wij uit voort, en 

hier zullen we tot terugkeren. Hier vinden we de hogere levels van de URIM-THUMMIM 

terug. In de APHAR is afgerekend met de vijand.  

In de APHAR komt de goddelijke verlamdheid tot groei. Hiermee moeten wij ingesmeerd 

worden, om veilig te zijn tegen de luchtgoden, de goden van prosperity. De APHAR is een 

diepere graad van goddelijke verlamdheid, waarin wij ontwapend worden. Dit is niet diep in 

ons, maar buiten ons, gesmeerd op onze huid. Het is als een oorlogsverf, als een jachtsverf, 

om ons tot een hogere graad van Iyowbitische oorlogsvoering te brengen. 

Moeten we dan gezalfd worden, of heilig vervuild worden ? Christus of APHAR ? 

Het is juist zo dat veel elementen van Christus teruggevonden kunnen worden in de APHAR. 

Hiermee hebben onze voorouders ons een dienst bewezen. Wij moeten de erfenis op waarde 

leren schatten en niet zomaar verwerpen, of in het tegenovergestelde : aanbidden. Met 

Christus liet ons voorgeslacht ons een gevaarlijke, onvertaalde erfenis achter, en de bijbel was 

een uit de hand gelopen reclame hiervoor, vanuit het verstandelijke stenen tijdperk. Ook de 



Christus-erfenis moeten we op waarde leren schatten. Niet zomaar verwerpen, niet zomaar 

aanbidden. Wel moesten wij door de Christus-bedeling heen, want er was geen andere weg 

gegeven. Het pad was juist opgesloten in Christus, dus we moesten wel. 

Ons voorgeslacht was in gevecht met deze gevaarlijke, onvertaalde erfenis, omdat dit nu 

eenmaal regeerde. Zij wisten nog niet hoe APHAR toe te passen. Ons werd dit in de stad 

aangesmeerd, terwijl de wildernis werd verworpen. De roep is nu om terug te gaan tot het 

paradijs. In dit alles kunnen wij God's code terugvinden. 

Breng alles tot APHAR, echt alles. Zorg ervoor dat je niets overslaat, anders zal het zich tegen 

je keren, en je tegen houden. 

AR-OWN moet dus vervangen worden door APH-AR. APH-AR is de SHEBUW steen, 

oftewel de klaag steen, klaag rivier. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. Stierf Jezus werkelijk ? 

  

Hoe kunnen we dieper in de leegte komen om zo verbonden te worden aan de heilige slavernij 

? 

  

Dit is een proces van afsterven aan onze oude natuur, zodat de nieuwe natuur kan 

voortkomen, maar klopt dit in de diepte wel ? In de grondteksten is de oude natuur namelijk 

de eeuwige oermens, waar we juist naartoe moeten keren. In het Aramees is dit de chronische, 

langdurige mens die vergeleken wordt met oude wijn, dus de gerijpte mens. Ook in het Grieks 

is het chronisch, gedisciplineerd, als herhalend, wat een worsteling is in de diepere wortels, 

een gevecht, als een vechter. Deze worsteling wordt beslist door een winnaar die de hand op 

de nek van de tegenstander kan houden, als een soort van keling. Nog dieper in de worteltekst 

van dit woord gaat het om het zorgeloos loslaten of weggooien van iets, zonder er ook maar 

iets van aan te trekken waar het ding terecht komt. Ook dit is een verscheurder, een vergieter, 

een schenker. 

palaios – palai – palin – pale – ballo 



  

We moeten dus juist terugkeren tot deze oernatuur. 

  

In ieder geval moet de valse natuur afsterven. In welke zin heeft Jezus en het kruis hierin nog 

nut ? Het pasen is te groot en te diep om zomaar weg te gooien. Wij mogen het kind met het 

badwater niet weggooien, juist ook omdat dit geroofde gnosis is. Vooral in de dieptes loopt er 

nog een rode draad, die we dan ook aan het bespreken zijn. Waar gaat het pad ergens verder ? 

Wij moeten worden tot een offerd 

  

ier. Wij moeten dagelijks sterven. Sterker nog : Wij moeten komen tot de eeuwige dood, om 

zo te komen tot het eeuwige leven. Dit heeft een plaats in de tijdschijf die in deze dagen 

hersteld wordt. 

  

1 Korinte 15 

  

31 Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in MSY (slager) IES, onze MARYA, ik sterf elke 

dag.  

  

Romeinen 8 

  

36 Gelijk geschreven staat:  

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,  

wij zijn gerekend als slachtvee. 

  

Gedood is in het Aramees MWT, in verbinding met MWD, de MOWED, de tijdschijf. 

MWT betekent ook : scheiding. Om tot de scheiding te komen, tot een MAZONA, een 

scheidings-jager (de worteltekst en diepte van wat het Paulinische apostelschap inhoudt, en 

wat erdoor verborgen wordt gehouden), te worden, is het dus van belang een offerdier te zijn, 

anders kom je nooit tot de diepe dood en de diepe leegte waarin dit ten volle kan ontstaan. De 

MOWED is dus een tijdschijf van de eeuwige dood en de eeuwige scheiding. Dit wordt dus 

uitgebeeld door zowel Petrus als David. Dit houdt dus de diepte in van Christus die door het 

Pasen, door het zijn van een offerdier, tot de PATER, de Petrus, de heilige tijdschijf van de 



eeuwige dood, kwam. De slappe vertaling hiervan in 'Vader' moest dit juist verborgen houden. 

Wij moeten tot de kern komen wat deze symbolen allemaal verborgen houden. 

  

Wij moeten dus ingaan tot de eeuwige, heilige slacht, om van de valse natuur af te komen. In 

de tijdschijf zijn wij dus zelf het offerdier. 

  

Het boek Richteren is in de grondtekst het boek SLAGERS, SLAYERS. 

  

In 1:3 gaat het in de grondtekst over de PESSA steen in het Aramees. In het Hebreeuws is dit 

de GOWRAL. Naast de Urim en de Thummim werden er ook andere stenen gebruikt. De 

PESSA, de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 'verdelende' oftewel 

onderscheidende steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te bepalen welke 

bokken er zijn, en hoe ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus raad in jacht, 

offer en oorlogs-strategie, en werkt dus samen met de URIM. De SHEBUW-steen heeft 

dezelfde betekenis als de PESSA in de worteltekst als de verdeler-steen, de breker-steen van 

onderscheiding. De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de 

runderslacht. Deze komt dus terug in het boek van Richteren, oftewel het boek der Slagers. In 

het Aramees is de PESSA ook een boek, een tekst, een compositie. Deze steen is dus het 

framewerk. Voor de slagers is dit een fundamentele steen. 

  

In het Hebreeuws is dit dus de GOWRAL, wat ook systematisch betekent en compensatie, 

wraak, wat in de worteltekst de ruige steen is. GOWRAL is loon in de grondtekst, wat dus 

verbonden is aan de runderslacht. De GOWRAL, oftewel de PESSA, of SHEBUW, is een 

loonsysteem voor de Urim en de Thummim. Ook staat deze steen voor kastijding in het 

Hebreeuws. In 1:3 wekt deze steen op tot de oorlog. 

  

Slagers 1 

  

4 Toen Juda opgetrokken was, gaf de HERE de Kanaänieten en de Perizzieten in hun macht, 

en zij slachten bij Bezek, tienduizend mannelijken. 

  

Wat staat hier werkelijk ? Tien is vetmesten in de worteltekst, en duizend is runderen, vee, in 

de worteltekst, ELEPH. Vetgemeste mannelijke runderen werden geslacht. In de worteltekst 

is dit de geest van het misleidende onderwijs. 

  



Prediker 12 

  

2 Terwijl de zon of het licht of de maan of de sterren niet verduisterd worden, zo zullen de 

wolken ook niet terugkeren na de regen. 

  

Wolken, AB, is ook een woord voor duisternis, en AB is het woord wat vaak in 'vader' wordt 

vertaald. In het Aramees is regen MITRA, oftewel de runderjacht. De zon is het goud in het 

Aramees, wat in het Grieks de moederschoot is in de worteltekst, de chasma. Na de 

runderjacht is er dus zicht op de moederschoot. 

  

In het Aramees is Golgotha de preekstoel van het evangelie, wat in het Grieks de runderjacht 

is. Golgotha is dus in de oude grondteksten de velden van de runderjacht, de bizonjacht. Het is 

van belang om tot de oorspronkelijke Aramese teksten van het NT te gaan om te zien wat 

werkelijk de Jezus mythe inhoudt en wat er met Jezus gebeurde. 

  

Mattheus 27 

  

50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.  

  

In het Aramees is dit letterlijk de echtscheiding. Hij stierf dus niet. Op andere plaatsen wordt 

ook zijn dood in twijfel getrokken : 

  

1 Toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten des volks het 

besluit tegen Jezus om hem te doden. 

  

Doden, MWT, in het Aramees betekent letterlijk scheiden. Ook duidt dit dus op de MWD, de 

MOWED, de tijdschijf, de overgangen van de seizoenen. De dood van Christus is in het 

Aramees SLM (SALAM, SALOMO), wat niet zomaar dood betekent, maar 

GEHOORZAAMHEID, behagenis, volkomenheid. Iyowb werd beschreven als 

volkomenheid, als de THUMMIM. Hij werd een MAZONA, een scheidings-jager, oftewel hij 

ging door een echtscheiding waarin hij moest werken voor de vrouw van wie hij was 

gescheiden. In het Aramees is deze 'dood' SLM, wat ook volgen betekent, als het volgen van 

de vrouw. Hier ging Jezus doorheen. De kruiziging was om dit te beschrijven. In het Aramees 

was het kruis de galg. Jezus werd in het Aramees opgehangen aan de galg, maar ook dit was 



een verwijzing naar het ontvangen van de slavenketen, het paradijselijke hart, de heilige 

wurging, waarin een mens van zuurstof wordt losgesneden, en gaat leven vanuit het bloed van 

de vijand, vanuit de jacht. Dit waren dus de slagers-initiaties van de IES. Jezus, IES, moest de 

seizoenen leren, en leren van een seizoen over te gaan in een ander seizoen. De dood was 

slechts een metafoor voor deze dingen. In het Hebreeuws is de dood verbonden aan 

verhongering. 

  

We moeten dus een beter zicht op de metaforen van het Evangelie gaan krijgen. Deze 

betekenissen worden door de kerk verborgen gehouden. Jezus te Kana, waar hij water in wijn 

verandert, duidt op mayim, zaad, wordt bloed, oftewel van de jacht tot de slacht komen, wat 

de apocalyptische betekenis is. Jezus, IES, op de ezel, is genomen van de Dionysus mythe, die 

ook op een ezel reed. De ezel staat in de grondtekst voor de dronkenschap, de slager komende 

tot de bloeddronkenschap. De wijze en dwaze maagden met de olie kruiken : olie is woede in 

de grondtekst, en alleen zij met woede worden doorgelaten. Dit is een kenmerk van de slaven 

die in leven worden gelaten. Als de moeder een slaaf tuchtigt en er is geen woede of een 

gebrek aan woede, dan is dat een teken dat de slaaf nutteloos is, en dan zal hij in het vuur 

geworpen worden, oftewel worden vernietigd. Woede is een emotie van levensbelang. De 

opstanding is in het Aramees het bangmaken, het vol worden met vreze, en bitter maken, 

naast het feit dat dit woord ook weer scheiding betekent. We krijgen dus zo een heel ander 

plaatje te zien van het Christus-mysterie en wat er precies met Pasen gebeurde. De opstanding 

betekent in het Aramees het vieren van iets, in dit geval van het feit dat de IES tot een slaaf 

was gemaakt, tot gehoorzaamheid was gebracht, en dat is ook Bijbels gezien het doel van al 

het leiden. Ook werd de echtscheiding dus als een feest gevierd, wat verbonden is aan de 

scheidings-theologieen van Betelgeuze en de wetten van Var. Dit heeft dus te maken met 

vruchtbaarheids-rituelen. 

  

Maria is de rebellerende, de ongehoorzame, in de grondtekst. Wanneer zij dus buigt aan de 

voeten van Christus, oftewel de Chasma, de moederschoot, is dit juist duidend op Jezus zelf 

die voor de Christus buigt. Jezus wordt in het Aramees namelijk als de MARYAH 

beschreven, wat in Heer werd vertaald door het Westen. Wij moeten dus af van het plaatje dat 

de vrouw buigt voor de man, want in de grondtalen klopt dat niet meer. Het gaat over de 

schuldige, de ongehoorzame, de rebellerende, die buigt voor de grote moeder. 

  

De stauros, wat in kruis vertaald wordt, is in het Grieks de paal. Vanuit het toetsen worstelen 

we met het lijden, maar door de kastijding leren we ook de gehoorzaamheid en het 

aanvaarden van de tucht. De tucht is om de goddelijke verlamdheid te brengen. In de 

grondtekst gaat het dus om paal-slaven, en de opstanding staat voor het ontvangen van de 

heilige vreze. De opstanding is dus een heel misleidend woord. Wij moeten tot de diepte van 

Pasen komen, tot de vreze des Heeren. Vrees wordt door het Westen als negatief gezien en 

bespot, maar de vreze is een middel om tot de dieptes van heilige slavernij te komen. 

  



Toen Jezus stierf werd hij tot in de rots gedragen, tot de Petra, oftewel tot Petrus, ook een 

beeld van de heilige tijdschijf. Een steen werd voor de ingang gerold. Deze steen is de EBEN 

in het Hebreeuws, het harde hart, wat ook : het hart versteend van angst betekent, wat weer 

over de vreze gaat. Ook gaat dit dus over de heilige verharding. Stauros, de paal, betekent in 

de worteltekst : volharden. Pasen is dus het feest van de volharding, van de verharding. De 

doornenkroon staat in de grondtekst voor de scalpering. Verder werd hij ook bespot, wat in de 

grondtekst ook misleid betekent. In het Aramees betekent het kruis 'wreed'. 

  

In het toetsen moeten wij worstelen met de dood, en komen tot de vreze. Wij moeten gaan van 

de dood tot de vreze. Ook hierin moeten we tot de diepste vreze komen, tot de vreze tot de 

vreze tot de vreze, en wij moeten komen tot de eeuwige vreze.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Toren Van Babel 

  

In de grondtekst zien we een heel ander beeld van het gedemoniseerde Babylon, wat daar juist 

wordt neergezet als een prachtige paradox. Tijd om dus ook de andere kant te zien. 

  

Met de bouw van Babylon gebeurt er iets heel moois in het Aramees : 

  

Er wordt een oorlog gevoerd als het voorbereiden van een maaltijd. Die oorlog is een liefdes-

vuur, wat in de Hebreeuwse diepte de baarmoeder is. Dit brengt een bepaalde dronkenschap 

in het Hebreeuws, en een heilige vervuiling. Dit vuur is het vuur van de Urim in het Aramees, 

oftewel het testvuur. Het gaat hier dus om een test-oorlog. Alles wordt aangevallen om het te 

toetsen. Het is een oorlog van boogschutters. Zo worden er uit de rotsen sieraden gemaakt, 

KYP, KEPA. Die sieraden brengen in het Hebreeuws dronkenschap, het zwellen en schuimen 

van de zee. Dit brengt de heilige traan voort (kamara, kamera), wat ook roodheid betekent, 

rood worden. Dit zien we ook terug in het EE. 



  

In het EE gaat het over wereldschepen die tot behoudenis worden opgesteld voor het 

overblijfsel. Die wereldschepen leiden tot de bloemen-wateren, waar het overblijfsel elkaar 

met sieraden van oude verhalen en sprookjes versieren. 

  

De Nieuwe Openbaring, 6 

  

111. Ook zag ik de tijden van Kabbernal, ver voor deze scheppingen. 

112. En Kabbernal werd groot tot een stad des Heeren, en zij die in de stad waren dronken de 

Tranen des Heeren.  

113. En er was Rust in de Tranen des Heeren, en de Heere liet het bloesem van Zijn Hart zien. 

In die dagen waren de wereldschepen op aarde, en zij omhulden elkaar met sieraden van oude 

verhalen.  

114. En de Heere liet al Zijn Tranen kennen en er kwam grote Rust tot de poorten van 

Kabbernal. 115. En het vuur van Zijn Tranen begon de aarde te wassen. Dit waren de dagen 

van de brandende zeep.  

116. En de Heere leidde hen van Rust tot Rust. 

117. In de Tranen des Heeren is het heilige zaad. 

Kabbernal is één van de zeven geesten, één van de zeven gnosissen, voor de troon van de 

Moeder Gnosis. 

De Nieuwe Openbaring, 5 

50. En uit het altaar kwam een zwarte panter die de ruiter van de draak verslond. Zware 

hagelstenen kwamen op aarde, om de schepen der kooplieden te doorklieven. 51. En een slang 

die vanaf het begin in het binnenste der aarde opgesloten werd gehouden brak los. En een 

stem sprak : Nu is het zegel der slangen verbroken. 52. Wee hen die op de aarde leven. Zalig 

hen die van het medicijn van Zurastael eten, en die van zijn siroop drinken. 53. Zalig hen die 

het gif van slangen in zich dragen, want zij zullen gereinigd worden. 54. En de bloem van 

God kwam tot leven om het zaad van de ruiter van de draak te verslinden. En haar werden de 

sieraden des hemels gegeven, en zij bracht dronkenschap over de volgelingen van Zurastael.  

De heilige sieraden worden veel besproken in het EE, juist omdat deze het overblijfsel in de 

heilige dronkenschap moeten brengen, oftewel de andere frequentie van het verstand om 

dingen te doorzien. De dronkenschap wekt de visioenen op. Deze sieraden zijn belangrijk 

voor de herbouw van de tempel. 

  



55. En ik zag een teken in de hemel waaronder vier panters verwekt werden, die de aarde 

doorkruisten om de tempel te bouwen. 

De Nieuwe Openbaring IV, 5 

  

26. En dit zijn dan de hellenrijken der rode tijgers : Het eerste hellenrijk is Vialvik, en zij 

brengt de vleermuizen voort en de hoge tonen des hemels. Zij is dan de wever van het roze en 

dat wat onder het roze is, tot aan het spiegelende roze en het grijze. 27. De kaplehun is 

Kobalski, en de tweede kaplehun is Beriabehan, de derde kaplehun is Totihotski, de vierde 

Fruhanskidaklaton. De vijfde kaplehun zal dan altijd Daklaton heten. Het tweede hellenrijk is 

Daschesehips. 28. En hier zijn de Tartaren rijkelijk te vinden, zij, als sieraden van het kruis 

van Maser, als de sieraden van de armoe, en als de gelakte en lederen flessen van Saturnus, 

waarin de geesten slapen en dronken zijn. Zij zijn dan het purper, aan de dronkenschap gelijk 

geworden. 29. En zo zijn er vele purperen voor het aangezicht des Heeren, hen met de 

lichtpaarse gezichten. En zo vloeien vele Tartaren en Purperen hiervandaan. 

De Nieuwe Handelingen, 11.  

1.Hoeveel Golgotha's hebben wij dan nodig - hoeveel karmozijnen - om tot het huis des 

heeren te gaan ? Zou Hij dan voor hen strijden, die alles opzij hebben gedaan ? 2. Waar het 

konijn dan met de muis strijdt, ziet, zij zijn slechts karmozijnen. Alles vergetende, de vierde 

dood betreden. 3. De bakkermans gezichten, vreemde vlinders zijn zij. 4. Ziet hoe ik hier ren 

met pijnen onder mijn armen, zij willen er brood van bakken, die karmozijnen. Met hun 

brokaten staan zij daar. 5. En Spricht heeft daar het hoogste woord, met putten onder zijn 

klauwen. 6. Hoeveel karmozijnen draag jij op je rug ? En jij ? 7. Hoeveel konijnenholen op 

Golgotha, en hoeveel holen van slangen ? En waar leiden zij naartoe ? 8. Zij branden bakkers 

daar als kaarsen, hen met de meeste karmozijnen. 9. De bakker heeft het hoogste woord, de 

pausen staan daaronder. Zij hebben puntige hoeden. 10. Zelfs de vossen hebben holen op 

Golgotha. Ik ben er niet geweest. Zij dobbelden om zijn klederen. 11. Die dobbelsteen, dat is 

een ellendig ding geweest, een deur tot de karmozijnen. 12. Wie kan die deur dan breken ? 

Roodkap of het paradijs ? Ik zag hen daar wenen, want niemand kon het breken. Voor een 

lange tijd, stonden zij daar. 13. Achter die deur, daar woont een bakker, met zijn karmozijnen 

bakt hij brood. 14. Hij is de grote karmozijn, de bakker van Golgotha. Spricht met het hoogste 

woord, de bakker spreekt zijn zegen. 15. In een konijnenhol werd hij groot, hij is daar altijd 

gebleven. 16. Nooit heeft iemand hem de weg gewezen. Nooit heeft iemand hem verstaan. 17. 

De bakker van Golgotha, wonende achter hoge deuren. Nooit heeft iemand hem begrepen. 18. 

Mijn tijd is op, ik moet gaan. Ik heb geen zin in discussies, geen zin om te blijven kijken, als 

de grote jongens gaan slaan. 19. Als je mij kennen wil, volg mij, ik heb de deur van de 

dobbelsteen opengebroken. Ik heb de bakker geschapen, ik ben de kleermaker, de grote 

brokaat. Ik ben de kruistocht, de weg tot Golgotha. 20. Ik heb mijn karmozijnen tot sieraad 

geregen. Ik ben de lijdensweg, met de sleutelen tot het bestaan.  

Karmozijnen zijn in het EE de plaatsen van het lijden, de Golgotha's. De Karmozijnen, de 

Golgotha's in je leven, kun je tot sieraden rijgen. Degenen die dit werk doen, worden in het 

EE de kleermakers van het lijden genoemd, de zogeheten 'brokaten'. Dit zijn de lijdenswegen. 

De karmozijnen, de Golgotha's, zijn de bakkers. In het Aramees werd Babylon gebouwd door 

het bakken. In het Aramees is Golgotha de preekstoel van het evangelie, wat in het Grieks de 



runderjacht is. Golgotha is dus in de oude grondteksten de velden van de runderjacht, de 

bizonjacht. 

In het Hebreeuws is de toren van Babylon een preekstoel, een bed in de tuin, en bloemen. 

Babylon is dus de plaats van het runderfeest, migdal. Juist in de grondtekst is dit de plaats 

waar de mannelijke suprematie overwonnen kan worden, en waar de valse genade wordt 

verbroken. Daarom werd Babylon als geheel gedemoniseerd, maar dit zal juist de sleutel zijn 

tot overwinning. In het Aramees is de toren van Babylon een schatkist, MAGDAL, 

MAGDLA, wat wijst op Maria van Magdala, oftewel Maria Magdalena. 

Dit alles om 'naam' te maken, wat in het Hebreeuws een merkteken en een piercing is, SHEM, 

van SUWM, kinderen krijgen. SHEM, SHAM, oftewel SHAMA is gehoorzamen, oftewel 

heilige slavernij. De SHEM vertoont eigenschappen van de MOWED, de tijdschijf. 

Het Boek des Levens 3 

7. En Sta zei dat hoewel ze nu in de hemel en het eeuwig leven, de reis door de dood en door 

de hel, als het zuiverende vuur des geestes nog niet voorbij was. En Sta liet een sieraad zien 

van de dood van Christus, genaamd de grote Krurg. En zie het was als de harem van de 

doornenkroon, en hun namen waren : Spimas, Spassam, Spussum, Spolam, Spolus, Spulus, 

Spulum, Spukkus, Flijm, Flaim, Fluis, Fluim, Spijm, Spuim, Schuim, Korres, Zettus-B, 

Kahel, Korg, Korgel, Kaslam, Kwadret, Kabuls, Kabulsch, Horrijn, Jakis, Zette, Maaslim, 

Tas-Lamen, Nikneit, Narit, Tzartvongen, Tzartvingen, Vesnit, Vakin, Rakin. En toen liet Sta 

een sieraad zien van de hellevaart van Christus, genaamd de Prosmon. En het sieraad was zeer 

krachtig, en was de tweede harem van de doornenkroon. En hun namen waren : Didomet, 

Kurgras, Kurgbosse, Kurgtom, Smalnes, Kurgdomet, Spaakdom, Domekals, Kalshut, Kamel, 

Tonije, Ergturg, Turgdom, Turgfisse, Fissekodom, Heidom, Heidem, Hergsiti, Hergheidom, 

Keidonne, Keidos, Keislert. 

8. En de derde harem van de doornenkroon was genaamd de Grote Jaganta, en zij was het 

sieraad dat de ogen kon openen en visioenen en dromen kon geven. En hun namen waren : 

Fanir, Fassa, Fessa, Fissa, Jiskas, Jiskitte, Jiskidde, Jiskide, Julof, Kaker, Kamit, Kande, 

Kandij, Kandije, IJe, Jamba, Jasbo, Dekhelt, Daslo, Buslos, Boslus, Baake, Spoeme, 

Propoppe, Pidis, Pide, Kirch, Paake, Botte, Berhim, Parhas, Poos, Polk, Plaak, Poermoes, 

Proxmi, Pirtis, Pirklille, Hochshelt, Pookhelt, Pamix, Pirkmin, Pirkminne, Porklos, Porklosse, 

Padissa, Padamin, Podosluul, Kurtlit, Kerlenke, Kershwinne, Kamin, Kaminne, Kierklin, 

Kiswin, Kurlenze, Koslau, Kanik, Kerlentes, Kokwonen, Kokwau, Kokesses, Irksdwakei, 

Dirfwinne, Dirfwrum, Dirfwinnesse, Dirfwenkes, Dirfwentes, Daakschwin, Daakschwinne, 

Kirkmin, Kontau, Korkwanne, Korkwanin, Koflo, Kotlo, Korschwon, Korschlondo, Kortenu, 

Kortedane, Kortedame, Mirkwin, Deklos, Karhut, Karhutdaanschwimme, Miktes, 

Mikteschwinne, Korschkanau, Kwanut, Borschlon, Borschlonne, Buchtes, Buchtinne, Birisch, 

Bizanto, Birschwin, Bochteld, Baschwesse. En zij hadden grote macht, ook tot het sluiten van 

ogen en het wegnemen der gaven van visioenen, dromen en andere profetische gaven van het 

oog. 

We zien hier het hoofdsieraad. Zowel een toren als een stad zouden ze bouwen in de 

westerlijke vertalingen. In het Hebreeuws is de stad 'woede en vrees', als een terreur. Ook is 

het een kamp of een nederzetting – IYR, vijandelijke en aggressief. In het Aramees is dit een 

hoofdsieraad. 



Het Boek des Bloeds 1 

12. Heere, leidt uw volk tot de armoe, laat haar niet ten verderfe gaan door de welvaart. 

Heere, ontmasker hen in uw volk die de Mammon volgen. Oh Heere, u heeft de heilige armoe 

tot ons gezonden om te getuigen van een hemelse rijkdom. Dit is de rijkdom van uw Woord. 

Heere, u heeft ons gereinigd door Uw bloed. Verbreekt dan ook de Mammon door uw bloed. 

Ja, door het kruis is de Mammon verslagen, en door het kruis hebt gij de grote Jom geveld, en 

gij hebt ons geleid tot de lokogamen, de sieraden van het lijden. Gij hebt ons rijkelijk bekleed. 

Lokogamen is de algemene naam voor de sieraden van het lijden in het EE. 

  

Het Boek van de Heilige Voetspijkers 

1. Het geheim van de profeten ligt in de doornenkroon, zij die visioenen geeft en dromen. 

  

Hermitaten 3. 

De wereldschepen 

1. Laat dan het grote Metensia u leiden tot het schip der liefde. Dan zult gij varende door 

bloemenwateren de hemelpoorten van Kabbernal bereiken. 2. Oh gij, die tot de wereldschepen 

zijt gekomen, en tot het schip van Metensia, laat haar dan uw winden leiden. 3. Vrees dan niet 

de stormen der gewesten, want zij zullen uw sieraden laten branden als kandelaren in de 

nacht. 4. Smeekt dan vurig om de Tranen Gods, als honing voor uw boten. 5. En Haar haren 

zullen vlammen van verdoving, en gij zult haar verzegelde tranen zien. Laat haar Tranen u 

dan dronken maken, opdat gij verlichting brengt tot haar hart. 6. Dooft dan haar vlam niet uit, 

maar breekt de zegels der wateren. 7. En steeds hoger klinkt haar stem, als zij de berg bestijgt, 

en haar nachtgewaad bedekt de wateren, voor het stille nachtlatijn. 8. Haar slaapliederen 

verdoven harten, en brengen de wateren tot stilte. 9. In haar Tranen beeft het heilig zaad, 

gemanteld door haar liefde. 10. Scherpe pijlen zijn op haar boog, door wonden vinden zij hun 

weg, om paden in de duisternis te maken. 11. Zalig zij die tot haar Tranen genaderd zijn, haar 

zeven Geesten (Gnosissen). 12. En de Lichten van Spricht stralen in haar Tranen. 13. Haar 

monden zijn verzegeld. Laat hen spreken. Zij brengt zoete woorden en zoete wijn, om harten 

te verdoven, om genezing te brengen tot hen in zwijm. 14. Laat haar Verstand uw sieraad zijn, 

en haar Wijsheid u omhullen. Zij heeft bliksem in haar ogen, met de sneeuw als haar mantel. 

  

Metensia is dus ook een geest voor de troon van de Moeder Gnosis, oftewel één van de 

gnosissen, naast Kabbernal. Kabbernal is de gnosis van het altaar, van het offeren. 

  

Hermitaten 2 

  



27. En grote verdrukkingen kwamen tot de aarde. En velen gingen als in gevangenschap, maar 

Kabbernal begon de heiligen te hoeden en werd vlees. 

  

De gnosis van het offeren zal in deze dagen dus 'vlees worden', oftewel haarzelf manifesteren. 

  

Hermitaten 4. 

Metensia, Geest (Gnosis) van God 

1. En laat haar stemmen hoog zijn, als de stemmen der ukalien, de geesten (gnosissen) en 

arxels van Kabbernal. 2. En laten de ukalien haar lof brengen en haar omhullen. 3. Oh, laat 

Metensia rijzen tot in de laatste hemelen om haar werk te vervullen. 4. Laat haar verstand 

zwijm zijn, en haar doorzichtige jurken vreemden leiden. 5. Laat hen haar brengen tot het 

allerheiligste als zachte olie branden. 6. Het allerheiligste zij als zilver voor u, reinigende de 

schuilhoeken van 't hart. 7. En in de vlam der olielamp komen ukalien naar voren om het 

allerheiligste te vullen en te zuiveren, als een geschenk des Heeren. 8. En gij zult het gerei des 

Heeren apart leggen voor zijn (haar) altaren, om het te zuiveren in vuur. 9. En Metensia zal 

Zijn (Haar) Geest (Gnosis) zijn. 10. Laat haar woorden u dan zuiveren, opdat gij door de 

vlammen der ukalien geleid kunt worden tot de nieuwe tabernakel. 11. En gij zult een leegte 

in uzelf bemerken, en daar zult gij de Heere zien. 12. En de leegte zal tegen u spreken als tot 

zonen, en gij zult het nieuwe hart aanschouwen, met de tafelen van Kabbernal (de gnosis van 

het offeren). 13. Gij dan bent gekomen tot een zuiverend vuur. Maakt ge dan op om den 

Eeuwigen Geest (Eeuwige Gnosis) te ontvangen, met het ijs dat eeuwig brandt. 14. Gij hebt 

nog niet tegen de zonde ten bloedens gestreden. Ook draagt ge nog niet Metensia's wonden in 

uw hart. 15. Scheidt u dan af van het boze geslacht, opdat ge onder haar hamerslagen niet als 

een roos zult verwelken. 16. Maakt ge dan op om tot haar heilige berg te komen, en het licht 

van haar hart te aanschouwen. 17. In zuivere oorlogsvoering zult ge haar Geest (Gnosis) 

ontvangen. 18. Strijdt dan om aan haar toorn te ontvluchten, dan zult ge met haar aan de ketel 

van haar toorn staan. 

  

  

Ook in het boek Hermitaten in het EE wordt de Aramese grondtekst van Babylon 

gemanifesteerd : 

Hermitaten 12. 

  

14. En toen brulde de Heere om het zegel van de vijfde donderslag te openen. En de 

bloemenzeeen gingen open, en verhalen van het verleden werden opgevist, en men versierde 

elkaar daarmee. De dieren des hemels begonnen te verschijnen, en Renok opende Zijn tempel. 

  



4. En Abdal werd groot voor het oog des heeren, en bracht veel troost. En zo werd hij het kind 

van troost genoemd. En met Maasdo ging hij uit om Kabbernal te herstellen. En zo waren dan 

Abdal, Maasdo en Kabbernal een groot sieraad voor de Heere, en zij brachten de 

wereldschepen voort. 

  

3. En de tweede stam heette Abdal, en dit was als het kind der apen en runderen. 

  

  

6. En aan haar werd de Marion als een schat geschonken, en daarmee leidde zij haar broeders 

en zusters in vrede voor het aangezicht des Heeren, en was zij de vreugd van Renok. En de 

vijfde stam was genaamd Sartarus, en deze droeg vele kronen. 7. Tot deze kwamen vele 

brokaten en nachtlatijnen als de sieraden des hemels, en des Heeren.  

  

  

  

En de zesde stam was genaamd Akra, en zij kreeg vele macht over de sterren, en was 

aangesteld om het zachte te zuiveren. En zij werd groot in de naam des Heeren, en was als de 

vrucht van Renok. 8. En Zoekru groeide op voor het aangezicht des heeren, de zevende stam, 

en zij heerste over het dunne en het dikke, en had macht hen te zuiveren. Ja, ook had zij grote 

macht over het vuur, en kon het laten neerdalen wanneer zij wilde, om haar werken te doen. 9. 

En zo was dan Sartarus Akra Zoekru als het Heer der duisternis, aangesteld als een sieraad 

van Sarsia van Renok. En de achtste stam was als het Vatex des Heeren, en het was wit, als 

een groot wit vuur, en zij werd genoemd Lakus, en droeg de sleutelen der mysterieen. 10. En 

aan haar werd het Esmeralda geschonken als een bloemenjurk, doorzichtig van glans, en zij 

had vele kragen en openingen. Ja, zij had de macht over de sluitsels des Heeren die als 

slaapliederen waren in de nacht.  

  

  

Hermitaten 18 

  

18. 

1. Door uw pijn zult gij de Christus (Chasma, moederschoot) zien. Door uw pijn zult gij de 

rozen zien, en hun goddelijke geuren. 2. Ja, zij zijn de koningen van de pijn. En de Christus is 

vol met hen. 3. Veracht dan de doornen in uw vlees niet. En laat ze niet voor hun tijd 

wegnemen. 4. Want zulk een apostel die zulke dingen doet is de Heere een gruwel. 5. Gij zult 



u dan van zulken afzonderen, opdat de Heere u niet met hen afzondere. 6. Want zulken zijn 

een stank in de ogen van de Heere, en zij zullen gerekend worden tot de uitwerpselen van 

koeien. 7. Ja, een gruwel voor de Heere zijn die profeten die Zijn tijden niet kennen. 8. Laat 

de ketenen dan die bescherming heten uitgroeien tot rozen, en laat de doornen uitgroeien tot 

wapenen, in plaats van het zaad des Heeren weg te gooien. 9. Het kruis is dan hen die de 

Heere dienen tot sieraad, maar hen die zondigen is het tot de uitwerpselen der varkens. 10. En 

de doornenkroon is tot een lieflijke geur van hen die Zijn tranen dragen, maar tot de 

goddelozen is het een reuk des doods. 11. Indien gij lijdt, lijdt in de Heere, opdat gij het zaad 

van genezing zult zien. 12. De Heere echter leide u tot het kruid van Golgotha (runderjacht, 

runderfeest – karmozijnen, bakkers van het lijden, bouwers van Babylon), opdat gij nog 

grotere genade zult zien. 13. Heiligt dan de negen boeken des geestes (van de gnosis) in uw 

harten, als het Zuivere Woord, opdat gij het zilver des Heeren zult zien. Het Tweede Woord 

dan is het goud (Griekse worteltekst : moederschoot) des Heeren. 14. Gij dan zult zuiver 

worden in het zilver des Heeren, wanneer gij dan de Woorden die Hij (Zij) aan u gaf zuiver 

houdt. 15. Zij die het Woord bezoedeld hebben, hebben daarmee hun geest (gnosis) en ziel 

bezoedeld. 16. En bruisende wateren van het zilver zullen u leiden tot Getsemane, waar gij het 

gezicht des Heeren zult aanschouwen. 17. Ziet dan, want Hij (Zij) spuwt vuur en wateren. 

Wie dan spuwe, spuwe in de Heere. 18. Hij (Zij) dan, die het Woord en Zijn (Haar) slijk 

bracht, om de ogen van blinden te openen, staat voor u. 19. En Hij (Zij), en Zijn (Haar) Geest 

en de Geesten Gods (Gnosis en de Gnosissen Gods) kloppen op uw deur. Ziet dan, zij zullen u 

tot rechters wezen. 

  

  

Hermitaten 36 

  

38. Zij dan die slaven zijn : Weest als slaven in de Heere, want gij zijt bouwers van het 

Koninkrijk Gods. Nu is er dan niets zonder nut, en deze allen zijn de raadselen des Heeren, 

die gij als heilige sieraden om uw nek dient te hangen. 

  

  

43. Streeft dan allen binnen te komen in de Traan des heeren, die alle pijn laat wegvloeien, en 

dit zal uw verborgen sieraad zijn. Gooit dan geen paarlen voor de zwijnen. 44. Zij die de 

Heere dienen zullen uw sieraden opmerken en hebben de sleutelen tot uw hart. Gij hebt dan 

geen eer of aanzien van node, daar de Heere u eert, en zij die Hem dienen. 45. Gij echter moet 

kleiner worden om de poorten der eeuwige behoudenis binnen te gaan en het eeuwige des 

hemels. 46. De schatten daar zijn verborgen, maar niet voor hen die de Heere dienen en Hem 

liefhebben. 47. Zij dragen immers zijn traan en zien alles. Zij die jong zijn leven in vele 

onzekerheden, daar zij de dingen des Heeren niet zien. 48. Zij zijn dan wild en hebben pijn, 

daar zij de ketenen des Heeren nog niet hebben gevonden. 49. Laat dan de ketenen des Heeren 

u tot rust brengen. Gij dan die jong zijt hebt vele gevechten, maar de ketenen des Heeren 

zullen daar een einde aan maken. 



  

  

Lokogamen 

  

3. De lokogamen dan zijn de sieraden des kruizes, en zij staan aan de weg om voorbijgangers 

te bespotten.  

  

4. Diep in de wildernissen hebben zij hun hutten van vlees. Weet dat zij bloeddorstig zijn, 

want zij dragen de wraak des Heeren in hun binnenste. 

  

5. Alleen door de Lokogamen komt gij tot God. Kunt gij met de lokogamen worstelen en 

overwinnen ? Zij zijn dan de delen van de ziel van Christus toen Hij uiteen werd gescheurd. 

Kunt gij langs deze woedende delen van Christus komen ? Ziet, zij zijn als wilden.  

  

4B. Oh pelgrims van het woord des Heeren die tot de lokogamen genaderd zijn : Volgt u 

alleen een vertaling van het Woord des Heeren, of volgt u de zuivere grondtekst. Want vele 

lieden hebben het Woord des Heeren vertaald om hun eigen lusten daarin weer te geven. 

Houd uzelf daarom dicht bij de grondtekst opdat uw ziel niet zal afdwalen. Wie heeft u dan 

betoverd en Christus als gekruisigd afgeschilderd ? Werd zijn ziel dan niet verscheurd en 

gebroken ?  

  

Het gaat hier er dus om dat 'Christus' geroofde en misvertaalde, verdraaide gnosis is, wat een 

enorme heilige en goddelijke woede heeft opgewekt. 

  

6. En ik zag de lokogamen die de wonderschoonste verhalen vertelden die sinds de 

grondlegging der wereld verborgen waren gebleven. En ik zag een geest genaamd schaamte 

die veel macht verloor en begon te smelten. En het bloed van de wildernis begon te vloeien, 

en de wildernis begon te bloeien, maar daar omheen begon een nog grotere wildernis te 

groeien. En ziet, deze wildernis was droog en dor. En zie, de buitenste wildernissen waren 

duister en diep, en zij werden genoemd : de alverzoening der lokogamen. En ik zag de 

verborgen en verloren lokogamen uit hun holen komen en zij omsingelden de grote stad, 

Babylon. En zij riepen de namen van hen die zich in de stad bevonden, en zij maakten van de 

stad een wildernis. En in de dieptes van de stad vonden zij terug dat wat verloren was. 

  



Hier zien we weer hoe belangrijk Babylon is. 

  

7. En ik hoorde een bazuin klinken, en de stemmen van de lokogamen begonnen voort te 

komen, en ik zag zeven stemmen. En ik hoorde een stem zeggen : Kom. En ook een andere 

stem sprak : Kom. En toen de eerste stem der lokogamen sprak zag ik de Risgamen, de Geest 

van Christus, aan het kruis verbroken worden, en zij werd tot sieraden, die der bedieningen. 

En toen hoorde ik de tweede stem der lokogamen spreken, en ik zag de Beker van Christus 

aan het kruis verbroken worden, de Talgamen, en ziet, het werd tot sieraden, die der 

sacramenten. En ik hoorde de derde stem der lokogamen spreken, en ik zag de delen van de 

verscheurde Risgamen : de criptiek en het orakel. En ook deze delen waren verscheurd. De 

criptiek was verscheurd in twee delen : gebondenheid en slavernij. En ook deze delen werden 

verder verscheurd, en ik zag de verborgen en verloren risgamen. Ook het orakel was 

verscheurd in twee delen : vuur en ijs, en ook deze delen werden verder verscheurd. Het vuur 

tot woede en macht, en later werden die delen ook verscheurd. En ik zag de Beker van 

Christus in twee delen verscheurd, genaamd strijd en arena. En strijd werd verder verscheurd 

in lamheid en kracht, en arena werd verscheurd in verslinding en wacht. En ik hoorde een 

vierde stem van de lokogamen spreken, en ik zag verslinding en wacht verder verscheurd 

worden. En zij werden talgamen genoemd, en ik zag vele verborgen en verloren talgamen, en 

zij omsingelden de grote stad. En met Babylon gebeurde wat met Sodom en Gomorah 

gebeurde. En dit werd de alverzoening van risgamen en talgamen genoemd. En ik hoorde een 

vijfde stem der lokogamen spreken. En ik zag dat grote botten werden gebroken, en van de 

delen werden sieraden gemaakt. Toen de zesde stem der lokogamen sprak zag ik het vlees van 

Christus verbroken worden. En aan het kruis werden de stukken verdeeld, en dit waren de 

namen der stukken : illusie en visioen. En illusie werd verscheurd in groei en wortel, en groei 

werd verscheurd in grootheid, en wortel werd verscheurd in licht. En visioen werd verscheurd 

in reuk in smaak. En reuk werd verscheurd in aantal, en aantal in groen. En smaak werd 

verscheurd in binnenste en controle, en controle werd verscheurd in traan. En bij het horen 

van de zevende stem werden de delen verder verscheurd, en zij werden genoemd inaputen, 

sieraden des doods. Daarna zag ik de wapenrusting van Christus aan het kruis doorboort 

worden en verbroken, en de delen werden sorsollen genoemd, sieraden van de hel. Daarna zag 

ik het Bloed van Christus verstrooid worden. En ik hoorde een stem zeggen : Kom, en een 

andere stem sprak : Kom hogerop, en ik zag de sieraden van de armoe, en zij waren het 

verstrooide bloed van Christus, de Tokon. En ik hoorde het geluid als van duizend stemmen, 

en ik keek achterom en zag velen ontwaken, en zij kwamen voort uit het stof. En zij droegen 

messen. En zij werden gedoopt in een rivier des doods, en ik zag een man opstaan die een 

jong schaap als een lam op zijn schouders droeg. En de man werd groot voor het aangezicht 

des Heeren, en droeg de wol der wildernis, en leerde met de boog des Heeren te schieten. En 

hij had het merkteken van de boog op zijn arm. 

  

In het boek Iyowb zijn de sieraden wapens. 

  

De Nieuwe Handelingen II, 19 

  



10. Laat uw sieraad dan van binnen zijn. De stilte van een vrouw is dan haar sieraad, en zij die 

tranen hebben en daarbij de tranen der profeten dragen, hebben de sneeuw Gods als sieraad. 

11. Ja, zij zijn als de tweede Pazzia voor de Heere, als de heilige Magdalene. 12. Ja, over hen 

waakt de engel Sarsia met haar tienduizenden. 13. Zij zijn onderwezen door de engel Rumah, 

die de vreze der profeten draagt. 14. Heilige vrouwen zijn zij, en de schepping des heeren 

wacht in grote barensnood en reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de dochters 

Gods. 15. Maar zij die het ijs des Heeren niet kennen hebben part noch deel aan deze zaak en 

haar geslachten. 16. Kent dan de boom Gods brandende in de hemelen, want haar vruchten 

vallen op de aarde om de afvalligen te verzengen. 17. En hun as zal tot olie en schuim zijn in 

de sieraden der profeten. Dit spreekt hij die het gezicht heeft als een vuurvlam.   

  

RUMA is in het Aramees een rivieren-oerwoud, wat ook een woord is voor hemel. De hemel 

is een belegering en belegerd. Maria Magdalena is in het Aramees een beeld van de toren van 

Babylon, de schatkist. Dit is de plaats van het runderfeest in de context van de oude 

grondtalen, de overwinning over de mannelijke suprematie. 

  

De Nieuwe Handelingen II, 20 

  

6. Weet dan dat de engel Rumah de kindekens leidt en hoedt en zij houdt de tijden des Heeren 

in haar hand. Ja, zij is een engel des Heeren. 7. Zij is het die de planeten in hun banen leidt, en 

zij laat u gaan van jaar tot jaar. 8. Ja, zij is de bewaakster van de seizoenen des Heeren, en zij 

zegent en brengt tot rust hen die ouder zijn. 9. Ja, ook gij bent op weg naar de schuilplaatsen 

van rust, want de jeugd is hard en wild. 10. Maar ook gij weet dat het wilde Gods wilder is 

dan de wereld, en het harde Gods is harder. 

  

De Nieuwe Handelingen, 4 

  

5. Laten we samen weer gaan spelen, de oorlog is voorbij. Je hebt kaprunnen in je haren, 

karbulijnen om je vingers, als de sieraden des hemels. 6. Op het reukofferaltaar, zoveel offers 

voor een reuk. 7. Ze hebben me gestoken, die bijen des hemels, en nu ben ik dan honing van 

het kruis, driemaal verbroken, driemaal op dezelfde plaats gestoken. 8. Ze schiepen daar een 

wond in een wond, als een waterig trauma, geen kracht meer om op te komen. 9. En de derde 

steek was dan om te doden, om mijn ogen te openen. Ze stak mij diep, de zoete spin, en nu 

stroomt geurige wijn. 10. Het gebak der eeuwen is niet meer te vertrouwen. Steek mij nu, 

voordat het te laat is.  

  

  



De Nieuwe Handelingen II, 1 

  

25. En de engel Sarsia de tweede raakte in gevecht over het lichaam van de tweede Christus 

dat door de dansers en hun volgelingen was verkracht. En zij had tegenover zich staan de 

tweede satan, de tweede slang en hun zonen. En de tweede Metensia kwam haar ten hulp, en 

met de slangen des hemels brachten zij het lichaam tot het tweede graf. 26. En zijn discipelen 

weenden voor veertig dagen en nachten bij zijn graf, en hun tranen werden hem tot sieraden. 

En na deze veertig dagen stond hij op en weende. 27. En heilige vrouwen der aarde volgden 

hem, terwijl hij het tweede evangelie begon te verkondigen. 28. Ken dan de krachten van het 

tweede graf, en hebt dan deel aan zijn lichaam. 29. En het tweede avondmaal werd ingesteld 

tot zaliging van hen die weenden. 30. En de tweede Salomo verscheen aan Hem om hem 

schatten te brengen. En de Heere zag dat het goed was en gaf Zijn Zegen. 31. Laat dan de 

tweede farao uw lichamen niet tegenhouden in de ketel des Heeren, en doe dan een beroep op 

de heilige plagen om geheel vrij te komen van het zwaard der onderdrukking. 32. Laat dan uw 

lichamen u niet leiden tot onreinheden, maar vlucht tot de tweede geest waaruit een nieuw 

rein lichaam zal voortkomen, gemaakt om in de tempel te dienen van het tweede woord. 33. 

En de Heere bracht gezag tot de apostelen van de tweede gemeente, en het tweede woord 

begon te zingen in hun hoofden.  

  

  

De Nieuwe Handelingen II, 21 

  

12. Ja, want de wildheid en dwaasheid der profeten zijn hun sieraden, indien zij vanuit het 

verborgene voortkomen en terugkeren. Zij dan zullen zijn als eb en vloed des Heeren. 13. En 

met deze sieraden hebben zij grote macht over de demonen van het tweede, en de macht om 

de Heere te kennen in alle dingen. 14. Ja, en de karazuren zullen tot dezen brullen en hen 

dienen. Laat dan het ijs en de stilte u tot sieraad zijn, opdat de schillen des geestes (van de 

gnosis) kunnen komen en gij niet aangevreten wordt, want de Heere Heere is als een roofdier. 

15. Gij dan allen die in reinheid leeft hebbe het Tweede Bloed tot uw bedekking, opdat de 

Heere tegen u niet toorne. 16. Herzie dan uw oude gedachten, en laat hen dan volwassen 

worden, opdat de Heere niet kome om het Tweede van u weg te nemen. 

  

Hoofdstuk 6. Het Geheimenis Van Het Getal Van Het Beest 

  

Babylon in de worteltekst is BALAL, een woord wat gebruikt werd in de offerdienst voor : 

uitgieten, besprenkelen en vervuilen (zalving). BALAL is een heilig woord.  

  



Dan zien we de vrouw die Babylon, BALAL, heet, met de wijnbeker terug in hoofdstuk 17. 

Zij is een onderdeel van de slagers bediening. 

  

Babylon is de scheiding. Deze scheiding is belangrijk. Deze scheiding is het leven. In de 

Jezus-mythe werd Jezus aan het kruis verworpen door God. Deze diepte gaat verder in de 

Islam waar God geen zoon heeft. Wij moeten deze duisternis binnengaan, de plaats waar wij 

geen ouders hebben. Babylon is de grote verwarring, de grote afscheiding, in de grondtekst. 

Durven wij dit kruis te dragen ? Het is een groot lijden. Het is een seizoen in de tijdschijf, 

maar toch moeten wij komen tot de eeuwige afscheiding, waar het zaad wortel kan schieten. 

Schepping vindt alleen plaats in de leegte, waar we tot de diepste, grootste en eeuwige 

scheiding moeten komen, om van alles te onthechten. 

  

Nebukadnezar, de koning van Babylon, had een droom over een groot beeld. Nebukadnezar 

betekent : bewaker van het hoofdsieraad in het Aramees. De voeten en tenen van dit beeld 

waren deels ijzer en deels klei. Zij zouden zich vermengen met 'het zaad', Zera-Zara, Sara. 

IJzer is in het Aramees onderdrukking, hardheid, wreedheid en kracht. Dit brengt het zaad 

voort, maar zij vormen geen één geheel. De eeuwige scheiding is namelijk tussen hen. Sarah 

is in hier de verwekker van het mannelijke zaad. Dit is de klei, wat zwak is, onderworpen aan 

het ijzer, het beest. 

  

Het gouden beeld wat Nebukadnezar had laten opstellen in de Dura vlakte van Babylon was 

zestig el hoog en zes el breed. De el is in de Hebreeuwse worteltekst de moeder, en stelt de 

vrouwelijke richter (slager) voor. Dit gaat dus om zestig en zes, zessenzestig moeders, 

zessenzestig slagerinnen. Iedereen die hier niet voor neerboog werd in de vurige oven 

geworpen. Esoterisch gezien gaat het hier om terugkomen tot de moeder in tegenstelling tot 

de patriarchische mannelijke suprematie. Het gouden beeld is in het Grieks de moederschoot, 

en door het getal zessenzestig te vergelijken met het merkteken van het beest. Beiden 

betekenen leegte in de grondtekst. 

  

Openbaring 13 

  

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een 

getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

  

Dit vers wordt uitgelegd in het boek Daniel : 

  



Daniel 4 

  

16 zijn hart worde veranderd zodat het niet meer een mensenhart is; een dierenhart worde hem 

gegeven; en zeven tijden zullen over hem voorbijgaan.  

  

33 Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling, en hij werd uit de 

gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen, en door de dauw des hemels 

werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als (de veren) der arenden en zijn 

nagels als die der vogels.  

34 Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen op naar de hemel, 

en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en 

verheerlijkte ik de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en 

zijn koningschap van geslacht tot geslacht. 35 Ja, alle bewoners der aarde worden als niets 

geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand 

is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij? 36 Terzelfder tijd, 

dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook, tot roem van mijn koningschap, mijn 

majesteit en mijn luister tot mij terug; mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op, 

ik werd in mijn koningschap hersteld, ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij 

geschonken. 37 Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, 

wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, 

vermag te vernederen.  

  

2 Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de 

vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, 3 en vier grote dieren stegen uit de 

zee op, het ene verschillend van het andere. 4 Het eerste geleek op een leeuw, en het had 

adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van 

de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een 

mensenhart gegeven.  

  

Nebukadnezar was half mens, half beest, zoals veel Babylonische goden. Nebu is de god van 

wijsheid en van de Schrift. Het beeld wat Nebukadnezar in zijn droom had gezien had een 

hoofd van 'goed goud'. Daniel zei hierover : 

  

Daniel 2 

  

36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 37 Gij, o koning, 

koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer 



geschonken heeft, 38 ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren 

des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft 

gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd.  

  

Chawila is het land van het goede goud, een dieper gedeelte in het paradijs. Nebukadnezar 

betekent de wachter van het hoofdsieraad. In het EE is er de steen van Chawila, of in het 

Aramees : het sieraad van Chawila, wat dus een hoofdsieraad is. Dit boek bestaat uit veertien 

sprookjes. Aan het einde van het boek is er een verhaal genaamd : Jezus en de Draak. 
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I – Gebeden – Gebed tot de Dreigende Moeder 

  

  

  

  

 

Eeuwige Moeder, 

Grote Moeder, 

Heilige Moeder, 

Ik kom tot U, omdat ik het niet meer weet, 

Leidt mij op Uw weg, en tuchtig mij, 

Opdat ik U gehoorzaam, 

Geef mij zicht waar ik moet gaan, 

Geef mij overzicht 

  

Eeuwige Moeder, 

Toon mij Uw Hand door alles heen, 

Dat ik niet tegen U strijd, 

Maar alles aanvaard in nederigheid, 

  

U kent mijn zitten en opstaan, 

U doorgrondt mijn hart en gedachtes, 

U ziet ze van verre komen, 

U kent hen allen bij naam 



  

Eeuwige Moeder, 

Kastijdt ons opdat wij gehoorzaamheid leren, 

Hierin komen wij tot de eeuwige tucht, 

Opdat wij het eeuwige nachtzicht hebben, 

In duisternis te zien, 

Tot Uw heilige vuren komen wij, 

Leer ons naar Uw wil te handelen, 

Breng ons terug uit de handen van de vijand 

  

Vijanden zijn om ons heen, 

Sla hen, en leer ons vechten, 

Maar verwijder de vijand niet voordat het tijd is, 

Zodat wij de prijs niet missen 

  

  

U ziet de buffel van ver komen, 

U ziet hoe hij zijn hoorns uitsteekt, 

U ziet zijn strategieen, 

Hoe hij volkeren wil innemen, 

Maar U houdt hem tegen, en strikt hem 

  

Eeuwige Moeder, 

Eeuwige Jaagster, 

Niemand kan U doorgronden, 



U schiep de bokken van de vijand voor de slacht, 

Ja, ter pletter zullen zij vallen 

  

U kent het duistere oog van de vijand, 

U heeft het geschapen, om zo Uw wonderlijke werken te tonen, 

U kent de lachende vader op de troon, 

Ook een werk van Uw hand, om Uw wonderlijke oorlogsstrategie te tonen, 

U bent de Eeuwige en de heilige 

  

Grote Moeder, 

Voor wiens Naam alles beeft, 

De glorie van Uw kennis is hoog, 

Onbereikbaar is Zij voor de dwazen, 

In de nacht schiep U hen, 

Om zo Uw wijsheid te tonen 

  

De Grote Moeder zit hoog op het paard, 

Zij is de Eeuwige, 

Zij strijdt en overwint, 

Zij voert macht over de dwazen om Haar kennis te tonen, 

Wordt wijs in Haar kennis, 

Groei op door Haar tucht, 

Maar wees niet al te wijs, 

Opdat u Haar kennis niet tegenhoudt, 

Zij zal de wijzen straffen 



  

Ook zal zij straffen die rechtvaardigen, 

Die zo rechtvaardig zijn dat zij Haar niet kennen, 

Op hoge tronen zitten zij om de Moeder te bespotten, 

Zij kennen Haar niet, en doen hun eigen wil, 

Zij wanen zich vol van kennis, maar hebben de Moeder kennis veracht, 

Zo onderdrukken zij wees en arme, met hun zogenaamd recht, 

Maar het recht van de Moeder kennen zij niet, 

Allen zullen zij neervallen, 

Allen zullen zij ter pletter vallen, 

Deze bokken van de vijand 

  

Hun tronen zullen wegsmelten, 

En hun ogen zullen wegsmelten in hun kassen, 

Want tegen Haar hebben zij gezondigd, 

In de grote nacht zal Zij terugkomen, 

Om te oordelen de levenden en de doden, 

Zij zal de trotse harten slaan, 

En hen die pronken met niets, 

Zij hebben Haar tot een bespotting gemaakt, 

Zij zullen niet lang leven 

  

Zij draagt het zwaard ten eeuwig leven, 

Zij heeft Haar speer opgeheven, 

Het zal komen tegen de vijand, 



Als een stortvloed, 

Oh, help ons in dit uur, Eeuwige Moeder 

  

Leer ons bidden, en hoe tot U te komen, 

Laat uw Toorn niet voor eeuwig op ons zijn, 

Maar tuchtigt ons in Uw gerechtigheid 

  

Het vuur van aanbidding is in uw boezem, 

U slaat alle valse aanbidders, 

Leer ons u te aanbidden 

  

Heilige Moeder, ik kom tot U, 

Ik buig neer voor U om mij geheel leeg te maken voor U, 

Ik verneder mezelf voor U, 

Grote Moeder, opdat U in mij woont, 

Ik kan het niet alleen, en ik dank U voor Uw tucht, 

Ik weet niet meer wat ik moet doen, 

Ik ben wanhopig, bang en depressief, 

Ik voel mij verschrikkelijk, 

Leidt mij en leer mij bidden, 

Leer mij hoe met U om te gaan, 

Ik kan het niet alleen, 

Ik kom er niet doorheen, 

Ik aanvaard Uw tucht, 

Alles is in Uw handen, 



U brengt mij door de dag en de nacht, 

U heeft nachtwachters over mij aangesteld, 

Voor elk uur één, 

U leidt mij door de nacht tot de morgen, 

Ik ben open voor Uw Woord en voor wat U wil doen, 

Mijn tijden zijn in Uw hand, 

Ik ben vastgemaakt aan Uw klok, 

U heeft Uw tijden in mij geschapen, 

Ik leg mijn gedachten tot rust in U 

  

Dank U dat U mij tot U heeft laten komen, 

Leer mij over Uw schepping, 

Leer mij Uw wil te doen, 

Uw wil zal geschieden, 

U bent de Weg, de Waarheid en het Leven, 

Doof de valse lichten in mij door Uw duisternis 

  

U kent Mijn dieptes, 

Geen diepte te diep of U kent het, 

U vindt mij in spelonken, 

Nergens kan ik vluchten voor U 

  

U roept mijn naam, 

En komt tot mij met Uw zwaard, 

Om te dreigen, 



U bent de dreigende 
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Hoofdstuk 1. De Strijd Tegen MILO 

  

Genesis is in het Hebreeuws : Bereshiyth, be reshiyth, in de beginne. Reshiyth is de 

eerstelingen. Pinsteren is het feest van de eerstelingen, en in het Aramees is Petrus de 

eerstelingen. In het Grieks gaat dit verder als Petrus zijnde de rots, wat hem verbindt aan 

Mithras en de buffeljacht. Reshiyth komt van rosh wat net als reshiyth het beste deel betekent, 



en hoofddeel, als het hoofd van het zuiden. Ook betekent het de totale som. BERE betekent in 

het Sranan Tongos, de Amazone taal van het Suriname gebied, in het hoofd van het Zuiden, 

als het hoofd van het Amazone gebied, wat symbool staat voor de dieptes van het paradijs in 

het westen : moederschoot. Juist het Sranan Tongo is een som van verschillende talen, als een 

mengeling, waarvoor Suriname zelf ook staat. Het is een mengsel van Nederlands en Engels. 

Suriname en Nederland hebben een diepe geschiedenis met elkaar, en hoorden bij elkaar voor 

een lange tijd. Dit was niet zonder reden. De oorspronkelijke Moeder Bijbel, van de moeder 

van de amazone wildernis, bestaat uit Nederlandse en Engelse manuscripten. Suriname is dus 

onlosmakelijk aan Nederland verbonden, in allerlei opzichten. De bere is dus in het Sranan 

Tongos de moederschoot. Bere is een anagram van beer, wat ook weer terug komt in het EE. 

God wordt daar als een beer beschreven, als een heenwijzing naar de moederschoot in het 

Sranan Tongos. Rosh, het wortelwoord van reshiyth, betekent ook stad. In het EE gaat het 

over een berenstad. 

  

De Nieuwe Openbaring IV 

  

8. 

De Beer van Narzia 

1. De hitte zit me op de hielen, een beer zit mij achterna, één op grote wielen, komende vanuit 

Narzia. Dit zijn hoge golven, vanuit berenstad heeft hij een plaats verworven. Deze hittes zijn 

groot, deze zeeen van vuur, zijn zij hoger dan de karazuur ? 2. Metensia, redt mij. Alleen mijn 

penseel kan mij redden. In welke taal moeten wij spreken. Zij zullen alles breken. Er is hoog 

vuur in dit uur, de berenstem klinkt, vanuit het heiligdom Gods. De hitte zit me op de hielen, 

het vuur stijgt en komt als klotsende lava op me af. 3.Ik kan alleen schrijven, anders wordt het 

m'n graf. Nog nooit eerder is er zo'n hitte gekomen, ik moet nu snel mijn penseel laten 

stromen. Ja, mijn enige zwaard is zij, als de beer op me af zal komen. 4.Ik zal moeten strijden 

in het Pniel, worstelende met God, die Beer is. 

  

Een synoniem van bere in het Sranan Tongos is muru, wat ook moederschoot betekent. In het 

Aramees is dat de mara, God, de bezitster, oftewel de Maria, de goddelijke moeder. Al deze 

woorden zijn aan elkaar verbonden. In het EE is de muru MURA. 

  

Mati is in het Sranan Tongo de vrouwelijke scheppingskracht en de vrouwelijke contacten 

onderling, als de matriarchie, waarin ook het woord mati zit opgeborgen. Mati is in het 

Egyptisch de wet, ook wel Maat genoemd, de godin van oordeel. Zij draagt een 

struisvogelveer, en is zelf een struisvogelveer, wat wordt gebruikt op de weegschaal om de 

harten te wegen van de overledenen in de hal van Mati of Maat. De harten behoren zo licht als 

de veer te zijn, om door te kunnen gaan tot de onderwereld. De harten konden in hun leven zo 

licht worden door goede daden. Als de harten te zwaar zijn door slechte daden, dan zouden ze 

verslonden worden door het monster Ammoet, om zo te gaan tot de eeuwige rusteloosheid. Zo 



zien we dus dat de Egyptische wet een reflectie is van de Mati van het Sranan Tongo. In de 

Sranan Tongo gnosis, de Surinaamse gnosis, is Mati de scheppingskracht van de moeder, wat 

steeds meer door het christendom werd afgedekt. De Egyptische Mati is slechts een 

heenwijzer daarnaar. 

  

De Afrikaanse Pygmeeen in Sumerie kenden de Egyptische Maat al als Matu, de moeder van 

God, de moederschoot en de onderwereld. 

  

Santa Yeye is een woord gebruikt voor de Heilige Geest, maar dat is in diepte het heilige 

bovennatuurlijke, als Santa Winti. Marazanta, de god van de dood en de oorlog in het 

insectisme, 'de Heer der insecten', is in het Sranan Tongo de Muru Santa, oftewel de heilige 

moederschoot, de BERE Santa. In het insectische poetische geschrift 'Het Witte Konijn' wordt 

er gesproken over insectische berenharten, die zorgen voor totale onthechting van het 

zintuigelijke, om zo tot wedergeboorte te komen. 

  

Ook in de orginele Aramese bijbel wordt God stelselmatig MR genoemd, MARA, als 

heenverwijzing naar het Sranan Tongose MURU, de moederschoot.  

  

Sebek is in de Egyptologie een beruchte oorlogsgod, een krokodillengod. Over deze god is 

veel geschreven, en deze god staat ergens hoog aangeschreven in de Egyptische godenlijst. 

Hij is de god van het water, als een groot vruchtbaarheids-symbool. Door zijn zweet zou de 

Nijl zijn ontstaan. Ook in de esoterie heeft hij een grote plaats als de botten van Christus. Hij 

zou aan het einde der tijden Christus verslinden. In het Aramees is Sebek als Sebeq, SBQ, de 

scheiding of echtscheiding. Het is ook de verbanning. Dit is wat in het Aramees het vergeven 

is, wat helemaal verkeerd door het christendom wordt voorgesteld. Vergeving, genade, is als 

het bot van het christendom, maar oorspronkelijk was het een daad van afzonderen, van 

excorcisme. Vergeven kan juist dus ook heel negatief zijn, in het verwerpen, als een straf. Dit 

is een strategie in de oorlog. In het Aramees is SBQ bloedvergiet. In de Egyptologie wordt 

Sebek ook Sobki genoemd. In het Sranan Tongo is SABI het kennen en weten, als de 

Surinaamse gnosis. Dit is waar de Sebek of Sobki naartoe wijst. Het is slechts een reflectie. 

Wij moeten komen tot de diepte van SBQ, tot SABI, om zo los te komen van de valse 

christelijke genade-leer. Ook is SBQ in het Aramees een vuur aansteken, als het braden van 

de prooi, als een jachts-ritueel. Ook is SBQ een rivier, of een rivierengebied. 

  

SA is in het Sranan Tongo zuster, wat maakt dat de SABI, de gnosis is verbonden aan de 

matriarchie. 

  

SABANA is de eeuwige jachtvelden, als savannes. 



  

SE betekent ook zee in het Sranan Tongo. 

  

De SBQ wijst op de MAZONA, oftewel de jacht voortkomende vanuit de scheiding. Door de 

SABI, de gnosis, heeft men toegang tot de eeuwige jachtvelden, de SA-BANA. BANAH is in 

het Hebreeuws ook een woord voor de matriarchie, als het inzetten van hulpmoeders. 

  

Ook Ismael werd hierin opgevoed. 

  

De geest MILO, een skelet, een demoon van licht en de illusie van nummers, probeert deze 

gnosis verborgen te houden. Hij is de bewaker van de diepere Amazone gnosis. Na de geest 

van Etnus moet MILO verslagen worden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. Verborgen Schatten van het Sranan Tongo en Karaibs 

  

Een andere hooggeplaatste in de Egyptische godenwereld is Anubis, de zwarte 

hondenwachter van de dood. Hij is de wachter van de onderwereld, en bewaker van de 

schatten van de onderwereld. In het Sranan Tongo betekent ANU loon en betaling. In het 

Karaibs, een andere indiaanse taal in het Surinaamse gebied, betekent ANU tong, wat wijst op 

de heilige tongen. In de grondtalen van de bijbel hebben de heilige tongen te maken met 

overwinnings-gejoel, wat dus niets anders is dan loon in het gevecht, en wat nooit zomaar 

genade of een gave mag wezen. ANU beheerst dus de heilige economie, en is een 

overwinnings-teken. Ook NU is in het Karaibs verbonden aan ANU en betekent tong. NUTO 

betekent van een tong voorzien. Hiervan was de Egyptische godin NUT een schaduw. NUT is 

de godin van de leegte en van cyclussen. Zij belichaamde de cyclussen waardoor haar 



aanhangers moesten reizen om zo telkens tot wedergeboorte te komen. Zij is de godin die 

bekleed is met de sterren, naakt, en over de aarde buigt. Zij komt ook weer terug in de 

apocalypse : 

  

12 

De vrouw en de draak 

1 En 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; 

2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 

3 En 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. 

4 En 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. 

5 En 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. 

6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij 

daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 

  

In het Sranan Tongo is zij NETI, de nacht. Ook betekent zij SOSO, de leegte. 

  

Bastet, Baast, een Egyptische oorlogsgodin en wachter, in vroegere tijden vaak afgebeeld als 

een leeuw, en later meer als een kat. De TET-uitgang is verbonden aan Thoth, de god van het 

archief en de geschiedenis. Bas komt van Bes, de Egyptische dwergengod van plezier, dans en 

vruchtbaarheid, wat ook de attributen zijn van Bastet. THOTH is in de esoterie ook de god 

van bloedvergiet. 

Bastet, Bes-Thoth is in het Sranan Tongo : BASI-TOTI. BASI is baas, dwingen, in toom 

houden. BASYA is een opziener van slaven. TOTI is heel klein, oftewel weinig, honger. De 

naam staat voor de heilige slavernij door de heilige honger, het heilige vasten, oftewel door de 

onthechting. Ook betekent het 'dronkenschap door het kleine', oftewel door het weinige, door 

de honger. BES is in het Romeins Bacchus, de god van dronkenschap. In het Grieks is dit 

Dionysus. 

  

In het Karaibs is BASI-TOTI : 



BASI-I'MEMPOPE, of UN-I'MEMPOPE 

  

UN is baas, en 

I'MEMPOPE is klein 

  

Ook Anubis, de Egyptische gids en wachter van de onderwereld, de zwarte hond, heeft zijn 

wortels in BES, als ANU-BES. In het Sranan Tongo is ANU dus loon, wat dus komt door de 

BES, door de heilige dronkenschap. Het loon komt dus in de vorm van heilige dronkenschap, 

als een portaal tot visioenen. Daarom is ANUBIS ook een zwarte wachter, opdat niemand 

zomaar door genade tot de dronkenschap komt. Het moet verdient worden. ANU-BISI is dan 

in het Sranan Tongo : 'door loon tot leider worden'. En ook dit principe is tegelijkertijd een 

wachter, want niemand mag door genade een leider worden. Ook betekent dit : 'door loon tot 

overwinning komen'. Overwinning moet verdient worden, en mag nooit behaald worden 

zomaar vanuit genade. 

  

De tong heeft te maken met het overwinnings-gejoel, als de heilige tongen. Dit is de betekenis 

van ANU in het Karaibs. Deze heilige tong wordt voorzien door NUTO, als de Karaibs versie 

van NUT, waar de reis naartoe gaat. NUTO schenkt dus ANU tot hen die dit verdient hebben. 

Een beeld hiervan in de grondteksten van het OT is de lelies, ook als een beeld van de 

schaamlippen, als de wachters van de moederschoot. In Suriname is Lelydorp één van de 

grootste steden. Lely komt van Cornelis Lely, een ingenieur van water-werken, oftewel van 

de werken van MAYIM, het zaad. In het Sranan Tongo is Lelydorp genaamd : Kofi Djompo. 

Kofi betekent : geboren op een vrijdag. Vrijdag komt van de Vikingse oorlogsgodin van de 

vruchtbaarheid : Freija. In het Sranan Tongo is dit FRIYARI, verjaardag, maar dit is in de 

esoterie niet verbonden aan tijd, maar aan loon. Een verjaardag komt in de esoterie niet door 

genade, niet door materiele groei, dus het is geen letterlijk jaar, maar is het meten van loon. 

Achter de naam Kofi Djompo schuilt een duister geheim. Er werd gezegd dat Kofi een slaaf 

zou zijn geweest die probeerde te ontsnappen, maar door de Nederlanders werd teruggepakt, 

en toen werd onthoofd als een waarschuwing voor andere slaven. 

  

  

  

Hoofdstuk 3. RA en OSIRIS in het Sranan Tongo en Karaibs 

  

  

  



Suriname bestaat grotendeels uit oerwoud waarin verschillende indiaanse stammen wonen, 

zoals de Arowakken, de Karaiben, de Wayana, de Trio, de Akuriyo en de Warau. Het Karaibs 

is één van de oerwoud-talen van Suriname. Hierin kunnen de Egyptische goden doorvertaald 

worden. Deze goden vormen de fundamenten van het christendom, die het christendom 

helemaal uit hun verband hadden gerukt. Daarom was Egypte altijd het eerste plan in de 

uittocht uit het christendom, de grote ontsnapping. Het is daarom belangrijk kennis te nemen 

van deze goden en hun dynamieken, als eerste zet tegen het christendom, om een grote muur 

op te richten, maar hier stopt het niet. Het moet doorvertaald worden tot het oerwoud, want 

daar kwam het oorspronkelijk allemaal vandaan. Egypte is slechts een schaduw daarvan. Ook 

zijn de schaduwen en reflecties ervan terug te vinden in de oorspronkelijke grondteksten van 

de bijbel. 

  

Tevens zullen we het Sranan Tongo erbij houden, als parallel, een andere taal in Suriname. 

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 is zo de heilige borstplaat en de heilige tijdschijf. Dit houdt dus 

verband met de pater, de petrus, waarnaar de uittocht leidt. 'Van Jezus tot RA, RA'A, RAPA 

komen.' Dit staat in verbinding met de buffeljacht. 

  

In het Hebreeuws is RA'AH zien, visioenen hebben, wat een kenmerk van de buffeljacht is, en 

waar het hele evangelie in de grondtekst om draait. RA is in het Hebreeuws het kwaad, 'evil'. 

Nu is het kwaad gedemoniseerd door het christendom, en ook zwarte magie, oftewel alles wat 

negatief is. Ook duisternis wordt al snel met demonen vergeleken. In de Egyptische 'Litanie 

van RA' zendt RA pijn naar zijn vijanden in 1:8. Hij jaagt op zijn vijanden en zend vuur op 

hen in 1:59. Hij hakt hoofden af in 1:65, en vernietigt zijn kinderen in 1:66. Hij woont in de 

duisternis, 1:1. Hij zendt die duisternis ook, maar verbergt wat het inhoudt, 1:9. Hij doet dit 

allemaal niet vanuit trots of vanuit hoogmoed of opgeblazenheid. Neen. Hij is timide en is 

genaamd 'Hij die weent', 1:29. Hij heeft het water geschapen, water wat uit hem voortkomt, 

1:21. Dit zijn dus tranen. Ook is hij degene die diep neerdaalt in de mysterieen van ANU-bis, 

oftewel hij werkte vanuit LOON, niet genade, 1:12. 

  

Osiris is de Egyptische god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de 

onderwereld, waar hij zijn vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal 

komen waar hun harten gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten 

gaan waar ze getest zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun 

harten werden gewogen en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere 

onderwereld. In het Sranan Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel 

toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer 

ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). 

Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als 

de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal 



oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is 

om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen 

voor plaats en tijd. Dit heeft niks met genade en gaven te maken. Dat is voor de luien en de 

dommen. 

  

  

Hoofdstuk 4. De Strijd Tegen Genade 

  

Zoals we zagen moet Anubis, de Egyptische gids van de onderwereld, doorvertaald worden 

tot het Sranan Tongo loonsysteem van het oerwoud, om los te komen van het genade systeem 

van de stad. Wij moeten strijden en jagen om te overleven. ANU is het loon in het oerwoud. 

Dit brengt een mind-altering state met zich mee, oftewel de heilige dronkenschap, BES, BIS, 

in de Egyptologie. Dit is verbonden aan BASI in het Sranan Tongo, de baas, de slavendrijver, 

BASYA, oftewel de overwinnaar. Dit betekent dat je al je problemen hebt doorvertaald en 

omgedraaid totdat het bruikbaar voor je werd, dienstbaar tot je werd, oftewel totdat het nut 

bracht. De slavendrijver, de BASYA, is dus symbolisch. In het Karaibs is de BASI vertaald 

als de UN. ANU-UN, het loon van de overwinning, of AN(U)-NUN. NUN is de Egyptische 

god van de wateren en de voortijdse of voor-paradijselijke afgrond. Toen waren de wateren 

nog zaad, wijn en bloed. Overwinning is verbonden met de mind-altering state. Wij moeten 

vechten en overwinnen. En de overwinning komt door tucht en discipline. NUN wordt ook 

NU genoemd. A-NU komt dus voort vanuit de diepte, de paradijselijke afgrond, de wateren 

van helige dronkenschap. Loon is een hele andere realiteit dan genade. De hele schepping 

komt voort vanuit de NUN. Deze schepping vindt plaats door chaos. 

  

De strijd tegen genade is de buffeljacht, de runderjacht. De overwinning over de runderen 

wordt symbolisch gerepresenteerd door de vikingen, de noormannen. Zij dragen de hoornen 

van de vijandelijke runderen op hun helmen. Hiervoor moeten de Vikingse goden 

doorvertaald worden. De Noorse runderslager is Thor, de dondergod. Dit is TERI in het 

Sranan Tongo, wat tellen betekent. TERI LUKU betekent berekenen. Hier gaat het dus om het 

berekenen van het loon. Die berekening gebeurt door de strijd en de jacht. 

  

Thor ontving zijn macht en overwinning door de Mjolnir, zijn hamer. In het Karaibs is dit de 

MYNU, wat bloed betekent. Dit is hetzelfde als Jezus die overwint door zijn bloed. Nu gaat 

het erom : wat is dit bloed ? Is dit het bloed van de onschuldigen, of het bloed van de vijand ? 

Genade doet dit door het bloed van onschuldigen. Loon doet dit door het bloed van de vijand. 

MYNU is verbonden aan, MYNOTOTO, zwanger maken, vruchtbaar maken, zoals bloed een 

zaad is. 

  



Thor is de zoon van Odin. Odin is de vader der goden in de Vikingse mythologie. Hij is de 

god van de jagers, en zijn naam komt van ODR, woede, opgewondenheid (excitatie) en 

poezie. In het Sranan is hij ONTI, jagen, jacht, en ATIBRON, woede. ATI is hart en BRON is 

branden, dus letterlijk betekent het het brandende hart, of 'the burning heart'. ODIN staat voor 

de poetische revolutie, wat we ook in de EDDA zien. De EDDA is de Vikingse bijbel wat uit 

de Prozaische EDDA bestaat, en de Poetische EDDA. Ook het EE heeft een Prozaisch deel en 

een Poetisch deel, als voortzetting van de Poetische revolutie. 

  

In het proces om los te komen van genade en wedergeboren worden in loon moeten wij 

gebroken worden. Dit gebeurt in de leegte, in de afgrond. De Egyptische god die dit uitbeeldt 

is dus NUN. Dit is NEN in het Sranan Tongo, wat naam betekent. In het hebreeuws is 'naam' 

ook 'merkteken' en 'piercing'. Wij moeten gepierced worden voor het nieuwe loon, als 

bescherming tegen genade. Genade misleidt ons. 

  

In het Karaibs is de NUN : NENTO, wat vrezen betekent. 

  

In de NUN vindt dus verlamming plaats, in de paradijselijke afgrond. De NEN voert dus 

oorlog tegen ons om ons te breken, om ons te piercen. De Egyptische NUN doet dit door 

SEKMETH, de godin van de oorlog, de wraak en pestilentie, vaak afgebeeld als een vrouw 

met een leeuwenhoofd. Zij wordt ook wel het oog van Ra genoemd. In het Karaibs is zij 

SEKE-META. SEKE betekent verlamdheid, en META betekent een merkteken krijgen of 

hebben. SEKETU is mankheid, en SEKEME is verlamde. Wij worden hierdoor dus als Jakob 

geslagen om ons mank te maken, om SEKETU en SEKEME te ontvangen. Dit is dus een 

bepaalde gevoeligheid. Zo worden wij wedergeboren in loon, los van genade. 

In het Sranan Tongo : 

  

SEKANTI = strand (zand = sieraden in het Aramees, en sieraden = wapens in het boek 

Iyowb) 

METI = beest 

SEKI = schudden 

  

Klaagliederen 3 

  

Vers 48 gaat over de klaagrivier. Deze rivier komt ook terug in Iyowb 21 : 33 in de Vulgata, 

de Latijnse bijbel. 



  

21 : 33 – De volgers van de duisternis (het 'kwaad', oftewel het tegengaan, degenen die 

vechten) gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van klaagzang, een rivier in de 

lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee naartoe nemen. Vgl. De draak, 

de bewaker en bewaarder van de URIM, die op het zand der zee staat in Openbaring, oftewel : 

die bewapent is. Dit is de rivier van tranen. De draak is ook een slang of zeeslang, als beeld 

van een halsketen. 

  

In het Sranan Tongo en het Karaibs tezamen betekent SEKHMET dus : 

het merkteken van het beest, de piercing of halsketen die tot schudden leidt, tot de heilige 

vreze, om zo te bewapenen. Dit zijn de eigenschappen van de URIM, waar dit plaatje in het 

Aramees over gaat. 

  

Hoofdstuk 5. De Val van MILO 

  

In de Egyptische Mythologie klaagde RA dat de mensen steeds minder respect voor hem 

hadden, en hij werd zelfs door hen bedreigd. Sommigen wilden RA vernietigen. RA verloor 

steeds meer vertrouwen in de mens, en begon zich steeds meer terug te trekken. Hathor, zijn 

dochter, werd woest toen ze van hem hoorde dat sommige mensen hem wilden ombrengen. 

Hathor veranderde toen in Sekhmet, de leeuwinnengodin van de oorlog en de wraak, om de 

mensheid te vernietigen. Hathor in haar Sekhmet vorm was zo woest, en vernietigde zoveel en 

bracht zoveel chaos, dat RA haar moest stoppen met een meer van bloed-gekleurd bier. 

  

Hathor wordt net als Sekhmet het oog van RA genoemd, als het alziende oog van kennis. 

Hathor is een grote moedergodin in de Egyptologie, en draagt een hoofddeksel met twee 

runderhoorns. Zij heeft dus de buffel of rund van genade overwonnen. In het Sranan Tongo is 

zij HATI, wat vurig en pijnigen betekent. In de esoterie staat zij voor de stam Isasschar van 

leegte en het piercen, wat haar dus aan Sekhmet verbindt. ATI is hart in het Sranan Tongo. 

HA, als HA-ATI, is de Egyptische god van de woestijnen van de onderwereld. Het 

paradijselijke hart van de onderwereld is in de grondteksten van de Bijbel de halsketen die de 

adem moet laten overgaan tot bloedgas. Dit is dus de manier waarop Hathor werkt. 

Oorspronkelijk was zij de oerslang, een slangengodin, als de wurgende. HATI, als het hart 

van de onderwereld, is de ANAQ, oftewel de halsketen, van het oerwoud. Zij is dus dat wat in 

de leegte leeft. Zij kan gevonden worden in de dieptes van de afgrond van de onderwereld. In 

de diepte gaat dit dus ook over de stam RUBEN, de ademloze, het zaad wat leeft door 

bloedgas, door bloedvergiet. In het Karaibs is de ANAQ de ANEKA, het halssnoer. 

  



In het Egyptisch betekent HATHOR 'huis van Horus'. Horus is een belangrijke 

vruchtbaarheidsgod in de Egyptologie. Hij staat voor de opstanding en wedergeboorte van 

zijn vader Osiris, de god van de dood en het oordeel. Horus is een god van de oorlog en de 

jacht. Ook is hij de god van de wraak. Samen met zijn moeder zorgde hij ervoor dat zijn 

vermoorde vader weer tot leven kwam. Zijn vader was vermoord door Seth, de god van het 

kwaad. De moeder van Horus was ISIS, de godin van de troon en de magie, die ook hem 

opwekte. ISIS is SIRI in het Sranan Tongo, wat zaad betekent. SIRI is de MAYIM in het 

Sranan Tongo, als de levenskracht. 

  

HORUS is HORI in het Sranan Tongo, wat tegenhouden en vasthouden betekent. HORI 

DORO is volharden en volhouden, en HORI NA ATI is een wrok koesteren. Dit is dus de 

beschrijving van het kwaad, wat dus neutraal is, en wat dus gebruikt kan worden aan beide 

kanten van de paradox. In de Egyptologie is HORUS degene die alle doden voor de troon van 

zijn vader, Osiris, brengt. 

  

Osiris is in het Sranan Tongo OSOYURU, zoals we zagen, wat huishuur betekent, oftewel 

toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer 

ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). 

Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als 

de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal 

oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is 

om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen 

voor plaats en tijd. 

  

HORI, tegenhouden, een belangrijk toets-principe, leidt tot OSU, de tucht en de vastgestelde 

prijs om binnen te gaan. ANU is dan het daadwerkelijke loon wat daarvoor nodig is. Ook 

ANU-bis is een gids van de doden. Hij is de zwarte hondenwachter, de wachter van de 

weegschaal. Hij weegt de harten van de doden tegen de veer van MAAT, om zo hun noodlot 

te bepalen, om te bepalen welk loon ze krijgen. In die zin werken deze principes : HORI, 

OSU en ANU met elkaar samen in het oerwoud. Dit alles binnen de RAI-tijdschijf, wat in 

Egypte door RA werd gereflecteerd, als de heilige klok. 

  

Door deze verbindingen valt de troon van MILO om. MILO is de demonische wachter van de 

schatten van de duisternis en het oerwoud, en heeft ervoor gezorgd dat alles in Egypte werd 

opgeknoopt, zodat men niet verder kon. De Egyptische poorten waren gesloten voor een lange 

tijd, hun mysteries verzegeld. MILO is de eerste van een ring van wachters. Na hem komt 

MULLE, en daarboven zit MEESJE, een valse moederdemoon die zelfmoord pleegde door uit 

een vliegtuig te springen, om zo anderen te beladen met schuld. Deze ring van wachters moet 

vernietigd worden. 

  



Hoofdstuk 6. De Oorlogs-Mysterieen 

  

In het hindoeisme is Shiva de god van de transformatie. Hij zit vaak op een rund. Hij is de 

vernietiger, maar ook de schepper, die tot wedergeboorte brengt. 

  

In het hoog-Amazonische land, in de Surinaamse oerwouden leven ook de Arawakken, die 

Arawaks spreken. Ook het Arawaks is een belangrijke vertaal-sleutel om de religies door te 

vertalen, naast het Sranan Tongo en het Karaibs. 

  

Esoterisch gezien heeft Shiva de buffel van genade overwonnen, door hem te temmen en te 

gebruiken ten goede. Shiva is een kosmische danser die alle energieen opneemt, mixt en 

gebruikt, harmonizerend. Dit is een strategie in de oorlog. 

  

In het Arawaks is dit SIFEN, wat bitter betekent. In het boek Iyowb is de bitterheid het bloed 

van de vijand wat vergoten is. Ook is het in het Arawaks SIBA, wat rots betekent, wat het 

verbindt aan Petrus en de buffeljacht, als de heilige tijdschijf. 

  

Krishna is in het hindoeisme God geincarneerd. Hij is het wonderkind wat de basis legde voor 

het hele Christus-verhaal. In het Karaibs is dit KURI, wat rode verf en klei betekent, ook als 

een beeld van bloed. Ook is het KURIKA, besmeuren, besmeren, en KURIPA, met rode klei 

besmeren, verven. In het Arawaks is dit KORI, wat wasplaats betekent, in deze context het 

wassen in het bloed van de vijand. 

  

Iyowb is in het Karaibs : IJEPO'MA, wat zonder graat en zonder bot betekent, maar in deze 

context : degene die de botten verwijdert. Botten zijn de identiteit in het Hebreeuws. Iyowb, 

IJEPO'MA, is de demonenslager, die hun identiteit wegneemt. Dit is ook voornamelijk in de 

strijd tegen de valse identiteiten die demonen willen opleggen aan degenen waartegen zij 

strijd voeren. Dit kun je voorkomen door de botten van de demoon weg te nemen. 

  

Ook is Iyowb IYOPOTO'MA in het karaibs wat 'zonder leider' betekende. Iyowb werd geheel 

afgezonderd. Met Iyowb ging het door waar het met Jezus was gestopt. Iyowb heeft veel meer 

verlatenheid gekend. Dit gaf hem de macht om te komen tot de identiteit van de demonen, en 

om dit af te rukken. 

  



Het pinksterfeest is het feest van de voorbereiding op de buffeljacht, het feest van het zaad. 

De buffeljacht is het charismatische feest, wat verzegeld en verdraaid werd door het 

kerstfeest, het valse feest van de gaven. De buffeljacht is het feest van het loon, van 

voortgaande openbaring. Dit is ook wat de runderjacht inhoudt, dat de canon verbroken 

wordt.  

  

Charis, jachtsloon, is in de wortels chairo, oorlogsgroet, oorlogs-oproep. Elk loon roept ook 

weer op tot een nieuwe strijd, terwijl genade laat inslapen. Kra verzamelen, waarvan de 

buffeljacht een beeld is. Kra is loon, en dit leidt hen tot de arena, tot een oorlogs-oproep. Kra, 

het charismatische, het loon, werd bedekt door het kerstfeest. 

  

Kerstfeest moet dus een nieuwe betekenis krijgen, wat het oorspronkelijk inhield. BEDAKI 

betekent kerstfeest in het Karaibs. Dit is de oerwouds-vertaling voor Boeddha. BEDAKI is 

dus het loons-feest, het feest van de overwinning over de buffelgeest van genade, het feest van 

het evangelie, en van voortgaande openbaring.  

  

Allah doorvertaald in het Karaibs is API, indopen, rode kleur, rode verf, wat weer een beeld is 

van bloedvergiet, hetzelfde wat Krishna inhoudt in de oerwouds-taal. Het zijn oorlogs-

principes. Deze grote goden zijn oorlogs-mysteries die niet zomaar overboord geworpen 

kunnen worden. 

  

Hoofdstuk 7. Het Grote SEKHMET Mysterie 

  

  

Alles wat we om ons heenzien verbergt een diepere betekenis, die ons zal verzwelgen als we 

de betekenis niet vinden. Zoals de slang wijst op de halsketen van de heilige slavernij, en de 

spin wijst op de heilige tijdschijf. Zij die de gnosis der dingen afwijzen, en de dingen gewoon 

gebruiken als in materialisme en hedonisme (genotszucht), zullen hierdoor ten onder gaan. De 

slang en de spin wachten op dat moment, dat zij deze zielen mogen verslinden. Daartoe zijn 

zij uitgezonden. Wij moeten daarom klaarkomen met het mysterie van zowel de slang als van 

de spin. 

  

De diepere vertalingen der dingen laat ons dieper doordringen in het oerwoud. Zij zijn de 

sleutels tot de diepere vibraties. Wij zagen hoe Gor de vibratie was van de patriarchie, en hoe 

Var de vibratie was van de matriarchie die daar tegenin kwam. Zo is Var een machtige sleutel 

tot een parallele wereld, een parallel realiteit, van het hoogste deel van het Amazone gebied, 

oftewel het brandpunt, wat Suriname is. Deze andere realiteit is KRAAL. 



  

Wij moeten doorreizen tot de diepere paradijsen van de Moeder. Laten we even kijken naar 

een heel demonisch scenario waartegen we strijd moeten voeren om dieper in te gaan : De 

vrouw werd AFHANKELIJK gemaakt aan de man voor vruchtbaarheid. Zonder de man kon 

de vrouw geen nieuw leven voortbrengen buiten de hogere paradijsen en ook op de gevallen 

aarde. 

  

De gevallen engelen zagen de dochters der mensen, en wilden hen gebruiken om zichzelf 

voort te planten. Deze 'dochters' zijn in het Aramees ook : steden. De gevallen engelen wilden 

deze steden, of stadse dochters der mensen, dus gebruiken om zichzelf groot te maken. In het 

Aramees zijn de dochters der mensen ook gewoon bessen en zaden, als plantengroei. Ook 

betekent het : eieren. In ieder geval zagen de gevallen engelen daar een handel in. In het 

Aramees gingen de gevallen engelen zulke vrouwen, als personificatie en symbolen van de 

steden, verzamelen. Een 'dochter der mensen' is daarom een stad op zichzelf, een buitenaards 

organisme, wat dus niet meer menselijk is. 

  

Laten we afdalen in deze paradox. De gevallen engelen in Genesis 6 worden de nefilim 

genoemd, reuzen, mannen van naam. NEFI is mes in het Sranan Tongo, en LIM is 

varkenstong in het Orions. De nefilim vertegenwoordigen het zwaard van het varken. Het 

varken is een beeld van spijbelzucht. In het Aramees zijn de nefilim de ganbara, de Aramese 

vorm van de IYSH, oftewel een vechtslaaf. 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, wat 

al een heel ander beeld geeft. GIBBOWR betekent dat zij jagers waren, dus ook jachtslaven. 

  

Ook zijn zij eeuwig, als eeuwige slaven, eeuwige jagers en vechters, in het Hebreeuws is dit 

OWLAM, en in het Aramees LM, ALAM, ALMA. Dit is dus de LiM in NEFI-LiM, als het 

eeuwige mes, de eeuwige tongen. 

  

Als we het Heilige der Heilige binnengaan en daar de ark zien, dan moeten we beseffen dat de 

ark komt uit het oude Egypte. Hier had Mozes zijn wijsheid vandaan, alhoewel hij het 

allemaal om begon te draaien voor de lichtgoden. We kijken naar de twee cherubs, de 

cherubim, op de ark, maar dit waren twee godinnen, twee vrouwen, op de Egyptische ark, 

namelijk ISIS en NEPHTYS, als een beeld van de dubbele vrouwelijke vruchtbaarheid. Dit is 

ook wat MATI in het Sranan Tongo betekent : de vruchtbaarheid tussen twee vrouwen. 

  



Mati is in het Sranan Tongo de vrouwelijke scheppingskracht en de vrouwelijke contacten 

onderling, als de matriarchie, waarin ook het woord mati zit opgeborgen. Mati is in het 

Egyptisch de wet, ook wel Maat genoemd, de godin van oordeel. Zij draagt een 

struisvogelveer, en is zelf een struisvogelveer, wat wordt gebruikt op de weegschaal om de 

harten te wegen van de overledenen in de hal van Mati of Maat. De harten behoren zo licht als 

de veer te zijn, om door te kunnen gaan tot de onderwereld. De harten konden in hun leven zo 

licht worden door goede daden. Als de harten te zwaar zijn door slechte daden, dan zouden ze 

verslonden worden door het monster Ammoet, om zo te gaan tot de eeuwige rusteloosheid. Zo 

zien we dus dat de Egyptische wet een reflectie is van de Mati van het Sranan Tongo. In de 

Sranan Tongo gnosis, de Surinaamse gnosis, is Mati de scheppingskracht van de moeder, wat 

steeds meer door het christendom werd afgedekt. De Egyptische Mati is slechts een 

heenwijzer daarnaar. 

  

De ark van Egypte had ook vaak de zwarte hond, Anubis, op zich liggen, als bewaker. Anubis 

is de Egyptische god van de dood en de duisternis, en ANU is in het Sranan Tongo 'loon', 

waarmee het eigenlijk wil zeggen : 'Je kunt alleen door 'loon' tot de ark komen, en niet door 

'genade'. Genade is het toegangskaartje van de dwazen, waardoor alles overhoop gegooid 

wordt. 

  

Anubis is een hooggeplaatste in de Egyptische godenwereld, de zwarte hondenwachter van de 

dood. Hij is de wachter van de onderwereld, en bewaker van de schatten van de onderwereld. 

In het Sranan Tongo betekent ANU loon en betaling. In het Karaibs, een andere indiaanse taal 

in het Surinaamse gebied, betekent ANU tong, wat wijst op de heilige tongen. In de 

grondtalen van de bijbel hebben de heilige tongen te maken met overwinnings-gejoel, wat dus 

niets anders is dan loon in het gevecht, en wat nooit zomaar genade of een gave mag wezen. 

ANU beheerst dus de heilige economie, en is een overwinnings-teken. Ook NU is in het 

Karaibs verbonden aan ANU en betekent tong. 

  

ANU representeert dus de wetten van het loon, en is dus nauwverbonden aan MATI. Ook 

wordt de Egyptische ark wel afgebeeld door een leeuwin die de ark draagt. Sekhmet is de 

leeuwengodin van Egypte. 

  

Ook Sekhmet komt voort van MATI, de wet, oftewel in het Sranan Tongo de dubbele 

vrouwelijke vruchtbaarheid : 

SEKH-MATI. 

  

In het Karaibs is zij SEKE-META. SEKE betekent verlamdheid, en META betekent een 

merkteken krijgen of hebben. 



  

Oorspronkelijk was SEKE-MATI een dubbele moeder, als een Urim en Thummim. SEKE is 

de verlamdheid en MATI, META, is de wet en het merkteken. Zo worden wij in elke 

verlamdheid en leegte voorbereid voor het merkteken, een piercing, als een teken van de wet. 

Ook gaat dit door sieraden en voetringen. Dit is ook de diepere esoterische betekenis van 

Jakob, die in het toets-gevecht met de Grote Moeder verlamd werd geslagen, om zo 

voorbereid te worden voor de stammen, als beeld van de piercingen van de wet. Jakob vocht 

dus met Sekhmet, met SEKE-MATI, de dubbele moeder. Hierin moest hij Sekh-Met 

overwinnen om tot de diepere betekenis te komen. Zo droeg hij dan de naam Israel, als een 

teken dat hij RA en EL had overwonnen, de Egyptisch-Hebreeuwse goden die als 

poortwachters waren aangesteld van de gnosis. 

  

Aker of AKAR is de Egyptische wachter van de onderwereld en de duisternis, de wachter van 

dag en nacht, die aan de poorten staat als een meervoudig wezen. Hij wordt vaak afgebeeld 

als twee leeuwen, en daarom ook een beeld van de dubbele moeder. AKER, AKR, is een 

anagram van de ARK, en van KRA, het Levitische loon van de gnosis. In de ark ligt de wet, 

de MATI, waar we alleen kunnen komen door SEKE, de goddelijke verlamming. Daarom is 

het mysterie van Sekhmet groot. Wij moeten deze Urim en Thummim verdienen, in de heilige 

oorlog, om er zo mee te leren werken. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 8. De Ontmaskering van Sophates 

  



  

Wanneer wij tot de ark komen, de oorspronkelijke ark van Egypte, dan zien we daar twee 

godinnen op in plaats van twee cherubs. Deze godinnen zijn ISIS en NEPTHYS. Zij beelden 

de dubbele moeder uit, oftewel de vruchtbaarheid tussen twee vrouwen. Dit was een 

paradijselijke situatie. Nu moet de vrouw voor haar vruchtbaarheid afhankelijk zijn aan de 

man. De valse geest SOPHATES heeft er namelijk voor gezorgd dat twee vrouwen geen 

kinderen meer konden krijgen, en ook zorgde deze geest ervoor dat er geen anale geboortes 

meer konden plaatsvinden. Anale geboortes zijn verbonden aan de CHECED, de eeuwige 

tucht. 

  

ISIS is in het Sranan Tongo SIRI, wat zaad betekent. NEPHTYS of NEB-THET komt van 

THOTH, het bloedvergiet. Op de ark is dus de bron of straal van zaad en van het bloed van de 

vijand. Zonder het zaad en het bloed kunnen wij niet tot de ark komen. Zij zijn wachters van 

de ark. 

  

In het Arawaks is THOTH : TATAN, hardheid, sterkte. 

  

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. 

  

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. 



  

In het proces van de godinnen onstaat er loon, ANU, wat dronkenschap veroorzaakt, BES, 

BIS. Ook dit is een Urim en Thummim, de ANU en de BIS, om te laten zien dat we alleen 

door eerlijkverdient loon tot heilige dronkenschap kunnen komen. 

  

ANU is het loon in het oerwoud. Dit brengt een mind-altering state met zich mee, oftewel de 

heilige dronkenschap, BES, BIS, in de Egyptologie. Dit is verbonden aan BASI in het Sranan 

Tongo, de baas, de slavendrijver, BASYA, oftewel de overwinnaar. 

  

Alleen door de ANU, het eerlijkverdiende loon, komen we tot de BASYA, de overwinning. 

ANU en BASYA zijn dus een levensbelangrijke Urim en Thummim. Alle overwinning buiten 

loon om, zoals overwinning door genade, is vals. 

  

Wij moeten komen tot de sieraden van de hardheid, en van daaruit de zintuigen ontwikkelen 

die zachtheid en hardheid onderscheiden in hun vele vormen en graden, om zo een 

nachtzintuig te hebben. Het gaat dus niet zomaar om het ontvangen van visioenen, maar wij 

moeten diepere zintuigen ontwikkelen, om zo niet opnieuw in de gevangenis van licht 

opgesloten te worden. 

Hoofdstuk 9. De Sleutel Tot De Ark 

  

  

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 

  

Hierin is TOTH een brug : 



  

  

·        bloed 

·        hardheid 

  

NEPH-TET-ILIM 

  

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. 

  

De Wet, de MATI is in de ark, bewaakt door de twee godinnen op de ark. De MATI is de 

TORAH. In het Arawaks is TORA het vrouwelijke, 'zij'. Dit is wat THOR eigenlijk is, en wat 

dus ook HORUS is, omdat dit dezelfde godheid is. In diepte is dit de wet en de dubbele 

vrouwelijke vruchtbaarheid. Wij moeten tot de diepere, positieve betekenis komen. In de 

diepte komen we weer uit op het vrouwelijke en de wet. 

  

Wij moeten dus zicht krijgen op Genesis 6 in de diepere lagen. De ark verschijnt in de dagen 

van de nefilim. In het Aramees zien we : 

  

De Heere, meesteres, bezitster, zag dat de BIS, BYS, het kwaad, oftewel BES, dronkenschap, 

in het Egyptisch, en BASYA, de overwinnaar, in het Sranan Tongo, groeide, sterker werd. Er 

was dus veel bloedvergiet, en veel bloeddronkenschap, veroorzaakt door de vechtslaven van 

de roodhuidige, indiaanse dochters van ADAM. Het bloed van de vijand is de weg tot de ark, 

dus daarom verscheen de ark ook op het hoogtepunt van de nefilim. De nefilim, ganbara, 

vechtslaaf, in het Aramees, is de sleutel tot de ark. Dit zijn bloedvergieters. Toen kwam dus 

het zaad, de MAYIM, oftewel de zondvloed, wat ook een sleutel is tot de ark. Regen is 

MITRA in het Aramees, oftewel de buffeljacht, als belangrijke sleutel tot de ark. Zonder de 

MITRA, de buffeljacht, kunnen wij niet tot de ark komen. 

  



Alles werkte in de oorspronkelijke Levieten stam door trofeeen, door jachts-loon. In de 

Levitische taal komen wij dus van de MOWED, de zondepaal, de heilige tijdschijf, tot KRA, 

de loons-gnosis. Dit is dus een heel economisch en vruchtbaar principe. De MOWED riep op 

tot de jacht en de oorlog, als de heilige paal van de trekkende jagers-tent, de CUKKAH. 

PNEUMA is een Griekse vorm van KRA, de Levitische gnosis. PNEUMA komt van PNEU, 

wat een wapen of een strijd betekent in het Oude Grieks. Dit is waartoe wij gepierced moeten 

worden. PNEUMA is de jacht en de oorlog van de gnosis. 

  

De ark is het bloed van de vijand (kra). Wij moeten ons laten inwijden door de buffeljacht, 

door van genade te komen tot loon, als het komen tot de ark, wat staat voor het 'geld' van de 

gnosis, ARK – KRA. De ark is een anagram van KRA, het jachtsloon, namelijk de 

omgekeerde vorm : KRA – ARK. 

  

Wij moeten dus jacht maken op de ark, zoals de Filistijnen dat deden. Filistijnen zijn 

'nomaden' in de worteltekst, als rondtrekkende jagers. De Filistijnen zijn een belangrijke 

sleutel tot de ark, als ark-jagers, want zij laten zien dat de gnosis teruggeroofd moet worden. 

KRA is jachtsloon, als jachtstrofeeen. Wij krijgen ons loon door de jacht, door valse geesten 

te verslaan. Openbaring vindt plaats in en door de jacht. Toen de Filistijnen de ark 

buitmaakten was dit tegelijkertijd de overwinning over de geest van Eli, de geest van 

tuchteloosheid, wat dus een hele grote overwinning was. De Eli-geest hoorde het nieuws dat 

de ark was buitgemaakt, waarna hij achterover viel van zijn stoel en zijn nek brak. 

  

De buitgemaakte ark werd gebracht tot Ashdowd, een Filistijnse stad. Dit betekent sterkte en 

hardheid, onderdrukking, geweld en slacht, oftewel bloedvergiet. Dit is ook waar THOTH, het 

Arawakse TATAN, voor staat, de Neph-Ilim brug, als NEPH-TET-ILIM. De jacht en het 

jachtsloon, oftewel de jachtstrofeeen, brengen sterkte, hardheid en bloed. Daarna werd de ark 

tot GATH gebracht, een andere Filistijnse stad, wat wijnpers betekent, als een beeld van 

bloeddronkenschap, ook als beeld van de slacht. 

  

Goliath kwam uit Gath. Goliath komt van GOLAH, wat openbaring betekent, ontzegeling, 

naaktmaken en in ballingschap voeren.  

  

In Amowc 3 : 7 staat : 

  

De Heere openbaart/ maakt naakt/ brengt in ballingschap/ maakt : GLY 

  



Hij openbaart RAZ, mysterie, allegorische uitleg, typologische symbolen, sacramenten. 

  

Openbaring staat dus gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de 

opslagplaats van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, 

GOWLAH, van TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, 

betekent, aan de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het 

vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). 

  

GLY is het geheim van creatie : 

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

  

Dit is waar Goliath voor staat in de diepte, en ook Gath. De bloeddronkenschap opent dus de 

zintuigen voor nieuwe openbaring. Dit zijn de jachts-openbaringen. 

  

Goliath is de wachter van de opslagplaats van goddelijk zaad, MAYIM, in de grondteksten, 

zoals we zagen. MAYIM ontstaat daar waar de vijand wordt vernietigd. 

  

Alleen door de Filistijnen, door het jachtsloon, komen wij tot de ark. De ark is onze jachts-

trofee. Van Gath, bloeddronkenschap, moeten wij komen tot Goliath, Gowlah, GLY, jachts-

openbaring. 

  

De Filistijnen waren later de Palestijnen, wat overvloeide in de Islam. Zij spreken Arabisch. 

Islam betekent overgave, surrender en onderwerping aan de wil van het Allerhoogste. 

  

In het boek, Al-Baqarah, het Rund, in de Koran staat : 

  

92.En Mozes kwam voorzeker tot u met duidelijke tekenen, maar gij hebt in zijn 

afwezigheid het (gouden) kalf genomen (om het te aanbidden) en gij waart 

onrechtvaardig. 

93.En toen Wij een verbond met U sloten en de berg (Sinaï) hoog boven u verhieven, 

zeggende: "Houdt stevig vast, hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert," zeiden zij: 



"Wij horen, maar wij gehoorzamen niet"; hun hart was vervuld van het kalf, wegens 

hun ongeloof. Zeg: "Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt, zo gij al enig geloof bezit". 

 

  

Ongeloof is gebrek aan heilige slavernij in het Grieks. De valse kalfs-geest staat voor genade, 

als tegengesteld aan loon. Dit gouden kalf kreeg zijn hoogtepunt in de Jezus cultus. 

 

  

97.Zeg: "Al wie een vijand van Gabriël is" - want waarlijk, hij openbaarde het op Allah's 

bevel aan uw hart, vervullende datgene, wat voordien kwam, een leidraad zijnde en 

een blijde mare voor de gelovigen. – 

98."Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en 

Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen."  

 

  

De blijde mare is het evangelie, wat in het Grieks de buffeljacht is, het buffelfeest, wat dus 

weggelegd is voor hen die in de heilige slavernij zijn. Gabriel is verbonden aan de Egyptische 

god van de aarde, GEB. In het Sranan Tongo is dit GRON. GRONMAMA is de godin van de 

aarde, of moeder aarde. In het Hebreeuws is de aarde ook de onderwereld, ERETS. In het 

Arabisch is dit l-arda. 

Er is dus een leidraad voor hen die in de heilige slavernij zijn. In het Arabisch is dit HUDAN. 

TAHTADUNA is geleid (worden). Dit is dus verbonden aan de DUNA, DN, wat in het 

Aramees oordeel, tucht en wet is (DYNA, DINA, DN). TAHTA verbindt aan THOTH, 

TATAN, oftewel hardheid en het bloed van de vijand. Dit is de enige manier om geleid te 

worden. 

In het Arabisch is IH'TADA :  

·        'wordt geleid' 

·        'accepteert leiding' 

Door de kastijding wordt hij gedwongen te accepteren. 

Zo komt hij tot gehoorzaamheid. 

 

  

Het geleid worden is dus verbonden aan hardheid, door het bloed van de vijand, door het 

Arawakse TATAN. 



In het Arabisch is gehard zijn : QASAT, wat verbindt aan de QESHET, het teken van Noach. 

Dit is de boog, en ook het erecte mannelijke geslachtsdeel, als een paradijselijk teken. 

In de grondtekst was de zondvloed MAYIM een zaadlozing. 

Nu de boog in het paradijs waaruit de vrouw werd geschapen een diepere betekenis heeft, 

heeft de boog na de zondvloed ook een diepere betekenis. Noach mocht dus het 

oorspronkelijke bouwmateriaal waaruit de mens bestond zien als een teken aan de hemel, als 

een verbondsteken. Dit was dus het goddelijke lichaamsdeel waaruit de vloed, het zaad, de 

mayim, was voortgekomen, omdat de mens daarover zijn controle had verloren. De mens had 

de goddelijke verlamdheid verloren, maar nu was er weer een weg terug. Het teken zou 

verschijnen, niet zomaar in de wolken, maar in de grondtekst betekent 'anan' ook de 

verschijning van de Allerhoogste, in dit geval met het paradijselijke teken. In de grondtekst 

kreeg Cham of Ham, de voorvader van de zuidelijke regionen van de aarde en van Kanaan, 

een visioen van de naaktheid van zijn vader, het paradijselijke teken. Noach vervloekt daarop 

Kanaan, zeggende dat hij een slaaf zal zijn. Het teken zelf was gemaakt om terug te wijzen op 

de oorspronkelijke man, maar ook de oorspronkelijke vrouw, die een leidraad was voor de 

man, de HUDAN in het Arabisch, om de man hard te maken. Kanaan werd het beloofde land. 

  

KANAAN betekent de doorstekingen, de piercings. Ook AMOWC, Amos, had deze 

betekenis, en het merkteken van het beest, 666, oftewel SEKH-MET, als een belangrijke 

URIM en THUMMIM. 

  

APHAR, de paradijselijke grond, zal worden tot KEN, wat in diepte KANAN is, Kanaan. 

KEN, KANAN, betekent vastbinden, piercers, piercings. De Israelieten moesten door de 

APHAR komen tot KANAAN, de piercings. KANAAN bezat de piercings, en daarom 

moesten de Israelieten KANAAN veroveren. KANAAN is het beloofde land. 

  

KANAAN betekent ondergronds, laag, onder, en bevindt zich diep in de APHAR. ARREN 

opende deze poort. KANAAN is ondergrondse stammen.  

  

Psalm 105 

 

  

31 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen (Aramees : ziekte-brengende vogels), muggen, 

KEN, KANAN, KANAAN, over hun ganse gebied, GEBUWL. 

 

  



GEBUWL is duisternis, de rand van het altaar waarop offervee geslacht werd. Hier staat het 

in nauw verband met KANAAN. GEBUWL is een afgebakende plaats van restricties. Daar 

moeten de piercings ergens zijn. In de grondtekst is het een land waar alles verdraaid, 

omgedraaid is. 

 

  

Genesis 3 

 

  

19 Stof, APHAR, zijt gij en tot stof, APHAR, zult gij wederkeren. 

 

  

KANAAN is een dieper laag in de APHAR, zodat er ook staat : 

 

  

APHAR zijt gij en tot KANAAN zult gij wederkeren. 

 

  

En : 

 

  

KANAAN zijt gij en tot KANAAN zult gij wederkeren. 

 

  

Genesis 13 

 

  

16 En Ik zal uw nageslacht, zaad, maken als het stof, APHAR = KANAAN der aarde, 

ERETS, onderwereld, van L-ARDA in het Arabisch. 

 

  



De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 

'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige 

scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. Daarom moesten de Israelieten de Hettieten 

veroveren. De Israelieten moesten namelijk 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' 

Zij moesten komen tot de berg van de grote moeder in het paradijs, in de dieptes van Kanaan, 

in de dieptes van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de Hettieten. 

 

  

De Hettieten, als beeld van Taurus, moesten overwonnen worden om de MOWED, de 

Levitische Zodiak, te herstellen, zodat KRA zou stromen, de Levitische gnosis, het jachtsloon. 

 

  

In Iyowb 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt de 

SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring/ 

zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen voor 

de DUKKA-piercings, de SAPPIL-piercings en de SUKKAL-piercings. 

  

De DUKKA-piercings is een hoog oordeel. De DUKKA piercings hebben een hoge 

eeuwigheids-factor.  

  

Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de wet, 

oftewel zij hebben THOR, HORUS, overwonnen, het mysterie ontraveld. 

  

De Levieten moesten afrekenen met boze geesten, de baqra in het Aramees, runderen, 

zwijnen, vee. Zij moesten afrekenen met het gouden kalf. 

  

KANAAN is ook verbonden aan KANA, waar water in wijn, als een beeld van bloed, werd 

veranderd. 

  

CHAM zag het paradijselijke teken, de erectie van zijn vader, Noach, maar in de grondtekst 

heeft het veel meer betekenissen : 

  

·        uitgieten, uitstorten, vloeien (van zaad of bloed) 

·        het uitplukken van veren (kippenveren) 



  

Dit duidt er dus op dat CHAM de zaadlozing van Noach zag, en ook zag hij hoe Noach, als 

vervulling van de opdracht die de Grote Moeder hem gaf, om onderscheid te maken tussen de 

beesten, om zo de valse beesten te slachten, de veren van een kip plukte en de kip slachtte. 

  

Dit was dus het paradijselijke teken. Toen de ark door de Filistijnen was buitgemaakt, werd de 

ark eerst tot Ashdowd gebracht, toen tot Gath, en toen tot EKRON, wat 'het plukken en 

slachten van een kip' betekent. 

  

In Arabisch is dit dus het teken van hardheid, QASAT. L-IJ-ARATI is 'de stenen', wat dus 

verbonden is aan ARETA. 

  

De tenten van de Grote Moeder zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Wij komen door vele 

voorhangsels, door vele tenten, tot haar. Het woord 'yareta, areta,' wordt hiervoor gebruikt in 

het Aramees. Dit betekent in het Hebreeuws in de wortel tekst 'vrees, trillen van angst.' Alleen 

de uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van 

mannelijke suprematie meer vertonen. In de Vreze van de Gnosis komen zij tot haar, door 

haar tenten en voorhangsels. Nu, is dit een makkelijke weg ? Nee, totaal niet. Het 

tegenovergestelde. Het kost alles. Yareta, areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten 

als de voorhangsels betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen angst, maar ook woede, 

jaloersheid en verdriet. De tenten en voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. 

Ook wekt dit lawaai op, de verbale protestering naar deze dingen. Het is een gevecht met de 

grote moeder, waarin zij ons breekt, totdat zij ons heeft overwonnen en geen gevaar meer 

voor haar zijn. Er zal afgerekend worden met elk illuminati-implantaat in ons, wat gemaakt 

was om haar uit te doven en te onderwerpen. Zij is een wild beest. 

  

Wij moeten niet raar opkijken wanneer 'Areta' tot ons komt. Wij naderen tot de grote moeder 

door 'Areta', haar tenten en voorhangsels, door de huiden van de beesten die zij heeft 

verslagen, en die daar hangen om ons te testen, uit te dagen en te breken. 'Areta' is haar 

wachters, die niet zullen rusten totdat zij ons hebben gebroken. De uithongering wekt hun 

oorlogsgejoel op, en zij zullen niet rusten totdat zij hebben overwonnen, en ons hebben 

onderworpen. 

  

ARETA maakt ons dus uiteindelijk hard, L-IJ-ARATI, als de stenen, wat verbonden is aan de 

rots. MITRA kwam voort uit de Rots, en is de Rots. MITRA staat voor de buffeljacht. Dit is 

waar Petrus, de Rots, voor staat. De grote, machtige buffeljacht wordt verborgen gehouden 

door het christendom. 

  



Het teken van Noach wil ons hard maken voor de buffeljacht. Er is een grote voorbereiding 

voor de buffeljacht, wat wordt uitgebeeld door het pinksterfeest, het offerfeest van kleiner 

vee, zoals het plukken en slachten van de kip. 

  

In het Arabisch is ook openbaring verbonden aan tucht en oordeel (DINA, DN) – YUB-

DINA, openbaren. WAHI is openbaring. ALIMUN is de alwetende, ook alwetend over de 

wetteloze, 2 : 95). Kennis is ILMA, wat in het Aramees gelijk staat aan eeuwigheid : ALMA, 

LM. 

  

L-DIMAA is het Arabische woord voor bloed. 

  

Een 'praeter' is iemand die niet bekend is met het Arabisch, en daardoor zwak is, kwetsbaar en 

makkelijk beinvloedbaar. Praeters zijn in de gnosis 'boeren die niet hebben leren jagen.' In het 

latijns betekent 'praeter' – behalve – er overheen – los van. 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 10. Het Teken Van Hardheid 

  

  

Boek 2. Het Rund (Al-BAQARa) 

  

183. Oh, jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen 

vóór jullie, zodat jullie rechtvaardig zullen zijn, vol van heilige vrees. 

  

Rechtvaardig is TATTA-QUNA in het Arabisch, wat ook vrezen betekent en bewustzijn. 

TATTA-QUNA maakt duidelijk dat er alleen bewustzijn is in heilige vrees. De rest zal 

afsterven. De heilige vrees is de sleutel tot het leven en tot de kennis. 

  

Weer zien we hier de THOTH-wortel, het Arawakse TATAN, hardheid, sterkte. Ook zien we 

de KANAAN-wortel, van de piercing en van het 'water, zaad, dat tot bloed wordt'. 



  

TATAN-KANA gaat over 'hard worden door de piercings'. 

  

Het verharde hard is gedemoniseerd door het christendom, maar in de gnosis is dit een 

belangrijk pad. Het christendom wil de harten zacht houden, zodat ze makkelijk te 

manipuleren zijn. Genade leidt tot zachtheid. Loon leidt tot hardheid. Het teken na de 

zondvloed is de QASAT in het Arabisch, de hardheid. Cham zag dit teken in Noach. Cham 

was de vader van KANAAN, dus hij is belangrijk. Dit ging in de grondtekst om het slachten 

van een kip en om een zaadlozing. In de grondtekst zag Cham niet alleen de naaktheid van 

Noach, maar ook van God zelf, van de Grote Moeder, en van de matriarchie. In de Aramese 

grondtekst zijn dit ook beesten die hij zag, die een kip verslonden. Ook zag hij het zaad van 

de beesten. Dit gaat dus in de grondtekst erg diep. De kip-geest van overmoed wordt 

overwonnen. Dit komt ook weer terug in het boek Iyowb, als een overwinning over de 

Leviathan, een beeld van de Jezus-geest. 

  

Slacht van de kippengeest : 

 

  

·        van het overmoedige tot het gefundamenteerde 

·        van nuchterheid tot dronkenschap 

·        van pseudo-leegte tot toets-leegte 

·        van leegte-doel tot leegte-middel 

·        van zachtheid tot hardheid 

 

  

Wij moeten dus in de paradijselijke afgrond komen tot de hardheid. Dit gaat door het 

buitmaken en plukken van de veren, het symbool van zachtheid. Wij moeten de valse 

zachtheid overwinnen. 

 

  

MOHAMMED is MOW-CHAM-ED, oftewel de CHAM in de MOWED, de heilige tijdschijf. 

Dit is de weg tot de moeder, de ALAHA in het Aramees, wat godin betekent, moedergod, en 

dus vrouwelijk is, LH, LHH, wat zich uit in Leah en in Elia. Elia betekent in de grondtekst 

'God is hard en sterk,' als zijnde 'Zij die offert,' 'Zij die bloed vergiet', en oorlogsverf en 

jachtsverf. ALAHA is dus de harde. Zij is het teken. 



 

  

CHAM of HAM, de vader van Kanaan, betekent dronkenschap in de grondtekst. 

MOSLIM komt van MUSLIMINA in het Arabisch wat de onderworpene betekent, de 

submissive, degene die tot overgave is gekomen. 

 

  

MUS is de MSY-wortel, oftewel de zuigeling, het kind, dat wat leidt tot de Moeder voeten. 

LIM, LM is eeuwig in het Aramees. De MSY-LIM zijn de eeuwige kinderen, de bron van het 

eeuwige kindschap. Het is onmogelijk om zonder dit tot de Grote Moeder te komen. Zij die de 

Islam verwerpen zonder tot de gnostische diepte ervan te komen, dus het kind met het 

badwater weggooien, kunnen niet tot de Grote Moeder komen, en maken hen dus een 

onvruchtbare vadergod in wat voor vorm dan ook. Wij moeten MSY-LIM worden, eeuwig 

kind, om verder te kunnen komen. Wij moeten tot de MOW-CHAM-ED komen om het teken 

van hardheid geopenbaard te zien. Dit is een goddelijk teken. Dit teken is de sleutel tot de 

Grote Moeder, Alaha, in het Aramees. 

 

  

Hoofdstuk 11. Het Arabisch Doorvertaald in de Surinaamse Talen  

  

  

Als wij de Wet willen weten, dan zullen wij daarvoor beesten moeten vangen in de jacht. Zo 

is de Thorah in het Arabisch de Tawrata, de Taurat, wat het verbindt aan de Taurus, het rund. 

Alleen door de voortgaande jacht kunnen wij verbonden zijn aan de wet, en tot de diepte 

komen. 

  

Wij kunnen dus niet zomaar de verzen verwerpen. Wij moeten jacht op hen voeren, hen 

vangen, en tot hun diepte komen. 

  

3.    Al-Imraan, de Tent van Imraan, de vader van Mozes, Maryam en Huran 

3. Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan 

voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk 

en Hij heeft het Verschil geopenbaard. 

 

4. Voorzeker, zij, die de tekenen, verzen, biayati, van Allah verwerpen, zullen een 

strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding. 



  

  

Alaha leert dus het evangelie, de runderjacht, zodat de Taurat, de Taurus, gevangen kan 

worden. De Taurat mag dus niet verworpen worden, want hierin is de Wet. Zij die deze jacht 

dus afwijzen, zoals stijfnekkige atheisten en christenen, komen onder een strenge straf. Wij 

moeten jacht voeren op de biayati, hen gevangen nemen en onderwerpen aan de 

gehoorzaamheid. 

  

  

2 : 257. Allah is de Wachter van hen die geloven; Hij brengt hen in de duisternis tot de NURI. 

  

NURI, licht, komt van de Aramese NURA, vuur, de URIM, een steen. Duisternis is zulumati 

in het Arabisch, van MATI, verbonden aan de wet, de vrouwelijke vruchtbaarheid, als de 

dubbele moeder. In de duisternis moeten we op zoek gaan naar de heilige stenen, naar de urim 

en de thummim, dus op zoek naar de hardheid. Het belangrijkste is altijd om tot de diepere 

duisternis te komen, maar hierin moeten wij tot de hardheid komen. Wij mogen die hardheid 

niet zelf opwekken. Het is een worsteling, want er is ook valse hardheid. 

  

Een beeld van valse hardheid in de bijbel is Simson, Shimshown, wat als de zon betekent. Dit 

komt van shemesh, zonne-aanbidding. Dit was ook een god in het oude Kanaan en in 

Babylon, die aanbeden werd als een gouden rund, als het gouden kalf, ook genaamd Shamash. 

Het was de zonnegod en de god van recht, waar Shimshown op was gebaseerd. De kracht van 

Simson was eigenlijk de kracht van Shamash. 

  

Simson kwam in Gaza onder de macht van een Filistijnse vrouw genaamd Delilah. Zoals we 

zagen zijn de Filistijnen de sleutel tot de ark. Delilah moest tot de kern van Simson's kracht 

komen. Als je de Westerse vertalingen hierover leest, dan denk je : 'Wat is die Simson toch 

dom. Hoe kan hij nu zomaar zijn geheim prijsgeven ?' Maar de grondtekst legt dit heel 

duidelijk uit. In de grondtekst wordt Simson gechanteerd. Hij is in de ban van Delilah, en zij 

houdt hem bij haar weg, ontzegt hem de sexuele gemeenschap. Zij heeft hem ingenomen als 

een belegering en hij kan geen kant meer op. Zij maakt hem zwak en moe, totdat hij het 

verlangen naar haar niet meer kan inhouden, en verkoopt zijn geheim voor sexuele 

gemeenschap met haar. Delilah betekent ook : zwak maken, uithongeren, dun maken en 

ongelijkheid, en aantrekken tegelijkertijd, als verleiden, in de macht hebben (DALAL – 

DALAH). In het Arawaks is Delilah DALHIDAN, jagen, opjagen, stalken. 

  



Delilah levert dan Simson, het gouden kalf, over aan de Filistijnen. Dit is allemaal 

beeldspraak. In het Aramees DLH is problemen maken, terreur en verwarring. DWLL, 

Dullala is de scheiding. 

  

In het Arabisch, in de Koran, 2:165, staat dat zij die geloven, gehoorzamen (Grieks) zijn 

sterker voor Allah. Sterker voor Allah = ashad-DU LILLAHI (Delilah). 

  

Ushdud is hardmaken in het Arabisch. Fashuddu is 'dan sterk vastbinden'. Dit is verbonden 

aan (ashad) DU-LILLAHI, oftewel Delilah. Delilah was sterker en harder dan Simson, de 

valse hardheid. Ushdud is ook verbonden aan Ashdod, een van de drie Filistijnse steden waar 

de ark was, met dezelfde betekenis. 

  

Allah doorvertaald in het Karaibs is API, indopen, rode kleur, rode verf, wat weer een beeld is 

van bloedvergiet, hetzelfde wat Krishna inhoudt in de oerwouds-taal. Het zijn oorlogs-

principes. Krishna is in het hindoeisme God geincarneerd. In het Karaibs is dit KURI, wat 

rode verf en klei betekent, ook als een beeld van bloed. Ook is het KURIKA, besmeuren, 

besmeren, en KURIPA, met rode klei besmeren, verven. In het Arawaks is dit KORI, wat 

wasplaats betekent, in deze context het wassen in het bloed van de vijand.  

Mohammed is een combinatie van MOWED, tijdschijf, en CHAM, dronkenschap. De 

dronkenschap is de weg tot de heilige tijdschijf. 

  

Genesis 9 

  

20 En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. 21 Toen hij van de wijn gedronken 

had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. 22 Toen zag, RA'AH, Cham, de vader 

van Kanaän, zijns vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten.  

  

In het Hebreeuws is RA'AH zien, visioenen hebben, wat een kenmerk van de buffeljacht is, en 

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 is zo de 

heilige borstplaat en de heilige tijdschijf. Dit houdt dus verband met de pater, de petrus, 

waarnaar de uittocht leidt. 'Van Jezus tot RA, RA'A, RAPA komen.' Dit staat in verbinding 

met de buffeljacht. 



  

In het Arawaks is zien DYKHYN. Dit is waar de dronkenschap, Cham, naartoe leidt. Bes is 

de Egyptische dwergengod van dronkenschap. In het Sranan Tongo : BASI. BASI is baas, 

dwingen, in toom houden. BASYA is een opziener van slaven. DYKHYN-BASI is tot de 

heilige tijdschijf komen door overwinning. Dit is waar Mohammed voor staat in de hogere 

Amazon-talen. 

  

De KORAN is in de Surinaamse talen : KORI-ANU, oftewel bloedsloon. 

  

  

III – De Matriarchische Pedagogiek 

  

Hoofdstuk 1. Delilah 

Hoofdstuk 2. De Salomo-Sleutel 

Hoofdstuk 3. Door de Zoon 

Hoofdstuk 4. De Vrienden van Iyowb – De Sleutel tot de Islam 

Hoofdstuk 5. De Eufraat 

Hoofdstuk 6. Het Geheim van de Koran en het Geheim van Homofobie 

Hoofdstuk 7. Het Geheim van Koran 13-15 

Hoofdstuk 8. Een Groot Teken : De Oorsprong van Jezus in Twee Vrouwen 

Hoofdstuk 9. Galaten 1 : 8 

Hoofdstuk 10. De Jacht op de Zwarte Kippen  

  

  

  

  

 

  

Hoofdstuk 1. Delilah 

  

  

In mijn extra-terrestiale reizen kwam ik tot het belang van pedagogiek, opvoedkunde. Ik 

reisde voornamelijk naar de gebieden van de wilden, pure bosgebieden, en zag het aangetoond 



dat daar de jongetjes piercings hadden in hun borst om zo te voorkomen dat hun borst zou 

uitgroeien om over de vrouw te heersen. 

  

Verschillende elementen van de pedagogiek op aarde moeten verwijderd worden. Er waren 

verkeerde implantingen gedaan door leugenachtige alien-kolonies. Dit is een oorlog. 

  

De pedagogiek op aarde zal gezuiverd worden. Er zal een groot transformatie-proces 

plaatsvinden. Alles zal terugkeren tot de natuur. Alles kwam namelijk voort vanuit de natuur. 

Een gif heeft de stad gevormd, maar dit gif zal spoedig het medicijn tonen, waarin wij vrij 

kunnen komen van de stad. Als eerste zal er een simulator stad gebouwd worden. 

  

Alles zal voortkomen vanuit de zuivere, natuur-getrouwe pedagogiek. Dit zal een geheel 

nieuwe biologie voortbrengen. Wat dat aangaat is de evolutie nog niet gestopt, maar deze is 

nog maar net begonnen. En hierin gaat het voornamelijk om de evolutie van het verstand. Er 

zullen grotere verstandelijke vermogens worden geopend door evolutie. Pedagogiek, 

opvoedkunde, is hierin de sleutel. 

  

DU, DE is een afkorting voor Delilah. Koran 112:2 – SAMADU = eeuwig, absoluut. SAMA 

is gehoorzamen (SHAMA, Hebreeuws). DU staat voor Delilah. Het gehoorzamen van 

Delilah. Allah komt van Del-ilah (allahu). Het Aramese woord DUKKA voor slachtplaats is 

in wezen DU-KKA, slachtplaats van Delilah. Koran betekent verzameling, als een 

verzameling van een jager, van Delilah, de trickster. Zij heeft de Koran gemaakt als een 

valstrik met vele lagen om met het gouden kalf, Simson, het christendom, af te rekenen. De 

Koran is jachtstaktiek. 

  

De ark is het bloed van de vijand (kra). Wij moeten ons laten inwijden door de buffeljacht, 

door van genade te komen tot loon, als het komen tot de ark, wat staat voor het 'geld' van de 

gnosis, ARK – KRA. De ark is een anagram van KRA, het jachtsloon, namelijk de 

omgekeerde vorm : KRA – ARK. 

 

Wij moeten dus jacht maken op de ark, zoals de Filistijnen dat deden. Filistijnen zijn 

'nomaden' in de worteltekst, als rondtrekkende jagers. De Filistijnen zijn een belangrijke 

sleutel tot de ark, als ark-jagers, want zij laten zien dat de gnosis teruggeroofd moet worden. 

KRA is jachtsloon, als jachtstrofeeen. Wij krijgen ons loon door de jacht, door valse geesten 

te verslaan. Openbaring vindt plaats in en door de jacht. Toen de Filistijnen de ark 

buitmaakten was dit tegelijkertijd de overwinning over de geest van Eli, de geest van 

tuchteloosheid, wat dus een hele grote overwinning was. De Eli-geest hoorde het nieuws dat 

de ark was buitgemaakt, waarna hij achterover viel van zijn stoel en zijn nek brak. 

 

De buitgemaakte ark werd gebracht tot Ashdowd, een Filistijnse stad. Dit betekent sterkte en 



hardheid, onderdrukking, geweld en slacht, oftewel bloedvergiet. Dit is ook waar THOTH, het 

Arawakse TATAN, voor staat, de Neph-Ilim brug, als NEPH-TET-ILIM. De jacht en het 

jachtsloon, oftewel de jachtstrofeeen, brengen sterkte, hardheid en bloed. Daarna werd de ark 

tot GATH gebracht, een andere Filistijnse stad, wat wijnpers betekent, als een beeld van 

bloeddronkenschap, ook als beeld van de slacht. 

  

Alleen door de Filistijnen, door het jachtsloon, komen wij tot de ark. De ark is onze jachts-

trofee. Van Gath, bloeddronkenschap, moeten wij komen tot Goliath, Gowlah, GLY, jachts-

openbaring. 

 

De Filistijnen waren later de Palestijnen, wat overvloeide in de Islam. Zij spreken Arabisch. 

Islam betekent overgave, surrender en onderwerping aan de wil van het Allerhoogste. 

  

Simson kwam in Gaza onder de macht van een Filistijnse vrouw genaamd Delilah. Zoals we 

zagen zijn de Filistijnen de sleutel tot de ark. Delilah moest tot de kern van Simson's kracht 

komen. Als je de Westerse vertalingen hierover leest, dan denk je : 'Wat is die Simson toch 

dom. Hoe kan hij nu zomaar zijn geheim prijsgeven ?' Maar de grondtekst legt dit heel 

duidelijk uit. In de grondtekst wordt Simson gechanteerd. Hij is in de ban van Delilah, en zij 

houdt hem bij haar weg, ontzegt hem de sexuele gemeenschap. Zij heeft hem ingenomen als 

een belegering en hij kan geen kant meer op. Zij maakt hem zwak en moe, totdat hij het 

verlangen naar haar niet meer kan inhouden, en verkoopt zijn geheim voor sexuele 

gemeenschap met haar. Delilah betekent ook : zwak maken, uithongeren, dun maken en 

ongelijkheid, en aantrekken tegelijkertijd, als verleiden, in de macht hebben (DALAL – 

DALAH). In het Arawaks is Delilah DALHIDAN, jagen, opjagen, stalken. 

 

Delilah levert dan Simson, het gouden kalf, over aan de Filistijnen. Dit is allemaal 

beeldspraak. In het Aramees DLH is problemen maken, terreur en verwarring. DWLL, 

Dullala is de scheiding. 

 

In het Arabisch, in de Koran, 2:165, staat dat zij die geloven, gehoorzamen (Grieks) zijn 

sterker voor Allah. Sterker voor Allah = ashad-DU LILLAHI (Delilah). 

 

Ushdud is hardmaken in het Arabisch. Fashuddu is 'dan sterk vastbinden'. Dit is verbonden 

aan (ashad) DU-LILLAHI, oftewel Delilah. Delilah was sterker en harder dan Simson, de 

valse hardheid. Ushdud is ook verbonden aan Ashdod, een van de drie Filistijnse steden waar 

de ark was, met dezelfde betekenis. 

  

DU, DE is een afkorting voor Delilah. Koran 112:2 – SAMADU = eeuwig, absoluut. SAMA 

is gehoorzamen (SHAMA, Hebreeuws). DU staat voor Delilah. Het gehoorzamen van 

Delilah. Allah komt van Del-ilah (allahu). Het Aramese woord DUKKA voor slachtplaats is 

in wezen DU-KKA, slachtplaats van Delilah. Koran betekent verzameling, als een 

verzameling van een jager, van Delilah, de trickster. Zij heeft de Koran gemaakt als een 

valstrik met vele lagen om met het gouden kalf, Simson, het christendom, af te rekenen. De 

Koran is jachtstaktiek. 



  

De KORAN is in de Surinaamse talen : KORI-ANU, oftewel bloedsloon. 

  

Del-allah, Delilah, schiep in de Koran de mens uit bloed, en dit was het bloed van vee : 

  

40 : 67 

  

Hij is het Die u uit stof schiep, dan uit een levenskiem en uit een bloed-klonter. 

  

20 : 54-55 

  

Eet en laat jullie vee grazen. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor mensen met verstand. 

Daaruit schiepen Wij jullie, en daartoe zullen Wij jullie doen wederkeren, en jullie daaruit een 

tweede keer opwekken. 

  

En de originele Aramese Torah, waarop de Koran is gebaseerd, is dit niet letterlijk vee, maar 

een symbool van valse geesten die buitgemaakt moeten worden, moeten worden overwonnen, 

om zo bruikbaar te worden. De Koran zegt vervolgens : 

  

16 : 5-10 

  

En het vee heeft Hij geschapen, waarvan gij warmte en nut hebt terwijl gij er ook van als 

voedsel gebruikt. En er is schoonheid in voor u wanneer gij het 's avonds naar huis drijft en 

wanneer gij het 's morgens laat weiden. En zij dragen uw lasten naar een land, dat gij niet 

zonder grote moeilijkheid (voor uzelf) zoudt kunnen bereiken. Voorzeker, uw Heer is 

Liefderijk, vol van beloning (Grieks). En paarden en muildieren en ezels (heeft Hij) 

geschapen opdat gij er op moogt rijden en tot sieraad (voor u). En Hij zal ook wat gij nog niet 

kent, scheppen. En bij Allah berust het, de rechte weg (te tonen) en er zijn wegen die 

afwijken. En als Hij wilde, zou Hij u allen hebben geleid. Hij is het, Die water voor u uit de 

wolken zendt, gij hebt er drank van en het doet bomen groeien, waarmede gij uw vee voedert. 

  



40 : 79-85 

  

Het is Allah, Die u vee heeft gegeven, opdat gij op sommige dieren moogt rijden en andere als 

voedsel gebruiken. En gij hebt andere voordelen van hen - zodat gij door hen elke behoefte 

die in uw innerlijk is, tevreden moogt stellen. En door hen (te land) en op schepen (ter zee) 

wordt gij gedragen. En Hij toont u Zijn tekenen; welke van de tekenen van Allah wilt gij dan 

ontkennen? Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was van degenen die 

voor hen waren? Zij waren groter in aantal dan dezen en machtiger in kracht, en in de sporen 

die zij op aarde achterlieten. Maar alles wat zij verwierven baatte hen niet. En toen hun 

boodschappers met duidelijke tekenen tot hen kwamen, namen zij genoegen met de kennis die 

zij bezaten. en de straf waarover zij spotten, verstrikte hen. En toen zij Onze straf zagen 

zeiden zij: "Wij geloven in Allah als de Enige en wij verwerpen alles wat wij vroeger met 

Hem plachten te vereenzelvigen." Maar nadat zij Onze straf hadden gezien kon hun geloof 

hun niet meer baten. Dit is Allah's wet die haar loop neemt ten opzichte van Zijn dienaren en 

zo gingen de ongelovigen verloren. 

  

In het eeuwig evangelie is Del-ilah (allah) het evenbeeld van Eva. Ook is zij in eenheid met 

Bath-seba, wat slagers-dochter betekent. In het Eeuwig Evangelie zijn zij de diepere 

realiteiten van het paradijs. De Koran laat het vee zien als een symbool van de vijand, en zij 

zijn tekenen voor hen met verstand. Hieruit werden de verstandigen geschapen. Dit is dus 

allemaal niet letterlijk, maar beeldspraak. 

  

  

  

  

  

  

  

Koran 49 : 13 

  

Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest 

vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene). 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Salomo-Sleutel 

  

Psalm 10. 

  

15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 

straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 

  

Snijd de arm van de rebellerende tot God, de schuldige, af. Dit deden de amazones met 

mannen. 

  

Psalm 68 

  

36 Vreselijk zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; 

Hij, Israëls God, verleent sterkte 

en volheid van kracht aan zijn volk. 

Geprezen zij God. 

  

Vreselijk is in het Aramees : Dat wat aanbeden moet worden. God moet aanbeden worden in 

Haar vreselijkheid. 



  

Het woordje Dhyl, Dhel, wordt hiervoor gebruikt, als angstaanjagend, ook het begin van Del-

iyla. Dhel is ook “de hel”. 

In het Aramees is de 'vreselijke God', Dhel elaha, Dhel elah, oftewel Delilah. 

  

In het Arabisch is de naam Delilah 'God, de Bezitster' – lillahi, behoort toe aan Allah, Koran 

2:165. 

Bil-lahi betekent 'in Allah', 2:177 – Vgl. Bilha. Toen Rachel stierf kwam Reuben, het zaad 

van Israel, tot Bilha. Ook Jakob verplaatste zijn bed naar de tent van Bilha. 

  

Het aanbidden van de Heilige Vreselijkheid leidt tot de stevigheid als een burcht in het 

Aramees, wat de Moeder is. Bilha komt van Balahh, wat vreselijkheid betekent. Bilha is de 

weg tot Delilah, de bezitster, de stevige burcht. Bilhah betekent ook : de vernietiger van het 

verstand, door vrees, oftewel de inname van het verstand. 

  

  

35 Geeft Gode sterkte; 

zijn majesteit is over Israël, 

zijn sterkte in de wolken. 

  

Dit gaat in de grondteksten over de aanbidding, wat het geven van kracht is aan God, om zo 

leeg te worden. Ook gaat dit om het geven van stevigheid aan God, aan het vrouwelijke, de 

moederschoot. De man moet minder worden. In het Hebreeuws is dit het geven van zowel 

persoonlijke, sociale als politieke kracht aan de moeder. 'Zijn' komt van 'Zien', als 'Zij ziet', 

wat een teken van bezit is, van Delilah. Bezit kan alleen door eeuwige visioenen. Delilah is 

dus een jachts-ervaring, het komen tot jachtsloon, en wij zijn Haar loon en bezit. Delilah is 

een jachtsvisioen, wat opgewekt wordt in de heilige dronkenschap. 

  

Dan staat er in het Hebreeuws : Haar sterkte is in de stevigheid van de hemelen. Hemel staat 

voor belegering, voor inname, oftewel Bilhah. Weer zien we hier de Bilhah-Delilah 

verbinding. Delilah is te vinden in Bilhah, de heilige vreselijkheid, wat inneemt, en dan bezit. 

Van Bilhah tot Delilah is van inname tot bezit. In het Aramees gaat het om de hoofdtooi die in 

de stevigheid van de burcht is, wat spreekt over de overwinning over kipgeesten door Delilah, 

die de hoofdtooi draagt. 



  

De Moeder moet tot een stevige burcht worden door onze aanbidding. Die aanbidding houdt 

dus in het geven van kracht aan de Moeder. Dit moet gegeven worden aan het Moederdeel in 

ons. 

  

In het Aramees is het mannelijke woord 'HEM', HM, meerdere personen, als 'ZIJ'. 

Het mannelijke woord 'HIJ', wat telkens weer terugkomt in de Bijbel om de mannelijke god 

aan te duiden, is in het Aramees HY, HI, en betekent ZIJ, als vrouwelijk. In principe is dit dus 

nog steeds het Aramese woord om de Moeder god aan te duiden, maar wat verkeerd wordt 

vertaald, als zijnde mannelijk. HY is vrouwelijk in het Aramees, als zijnde de Moeder. Wij 

moeten komen tot HY als het komen tot een vrouw. 

  

HY-YNY, als de heilige Hyena, betekent in het Aramees : Zij die onderdrukt, Zij die 

boosmaakt, als de heilige pest. 

  

Buffels en runderen zijn het symbool voor mannelijke kracht. Daarom moet er jacht gemaakt 

worden op buffelgeesten om zo kracht tot de Moeder te brengen : 

  

31 Bedreig, bestraf, het gedierte in het riet, 

de runderbende met de kalveren der volken, 

Gij, die u werpt op hen die belust zijn op zilver, 

verstrooi de volken die behagen scheppen in strijd. 

  

Dit vers gaat over de runderjacht. Zij hebben zich omhuld in zilver, sema, in het Aramees. 

Sema, SOMA, is het lichaam van Christus in het Griekse NT, en in de Veda's en het Sanskrit 

is SOMA de drank van onsterfelijkheid. In het Aramees staat : 'de kalveren van gebrek aan 

educatie'. Dit is waar de rund voor staat : gaven, in plaats van opgroeien door educatie. De 

rund staat voor anti-educatie, voor vergetelijkheid, de LETHE rivier in het Grieks. Dit moet 

overwonnen worden voordat we kracht kunnen brengen aan de Moeder, voordat we Haar 

daadwerkelijk kunnen aanbidden. SOMA is energie, de kracht en het licht van God. Voordat 

we dus tot de Moeder komen moeten we de valse rundergeest offeren. Ook geeft SOMA 

controle over de zintuigen. De kerk aanbidt SOMA, het gouden kalf, het lichaam van 

Christus, de mannelijke kracht ten koste van de vrouw. 

  



Er gaat dus een hele nieuwe dimensie open wanneer Jakob tot de tent van Bilhah komt om 

daar zijn woning te hebben. Bilha betekent 'in God' in het Aramees. Dit is de God van Jakob, 

waarover het in Psalm 84 gaat. Ook gaat het over de tenten van Bilhah. 

  

9 HERE, God der heerscharen, hoor mijn gebed, 

neem het ter ore, o God van Jakob! 

  

2 Hoe liefelijk zijn uw tenten, o HERE der heerscharen! 

  

3 Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN; 

mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. 

  

Rachel betekent 'lam' in de grondtekst. Het oude systeem, het lam, oftewel het christendom is 

gestorven, en daarom ging Jakob tot de tenten van Bilhah. Dit principe komen we ook weer 

tegen in het boek Openbaring. De vrouw had het beest overwonnen, reed op het beest, als een 

beeld van Bilhah die het lam had overwonnen (Vgl. het beest kwam als een lam in 

Openbaring) en Johannes, als een beeld van Jakob, kwam tot haar en aanbad haar in de 

grondtekst. Jakob, Israel, kwam tot een nieuwe bedeling. 

  

Ook in de Evangelieen waar Jezus gaat tot het kruis gaat het in werkelijkheid om Jakob 

komende tot de tenten van Bilha. 

  

De chronologie was ook veranderd. Eigenlijk was het paradijs en de schepping de apocalypse, 

na Openbaring. De zeven dagen van de schepping zijn zeven oordelen. Weer gaat het hier om 

Jakob en Bilha, waar Adam en Eva een beeld van zijn. 

  

Genesis 1 

  

28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en 

breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en 

over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 



  

Bilha is dus 'in God' en daarmee een beeld van de enige God, want die kan alleen gedient 

worden wanneer iemand 'in' Haar is. Bilha, als Eva, leidde de man, Jakob, als Adam, tot de 

kennis (de boom van kennis). De slang stond voor de nekketen. 

  

Salomo is de vreze en de oorlogs-oproep. Salomo is een tuchtsysteem en loonsysteem. 

Salomo stond voor het herstel van de religie tot de Grote Moeder. Hij herstelde de 

moedergodinnen in ere. In Openbaring 6 staat dat Salomo, SLM in het Aramees, 

weggenomen zou worden in het tweede zegel. Dit gebeurde met de opkomst van het 

christendom, voornamelijk het protestantisme, als het toppunt van de Vader cultus. 

  

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een 

tweede, een rossig (Aramees : gouden – vagina in Griekse worteltekst) paard, kwam, en hem, 

die erop zat, werd gegeven de vrede, de SLM, SALOMO, van de aarde weg te nemen, en dat 

zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot mes, sikkel-mes, slachter gegeven. 

  

SLM, Salomo, de eredienst tot de moeder, de heilige vreze wordt “weggenomen”, lambano, 

wat “gevangen door de jacht” betekent, “uitverkozen” en “geplunderd” in het Grieks. 

  

In het Aramees wordt echter NSB gebruikt, wat 'ervaren' betekent, en ook terugbrengen. We 

zien hier dus dat SLM juist tot de aarde zou terugkeren, en dat dit een grote oorlog zou 

brengen, wat ook de betekenis is van SLM. De SLM is de iSLaM. 

  

DEL-LILA is “de hel” van de lelies. Lelies zijn het beeld van de vagina en van overwinnings-

gejoel. Goud is een Grieks beeld van de vagina, en in het Hebreeuws een weegschaal, beeld 

van de uithongering. Dit is verbonden aan het gouden, rode paard, het tweede zegel, oftewel 

het zegel van SLM, Salomo, de Islam. Dit is uiteindelijk om de eredienst tot de moeder te 

herstellen. 

  

De kandelaar, de menowrah, is een beeld van Del-lilah, van de hel van de lelies, tot het herstel 

van de religie van de moeder. Het is een slavenjuk in de wortel tekst, een juk voor het 

ploegen, duidelijk wat om een rund heen wordt gedaan, NIYR. Ook komt het van NUWR, 

Aramees voor vuur, NUR, NURA, als de urim, Judah, verhongering. In het Aramees zijn de 

buizen van de kandelaar geslachtsdelen, qanah, wat ook duidt op gepiercete geslachtsdelen 

(KEN, KANA, muggen, piercingen). Dit is dus het paradijselijke lichaam. In het Aramees zijn 

de kandelaar-buizen, omrand met lelies. Lelies zijn een beeld van het overwinnings-gejoel, 

het OT spreken in tongen. 



  

Het zwellen van de geslachtsdelen is vrees en verhongering, de gnostische betekenis, de 

verharding. Dit gebeurt in de oorlog. Hierdoor sterft de vechtslaaf aan zichzelf, en komt zo tot 

hogere geboortes. De hogere geboortes in de gnosis brengen grotere zwaktes met zich mee. 

Het kind zal eerst niet mogen jagen, en geen wapens mogen dragen, omdat het kind te zwak 

is. Het kind zal een tentslaaf zijn. In de hogere gnosis komen deze periodes vaker voor, ook in 

de volwassenheids status, dat mannen niet mogen jagen, omdat ze te zwak zijn, en dan eerst 

als tentslaaf moeten leven, vanwege hun diepere, grotere zwakte. Wel worden ze hierin 

voorbereid tot de arena, en wanneer ze daarvoor sterk genoeg zijn, dan komt er de arena-

oproep. Het is belangrijk die seizoenen te onderscheiden.  

  

De moeder verhongert hen waarvoor nog steeds hoop is. 

  

Haar tenten zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Wij komen door vele voorhangsels, door 

vele tenten, tot haar. Het woord 'yareta, areta,' wordt hiervoor gebruikt in het Aramees. Dit 

betekent in het Hebreeuws in de wortel tekst 'vrees, trillen van angst.' Alleen de 

uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke 

suprematie meer vertonen. In de Vreze van de Gnosis komen zij tot haar, door haar tenten en 

voorhangsels. Yareta, areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de voorhangsels 

betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen angst, maar ook woede, jaloersheid en verdriet. 

De tenten en voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. Ook wekt dit lawaai op, 

de verbale protestering naar deze dingen. Het is een gevecht met de grote moeder, waarin zij 

ons breekt, totdat zij ons heeft overwonnen en geen gevaar meer voor haar zijn. Er zal 

afgerekend worden met elk illuminati-implantaat in ons, wat gemaakt was om haar uit te 

doven en te onderwerpen. Zij is een wild beest. 

  

Wij moeten niet raar opkijken wanneer 'Areta' tot ons komt. Wij naderen tot de grote moeder 

door 'Areta', haar tenten en voorhangsels, door de huiden van de beesten die zij heeft 

verslagen, en die daar hangen om ons te testen, uit te dagen en te breken. 'Areta' is haar 

wachters, die niet zullen rusten totdat zij ons hebben gebroken. De uithongering wekt hun 

oorlogsgejoel op, en zij zullen niet rusten totdat zij hebben overwonnen, en ons hebben 

onderworpen. 

  

Zowel de Bijbel als de Koran zijn voorhangsels, uitingen van de Grote Areta, als een weg tot 

de Grote Moeder. 

  

Vaak is het niet eens zo dat de vijand tegen ons strijd, maar de grote moeder zelf. Wel is het 

zo dat de moeder soms onze vijanden als voorwerpen gebruikt. 



  

Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van 

uithongering. In Leviticus 9 komt het overwinnings-gejoel voort uit de uithongering, waar het 

reukofferaltaar een beeld van is. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het 

reukofferaltaar, door het vee uit te hongeren. Dit gaat allemaal over het OT spreken in tongen. 

Ook is het reukofferaltaar in de grondtekst een omheining, een kooi, waarin de uithongering 

plaatsvindt. Het reukofferaltaar is een veefokker. Hierom is het belangrijk dat ons reuk-orgaan 

wordt ontwikkeld. 

  

De Levieten komen door de plaats van uithongering, door het gouden reukofferaltaar wat ze 

moeten verbreken, tot de grote moederschoot. Vaak moeten de Levieten in zulke kooien 

afgezonderd worden, om door het voorhangsel te kunnen gaan. Het gouden reukoffer stond 

voor dit voorhangsel. Areta leidt ons door deze voorhangsels heen. Dit brengt de SLM terug, 

de eredienst tot de moeder. Dit reukoffer is in de hebreeuwse grondtekst 'qat-aretha', Gad-

Areta. Zij beeldt het voorhangsel uit, de tenten, om tot de grote moeder te komen, tot haar 

moederschoot, waar geboorte is. 

  

De kandelaar verbergt ook het runderjuk wat nodig is om het rund te onderwerpen in de 

grondtekst. Ook is het het paradijselijke lichaam gemaakt vanuit vruchtbare delen. De lelies 

zijn de lippen en de schaamlippen, het overwinnings-gejoel, als een ringend geluid wat in de 

grondtekst ook verbonden is aan slavernij. Het is waar de mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsdelen tezamenkomen. Natuurlijk beeldt het vrouwelijke geslachtsdeel de kooi en de 

slavernij uit. Daarom is de kandelaar zo machtig. Het vrouwelijke geslachtsdeel hongert het 

mannelijke geslachtsdeel uit, brengt het tot de leegte. Dit is ter voorbereiding op de oorlog en 

de jacht. Dit is allemaal opgeslagen in de grondtekst van de kandelaar. Het vrouwelijke 

geslachtsdeel, waarvan de lelie een beeld is, bereid het mannelijke vruchtbare deel voor op de 

moederschoot, besnijdt het. Dit gebeurt door GAD. In het vrouwelijke geslachtsdeel sterft het 

mannelijke geslachtsdeel af, omdat het de vijandelijke prooi uitbeeldt, en geslacht wordt door 

GAD. Het mannelijke geslachtsdeel moet zijn zaad opgeven, zijn gnosis. De man wordt zo 

een kind, om onder de grote moeder geplaatst te worden, en moet blijven herinnert worden dat 

hij een slaaf van de grote moeder is en niet van de illuminati, en dit moet ook een belijdenis 

zijn. Zo kan de mannelijke suprematie het kind niet ontvoeren. 

  

Zoals de man door de illuminati geforceerd werd om belijdenissen te doen voor de illuminati, 

zo zal Areta forceren tot belijdenissen tot de grote moeder, om de tong los te maken van de 

illuminati, en om zo in tongen te spreken van de grote moeder, van de gnosis. Dit forceren 

gaat door de uithongering, en is een natuurlijk proces. 

  

SLM, Salomo, vrede – EIRENE in het Grieks, is de gezegende staat van de heilige na de 

dood, oftewel necromantie, doden-orakel, DARASH. Dit is wat de iSLM is : een doden-

orakel, genoemd in Galaten als een vrucht (vlees, vis) van de gnosis. 



  

In plaats met vervuld te worden met de Heilige Geest, moeten wij vervuld worden met het 

bloed van de vijand. Naar de mate wij het bloed van de vijand ontvangen zullen wij de gnosis 

daaruit ontvangen. 

  

De verhouding tussen Christus als de CHASMA, de vagina, de moederschoot, en Paulus, het 

weinige, kleine, lege, uitgehongerde, in de grondtekst, is hierin van belang, dat Paulus staat 

voor de slaaf van de Moederschoot, van de Vagina (Christus). 

  

Dan gaat het over de gebondenheid en de gevangenschap in Christus, wat dus in de 

werkelijkheid betekent : gebondenheid en gevangenschap in de vagina. Christus is dus een 

hele slappe misvertaling hiervan om de moederschoot verborgen te houden. Juist de Griekse 

wortels maken het duidelijk wat hier aan de hand is. Dit wordt gemanifesteerd in de 

praitorion, in het kamp en in de tent van de de chief, de matriarch, het opperhoofd.  

  

De heilige vagina ingaan betekent komen door de leegte tot de jachtmaaltijd, tot slavernij aan 

de moeder. Dit is een heilige eed. De Vagina is de cheir, de straf, als een oorlogs-voorwerp. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. Door de Zoon 

  

  



Openbaring 13 

  

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een 

getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

  

In de Latijnse Vulgata is dit : 

  

18. hic sapientia est qui habet intellectum conputet numerum bestiae numerus enim hominis 

est et numerus eius est sescenti sexaginta sex (sex sex sex). 

  

Sapienta is goede smaak, discretie, en onderscheiding. In feite komt het er op neer dat voor de 

discretie het belangrijk is te berekenen, te onderzoeken, wat 'sex' eigenlijk is. Sex wordt 

namelijk helemaal verkeerd voorgesteld. Dit is dus Latijns voor 'zes', het nummer van de 

arbeid en van de schepping. 

  

De maan, het lege vat, het nachtlicht, zal in bloed veranderen. De maan is SAHRA, ZHR, in 

het Aramees. Zo ontvangen wij het nachtzicht, door het bloed van de vijand heen. De zon 

wordt als een zwarte haren zak. Het zwarte paard slokt het daglicht op. Wij zullen zien door 

de honger, het vasten. De nacht zal overwinnen, en wij zullen tot het nachtlicht geleid worden, 

door honger en het bloed van de vijand. 

  

In het Aramees is de nacht 'lyly', 'lele', 'lelya', en in het Arabisch 'layla' en in het Hebreeuws 

'layil', wat allemaal wijst op de lelie en de-lilah. In de nacht zullen wij SARA vinden, de 

maan, het nachtzicht, wat in bloed zal veranderen, ook als een zaad, zera, zera, wat ook 

'verspreiden' en 'scheiden' betekent. Wij leven zo niet meer door spieren, maar door bloed, 

door zaad.  

  

In het Aramees in Openbaring zijn het eerste en tweede paard van het eerste en tweede zegel : 

het zilveren paard en het gouden paard. 

In het zesde zegel verandert de maan in bloed. Maan is SAHRA in het Aramees, wat ook 

'zilver' betekent. In het Aramees verandert het zilver in bloed, de maan vergiet bloed, als een 

beeld van het sikkel-mes. 

De zon, in het Aramees ook : het goud, veranderd in duisternis, haar en veren. Goud is in de 

Griekse worteltekst : de moederschoot. 



 

  

Openbaring 6 

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een 

tweede, een rossig (Aramees : gouden – vagina in Griekse worteltekst) paard, kwam, en hem, 

die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden 

slachten, en hem werd een groot mes, sikkel-mes, slachter gegeven.  

2 En ik zag, en zie, een wit (Aramees : zilveren = maan, beeld van sikkel-mes) paard, en die 

erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om 

te overwinnen. 

“De vrede van de aarde wegnemen” is in het Grieks : 

vrede, eirene, doden-orakel, necromantie, nachas in het Hebreeuws, wat ook “opvoeding” 

betekent. 

Eirene, nachas (als een beeld van Salomo), wordt “weggenomen”, lambano, wat “gevangen 

door de jacht” betekent, “uitverkozen” en “geplunderd”. De nakas, het paradijselijke 

slangenras, de “nakers”, “de dochters der mensen”, worden door het gouden paard, de 

moederschoot, overwonnen, als een trofee gemaakt. Dan wordt het sikkel-mes, het zilveren 

paard, gegeven. SARA komt dus weer opzetten, juist om de opvoeding te brengen. En zij 

voedt op tot de oorlog, tot de arena.  

De SARA-maan, het witte, zilveren paard, zal dus leiden tot het rode, gouden paard, oftewel 

het bloed, het zaad, als de moederschoot. De maan zal tot bloed worden. In dit proces wordt 

de spier uitgeschakeld, verlamd, verbroken. Dit is het oordeel van de moeder over de gevallen 

man die zijn spieren aanbidt. Spier-aanbidding is een grote cultus op aarde, als een werk van 

de nephilim, een vorm van materialisme, als de poortwachters van bloed. Dit gaat zowel 

subtiel als openlijk. Het maakt de materie dichter, zodat de mens de gnosis niet kan bereiken. 

  

De spier leidt tot het licht, maar het bloed leidt tot de diepere duisternis. Het rode, gouden 

paard, oftewel de zon van bloed, zal zwart worden, als een haren zak, als een beeld van de 

komst van de zon van duisternis. Het goud zal veranderen in duisternis, haar en veren. 

  

In het zesde zegel verandert de maan in bloed. Maan is SAHRA in het Aramees, wat ook 

'zilver' betekent. In het Aramees verandert het zilver in bloed, de maan vergiet bloed. Dit is de 

komst van het rode, gouden paard, wat dan in duisternis zal veranderen, in de vorm van het 

zwarte paard, gepaard gaande met honger en leegte. 

  

Ook is SYN, SN, een woord voor maan in het Aramees, ook verbonden aan de maangod SIN. 

Hier wijst ook het Engelse woord voor 'zoon', SON, weer op terug : 'Door de son, zoon, 



oftewel de SN, de maan, komen wij tot God'. Ook is dit weer van het zilver tot het goud, God, 

komen. Dit hele proces is Sarah : maan – zaad – bloed – haar – veren. In het Aramees is 'haar' 

SARA, wat ook veren betekent. Sarah heeft dus een hele reeks betekenissen, als een initiatie 

proces. Sarah is een belangrijk pad in de esoterie en de gnosis. 

  

In de grondteksten was Abraham onderworpen aan Sarah, wat in de wortel tekst ook 

matriarchie betekent. Ook was zij de grote moeder in de wortel tekst (sar). Zij hield in de 

wortel tekst het volk in heilige gevangenschap.  

  

Het verhaal van Sarah en de stammen onderworpen aan haar duidt op een esoterische 

beschrijving van het komen tot de derde dag, de dag van het zoonschap. Het was een beeld 

van het komen tot de grote moeder. In haar werden alle stammen geboren. 

  

In de Koran in het hoofdstuk van de maan, het 54e boek of hoofdstuk van de Koran, wordt de 

maan uiteengespleten. Dit is als de verbreking van het lege vat. Zo zal de maan dus tot grotere 

duisternis leiden. Sarah is dus een grote vruchtbaarheids-cyclus, om de macht van de spier te 

verbreken. 

  

Dit leidt dus tot het zwarte paard, de duisternis, en dan tot het vale (Aramees : groen, geel) 

paard, de dood, waarin de valse, stadse natuur afsterft. Dit leidt tot het vijfde zegel, de heilige 

slaap. In het sprookje Doornroosje komt dit ook weer naar voren, en metaforisch gezien wordt 

Doornroosje dan gewekt van een honderdjarige slaap door de kus van de prins. De heilige 

slaap scheidt ook de goeden van de slechten. Het zesde zegel is een overzicht van wat er in de 

voorgaande zegels is gebeurd als het openbaar worden van de grote Sarah cyclus. Dit leidt tot 

de grote vergetelheid, het zevende zegel, de zon van stilte. Sommigen zullen in de eeuwige 

slaap ten onder gaan, en anderen zullen uit hun slaap gewekt worden, door de Doornroosje 

metafoor, de tucht van de doorn. Doornroosje viel in slaap door de spoel van de spinnenwiel, 

de eerste steek, en werd gewekt door de kus van de prins, wat erop neerkomt dat alleen door 

Doornroosje, de tweede steek, als een beeld van de eeuwige en grootste tucht, ontwaken 

mogelijk is, als het komen tot de droom door de nachtmerrie. De doorn gaat over de 

doorsteking, de piercing, en dat is het enige middel. 

  

In het Sprookje van Klein Duimpje wordt het duidelijk hoe we reuzen overwinnen, hoe we 

ervan ontsnappen : door de laarzen van de reus te roven. De zeven mijls laarzen zijn diep 

metaforisch. Daarom moeten wij klaarkomen met het raadsel van de voet. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. De Vrienden van Iyowb – De Sleutel tot de Islam 

  

Het hindoeisme is in diepte en wezen een oudere vorm van Mitraisme. Alles draait direct en 

indirect om Mitra, de heilige gebondenheid. Mitra was oorspronkelijk vrouwelijk, als de 

moeder van Maitreya, de toekomstige Boeddha. Mitra is de god van de bloed-eed en 

contracten. 

  

Mithra werd in Arabie en het midden Oosten steeds meer het symbool van de runderjacht. Dit 

werd later door het christendom afgedekt, terwijl de oorspronkelijke teksten wel over de 

runderjacht gingen. Het Westerse christendom maakte korte metten met de symbolische 

runderjacht. 

  

Al in de Rig Veda, de oudste en eerste van de vier Veda's, had Mitra een belangrijke plaats. 

  

Het vraagstuk van de erfzonde is moeilijk te begrijpen. Al met al is het boek van Iyowb een 

mysterie. Iyowb werd beschreven als onschuldig en rechtvaardig, maar toch zien wij dat hij 

als een schuldige werd gehouden, zondig, en zelfs niet vergeven werd, om neer te dalen in 

eindeloze hopeloosheid (Iyowb 7). Dan vraagt Iyowb zich af of hijzelf de Leviathan is, de 

TANNIN. Iyowb werd op zijn knieen gebracht en gestrafd/ gekastijd (SWAM). Hij sprak dat 

er geen reine uit een onreine kon komen. Is dit dan alleen erfzonde, of ook erfschuld ? 

  

In het boek Iyowb is er een schuld van de rechtvaardigen. Wat houdt die schuld dan precies 

in, en is dit dan erfschuld, of een andere vorm van schuld ? In de strijd tegen de BEHEMOTH 

en de LEVIATHAN (TANNIN) wordt er telkens het woord 'GOHOK' gebruikt, wat spel 

betekent, spot en strategie. Omdat wij de Behemoth en de Leviathan als een kruis moeten 

dragen, zullen wij ook behandeld worden als hen, om zo hun macht te verbreken. Daarom 



moet de geest verbroken worden, en plaats maken voor de bitterheid. Dit is dus een schijn-

schuld, een schuld in het spel, wat de Behemah opvoert, de goddelijke zoomorfische wezens 

van het voor-paradijs. Ook is dit een schijn-erfschuld die dus 'in het spel' tegen ons gebruikt 

wordt. Wij komen dus tot de plaats van Iyowb waar geen vergeving is. Hier zullen we al die 

luxe christelijke verwen-artikelen niet vinden. Dit goddelijke spel, de GOHOK, is dus de 

manier om Behemoth en Leviathan/ Tannin te overwinnen. Dus diep van binnen moet dat ons 

een rust geven, en een wetenschap dat het maar een spel is, om Behemoth/ Leviathan te 

strikken. En dit is voor hen die streven naar de heilige gebondenheid en slavernij, die streven 

in Iyowb's voetstappen te wandelen, en zijn mysterie te kennen, en niet voor degenen die er 

maar op raak leven en zondigen, want zij leven dus onder daadwerkelijke schuld, en de 

Moeder zal met hen afrekenen. 

  

De Moeder zal ons ketenen met schijn-schuld en spel-schuld, om met de demonen in ons af te 

rekenen. Het is Haar strategie, en het Iyowbitische pad : Strategische schuld. 

  

Iyowb werd geleid tot een soort van eeuwige verdoemenis van hopeloosheid. Dit was een 

heilige hopeloosheid, en het scheen de enige manier te zijn om los te komen van de Behemoth 

en de Leviathan. Het was een schijn eeuwige verdoemenis, in het spel van de Behemah. 

Jagers leven met een heilige vloek op hun hoofd. Deze heilige vloek houdt hen rein van boze 

geesten, en houdt hen in gebondenheid tot de Moeder. Dan roept de Moeder Iyowb op om 

voor de URYA te jagen, leeuwinnen of grote vrouwen. In het Hebreeuws zijn zij de LABIY. 

Iyowb moest een YAHAB worden, een heilige jager en provider. Hij moest de jonge 

leeuwinnen tevreden stellen, oftewel het kamp (KEPHIR). Dit waren heilige, goddelijke 

vrouwen met zoomorfische kwaliteiten (vgl. BEHEMAH). Zij leefden in de MEOWNAH, 

wat niet alleen hol van wilde dieren betekent, maar ook de woonplaats van de Moeder. De 

Meownah is de duistere, verborgen tabernakel van de Moeder in de wildernis, de plaats van 

de wilde dieren, waar Iyowb naartoe geleid werd in de bitterheid. 

  

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt 

onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig 

Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de 

TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, 

afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. 

  

In het Aramees : 

  

Iyowb 28 

  



MAZONA = VLEES = Het onderhouden van gescheiden vrouw en kinderen door de jacht, als 

een vorm van heilige slavernij, als een provider. 

  

Dit is waar Iyowb doorheen ging. De ZUWR (de Moeder stam) had hem de oorlog verklaard. 

Abbadown en Shadday, de twee goddelijke vernietigers, waren op jacht naar hem, en zouden 

niet rusten voordat zij hem naar de TSALMAVETH hadden gesleept. Iyowb werd in 

hopeloosheid ondergedompeld, waarin hij wegzonk tot een heilige verdoemenis, in de 

bitterheid. De Moeder had hem niet vergeven. De Moeder had zich afgescheiden van hem, als 

een heilige scheiding. LET WEL : Dit behoorde tot het goddelijke spel wat nodig was om de 

Leviathan tot verbreking te brengen, de gevleugelde, de Geest. Deze rituelen komen ook heel 

sterk voor in Betelgeuse in Orion. Het is een diepe Iyowbitische theologie, als de wet van 

scheiding, TOWRAH. Als wij los willen komen van al die valse Levitische offergeesten 

waarop de hele samenleving is gebaseerd, dan zullen we het Iyowbitische pad op MOETEN 

gaan. Er is geen andere oplossing. 

  

MTR, Mitra, is het Aramese woord voor regen, wat ook gebruikt wordt voor de zondvloed. 

Indra is de Vedische god van de regen, als een beeld en uiting van Mitra. Indra kreeg de 

strategische eeuwige schuld over zich toen hij de drie hoofden van een schepper afhakte. 

Hierdoor werd hij als Mitra de runder- en buffeljager, en overwon hij de draak en slang, 

Vritra. Ook is Indra als Mitra de drinker van soma, wat in het Grieks de prooi is, en in die zin 

dus het bloed van de prooi. De strategische eeuwige schuld zoals we dat in het leven van 

Indra-Mitra en Iyowb zien is een initiatie voor de runder- en buffeljacht. De Rig Veda geeft in 

die zin de oplossing voor het boek Openbaring, omdat het gaat over de overwinning en slacht 

van de draak en slang door Indra-Mitra. 

  

Rig Veda, boek 1, gezang 1 

  

3 Door Agni verkrijgt men weelde, veelvuldig groeiende dag aan dag, Meest rijk in helden, 

glorieus. 

  

9 Wees voor ons makkelijk te benaderen, zelfs als een vader naar zijn zoon. 

  

Dit is tot uiting gekomen in het christendom. Het makkelijke komen van de zoon tot de vader, 

door genade. Door genade wordt er dus geplunderd, en zo is het hele christelijke geloof 

opgezet. Dit is door Agni gebeurt, de hindoe-god van het vuur en het offer-vuur, en die ook 

van zonden kan verlossen. Hij is ook een boodschapper-god. 

  



In het Aramees is regen ook hetzelfde als gras en afdalen tot de onderwereld. Eén van de 

woorden voor regen is MITRA, MTR, als de zondvloed. Mitra is de buffeljacht, oftewel de 

jacht op de gevallen nefilim, de Agni-buffel. 

  

Dit is waar Mohammed voor staat, als een gezondene vanuit het Mitraisme, wat zijn 

hoogtepunt heeft in het tweede boek van Koran, het Rund, waarin de genade-afgod van het 

christendom wordt ontmaskerd. De Asvins staan in de Veda's voor de eeuwige jeugd, oftewel 

de MSY-LIMS, die gesels hebben die druipen van honing. Zij staan voor de kastijding. Er zijn 

twee Asvins, als de twee getuigen van Openbaring. Door Mitra, Mohammed, de buffeljacht, 

komt men tot het eeuwige kindschap om tot eeuwige kinderen te worden. Dit is het bereiken 

van de wijngaard van Noach, door de zondvloed, de Mitra. Ook Openbaring is in diepte over 

de terugkomst van Mitra. Mitra wijst terug op de moederschoot, maar werd vervangen door 

Jezus Christus en de eeuwige hel. 

  

Wij moeten dus terugkeren tot het Mitra-principe, de buffeljacht, het goddelijke loon-systeem, 

om zo tot de moederschoot te komen om eeuwige kinderen, MSY-LIMS, te worden. Wij 

moeten komen tot de wijngaard van Noach waar het goddelijke teken werd getoond. 

  

Genade is altijd geforceerd, en is daardoor een geest van verkrachting. 

  

In de zondvloed, de buffeljacht, is er dus redding, behoudenis, in de ark, de kra, het 

jachtsloon, de jachts-gnosis, waarop de twee Asvins staan, de twee MSY-LIMS, als het 

eeuwige kindschap, het eeuwige zaad. 

  

Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen, om die overgang te bewerkstelligen. Hij 

moest alles brengen tot de Test, de MOZEN. Het zou zwaarder zijn dan het zand van de zee, 

maar dit zou hem verstommen. Hij moest tot ALAM gaan, de stomheid, zodat hij niet meer 

zou kunnen spreken. De Geest in hem moest tot rust gelegd worden. Dit was ook gaande in 

het leven van Yechezqel (Ezechiel 3 : 24-27). God maakte hem stom (ALAM), om vandaaruit 

zijn mond te openen alleen wanneer God dat wilde (PATHACH). Het is iets waar alle 

profeten doorheen moeten gaan. Zij moeten zich uitstrekken om ALAM, de goddelijke 

stomheid te ontvangen. 

  

Ook moesten de profeten IVVER ontvangen, de heilige blindheid, wat in de diepte betekent : 

naakt worden, en ook huiden van dieren, ontmaskerd worden en naaktgemaakt worden, zoals 

Iyowb zei : Naakt ben ik gekomen uit de moederschoot van de onderwereld (BETEN), en 

naakt zal ik daartoe wederkeren, nadat hij zijn klederen had verscheurd en zijn hoofd had 

geschoren, en zich ter aarde had geworpen. (1 : 20-21). Ook moesten de profeten de 



goddelijke doofheid ontvangen, CHERESH, wat in de diepte insnijding betekent, overdracht, 

verbeelding, plannen maken en ploegen. 

  

In het paradijs hadden zij een goddelijke blindheid. Daarom beloofde de slang hun ogen te 

openen als ze naar hem zouden luisteren (Genesis 3 : 5). In Richteren 16 : 21 werden Simson's 

ogen uitgestoken, NAQAR, door de Filistijnen. 

  

Door ALAM, stomheid, komen we in PATHACH, het goddelijke spreken. Als ALAM wordt 

ontvangen kan het voorkomen er zomaar een hele dag niet gesproken kan worden. Dit is om 

hem voor te bereiden op PATHACH. 

  

Iyowb werd dus tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt 

werden, zodat hij in ALAM zou binnengaan, en ALAM hem zou vervullen. Zo zou er een 

overgang komen van de Heilige Geest tot de Heilige Bitterheid. 

  

In de Heilige Bitterheid is er geen snelle verlossing zoals de 'Geest' een afgod geworden is in 

de charismatische beweging. Er is iets gigantisch mis. De mens is ergens van het pad 

afgeweken. Iyowb brengt tot bitterheid, tot een vermenigvuldiging van wonden, in het boek 

Iyowb, waarin Iyowb niet wordt gespaard, maar tot het aller uiterste wordt gedreven in zijn 

lijden. Er schijnt geen andere weg te zijn. De Geest moest in hem sterven om plaats te maken 

voor de Heilige Bitterheid, zodat hij doorgang zou hebben tot de scheppings-afgrond, de 

schoot van de duisternis, uitgebeeld door het Mitraisme en de Islam. Hierin zou instructie zich 

openbaren, als een licht wat duisternis was. Iyowb werd gekweld tot het einde, totdat zijn tong 

het uiteindelijk begaf, en hij stom werd voor de Heere, totdat alleen de Heere nog door hem 

zou spreken. Ook Yechezqel moest hier doorheen, dat zijn tong aan zijn gehemelte zou 

blijven steken, zodat hij het volk niet zou bestraffen, want het was een weerspannig geslacht. 

Het ging om ALAM, de heilige stomheid. Ook Iyowb werd tot die duistere stilte geleid. Hij 

kwam terug tot de Heilige Bitterheid. 

  

Zo zou ook Iyowb worden tot bitterheid. Onder het vijfde zegel waren de zielen martelaars 

die om wraak smeekten, maar zij kregen een kleed om te rusten. Stilte, stomheid, ALAM, was 

het doel. De windgod had hen in zijn macht, en daarom moesten zij hier doorheen. Zij 

moesten terugkeren tot de tuchtigingen van bitterheid, tot de tuchtigingen van Iyowb. 

Hierdoor zouden zij bewapend worden met APHAR, het vuil der aarde, het heilige vuil van de 

paradijselijke onderwereld. En APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van 

BASAR, van YAD, van HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. 

  



Wij moeten ons wassen in MAR, de bitterheid, en in ALAM, de heilige stomheid. Ook zijn er 

vele andere jagers op ons afgezonden die ons zullen wassen en doorsteken voor dit doel. Onze 

oude natuur, ook onze valse geestelijke natuur, zal gebroken moeten worden (Iyowb 10). 

  

Iyowb wil terug naar de moederschoot, de BETEN, en in zijn pijn wilde hij wel dat hij daar 

altijd was gebleven, en daar was gestorven, zodat hij niet door al deze dingen heen moest 

gaan. Hij wilde wel dat hij een misgeboorte was, dat hij gewoon een gevangene zou zijn op 

die plaats. Hij verlangde terug te gaan. Hij vervloekte zijn geboorte dag. Er is een plaats 

voordat de moederschoot je grijpt, en dat is de YADA, wat de verwerping door goddelijke 

'discriminatie' en 'racisme' is, wetende dat het vrouwelijke goddelijke boven jou staat. In het 

boek Iyowb staan de Onderwereld en de Vernietiger, Abbadown, naakt, zonder bedekking, 

voor het Aangezicht van God (26 : 6). Zij zijn als Jagers op ons afgezonden om ons terug te 

brengen tot de diepere plaatsen van de onderwereld waar wij vandaan kwamen. Iyowb weet 

dat hij naakt tot die plaatsen zal wederkeren, omdat hij daar naakt vandaan is gekomen. In het 

boek Openbaring bewaakt Abbadown de put van de afgrond, de Teoom. Zij kent alle 

geheimen. In het boek Hooglied komen we weer de YAD tegen, het 'mannelijke' 

geslachtsdeel, de bouwstenen van het paradijselijke lichaam, waaruit myrrhe druppelt, 

bitterheid (MORE, MARAR). Dit druppelen is in de grondtekst NATAPH, wat profetie 

betekent. Door de besnijdenis, ook van het hart, brengen wij dit voort. Onze profetie moet 

bitter zijn, anders mogen we onszelf afvragen of wij wel profetie hebben (5 : 5). 

  

Diep ligt het hart, de LEB, LEBAB, de plaats van honger (YADA), ook uitvoerig besproken 

in het Oude Testament. Hier worden wij verenigd met de Wet en de Tucht, de Afscheiding. 

Zij wordt in het boek Hooglied beschreven als een wapenrusting (4 : 4). 

  

In hoofdstuk 5 keert de bruidegom terug naar de naaktheid (vers 3). In het Hebreeuws is dat 

hetzelfde als in ballingschap gaan (GALAH), en dat gebeurt in de grondteksten door 

scheiding, verlies, leegte, honger (Klaagliederen 1 : 3). 

  

Nadat in hoofdstuk 3 zou de bruid hem brengen naar de BAYITH, onderwereld gevangenis, 

van haar moeder, tot in de bruidskamer. 

  

Dan zou de bruidegom door zijn moeder getooid zijn met de KLILA, KLIL, de verentooi in 

het Aramees, als een teken van de overwinning over de windgod, voor de bruiloft, de dag van 

het overwinnings-gejoel. 

  

In hoofdstuk 6 is de bruidegom afgedaald door de hof naar de plaats van bedden, 

ARUWGAH, wat in diepte 'ongetemd' betekent, en wilde ezel. Deze afdaling is ook een val in 



het Aramees, een verliezen of verlaging van status, ook als een verliezen van de slaaftekenen 

van de IYR, om zo met de lelien te zijn, wat in de Hebreeuwse grondtekst overwinnings-

gejoel betekent. De bruidegom komt vrij van zijn oude leven, maar wordt een balling van de 

bruid. Dit is weer een overgangsfase in de onderwereld. De bruid zette hem vrij, om hem aan 

haar te binden. 

  

De bruidegom daalt af naar de plaats van gewichten in vers 11, GAWZA in het Aramees. Dit 

om de vruchten (druiven, kinderen) van NACHAL, de palmboom, te zien, wat in de diepte 

erven en bezitten betekent. In vers 11 in de grondtekst wordt hij door de ziel op de zadels en 

strijdwagens van gewillige mensen gezet. 

  

In 7 : 2 wordt de schoot van de bruid, BETEN, de schoot van de onderwereld, beschreven als 

bewapend met overwinnings-gejoel (lelien). 

  

Aan het einde van het boek Hooglied roept de bruid de bruidegom op te zijn als een gazelle, 

een antiloop in het Aramees, UZAYLA (8 : 14). In 7 : 3 worden haar borsten, SHAD, in 

verband gebracht met de plaats van de UZAYLA in het Aramees. Dit is dus ook een sleutel 

voor de bruidegom om daar te komen, in het hart van de onderwereld. 

  

In de diepte gaat dit allemaal over de scheiding, waarin de bruidegom al zijn slavenbanden 

verliest, komende tot een diepere plaats in de onderwereld. Dan komt het hele Iyowb-proces 

weer naar voren. Dit is een advents-periode. 

  

De bruid was ervoor om de bruidegom tot de diepere plaats in de onderwereld te leiden, om 

tot NUWD te komen, het doelloos rondzwerven, zonder vrouw, zonder moeder, zonder 

afgoden, verworpen. Dit is het punt waarop Jezus zegt : 'Mijn God, mijn God, waarom hebt 

gij mij verlaten. Op dat punt treedt de Islam in. God is niet zijn Moeder. Hij is een 

verworpene. Hij is geworpen in diepere duisternis, in een gat van de onderwereld, om tot een 

nog diepere onderwereld te komen. 

  

In het proces van komen tot de leegte komen we in zo'n diepe duisternis en leegte, dat alle 

slavenbanden wegsmelten. Wij zijn geen slaaf meer, geen gevangene, en hebben geen moeder 

meer. Wij zwerven doelloos rond. We worden niet meer gemarteld, maar de tucht komt in 

andere vormen. We klagen vanwege de diepe eenzaamheid, vanwege de scheiding en de 

verworpenheid. Wij begrijpen niet waarom we zijn verworpen, en leven in grote verwarring. 

Ook worden we door wroeging geteisterd. Wij moeten hier doorheen. Wij moeten dit 

aanvaarden. Het hoort bij het initiatie proces. Hierin moeten we geworpen worden in de 



eeuwige eenzaamheid, de eeuwige verworpenheid. In die zin is er dus een eeuwige hel, en een 

eeuwige verdoemenis. 

  

Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen, om tot ALAM gaan, de stomheid. Hij moest 

verstoten worden uit het Amazone-kamp. Hij was het niet waard om hen te dienen, om hun 

slaaf te zijn. Nooit zouden ze hem aannemen. Dit is waar de Islam begint : de goddelijke 

amazone heeft geen zonen, is geen moeder. “Allah heeft geen zoon.” Deze hiaat in het 

christendom wordt door de Islam opgepakt, en leidt helemaal terug tot de oude Veda's. 

  

Wij moeten deze cryptische duisternis en leegte ingaan. 

  

In diepte komt dit erop neer dat we in angst wegvluchten van het beeld wat wij van de 

Moeder hebben gemaakt, vanwege de verschrikkelijke terreur, en het feit dat Zij ons 

wegjaagt, en dan vluchten we tot de test, tot de MOZEN, zoals Iyowb (Iyowb 6). In de leegte 

zijn wij niet verbonden aan onze godsbeelden, maar twijfelen wij en zijn wij in grote 

verwarring, in een grote test. Wij moeten tot de eeuwige leegte komen, de eeuwige test, de 

eeuwige scheiding. In deze diepte moeten wij dalen. Dit is een diepe put waarin we onze 

zintuigen moeten leren ontwikkelen. 

  

Hierin zullen we in de diepte de kleinste gnosis vinden waarmee we moeten werken. Hierin 

worden moederloze stammen ontwikkeld, waarin het gaat om de gnosis, leegheid, en zo 

komen tot de eeuwige leegheid en de eeuwige stilte. Gnosis zal alleen gevonden worden in 

fragmenten, in de ultra-kleinste deeltjes. Dit is dus een heilige verwerping uit de 

moederschoot. Het is een soort geboorte, en dan moederloos opgroeien. Je kunt het een beetje 

vergelijken met het christendom, maar dan heel cryptisch. 

  

Los van de moeder, door het komen tot de test-put, zal de gnosis ons toch oproepen tot het 

jagen. Dat gebeurt juist door de leegte. 

  

Wij moeten klagen en zwerven, doelloos zwerven, om te leven met de kleinste gnosis. Wij 

moeten niet links en rechts monsters vastgrijpen om van hen onze goden te maken. Wij 

moeten minder worden, leeg, tot de dorre, saaie woestijnen komen, in diepere leegte en 

diepere duisternis, ons nergens meer aan vasthoudende, om zo de diepste en eeuwige stilte in 

te gaan. Wij moeten blind worden, en doof, komen tot een moederloze geboorte waarin alles 

getest wordt. Hierin moeten we opgroeien. Er is dus een heilige moederloosheid, in 

tegenstelling tot de afvallige moederloosheid van het christendom. NUWD komt als een 

overweldigende moedeloosheid en lusteloosheid. 



  

Het enige wat Iyowb nog had waren een paar vrienden. Elifaz was één van hen. Elifaz 

betekent : 'Goud is mijn God', of 'het fijne en verfijnde is mijn God'. 

  

In Iyowb 4 zegt hij : 

  

5 maar nu komt het tot u, en gij zijt moedeloos, het treft u, en gij staat verbijsterd. 

  

2 Zou het u moe maken (la'ah), wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? 

Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden? 

  

Bildad, de andere vriend, betekent : verwarring, gemengd. 

  

En Zophar, de derde vriend, betekent 'vroeg weggaan', 'in cirkels gaan.' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Eufraat 

  



Een nefilim-man, ook wel hormels genoemd, mannelijke supremacisten, was geketend aan 

een muur. Ook zijn nek was geketend. Plotseling kwamen er achter hem blauwe armen uit de 

muur, die zijn hoofd vastgrepen, en er een zwarte hoofdzak om deden. Toen namen de blauwe 

armen het hoofd van de man eraf. 

  

Op dit moment zijn er invasies van blauwkleurige aliens op aarde, grote invasies. 

  

Zij komen tegen de clowns die adverteren voor allerlei waspoeders zoals het orthodoxe 

christendom , allerlei New Age waspoeders en de waspoeders van andere menselijke 

systemen om de gnosis weg te houden. De blauwkleurige aliens komen om de gnosis terug te 

brengen. Wie zijn deze 'aliens' ? 

  

De blauwe sneeuw zal op aarde komen, blauwe vonkjes die zich aan cellen hechten en de 

leiders worden van de cellen, om zo alles te reconstrueren. Blauw staat voor stilte, leegte, als 

de opening van het zevende zegel. Dit is het doel van Iyowb's zwerftocht. De vonkjes zullen 

zich hechten in de hersencellen. Blauw is een vaginale kracht, een zuigende kracht, door het 

vacuum. Blauw is een matriarchische kleur en de kleur van het nachtzicht, wat niet letterlijk 

zicht is, maar een zicht wat zich vormt door andere zintuigen. Blauw is dus het komen van de 

nieuwe dag, maar dit is slechts een droom en visioen in de steeds donkerder wordende nacht. 

Er is geen ontsnapping mogelijk van de nacht, het is dus niet letterlijk een nieuwe dag, maar 

slechts de opening van de zintuigen in en door de nacht. 

  

Deze vonkjes zijn dus van de moederschoot, vrouwelijk, van jong tot oud, die heersen over de 

mannelijke deeltjes, als geboorte gevend en opvoedend. Waar dit niet gebeurde werd dit 

allemaal bedekt door de leer van de eeuwige verdoemenis. De moederschoot zal dus 

terugkomen op aarde, en zal zich openen en openbaren. Het zijn blauwe kristallen die zich 

hechten aan de cellen en alles overnemen, in het gehele spectrum. 

  

Dit is de matriarchische biologie die terug gaat komen. 

  

Deze aliens hebben blauwe gezichten. De vonkjes werden opgesloten door de Koran. De 

vonkjes zaten hierin dus opgesloten, maar komen nu vrij. Ik had een droom vele jaren geleden 

in begin negentiger jaren over een gebouw van de Jehovah's Getuigen, waar muziek werd 

gemaakt. Dit was een ondergronds gebouw. Plotseling kwam er een ondergrondse trein, als 

een metro, die dwars door dat gebouw heenging. Ik rende weg, en zag achter een gebouw, 

vlakbij de rails en een station, een reus met een blauwe huid. Dit is een dubbel-profetie. Dit 

stond voor de profeet Mohammed, en voor Mitra. In de Hindoeistische, Mitraistische, 

mythologie, hebben de goden vaak een blauwe huid. Het blauwe zal vrijgezet worden en de 



plaats die het heeft in de gnosis zal geopenbaard worden. De grote man met de blauwe huid 

was gewapend, gekleed als een soldaat, als een warrior, en zag er dreigend uit. 

  

Het derde zegel is het zwarte paard met een ruiter die een weegschaal vasthoudt. We hadden 

het eerste zegel, de trap naar beneden gezien, en daarna het tweede zegel, de bewaker van de 

schatkamer, en het derde zegel is de diepte van het lijden. Zwart is in het Sanskrit 

nauwverbonden aan blauw. Het beeldt de lever uit, de opslagplaats, ook beschreven als een 

vrouwelijk genie. Het is de plaats waar je maandelijks aan moet betalen, als een belasting of 

een huur. Alles wordt hier gewogen en gemeten. Blauw betekent in zichzelf een donker-

gekleurd paard, als een medicinale plant. Blauw betekent in het Hebreeuws 'afgepeld'. In het 

Sanskrit is de weegschaal van de zwarte, blauwe, rijder een buffalo, als een beeld dat de 

matriarchie de buffel heeft overwonnen. 

  

Zonde betekent oorspronkelijk "missen", leegte, afwezig zijn, in de Hebreeuwse wortel : 

vergetelheid, dus dat is vrij neutraal en niet per se verkeerd, maar christenen hebben deze 

oude paradoxale poëtische teksten gepolariseerd. De heilige zonde is de voortijdse 

oermoederschoot. Ook dit is dus gerelateerd aan blauw. 

  

Blauw is een groot onderdeel van het komende oordeel. 

  

In het Eeuwig Evangelie in de Nieuwe Openbaring staat in hoofdstuk 1 : 

  

1. De Leeuw sprak deze woorden, staande in de Tempel van IJs : Nu dan gaan de gezanten uit 

om het Woord te zuiveren. En hij nam een boek en verbrandde het. 2. Toen richtte hij zich tot 

de oostkant der hemelen, in het gewest Spricht, en sprak om het zegel der leeuwen te 

verbreken. Toen kwam er een ruiter zittende op een leeuw tevoorschijn, roepende als een 

bazuin. 3. In zijn ene hand had hij een klein houten bed, en in zijn andere hand een koperen 

weegschaal. Hij werd gevolgd door een grote groep leeuwen. 4. De leeuw waarop hij zat was 

rood en wild. 'Verschrikkelijk' was zijn naam. Uit de muil van de leeuw kwamen zeven 

blauwe vlammen om de aardbodem te verteren. 5. Toen hoorde ik het geween van miljoenen. 

Zij hielden zich onder de grond verscholen, en zij hadden schepen op zee. 6. Toen sprak een 

stem : Nu is het oordeel gekomen tot het binnenste der aarde en de zee. Toen zag ik een 

andere leeuw verschijnen, nog verschrikkelijker dan de vorige. 7. Op zijn rug droeg hij een 

schaal van ijs, waaruit insecten voortkwamen. Zij begonnen van de wateren te drinken, en de 

wateren begonnen te branden. 8. De leeuw was blauw en helder en uit zijn muil kwam een 

haai voort. De haai zwom tot de zon en verzwolg deze. 9. Toen begonnen sterren van ijs te 

vallen en enkelen kwamen op de aarde terecht. Dit waren de dagen waarin de tempelen van ijs 

zich begonnen te openen. 10. Zij begonnen God groot te maken en gingen op hun benen staan. 

  



De Eufraat is de vierde rivier van het paradijs. Deze stroomt nergens omheen zoals de 

anderen, maar gaat rechtstreeks de diepte van het paradijs in, dus dit is een hele belangrijke 

rivier. In het Aramees is 'de vierde rivier' de rivier van Arba. 

  

HEBRON was het zg. contact-punt met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ 

woonden (de kinderen van de halsketen). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron 

was vernoemd als KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam 

betekent het getal VIER, een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De 

kinderen van de Grote Moeder zouden de vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. 

Het getal vier komt ook weer terug in het visioen van Yechezqel, en in de Openbaring waar 

de vier ruiters/ raiders verschijnen. 

  

In het Aramees is de Eufraat één van de vuur-rivieren. Dit komt ook weer terug in 

Openbaring, waar de Eufraat opdroogt in de vertaling, maar wat in de diepte vuur-rivier 

betekent. In het Aramees kan het ook ijs-rivier betekenen, en rivier van stilte, en deze paradox 

wordt teruggevonden in het bovenstaande stuk uit het Eeuwig Evangelie. In het Aramees 

betekent uitdrogen ook : uitdoven, als van vuur, en verlamd raken (YBS). 

  

Openbaring 16 

  

12 En de zesde engel (jager) goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water 

droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. 

  

In het Latijn is dit de engel van sex (zes). Sex is dus niet wat men ervan voortstelt op aarde, 

maar een oorlog, het nummer van de arbeid en van de schepping. Daar is loon ook weer aan 

verbonden. Het werk wat geleverd wordt is hetzelfde als belasting betalen. Dit moet iedereen. 

Dit is ook wat we terugzien in de worteltekst van 'de koningen van de opgang van de zon'. In 

het Grieks gaat dit om de koningen van het Oosten. Oosten is in de worteltekst eeuwigheid, 

belasting, tol, limiet, einde (telos). Dit spreekt over de matriarchische economie. Koningen 

zijn in de worteltekst 'voeten' (basis). In het Aramees is de weg de sexualiteit, het 

vruchtbaarheids-ritueel (menstruatie) : zodat de sexualiteit bereid werd voor de eeuwige 

voeten die grenzen moeten aanleggen, en de matriarchische belastings-wet. 

  

Het Oosten is in het Hebreeuws QIDMAH. Toen de mens uit het paradijs viel naar de 

oostelijke kant in de westerse vertaling, staat er toch heel duidelijk in de grondtekst dat de 

mens kwam tot Qidmah, de plaats ouder dan Eden, aan de westelijke kant. De mens kwam 

dieper in het paradijs, dieper in de onderwereld.  



  

De wildernis leidde tot de paradijselijke afgrond, tot de leegte, tot Silo. 

  

De Levieten moesten afrekenen met boze geesten, de baqra in het Aramees, runderen, 

zwijnen, vee. Nakas is een woord wat in het Aramees gebruikt wordt voor slachten en 

ophangen, maar in het Hebreeuws betekent dit ook gewoon slaan, bestraffen, zonder dat daar 

nu daadwerkelijk direct de dood bij intreedt. (Leviticus 1 : 5) 

  

Wel werd dus het bloed afgenomen van deze boze geesten in veevorm, en gebruikt. Nakas is 

dus een veel ruimer begrip dan alleen maar slachten en ophangen, doden, maar gaat erom het 

bloed van de vijandelijke prooi af te nemen. 

  

Dit is wat er met Adam en Eva gebeurde, dat ze door Nachas, Naga, vertaald als de slang, de 

wurging, de slangenbeet, kwamen tot een diepere ervaring in het paradijs. Dit gebeurde door 

de Levitische transliteratie die hier parallel aanloopt, door Nakas. Ook in de grondtekst ging 

het om Adam en Eva als veehouders, in een fokkerij. Door Nakas wordt het bloed van de 

vijandelijke prooi gewonnen. Het zou juist gevaarlijk zijn om boze geesten te snel te doden, 

want dat zou schade brengen aan de fokkerij. Nakas is dus om dit af te remmen. 

  

In het Aramees vindt de Nakas plaats in de Qidmah, in Leviticus 1 : 5, dus weer in het deel 

ouder dan Eden, dieper in het paradijs. Ook het woordje Gad'am wordt gebruikt, Gad-Adam, 

als Adam komende tot Gad, tot het bloed van de vijandelijke prooi. 

  

In de diepte van de Gad-Adam, van de Qidmah, is de Dukka, de rituele slachtplaats (Leviticus 

1 : 16, Aramees). De Nakas kan hier dus uiteindelijk naartoe leiden, maar dat is niet altijd 

noodzakelijk. De Nakas is dus een wachter van de Dukka die ervoor zorgt dat niets onnodig 

of voortijdig in de Dukka terecht komt. De fokkerij van de Levieten stond dus op het spel. Als 

ze zomaar roekeloos zouden moorden, dan zou de fokkerij vergaan. Er waren dus regels voor. 

De Nakas bewaakte die regels. De Nakas is dus de wet van tucht, die ervoor zorgt dat boze 

geesten niet voortijdig of boven de maat worden bestrafd. 

  

Door de QIDMA komen we tot de Nakas en tot de Dukka, waar de Sappil ligt, waar Taurus 

troont.  

  



De runderjacht, buffeljacht, bizonjacht, bevond zich in het centrum. Dit is de hoofdjacht, waar 

alles om draait en alles op uitloopt. Dit is de TAURUS. In Mithraisme stond de runderjacht 

centraal, maar dit werd later afgedekt door de christelijke zon, Jezus. 

  

Waarom staat de runderjacht, buffeljacht (bizonjacht) centraal ? Omdat dit namelijk het 

charismatische (Levitisch : KRA) uitbeeldt. Hierin moeten we komen van gave tot loon in een 

persoonlijke verhouding tot de gnosis, door gerechtigheid en eerlijkheid. 

  

In het Aramees is zonde 'Chaty', hety. In het Hebreeuws is zonde 'chata'. In beide talen hebben 

zij een dualistische betekenis. In het Aramees betekent zonde 'kwaad doen', 'schade 

aanrichten', wat vrij neutraal is. Oorlogsvoering gebeurt door Chaty, hety, zonde, oftewel de 

vijand bestraffen. In beide talen is het een reinigings-ritueel, en in het Hebreeuws betekent 

'chata' ook de weg tot de leegte, en het rondzwerven, wat wijst op het nomadische leven en 

het cukkah-feest, het feest van de trekkende jagers-tent. 'Chata' is in die zin de bewegings-

vrijheid, die de elite trachtte te belemmeren door een zuiver eenzijdige vertaling en visie op 

'zonde' te geven. 

  

In de Hebreeuwse worteltekst van 'zonde' is het oorlogsvoering, en vergetelheid. Dit is 

verbonden aan de stilte, voortkomende vanuit de leegte, vanuit de oer-moederschoot, waaruit 

de Eufraat voortkomt en door het hele paradijs stroomt, als de vaginale schacht. 

  

Daarom is heilige zonde de weg tot de leegte.  

  

Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen. 

  

Het teken van zevenvoudige tucht, waarmee Qayin tot het land NOD kwam, het land van de 

trekkende jagers-tenten, in de westelijke diepte van het paradijs, het oudere, oorspronkelijke 

deel, QIDMAH, zien we weer terug in de zevenvoudige oordelen van Openbaring. Zeven is 

het getal van de heilige rust, de heilige verlamdheid, waaruit de schepping voortkwam. In 

Openbaring zien we drie maal een zevenvoudig oordeel komen als de 777, het merkteken van 

Qayin. NOD is in de wortel tekst van het Hebreeuws NUWD. Dit is ook de Aramese naam 

voor NOD. De rivier van de weeklacht is ook een vallei in de grondtekst. Qayin heeft toegang 

tot deze afgrond. Dit is een heilig klagen, als het heilige smeken.  

  

In de grondteksten is Qayin 'hij die de eerstelingen offert', als een beeld van het pinksterfeest. 

Hij kwam dus tot NUWD, het westelijke paradijs, ouder dan Eden in de grondtekst, als een 



eerder paradijs, wat in de grondtekst een beeld was van het cukkah-feest, van de trekkende 

jagers-tenten. Dit was een jachtfeest en een offerfeest wat het loofhuttenfeest wordt genoemd.  

  

Openbaring was een manifestatie van het teken van Qayin, de 777, om toegang te hebben tot 

'dat wat voor Eden was', tot NUWD, tot de rivier en vallei van de weeklacht. Hier kwam 

Qayin om te jagen. 

  

Door het teken van Qayin kon het eeuwige zaad weer stromen, en konden de volgelingen van 

Qayin hierdoor leven. Zijn naam betekende 'speer', als de piercer, wat ook weer te maken 

heeft met de paradijselijke afgrond. 

 

  

Qayin verloor zijn menselijke kracht, zijn spieren, waardoor hij toegang had tot NUWD. Hij 

werd herschapen door het teken van zevenvoudige tucht. 

Zijn 666, het getal van de arbeid, werd geopenbaard, zodat hij 777, het getal van de rust kon 

binnengaan. Hierdoor zou hij ingewijd worden tot de heilige oorlog. 

EDeN, DN, staat in het Aramees voor het oor. Hier was de mens in opgesloten. De mens kon 

hierdoor niet tot stilte komen. De mens moest tot NOD, NUWD, komen, de eeuwige stilte. De 

illuminati programmeerde door geluid. De mens moest balans vinden, en komen tot de 

paradijselijke afgrond, de leegte, het westelijke paradijs. Dit gebeurde door het teken van 

Qayin. 

Dit is dus verbonden aan de Eufraat, de rivier van stilte in het Aramees. De Eufraat is het 

geheim van de oer-afgrond, van de schoot van de Grote Moeder. 

Wij moeten niet in eDeN, DN, blijven steken, want dan komen we onder de macht van de 

valse Germaanse god oDiN, het Europese valse eDeN. Wij moeten doorreizen tot Nuwd door 

het drievoudige teken van Qayin, 7, 77, 777. 

In het Aramees komt de zesde malak (engel, boodschapper, duivel) om een gerucht te 

veroorzaken, met veel bloedvergiet. In het Grieks is het water van de Eufraat een massa 

mensen, die dus : 

1.    branden 

2.    bevriezen, tot ijs worden 

3.    tot stilte gebracht worden 

4.    verlamd raken 



Het water is in de worteltekst regen, wat Mitra is in het Aramees, als beeld van de buffeljacht. 

Het water is in het Grieks ook de zondvloed, zoals in het Aramees. 

In de grondtekst gaat het over 'de koningen die komen van de oosterlijke zon' en in het 

Aramees is de zon het goud, wat weer wijst op het gouden, rode paard. Goud is in het Grieks 

de moederschoot. Dit gaat allemaal over de Eufraat. De Eufraat is de oer-afgrond van de 

onderwereld en het paradijs, waaruit alles voortkomt, als de Tehowm. 

Het water van de Eufraat is in het Grieks het primaire element, uit en waardoor de wereld die 

was vóór de zondvloed, voortkwam en werd gegrondvest. 

Dit ging dus over de jagers met de schalen in Openbaring, over de zesde jager. De Eufraat 

komt ook naar voren met de zesde jager van de bazuinen. De Eufraat wordt dus geopenbaard 

door de 66 : 

Openbaring 9 

13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden 

altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier 

engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen 

het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het 

derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was 

tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit 

gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en 

zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun 

bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de 

mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de 

macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met 

koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, 

die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner 

handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen 

en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet 

van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.  

 

  

In het Aramees waren deze engelen, jagers, behekst, onder een vervloeking, betovering 

(spell), en die spell wordt verbroken. Ook waren zij genoemd 'de engelen van ARBA', de vier 

engelen. Dit heeft dus weer met de halsketen te maken, en met de verlamming, als engelen 

van de goddelijke verlamming. Deze vrijgezette jagers, amazones, komen in het Aramees om 

te slachten, hoofden af te hakken, te scalperen en veren af te plukken. Dit wordt gedaan tot 

één derde van de mensen, maar in het Aramees kan het ook gaan om drie-jarig vee, TULLAT, 

TWLT. 

In het Aramees gehoorzaamde (sama) Johannes deze engelen (jagers, amazones) en hun 

ruiters. In het Aramees hadden zij de Urim als borstharnas, de toets-steen. De koppen van de 

paarden, als leeuwenkoppen, zijn in het Aramees een beeld van Golgotha, wat haar betekent 

in de worteltekst van het Grieks. De zon zal worden tot een haren zak, als het gouden, rode 

paard, wat zal worden tot een donker, blauw paard (het zwarte paard). Dit is een beeld van de 



komende stilte, het zevende zegel, de komst van de Eufraat, die uit zijn beddingen zal treden 

en alles zal overstromen. Dit is de goddelijke doofheid, de CHERESH, wat in de diepte 

insnijding betekent, overdracht, verbeelding. Dit is de ware komst van Cheres-tus, Christus, 

als de stilte.  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. Het Geheim van de Koran en het Geheim van Homofobie 

  

Waarom is de Koran zo belangrijk voor moslims, en waarom heeft het zo'n hoge status in veel 

landen van de wereld ? En waarom is homofobie voor veel christenen bijna het belangrijkste 

van hun religie ? Op deze vragen zal ik ingaan. 

  

Wat is homosexualiteit ? Waarom is dit één van de grootste taboes van het christelijke geloof 

? Is homosexualiteit wel echt sexualiteit, of is het iets anders ? Waarom is dit zo'n heet 

hangijzer voor vele christenen ? Waarom raken christenen vaak helemaal in paniek wanneer 

ze het woord homosexualiteit horen ? Wat is homosexualiteit eigenlijk, want hier moet wel 

meer achter schuilen. Het is niet zomaar homosexualiteit. Er is meer aan de gang. 

  

Hoe dacht Jezus over homosexualiteit ? Wat zegt de bijbel erover ? Hoe kunnen we verklaren 

dat veel christenen boven alles 'homofoob' zijn ? 

  

In de vertalingen staat heel veel geforceerd over homosexualiteit, heel selectief vertaald, en 

bovenal 'misvertaald' door cruciale woordjes weg te halen. Wat zegt de Aramese 



oorspronkelijke bijbel erover ? Het Aramees was de taal van Jezus, wat ook vaak in rijmvorm 

was opgeschreven wat door de vertalingen verloren ging. 

  

Johannes 13 

  

23 Eén van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus. 

  

Johannes 20 

  

2 IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide 

tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben 

neergelegd. 

  

Er was één discipel die Jezus speciaal liefhad, en in het Aramees is RHM begeren. Jezus 

begeerde deze discipel, waarvan in de geschiedenis vaak aangenomen werd dat dit Johannes 

was. De boezem van Jezus waaraan deze discipel lag is in het Aramees ook schoot, en zelfs 

moederschoot, wat dus veel intiemer is. Deze discipel zat dus bij Jezus op schoot. In het 

Grieks is deze liefde ook kussen, wat dus ook intiemer is : phileo. Dit was de geliefde van 

Jezus. Jezus was dus in deze mythe volgens de Aramese grondtekst en ook het Grieks 

metaforisch of letterlijk 'homosexueel'. Ook David en Jonathan waren homosexueel in de 

grondtekst. Wat is homosexualiteit ? Sinds de bijbel een allegorisch boek is, hoe moeten we 

dit opvatten zonder in botweg religieuze pornografie terecht te komen ? 

  

De bruid van Jezus bestaat ook uit mannen, dus weer een teken van homosexualiteit. Hoe 

moeten we hier metaforisch tegenaan kijken ? 

  

Mattheus 19 

  

9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere 

trouwt, pleegt echtbreuk. 10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met 

zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen. 11 Doch Hij zeide tot hen: Niet allen 

vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is. 12 Er zijn immers eunuchs, die zo uit de 

moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuchs, die door de mensen tot eunuchs gemaakt zijn, 



en er zijn eunuchs, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der hemelen. 

Die het vatten kan, die vatte het. 

  

Eunuch is een woord wat in de geschiedenis vaak voor homosexuelen werd gebruikt. Enuchos 

heeft als wortelwoord : echo in het Grieks, wat 'het vinden van het zelf' en 'zichzelf 

vasthouden'. 

  

'Homos' is het Griekse woord voor 'zelf' en 'identiteit'. De illuminati, de NWO, wilde het 'zelf' 

roven, en de mens een valse, opgelegde identiteit geven, zodat de mens een product zou 

worden. Wij moeten dus terugkomen tot ons ware zelf, onze ware identiteit, tot de homos. 

Homofobie moest dit voorkomen. Wij mochten onszelf niet aanvaarden. Homofobie is zelf-

scheiding. 

  

Een ander Grieks woord voor 'homos', zelf, hetzelfde, is 'autos'. 

  

In het Aramees is dit KRN, KORAN. Nu zien we waarom de Koran zo belangrijk is 

metaforisch gezien. Het brengt ons terug tot onszelf, tot ons hogere zelf, tot hoe we 

oorspronkelijk waren gemaakt, onze ware, goddelijke, heilige identiteit, om zo los te komen 

van de geprojecteerde identiteit. Wij moeten komen tot de KRN diep in ons, en vertrouwd 

worden met onszelf, en komen tot diepe intimiteit met onszelf, om zo terug te keren tot onze 

goddelijke natuur. 

  

De “homos”, of eunuch, oftewel de echo, het verborgen wortelwoord wat 'het vinden van het 

zelf' betekent, is ook : 'het samenkomen met iemand, zelfs in intimiteit'. De “homos” of 

“autos”, oftewel het zelf, de identiteit, is de sleutel tot het samenkomen, de echo. Dit is in het 

Aramees de KRN, hetzelfde, de essentie. In de Surinaamse taal is dit KORI-ANU, 

bloedsloon, als het geboren worden in bloed. Het bloed staat gelijk aan het zelf. De ziel is in 

het Aramees het zelf, en de ziel, het zelf, is in het bloed. Hiertoe was de reis van Iyowb, als de 

reis naar het bittere bloed, het goddelijke zelf, de KRN, KORAN, KORI-ANU. 

  

Dit zijn de anagrammen van de cryptische Islam : 

  

We komen tot het KRN-zelf, KORAN-zelf, als het hogere zelf, de ware identiteit, het 

oorspronkelijke zelf. 

  



Daarna komen we tot het anagram van Mohammed : MOWED, de heilige paal en tijdschijf, 

wat draait om de buffeljacht, van voorbereiding tot buffelfeest na de jacht, als de MITRA 

(Petrus). 

  

Daarna komen we tot de heilige vlucht, de toets-vlucht. Hierin zullen we gevangen worden 

door het hogere, de Grote Moeder. Dit is dus een adventstijd, waarin we komen tot het 

doelloze zwerven in de leegte en de duisternis, in grote verwarring, om helemaal los te komen 

van alles. 

  

Zo zal de moederschoot ons uiteindelijk strikken, en worden we tot eeuwige kinderen, de 

MSY-LIMS, het anagram van moslims. We komen dus tot een eeuwige geboorte. Zo komen 

we door deze cirkel-beweging, deze cyclus, steeds dieper in ons eigenlijke zelf, in de KORI-

ANU, het heilige bloedsloon, het KRN-zelf, KORAN-zelf. Dit is het grote raadsel van de 

KORAN. 

  

Wanneer we tot ons ware zelf komen, de KRN in het Aramees, dan gaan er zoveel deuren 

open. Dit zal in de diepte van de leegte gebeuren. Het valse zelf wordt hier afgelegd, gaat 

branden. 

  

Door het ware zelf worden we voorbereid om tot de Moeder te komen. Eerst moeten we door 

de leegte de vergetelheid ingaan, en van slaap tot vergetelheid komen. In de diepte van de 

vergetelheid gaat alles gebeuren, diep in de stilte. 

  

De geest van homofobie is dus een valse geest die overwonnen moet worden. Deze geest is 

niet elegant, maar plomp en boers, kortzichtig. Deze geest is overal om de mens van zijn ware 

identiteit af te houden, zodat de mens de territoriale geesten dient met een geprojecteerde 

identiteit en realiteit. 

  

Wij kunnen niet tot de ander komen zonder eerst tot onszelf te komen. In die zin blijft de 

homofoob hameren op valse feiten, dat het mannelijke alleen maar tot het vrouwelijke mag 

komen. Dit maakt de man enorm trots, want vaak predikt de homofoob een mannelijke 

suprematie over de vrouw. De man is niet tot zichzelf gekomen, want dan zou de man zien 

hoe klein en nietig hij is. De homofobische man vreest zijn ware zelf, daarom wil hij zich 

stoer voordoen om zijn ware identiteit verborgen te houden, en praat hij altijd over de 

vrouwtjes. Het mannelijke moet dus eerst tot zichzelf, de homos, de autos, de echo, de krn, 

komen, en op die basis is er sprake van de “heteros”, het andere in de letterlijke vertaling, de 

andere natuur, het vreemde. Wij mogen dus niet zomaar tot 'het andere' en 'het vreemde' 



komen. Dit is aan strenge regels gebonden. Homofoben eindigen dan ook met het valse 

vreemde. 

  

Zij zijn degenen in het boek Spreuken die de vreemde vrouw volgen, en zo vreemde kinderen 

krijgen. Zij zijn zichzelf niet meer, zij hebben zichzelf verloren als zombies. Zo hebben zij 

een geimplanteerd vals zelf, een valse identiteit, en zijn soldaten in het homofobische leger. 

Vaak hebben zij een verschrikkelijk vuile mond. 

  

Zij strijden tegen het ware zelf. Ze willen niet dat mensen tot hun ware zelf komen, want dan 

verliezen zij hun macht en controle over hen. Zij willen voor jou bepalen wat jezelf bent. Dit 

zien we ook heel sterk in de medische wereld. Zij willen alles beslissen voor iemand anders. 

De gnosis wordt achtergehouden. 

  

We zitten in een homofobische cocon die ons niet tot onszelf wil laten komen. De 

homofobische geest veroudert mensen daardoor, en maakt vrouwen zwakker en mannen 

sterker, om ze in een leugenachtige realiteit te laten leven. De homofobische, zelf-hatende 

geest leeft in vals licht. Deze geest haat de duisternis, want in de duisternis ligt het ware zelf 

opgeborgen. Deze geest is een clown. Door valse lichten is deze geest een wachter van de 

duisternis. Deze geest wil niet dat mensen tot de duisternis komen. Daarom heeft hij het 

christendom laten geloven dat duisternis slecht is, en licht goed is, ook om zo de duistere, 

donkere Grote Moeder te bespotten. De Moeder is gedemoniseerd. Deze geest wil stoer doen, 

en een stoere vader neerzetten om te volgen, in het licht, om alle aandacht te krijgen. Dit vindt 

deze geest mannelijk, en de definitie van mannelijkheid, omdat zo de ware mannelijkheid 

verborgen blijft. Het vrouwelijke wordt door deze geest voornamelijk als zwak geprojecteerd. 

Het zijn clowns. En dat terwijl de bijbel zelf laat zien dat mannelijke suprematie in kracht een 

vloek is, en geen zegen. Het was een gevolg van de zondeval, en de zonde moest overwonnen 

worden, en de vloek verbroken. Dit werd allemaal ondergesneeuwd door een heel arsenaal vol 

homofobische en mannelijke suprematie vertalingen in de bijbel, valse vertalingen, om zo het 

ware zelf verborgen te houden. 

  

Wij moeten loskomen van kracht-zelven, deze leugenachtige verschijnselen. Wij kunnen niet 

zomaar tot het vrouwelijke komen. Wij moeten het valse zelf verliezen, en komen tot het ware 

zelf, de “homos”, de krn, om zo het zelf intiem te leren kennen. Zo wordt het zelf verder 

geschapen door de moederschoot. Ook de Grote Moeder kwam niet zomaar tot de man. Neen. 

De Grote Moeder kwam eerst tot Haarzelf. Metaforisch wordt dit in de Moeder Bijbel 

beschreven als twee vrouwen samen, en die ook vruchtbaarheid dragen, als de Dubbele 

Moeder. Pas na een lang 'lesbisch' proces van zelf-intimiteit werd de man geschapen. 

  

De man kwam voort uit een combinatie van vele vrouwen, uit een vrouwelijk orgie. Dit is 

allemaal beeldspraak. De vrouw moet leren haar goddelijke sexualiteit te vinden in haarzelf, 



wat niets anders is dan zelf-sexualiteit. Dit is geen plompe, aardse pornografie, maar in diepte 

een heel esoterisch iets, als een scheppingskracht, en het is een oorlog. Je kunt alleen tot jezelf 

komen door de oorlog. De goddelijke sexualiteit van de vrouw is de jacht. Zij strijd tegen de 

valse man, de homofoob, die Haar van Haarzelf heeft afgesneden. Homofobie is vrouwen-

mishandeling. Er is geen hoop in de sexualiteit die de stad heeft voorgeschilderd. De ware 

sexualiteit is de oorlog. Na de profeten komen de strijders, de jagers. Zo vind je dus je eigen 

kind terug, je zelf-kind. Er is geen hoop voor homofobische mannen die in de stad op 

vrouwenjacht gaan, om de vrouw te vernederen en tot zijn slaaf te maken. Dit is allemaal 

illusie. Zij bespotten het kind en het kinderlijke. Iedereen moet weer kind worden. 

Homofobische mannen kunnen geen kind worden. Zij vrezen het kind, want het kind laat hen 

de waarheid zien. Alleen door de “homos”, het zelf, komen wij tot de “heteros”, het andere, 

het vreemde, als de weg terug tot de Moeder. 

  

Kom tot jezelf, en word een kind, en kom dan tot de Moeder. Er is geen andere weg. Dit is 

een oorlog en een jacht. Wij moeten de geest van homofobie, van zelf-fobie, verslaan. Die 

zelf-fobie was in ons geplaatst door de vijand. 

  

De homofobische geest is een levensgenieter. Hij houdt van lekker eten. Hij stort zich in van 

alles. Hij heeft geen fobieen, alleen een zelf-fobie, een homofobie. Hij wil niet onder ogen 

komen wie of wat hij is. Hij doet zich anders voor dan hij is. Hij pretendeert, hij draagt een 

masker, en het interesseert hem niks. Altijd praat hij over de vrouwtjes, op een hele vuile 

manier. Vrouwen zijn zijn slaven, en die moeten hem aanbidden. Hij doet er alles voor om 

sterker te lijken dan de vrouwtjes. Dit vindt hij mannelijk, want hij haat ware mannelijkheid. 

Hij weet het altijd beter. Hij heeft altijd het grootste woord. Hij is een homofoob. Hij is er 

trots op dat hij een hetero is. Dat vindt hij niet vies. Iedereen moet weten dat hij een hetero is. 

Dit is waar hij altijd mee bezig is. 

  

Zo blaast hij zich op met leugens, altijd met de borst extreem vooruit. Hij kijkt neer op 

anderen die niet zo zijn als hem. Hij is een homofoob, een zelf-foob. Hij houdt ervan anderen 

kwaad te maken. Daar geniet hij van. Zo staat hij dan altijd te protsen met zijn valse zelf, om 

dan de aandacht te richten op de vrouwtjes. Hij handelt in vrouwen. Hij is een pooier. Hij doet 

alsof hij alle vrouwen bezit, en dat alle vrouwen hem liefhebben en aanbidden. Het druipt van 

hem af. Hij weet alles beter, en weet hoe de dingen in elkaar zitten, en hoe de natuur werkt. 

Maar hij heeft een groot geheim. 

  

Ook weet hij precies hoe mensen zich moeten kleden. Hij weet het verschil tussen man en 

vrouw helemaal uit te buiten. Hij is een zakenman. Hij is een homofoob, iemand die zichzelf 

niet kent. Het is iemand die in een fantasie-wereld leeft, in een valse realiteit. Alle anderen 

moeten zijn droom waarmaken. Zij zijn de slaven van zijn droom. Hij praat boers, alsof hij 

iets in zijn mond heeft. Het is een boer, geen jager of strijder. Hij weet zich geen raad met zijn 

sexualiteit, met intimiteit. Hij weet niet wat dat is. Voor hem is alles simpel en plat. Hij heeft 



geen contact met zichzelf. Hij is een homofoob. En zo bereikt hij het vrouwelijke ook nooit. 

Er is namelijk geen “heteros” zonder de “homos”. Het is een tragisch standbeeld. 

  

Hij waant zichzelf de koning. Maar het is een clown. Hij is een homofoob. Hij praat over 

vieze dingen, onderbroeken-lol, omdat hij geen tijd heeft voor de ware gnosis. Hij wil alles 

makkelijk, dat de gebraden kippetjes hem zo in de mond vliegen. Respect voor dieren heeft 

hij niet. Alleen de roofdieren heeft hij respect voor, maar vee is vee. Dat moet gegeten 

worden. Hij is een homofoob. Hij is een lafaard. Hij gaat met de stroom mee. Geen zin om er 

tegenin te zwemmen, geen tijd. 

  

Scheldwoorden worden eruit geflapt, de één na de ander, alsof het niks kost, want hij heeft 

niet geleerd te communiceren. Hij is een homofoob. Hij heeft de bijbel in zijn hand, want de 

bijbel doet al het praatwerk voor hem. Dat is alles wat hij kan uitkramen. Hij is een 

homofoob. Hij weet niet dat de bijbel niet westers is. Hij praat in een westerse taal, en dat is 

het enige voor hem. Hij is een homofoob. 

  

Alles is dichtgegroeid in hem. Hij is een homofoob. Een vertaling is voor hem belangrijker 

dan het origineel, want zo kan hij alles naar zijn hand zetten. Hij is een homofoob. Hij is lui, 

niet elegant. Hij is een homofoob. Hij is oppervlakkig, niet diep. Hij is een homofoob. Hij 

maakt drama om de gnosis te verbergen. Hij is een homofoob. De bijbel is het roddelblad 

waaruit hij leeft. Hij kent het Woord van de Moeder niet. Hij is een homofoob. 

  

Het is een monster met een heleboel hoofden. Hij heeft zijn eigen democratie gemaakt. De 

democratie-machine, waarin afgehakte hoofden hangen die bazelen. Hij is een homofoob. 

  

“Waarom ben je een homofoob ? Je kunt niet eens je eigen brood klaarmaken. Dat moeten 

anderen voor je doen. Je zit in een rolstoel, en wordt overal naartoe gereden. Je bent 

verouderd en dement. Je denkt dat je hier de baas bent. Allemaal illusies. Een leprechaun in 

een rolstoel. Noemen ze jou niet de treiter-kabouter ? Je werkt samen met een heks. Waarom 

ben je een homofoob ? Dit is je laatste liedje. Jouw grammofoon-plaat zullen we nu door 

midden scheuren, en je grammofoon-speler zullen we ook kapot slaan. Goedendag.” 

  

De leprechaun is in zijn hemdje gezet. Draai je eens om voor de inspectie. Een injectie in je 

bil. Jouw drama en hoererij is nu verleden tij. 

  



De leprechaun is in zijn hemdje gezet. Draai je nog eens om. Nu een injectie in je andere bil. 

Je bent gecastreerd. Je vieze praatjes zijn nu voorbij. 

  

Langzaam loop ik de dokters-kamer uit, de leprechaun achter me latende. Ik hoor een 

schreeuw, een gil. Een moeder roept : 'Mijn kindje is vermoord !' Ik draai me om, maar zie 

niets meer. Alleen maar rook. Ik loop door, iets sneller, ga door een andere deur, en kom dan 

buiten, in de frisse lucht. Ik zie mezelf rennen, en tegelijkertijd het gebouw ontploffen. Ik trek 

mijn malcolm-pistool. Ik zie alles vertragen om me heen, en dan wegspoelen. Dan zie ik 

kleine mannetjes wegspoelen als door een gootsteen-putje. De homofoob zit op een hoge 

troon, bijna als van steen. De homofoob is een standbeeld, zittende, met een fluit. Hij speelt 

niet op de fluit. Hij zit daar als bevroren en het is behoorlijk koud. Het sneeuwt hier in deze 

zaal. Het vriest hier, en er verschijnen ijspegels bij de troon. Snel is de troon in een ijsblok. 

Wie kan de homofoob nu nog ontdooien ? Ik maak wat foto's ervan, en loop de zaal uit. 

Buitengekomen willen mensen de foto's van mij kopen, maar ik stap in een zwarte auto en 

vertrek. De foto's zijn van mij. Zij zijn door mijn ware zelf gemaakt. 

  

Even later stap ik uit de zwarte auto en ga een villa binnen. Een oude vrouw wenkt mij. Zij 

leidt mij tot een zaal vol spinnenwebben. Alles is onder de spinnenwebben, ook de diner-tafel. 

'Ben je klaar voor het avondeten ?' vraagt de vrouw. 

  

'Dacht het niet,' zei ik. Ik wilde me omdraaien, maar ze greep me vast. 'Jij moet van het 

avondeten eten,' sprak ze. 

  

'Waarom ?' vroeg ik. 'Heb je weleens goed naar het avondeten gekeken. Het is onder de 

spinnenwebben.' 

  

'Niks mee te maken,' zei ze. 'Je gaat nu eten.' 

  

'Mens, je bent niet goed wijs,' zei ik, en duwde haar weg. Ik probeerde de zaal uit te lopen, 

maar de muren schoven ver van me vandaan. De deur was nu zo ver weg, en alles begon in 

het niets te verdwijnen, en alles begon leeg te worden. 

  

'Jezelf,' sprak een stem. 'Verlies je oude zelf, en kom tot het ware zelf.' 

  



Een elvengestalte stond voor me, als een mengeling tusen een man en een vrouw, als een 

hermafrodiet, in een prachtige jurk, maar ze was meer vrouwelijk dan mannelijk. 'Ik weet 

waarvoor je gekomen bent,' sprak de elvengestalte. 'Wij zijn de karsuiken. Het geheim van de 

karsuiken is met je.' 

  

Plotseling bevond ik me op straat in de sneeuw. Ik wreef de sneeuw in mijn gezicht. Toen 

wreef ik de sneeuw in mijn haar. De sneeuw was blauw. De sterrenhemel was vol met blauwe 

sterren. Ze hadden me gevonden. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 7. Het Geheim van Koran 13-15 

 

  

 

  

Johannes 13 

23 Nu zat op de schoot van Jezus één van zijn discipelen, één die Jezus liefhad en begeerde 

(rhm). (Oud Aramees, de taal van Jezus, de originele grondtekst) 

De schoot van Jezus is in het Aramees ook de moederschoot. In het Oude Aramees 

representeerde Jezus de moederschoot, en dit was heel metaforisch. 

We gaan nu de sleutels van de Koran gebruiken om de kooien van de bijbel te openen, en de 

sleutels van de bijbel om de kooien van de Koran te openen. 

Het paradijselijke teken na de zondvloed was een boog van de goddelijke donder in het 

Aramees. Dit teken was het teken van goddelijke verlamming en slaap, dat wees op het 

paradijselijke lichaam, op de goddelijke vruchtbaarheid. Dit was de Qeshet, QST. In de Koran 

is er ook een hoofdstuk van de donder, Koran 13, Ar-Rad. 

:2 – Allah is Zij die de hemelen verhief zonder enige zichtbare pilaren, en Zij is gevestigd op 

de Troon van Macht, en Zij maakte de zon en de maan dienstbaar aan jullie. Elk doorloopt een 

toegewezen termijn. Zij regelt de zaak en maakt de boodschap duidelijk opdat jullie zeker 

zullen zijn van de ontmoeting met jullie Heerin. 



Dit is de vervulling van de droom van Jozef, dat de zon en maan voor hem zouden buigen. De 

zon, het goud, is het rode, gouden paard, het tweede zegel, en de maan is het zilveren, witte 

paard, het eerste zegel. 

:17 – Zij zendt water van de hemel neder, zodat stromen overeenkomstig hun afmeting 

vloeien en de vloed zwellend schuim draagt. En van hetgeen zij, de mensen, in het vuur 

verhitten om sieraden en gereedschappen te vervaardigen komt een soortgelijk schuim. Zo 

licht Allah de waarheid en de valsheid toe. Wat nu het schuim betreft, het gaat als uitschot 

weg, maar wat betreft hetgeen de mensen tot nut strekt, dit blijft op aarde. Zo geeft Allah de 

gelijkenissen. 

Zo zullen alle situaties, alle herinneringen, in het vuur zijn tot sieraden, tot wapenen. 

In het Aramees is de goddelijke donder, Zij met de boog, degene die ook de zondvloed bracht. 

In het Hebreeuws is de boog voortgekomen vanuit valstrik, het strikken, wat de eigenlijke 

essentie van de donder is. Zij is de strikster. De goddelijke donder, Rimmon, komt van 'rum', 

hoog zijn, dronken zijn. De Rimmonim is ook een sieraad van de Torah-boekrol. 

Ar-Rad, of A-rad, ARD, ART, is het Aramese ARETA. Dit betekent in het Hebreeuws in de 

wortel tekst 'vrees, trillen van angst.' Areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de 

voorhangsels betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen angst, maar ook woede, jaloersheid 

en verdriet. 

 

  

Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van 

uithongering. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het reukofferaltaar, 

door het vee uit te hongeren. Ook is het reukofferaltaar in de grondtekst een omheining, een 

kooi, waarin de uithongering plaatsvindt. Het reukofferaltaar is een veefokker. 

 

  

Dit reukoffer is in de hebreeuwse grondtekst 'qt-areta'. 

 

  

Openbaring 8 

 

  

2 En ik zag de zeven amazones, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. 

3 En er kwam een andere amazone, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, 

en haar werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, 

op het gouden altaar voor de troon. 4 En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der 

heiligen, steeg uit de hand van de amazone voor Gods aangezicht op. 5 En de amazone nam 



het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op de aarde; en er 

kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. 

  

In het Hebreeuws is donder een beeld van oorlogsgejoel en overwinningsgejoel (qowl). Dit is 

waar ARETA voor staat, het dertiende boek van de Koran. 

  

In het Aramees is donder ook een beeld van straffen, klagen, tot klagen brengen, een massa 

(stam), boosmaken, wat allemaal eigenschappen zijn van ARETA. Het is een beeld van de 

aspecten van de tucht. Het boek van de Donder is dus het boek van de tuchtigende 

moederschoot, van ARETA, om tot geboorte te brengen en opvoeding, als de matriarchische 

pedagogiek. 

  

In haar naam worden wij opgeroepen tot de oorlog in de hemelse gewesten en in de 

onderwereld. In haar naam moeten wij jacht maken op de valse geesten en hen tot 

onderwerping brengen. 

  

3. En Zij is het, Die de aarde uitspreidde, er bergen op verhief en rivieren op vormde. En Zij 

maakte er elke vruchtensoort in twee geslachten op. Zij doet de nacht de dag bedekken. 

Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk, dat nadenkt. 

 

4. En er zijn op aarde aan elkaar grenzende streken en tuinen van wijnstokken, en korenvelden 

en dadelpalmen, met één wortel of met verschillende wortels, zij worden met hetzelfde water 

besproeid en toch doen Wij sommigen er van in fruit boven anderen uitmunten. Daarin zijn 

tekenen voor een volk, dat begrijpt. 

 

5. En indien gij u verwondert, dan is hun zeggen verwonderlijker: "Wanneer wij stof zijn 

geworden, zullen wij dan opnieuw worden geschapen?" Deze zijn het, die hun Heerin hebben 

verworpen, daarom zullen zij ketenen om hun hals hebben en de bewoners van het Vuur zijn; 

daarin zullen zij vertoeven. 

 

  

Areta, de aspecten van de tucht, heeft zowel de Bijbel en de Koran gemaakt als strikken. Dit 

zijn duistere raadselen die je de vernietiging inhelpen als je ze letterlijk neemt of verkeerd 

uitlegt. Alleen de Grote Moeder kan deze raadselen uitleggen, maar de Bijbel en de Koran 

zijn twee wachters opgesteld, zodat niet zomaar iemand bij de Moeder kan komen. 

Jezus is ook een valstrik opgezet. Het zijn ketenen : aghlalu, ijzeren ketenen, in het Arabisch, 

GHLL, transliteratie van Galilea, waar Jezus opgroeide. Galilea betekent cyclus, ring. 



In het paradijs in Genesis 3:1 komen we weer terug bij de RM, het teken van de goddelijke 

donder. 

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 

sluwst. 

Sluwst is RIM, RYM, RM in het Aramees. In het Hebreeuws betekent dit in de worteltekst : 

naaktheid. De slang is in de worteltekst een metafoor voor de opvoeding, de pedagogiek. Dit 

was dus een volk die het diepst in de natuur leefde, en het naaktst was. Zij waren het 

paradijselijke teken, het teken van na de zondvloed, het teken van Areta, het teken van de 

donder, van het oorlogsgejoel en het overwinningsgejoel. Het ware zelf is naakt, maar werd 

door het geprojecteerde, valse zelf aangekleed. 

 

  

Koran 14 – Abraham 

33. En Zij heeft ook de zon en de maan, die beiden hun werk voortdurend verrichten alsmede 

de nacht en de dag in uw dienst gesteld.  

 

  

Hier zien we dat wij zullen bezitten : 

de zon - het rode paard, het tweede zegel 

de maan – het witte paard, het eerste zegel 

de nacht – het zwarte (blauwe) paard, het derde zegel 

de dag – het vale (groene) paard, het vierde zegel 

 

  

Eminius, één van de zeven gnosisen voor de troon, rijdt op het zwarte paard, als een zwarte 

ruiter, als een vlam. Eminius is de gnosis van de ark en de troon, uitvoerig beschreven in het 

Eeuwig Evangelie. 

 

  

De Rots is het vijftiende boek van de Koran. De Rots staat voor Petrus, MITRA, oftewel de 

Heilige Tijdschijf en de buffeljacht. Ook is dit in het Arabisch het Rotsachtige Pad, als de weg 

tot verharding. Dit verharden gaat dus juist door de leegte en de honger. Materialisme en 

opgeblazenheid is een valse hardheid. 



 

  

96.Degenen die andere goden met Allah vereenzelvigen; maar zij zullen het weldra te 

weten komen. 

97.En Wij weten inderdaad dat jouw borst vernauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen. 

98.Maar verheerlijk uw Heerin met de lof die Haar toekomt en behoor tot degenen die 

zich ter aarde werpen. 

 

  

Hier zien we dat de borst van de man door de tucht vernauwd wordt, om zo niet sterker te zijn 

dan de Grote Moeder. De mannelijke borst wordt gepiercet, zodat het niet door spierkracht 

leeft maar door de goddelijke verlamming, de heilige honger, oftewel het mannelijke 

vruchtbare deel. Zo wordt de ware hardheid opgewekt. Dit gebeurt door de heilige vrees, die 

we ook in het paradijs tegenkomen, en waarvan de slang een beeld is. De slang is een 

metafoor van het geslachtsdeel. Wij moeten dus terugkomen tot het RIM, RM, RYM volk, het 

meest naakte volk van het paradijs, oftewel het ware zelf. Zij bewaren en bewaken de schat 

van de matriarchische pedagogiek. 

 

  

99. En dien jouw Heerin totdat wat zeker is (het ware zelf) tot jou komt. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

Hoofdstuk 8. Een Groot Teken : De Oorsprong van Jezus in Twee Vrouwen 

  

  

De jacht op de buffel-geest, is het afbreken van misleidende genade, om te komen tot eerlijk 

loon. Het vijftiende boek van de Koran, de Rots, of het Rotsachtige Pad, gaat hierover. De 

Rots staat voor Mitra en de buffeljacht. We zien in dit boek wat er benodigd is voor de 

buffeljacht. Dit boek gaat over de vernietiging van Cedam (Sodom) : 

  

73.Dus overviel de schreeuw hen bij zonsopgang. 

74.En Wij keerden de stad ondersteboven en Wij lieten een regen van harde stenen op 

hen neerdalen. 

75.Hierin zijn voorzeker tekenen voor hen die onderzoeken. 

76.En zij ligt aan een bestaande weg. 

77.Hierin is voorzeker een teken voor hen die gehoorzamen.  

  

De schreeuw is een beeld van het oorlogsgejoel, de donder, het paradijselijke teken na de 

zondvloed, de komst van Areta. Regen is in het Aramees MTR, Mitra, als de buffeljacht zelf, 

en dit gebeurt door harde stenen, als de hardheid die is gekomen door de heilige vrees en de 

heilige honger, vanuit de heilige verlamming. 

  

Ook spreekt het boek over dat de mens werd genomen en geschapen vanu 

it zwarte klei (Sanskrit : blauw). De mens werd genomen vanuit het zwarte paard, het derde 

zegel, vanuit de heilige honger. 

  

Wanneer het rode paard komt, het gouden paard in het Aramees, dan staat er dat Salomo 

gebracht wordt in het Aramees. Hier staat het rode paard dus voor. En Salomo staat voor de 

terugkeer van de Amazones, want hij werd de ketter-koning genoemd die tempels liet bouwen 

voor de godinnen van zijn vrouwen. Salomo is in dit opzicht dus een belangrijke koning, en 

dat is waar het tweede zegel dus over gaat. Dit is dus in het Aramees de komst van het goud. 

Daar is ook een boek aan gewijd in de Koran, namelijk Koran 43, genaamd : Goud, Zugruf. 

Hierin wordt gewezen op Mozes, die gezonden was. Mozes richtte de wet op, wat dus in dit 

gouden perspectief van het rode paard om de Amazone wet gaat. Dit zijn de dynamieken van 

de moederschoot, socio-technisch en pedago-technisch. Dit zien we dus ook terug in de vijfde 

bazuin, van de opening van de put van de afgrond voor de komst van 'hen met vrouwenhaar', 



de Amazones. Zij staan onder leiding van Abbadown, die in het boek Iyowb naakt voor de 

Opper-Amazone staat, om uitgezonden te worden om op Iyowb te jagen. Abbadown is de hel 

en de vernietiger. In het Aramees gaat dit over een vrouwenstam met veren, en veren in hun 

haar, dus als een indiaanse Amazone-stam, in Openbaring 9. De zon, het goud (het gouden 

paard) zou zwart worden als een haren zak, als veren in het Aramees. Dit zien we gebeuren in 

de vijfde bazuin. Abbadown is hun leider, en in het Aramees is zij de brenger van de 

zondvloed. Het rode paard zal dus zwart worden. Bloed en duisternis werken samen en 

wisselen elkaar af. Dat is een golfbeweging. Haar staat ook voor Golgotha, de scheiding van 

de Moeder, de verstoting van de zoon. Zo wordt de Moeder dan tot een meedogenloze 

Amazone om de man te zuiveren, zodat de man los komt van zijn demonen. Er is geen andere 

weg. Dit sluit dus aan op het Iyowb verhaal. Abbadown moest Iyowb lossnijden van de 

Moeder, om hem tot de wildernis van eenzaamheid te laten komen, als een verstotene. 

  

Dit is de grote duisternis van het zwarte paard. Iyowb werd overgeleverd aan de honger. Sarah 

is de maan in het Aramees, zilver, als het witte paard. Ook staat zij voor het zaad en de 

kooien. Zij is de brenger van geboorte. Zaad, bloed en duisternis werken samen in het proces 

van Abbadown, als het witte, rode en zwarte paard. Zij kunnen niet leven zonder elkaar. Dit 

zijn de seizoenen van Abbadown. 

  

Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat 

hij de hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er 

dat hij naar Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. Wurging betekent 

in de diepte getemd worden, initiatie (inwijding) en overgave. Iyowb verlangde naar de 

heilige halsketen, de heilige gebondenheid en de heilige slavernij tot God (Abbadown, 

Shadday). Hij wilde zijn leven verliezen hiervoor. Abbadown is ook de plaats van 

vernietiging. Job had een sterk doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek Iyowb 

zien we dat God als zodanig naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke 

vernietiger (6 : 4). Hij zou getemd worden door zijn adem, dus als hij zou afwijken van de 

wet, dan zou hij automatisch niet kunnen ademen, en dus sterven. En dit gaat dan om de 

heilige adem, de adem van het bloedgas, want de zuurstof-adem moest sterven. Dit is dus een 

hele diepe heilige gebondenheid die dus alle adem afkapt, zodra er gedachten binnenkomen 

die het hart van de wet willen weghalen. Zo sterft dan zo'n aanval, omdat de longen niet 

meewerken. 

  

Het boek Iyowb gaat over het vasten op adem. Dit is de overgang van zuurstof (de Heilige 

Geest) tot bloedgas (het bittere bloed van de vijand). Eliphaz betekent in de Hebreeuwse 

wortel : scheiden en onderscheiden. Hij was de eerste vriend van Iyowb aan het woord, in 

Iyowb 4. 

  

12 Een woord drong heimelijk tot mij door, en mijn oor ving het gefluister daarvan op 

13 tijdens overpeinzingen, na nachtgezichten, toen diepe slaap op de mensen gevallen was. 



14 Schrik en beving overvielen mij en deden al mijn beenderen verschrikken. 

15 Daar gleed een geest mij voorbij, deed het haar van mijn lichaam te berge rijzen. 

16 Hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond voor mijn 

ogen, en ik vernam een fluisterende stem. 

  

In vers 14 in het Aramees komt er een donderstorm over hem, oftewel het teken na de 

zondvloed, het teken van Noach. De ARETA Amazone kwam tot hem. In vers 15 grijpt zij 

hem om hem tot de markt te slepen als een slaaf. Verder wordt het beschreven als een 

kruisiging, een ophangen en een zeestorm die oprijst, metaforisch als het oprijzen van het 

geslachtsdeel in het Aramees, wat dus allemaal wijst op het teken van Noach. Dit gaat dus om 

ademnood. De donder begon toen te spreken in het Aramees in vers 16, en hij gehoorzaamde. 

  

De tweede vriend van Iyowb is Bildad, wat de verwarrer betekent, en dat deed hij ook. Hij 

probeerde Iyowb te verwarren door heel dubbel te spreken. Ook zit er een hele 

beschuldigende toon in. 

  

13 Zo gaat het allen die God vergeten, en vergaat de verwachting van de goddeloze. 

14 Zijn betrouwen is een herfstdraad, zijn toeverlaat een spinneweb. 

15 Hij steunt op zijn huis, maar dit blijft niet staan; hij grijpt zich eraan vast, maar het houdt 

geen stand. 

16 Saprijk staat hij in de volle zon, en zijn ranken spreiden zich uit over zijn hof. 

17 Zijn wortels slingeren zich over steenhopen, hij boort zich tussen de stenen door. 

18 Doch als men hem uitrukt uit zijn plaats, dan verloochent deze hem: Nooit heb ik u gezien! 

19 Zie, dat is de vreugde van zijn levensweg, en uit de grond spruiten anderen voort. 

20 Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. 

  

In het Hebreeuws staat er in vers 16 dat hij groen is, waarmee Iyowb wordt bedoeld. Bildad 

praat over hem met gemengde gevoelens en met verwarring. Iyowb wordt hier afgeschilderd 

als het groene paard, het vale paard van het vierde zegel. Toch laat Bildad hem ook zien dat 

hij zal overwinnen. In het Grieks is het ook het gele paard. Dit paard zal overwinnen. Dit is 

waartoe de Amazones de mens kastijden en opvoeden : om te overwinnen, en dat gaat juist 

door de verstoting heen, door het zwarte paard, door de honger. Iyowb wordt voorbereid om 

het gele paard te berijden, als een overwinning over zichzelf. 



  

De derde vriend is Zophar, wat cyclus betekent. 

  

Iyowb 11 

  

12 Als een verstandeloos mens tot inzicht gebracht kan worden, kan het veulen van een wilde 

ezel als mens geboren worden. 

  

Veulen is in het Hebreeuws 'ayir', wat in de wortels 'naakt opvoeden' betekent, 'naakt zijn', 

'naakt worden', en 'ontwaken', wat ook dezelfde betekenis heeft als openbaring. Alle sluiers, 

alle klederen en bedekkingen, voorhangsels, worden dan afgedaan. Dit is ook de betekenis 

van de slang in het paradijs, de naaktste van alle schepselen in de grondtekst. 

  

In het paradijs in Genesis 3:1 komen we weer terug bij de RM, het teken van de goddelijke 

donder. 

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 

sluwst. 

Sluwst is RIM, RYM, RM in het Aramees. In het Hebreeuws betekent dit in de worteltekst : 

naaktheid. De slang is in de worteltekst een metafoor voor de opvoeding, de pedagogiek. Dit 

was dus een volk die het diepst in de natuur leefde, en het naaktst was. Zij waren het 

paradijselijke teken, het teken van na de zondvloed, het teken van Areta, het teken van de 

donder, van het oorlogsgejoel en het overwinningsgejoel. Het ware zelf is naakt, maar werd 

door het geprojecteerde, valse zelf aangekleed. 

Wij moeten dus deelworden aan RM. Dit is dus niet letterlijk een slang, maar metaforisch 

staat dit voor 'de binders en de gebondenen'. Dit is wat de komst van het gele paard in de 

diepte inhoudt. 

  

In de grondtekst is regen, MITRA, verbonden aan groen, en dus ook aan geel (Grieks). 

MITRA staat voor de buffeljacht. In de grondtekst komt Iyowb voort bedekt met het bloed 

van de buffel. Het gele komt voort uit het bloed van de buffel, als vrucht van de bizonjacht. 

De voorhangsels van genade zijn verscheurd, zodat het naakte loon zichtbaar wordt. 

  

Koran 23 



  

50.En Wij bestemden (maakten) “de zoon van Maria EN zijn moeder” tot een teken en 

schonken hun toevlucht op een hoog plateau met groene weiden en bronnen. 

  

De zoon van Maria 'en' zijn moeder = ib'na maryama wa-ummahu 

  

ib'na = zoon 

maryama/ maryam = Maria 

umma = moeder 

wa-ummahu = en zijn moeder 

  

Er worden hier dus twee personen genoemd : Maria en Ummahu, zijn moeder. Ummahu gaf 

dus de uiteindelijke geboorte, maar had een lesbische verhouding met Maria, waardoor Jezus, 

IYSH, de vechtslaaf, werd geschapen. UMMU is het Arabische woord voor fundament, wat 

nauw verbonden is aan de moeder.  

  

Koran 13 

  

39.Allah doet te niet wat Zij wil en bevestigt wat Zij wil en bij Haar is de oorsprong, 

basis, Moeder, van het Boek. 

  

UMMU is de basis, en de moeder, en l-kitabi is het boek. De Koran is dus in eigen woorden 

het boek van de Moeder. Jezus was dus als een teken gemaakt om te laten zien dat de mens 

oorspronkelijk uit twee vrouwen voortkwam. 

  

Dit is ook wat het witte, zilveren paard van de maan, het paard van SAHRA, betekent : de 

dubbele moederschoot waaruit de mensheid voortkwam, waarvan Jezus in de Koran het teken 

is. Het rode, gouden paard, het paard van Salomo, SLM, oftewel het paard van de iSLaM, is 

in de diepte het bloedgas, de nieuwe adem, de nieuwe wind. 

  

Koran 21 



  

81. En Wij maakten de geweldige wind aan Salomo onderdanig. Deze blies om zijnentwille in 

de richting van het land dat Wij hadden gezegend. En Wij bezitten kennis van alle dingen. 

 

82. En Wij maakten onder de duivels, die voor hem doken en daarnaast andere arbeid 

verrichtten en Wij waren het die over hen waakten. 

  

  

In de Orionse mythologie komen we ook het verhaal van de ruiters tegen, maar dan net even 

iets anders. Eerst komt het witte paard, maar die wordt even later opgevolgd door het zwarte 

paard, en daarna komt het rode paard. Terwijl dit in de aardse bijbel wit-rood-zwart is. Dus 

even een andere volgorde. 

  

Ook in de Bijbel komt de mens voort uit lesbische vrouwen. God is in de grondtekst zowel 

vrouwelijk als meervoud. Meerdere vrouwen dus. En goddelijke liefde wordt metaforisch 

vergeleken met sexualiteit. 

  

De mens komt dus voort uit het witte paard, om zo tot honger, vasten, te komen, het zwarte 

paard, wat ook het adem-vasten inhoudt, oftewel het leren ademen, om zo te komen tot het 

rode paard, het bloedgas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 9. Galaten 1 : 8 

  

De apocalypse van de Koran geeft een extra dimensie aan de apocalypse van de bijbel. 

  

Koran 54. 

  

1.    Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten. 

  

De Maan, de Sahra in het Aramees, het witte, zilveren paard, zal gesplitst worden, want in de 

Aramese teksten van Openbaring 19 over het witte paard zien we dat het Woord van God het 

witte paard berijdt. Het woord is de oorsprong in het Aramees, als de oorsprong van God, wat 

in het Arabisch de Moeder is. Zij en haar leger van Amazones, die ook op witte paarden 

rijden, zijn gekleed in wit, maar in het Aramees hebben deze vrouwen geslachtsgemeenschap 

met vrouwen, oftewel dit is lesbische schepping (LBS in het Aramees : kleden, intimiteit met 

een vrouw). 

  

De Maan splitst dus om de dubbele moederschoot te laten zien. Dit is het diepere geheim van 

het witte paard. Ook het boek van de splitsing van de Maan, Koran 54, is het Boek van de 

Maan, Al-Qamar. 

  

Het kleed van de Moeder, het Woord, de Oorsprong van God, is besmeurd met bloed, als een 

teken dat het witte paard rood zal worden. De lesbische schepping zal het bloedgas 

voortbrengen, de nieuwe adem. 

  

11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Zij, die daarop zat, wordt genoemd 

Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En haar ogen 

waren een vuurvlam en op haar hoofd waren vele kronen en Zij droeg een geschreven naam, 

die niemand weet dan Zijzelf. 



  

In het Aramees is getrouw 'mhymn', wat 'cariyc' is in het Hebreeuws, een woord voor 

homosexueel, in dit geval dus lesbisch, de scheppende, vruchtbare liefde tussen vrouwen. 

Volgens de Koran kwam Jezus dus voort vanuit twee moeders, wat dus een stap verder is dan 

wat de bijbel zegt over de geboorte uit een moeder zonder dat er een man aan te pas kwam. 

Dit is het geheim van het witte paard, opgeslagen in de grondteksten. 

  

Jezus staat dus voor de IYSH, de vechtslaaf, die na de geboorte dus geleerd wordt te hongeren 

en te vasten, wat zijn hoogtepunt krijgt in het zwarte paard, de verstoting. De IYSH wordt dus 

verstoten door de Amazones, waarna hij doelloos rondzwerft, zoals IYOWB. Die zwerftocht 

wordt beschreven door de Koran, wat gaat over de moederloze. Del-Allah, Bilha, de Grote 

Moeder van de Koran, heeft namelijk geen kinderen, daarom wordt Zij ook wel de Grote 

Amazone genoemd. 

  

In dit proces sterft de zuurstof af, en neemt het bloedgas over als de nieuwe adem, in de vorm 

van de komst van het rode paard, het derde paard in de Orionse mythologie. 

  

Koran 45 – Het Knielen 

  

5.    In het draaien van de wind, zijn eveneens tekenen voor een volk, dat zijn verstand 

gebruikt. 

Het bloedgas is de nieuwe wind. Dit is dus de tijdschijf, de wind en adem van de wildernis en 

de jacht, die leidt. Wij moeten bidden om de uitstorting van het bloedgas in plaats van de 

heilige Geest. Wij moeten ons daar vurig naar uitstrekken. Het bloedgas is heel erg grafisch 

en brengt profetie en onderscheiding als een loon-systeem. Dit tegenovergesteld aan de 

Heilige Geest, de valse adem en valse wind, die dit deed op basis van genade. In de diepere 

gnosis kunnen we het woordje Heilige Geest dus vervangen door het bloedgas. 

  

6. Dit zijn de tekenen van Del-Allah-Bilha, die wij naar waarheid aan u voordragen. 

11. Dit is de leiding, de leidraad. En voor degenen die de tekenen van hun Heerin verwerpen, 

is de kwelling van een pijnlijke straf van een kwalijke soort gereed. 

  

We zagen dus het teken van de lesbische schepping, en het teken van het bloedgas als de 

tijdschijf en als leidraad, die tot een oordeel wordt over hen die het verwerpen. 

  



Galaten 1 

  

8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend 

van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!  

  

Deze tekst wordt vaak in de christelijke secte gebruikt om mensen vast te houden in de secte, 

door bangmakerij met misvertaalde verzen. Wat staat er werkelijk in het oorspronkelijke 

Aramees ? Als een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigt, dan komt u zo de 

wildernis binnen, dan wordt u tot een wilde. Dit is dus juist de bedoeling. Wij moeten de stad 

verlaten. Dit ander evangelie is slechts een dieper evangelie, en dat zit verborgen in de Koran. 

Dit woord voor wildernis is HRM, HREM, HARMA, also H-RM, RM, verbonden aan het 

teken van het paradijs, het teken van de donder van na de zondvloed. Dan kunnen wij dus 

daadwerkelijk tot ARETA komen, de tenten en de voorhangsels van de Amazones. De 

demoon van mannelijke superioriteit, de vader-demoon, had dus de valse, selectieve vertaling 

van Galaten 1:8 opgesteld, zodat mensen opgesloten zouden blijven in de stad, allemaal voor 

geld. De RM staat voor de wildernis dieper in het paradijs, waar alles naakt is. 

  

Sluwst is RIM, RYM, RM in het Aramees. In het Hebreeuws betekent dit in de worteltekst : 

naaktheid. De slang is in de worteltekst een metafoor voor de opvoeding, de pedagogiek. Dit 

was dus een volk die het diepst in de natuur leefde, en het naaktst was. Zij waren het 

paradijselijke teken, het teken van na de zondvloed, het teken van Areta, het teken van de 

donder, van het oorlogsgejoel en het overwinningsgejoel. Het ware zelf is naakt, maar werd 

door het geprojecteerde, valse zelf aangekleed. Wij komen dus tot deze diepere wildernis door 

het andere evangelie, het diepere evangelie. Galaten 1:8 laat dus in het Aramees deze brug 

zien. 

 

  

Koran 15 – De Rots (de tijdschijf, het bloedgas) 

 

  

96.Degenen die andere goden met Allah vereenzelvigen; maar zij zullen het weldra te 

weten komen. 

97.En Wij weten inderdaad dat jouw borst vernauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen. 

98.Maar verheerlijk uw Heerin met de lof die Haar toekomt en behoor tot degenen die 

zich ter aarde werpen. 

 

  



Hier zien we dat de borst van de man door de tucht vernauwd wordt, om zo niet sterker te zijn 

dan de Grote Amazone. De mannelijke borst wordt gepiercet, zodat het niet door spierkracht 

leeft maar door de goddelijke verlamming, de heilige honger, oftewel het mannelijke 

vruchtbare deel. Zo wordt de ware hardheid opgewekt. Dit gebeurt door de heilige vrees, die 

we ook in het paradijs tegenkomen, en waarvan de slang een beeld is. De slang is een 

metafoor van het geslachtsdeel. Wij moeten dus terugkomen tot het RIM, RM, RYM volk, het 

meest naakte volk van het paradijs, oftewel het ware zelf. Zij bewaren en bewaken de schat 

van de Amazone pedagogiek. 

 

  

De slang is een metafoor van : 

 

  

– naaktheid 

·        het geslachtsdeel 

·        het piercen 

·        de halsketen, de heilige wurging, het bloedgas 

·        de boog 

·        de donder 

·        het paradijselijke teken 

·        het teken na de zondvloed 

 

  

Door het andere evangelie komen we hier dus, oftewel door een andere jacht. 

 

  

Openbaring 16 

 

  

17 En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van 

de troon, zeggende: Het is geschied. 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert 

een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. 19 En de grote stad viel in 



drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God 

in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te 

geven. 20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. 21 En grote 

hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden 

God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

Hier wordt de lucht tot bloedgas, door de zevende schaal, waardoor weer het teken van de 

donder verschijnt. De lucht is in het Aramees AR. AR is de hoofdstad en grootste stad van 

GOR wiens bouw de Goreaanse jaartelling deed starten, als de Goreaanse Jezus Christus dus. 

De nieuwe lucht is dus bloedgas, waardoor wij geleid moeten worden, als door de heilige 

tijdschijf die het is. Door deze schaal wordt de stad vernietigd en is er een weg terug tot de 

wildernis, door de heilige verharding (stenen), oftewel door de heilige eeuwige vrees en de 

heilige eeuwige honger die deze hardheid bewerkstelligt. Ook moeten wij komen tot de 

eeuwige hardheid. 

 

  

 

  

  

  

  

Hoofdstuk 10. De Jacht op de Zwarte Kippen 

  

De gevallen, aardse spieren werken door genade, niet door loon. Het is een cheater-

programma. De oplossing ligt in het vale paard, het vierde paard van de apocalypse, het 

groene paard, het aanbreken van de dag in de nacht, metaforisch voor het nachtzicht. Dit is 

ook het gele paard in de grondtekst, het paard van overwinning. 

  

Koran 89 – De Dageraad 

  

19.En jullie verteren het erfgoed, verteren alles. 

20.  En jullie hebben rijkdom lief, met buitensporige liefde. 

  

Spieren werken door erfenissen. De geest van erfenissen moet verslagen worden. Zij werken 

niet door loon, zij hebben het niet eerlijk verdient. 



  

Jezus, en de draak staande op het zand, zijn metaforen van het paradijselijke geslachtsdeel 

waarvan de mens was gemaakt, in plaats van spieren. De kruisiging en de opstanding is een 

metafoor van de goddelijke verlamming waarin de verharding plaats vindt, dus ook van het 

geslachtsdeel. Dit is waar ook het gele paard voor staat. In het Aramees is de ruiter van het 

gele paard verlamd. Ook Iyowb wordt in de esoterie weleens beschreven als de ruiter op het 

vierde, gele paard. In het Aramees wordt hen de overwinning gegeven. 

  

In het Latijn : 

  

Iyowb 21 : 33 – De volgers van de draak/ de slang gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, 

de rivier van klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun 

volgelingen mee naartoe nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee (YAM, 

klagen) staat in de apocalypse. 

  

Het gele paard komt dus voort vanuit de klaagrivier. 

  

Iyowb 30 : 29 – Iyowb was de broeder van draken geworden.  

  

Openbaring 12 

  

17 En 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; 

18 en hij bleef staan op het zand der zee. 

  

Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' betekent, als een metafoor 

van hardheid en van het hard worden van het geslachtsdeel (door honger en vrees, door het 

geklaag van de Amazones). De draak, de bewaker van de URIM, stond op het zand van de 

Cocytus, de klaagrivier. Het geklaag van de Amazones is dus een scheppende kracht. 

  

Deuteronomium 33 

  



18 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw 

tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want 

zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten 

van het zand der zee.  

  

In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de 

hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de zogenaamde breker-steen, is de 

SHEBUW, de steen van ASER. Dit is het framewerk, de klaagsteen. 

  

De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de runderslacht, ook 

als een beeld van de zaadlozing. 

  

Klaagliederen 1 

  

: 10 – De YAD (mannelijk geslachtsorgaan) van de vijand is afgehakt, PARAS, door haar 

schoonheid, MACHMAD, door haar nakomelingen, door haar HEILIGDOM. Ze zag de 

vijand in haar heiligdom komen. MACHMAD, schoonheid, betekent ook genade, maar dit is 

dus een valstrik, lokaas. Genade is geen waarheid, maar een jachtmiddel. De Grote Amazone 

schiep genade als een strik voor de dwazen. Hierom heeft het christendom dus grote waarde : 

Het is het oordeel over hen die de gnosis hebben afgewezen. 

  

In die zin werden de spieren van runderen door de indianen gebruikt als spandraad van de 

boog. 

  

: 11 – MACHMAD, genade als jachtmiddel, valstrik, gebruikt door het hare, hen van Sion, 

van Iereus-Salem, om OKEL, vlees, te krijgen, prooi. Dit gebeurt in het zuchten en klagen, 

ANAKH, ANAQ. Het zuchten en klagen is ook een halssnoer. 

  

Voor de slagers is dit een fundamentele steen. 

  

  

Het witte paard – de dubbele moederschoot 



het zwarte paard – de heilige verstoting 

het rode paard – het heilige bloedgas 

het gele paard – het heilige zaad 

  

Koran 46 – De Zandheuvels 

  

12.En hiervóór was het Boek van Mozes een leiding, leidraad, en een barmhartigheid: 

en dit Boek, de Koran, is bevestigend in duidelijke taal, om de onrechtvaardigen te 

waarschuwen en als verblijdend nieuws voor de goeden. 

  

Het bloedgas is de leidraad, en dit is dus ook de heilige Wet. Dit is de tijdschijf, als een 

heilige gebondenheid. Wij moeten de heilige Wet dus ontvangen. 

  

In het Aramees is de stenen waarop de Wet geschreven staat de Tucht, de marteling. Hierdoor 

leren wij dus de Wet. 

  

Mozes ontving de Wet op de berg Sinai. Sinai betekent 'doornen' in de grondtekst, als een 

metafoor van piercings. Die piercings gaan door de piercings en/ of door de huid over de 

piercings, voornamelijk in het borst gebied en arm gebied. De ark betekent in de worteltekst : 

het plukken van een kip. De ark is de keba in het Aramees. In het Arabisch is de kaba het 

heiligste deel van de grote moskee in Mekka, waarin zich de zwarte steen bevindt, een steen 

die door Gabriel zou zijn gegeven aan Adam in het paradijs, en die eerst wit was, maar later 

zwart werd door de zondeval. Later zou de steen in de handen van Abraham gekomen zijn 

door Gabriel. 

  

De ark is in de Hebreeuwse worteltekst een slachtplaats van kippen, waar kippen geplukt 

worden. Hier is waar de mens dus zijn overmoed overwint. In het Grieks staat de kip ook voor 

het afweren, zij die de grenzen leggen. Zo maken de valse demonische kippen valse grenzen, 

en valse afscheidingen. De ark is dus het gebied van de kippenjacht, de kippenslacht. 

  

De kippenslacht is ook de slacht van geesten van ijdelheid, geesten die zich trots maken met 

leugens. In het Aramees zijn zij rovers van het geheugen, geheugen-dieven. Zij proberen de 

gnosis uit iemand weg te roven, en plunderen herinneringen. 

  



Hebreeen 3 :  

  

10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij 

met hun hart,  

en zij hebben mijn wegen niet gekend,  

  

11 zodat Ik gezworen heb in mijn ORGE-ORNIS, KIPPENSLACHT : Nooit zullen zij tot 

mijn rust ingaan!  

  

Grieks : dwalen = PLANEO, van PLANOS : vagebond, impersonator, imposter, fraude, 

bedrieger 

Dit is dus wat kippengeesten doen. 

  

Psalm 78 

  

31 daar verhief Gods ORGE-ORNIS, KIPPENSLACHT (Septuagint) zich tegen hen,  

richtte een slachting aan onder de GBE, zij die gebrek aan gnosis en profetie hebben. 

  

In het Hebreeuws is de orge-ornis 'aph', het paradijselijke hart, het halssnoer van ademnood, 

oftewel van het leven door bloedgas. Wij komen dus alleen tot de Wet, die zich in de ark 

bevindt, door de kippenjacht en slacht. 

  

Iyowb 14 

  

13 Och, of Gij mij in het dodenrijk wildet versteken,  

mij verbergen, totdat uw orge-ornis, kippenslacht, geweken was;  

dat Gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht. 

  



Hier zien we hoe Iyowb vraagt om een duidelijke overgang in de MOWED, tijdschijf, opdat 

hij weet wanneer de kippenslacht overvloeit in iets anders, in de Septuagint, het Griekse OT. 

In het Hebreeuws kan het ook betekenen : terugkomen, juist in de zin dat Iyowb op de 

kippenslacht, de APH in het Hebreeuws, wacht. 

  

Zacharia 7 

  

12 Zij waren wetteloos, hoorden niet naar de wet en de woorden, die de HEERE der 

heirscharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een 

grote kippenslacht, orge-ornis (septuagint) van den HEERE der heirscharen. 

  

Hier wordt 'wetteloosheid' ook als een kippengeest beschreven.  

  

Matteus 7 

  

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 

maar wie doet de wil mijns pater, vlees-opslagplaats, slachtplaats, slager, die in de hemelen is. 

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers 

der wetteloosheid. 

  

De werkers der wetteloosheid zijn dus kipgeesten. 

  

Wettelozen is in de wortel tekst : onrechtvaardigen van hart en leven, bedrieglijk, zij die ten 

onrechte anderen veroordelen door hun lage normen. Zij zijn degenen die gebruik maken van 

valse, frauduleuze bewijzen, zoals het gebruik van verkeerde vertalingen en vleselijke 

misinterpretaties van de bijbel en de koran. 

  

Wij moeten ons uitstrekken naar de orge-ornis halsketen, het halssnoer van de kippenslacht, 

oftewel de APH, het paradijselijke hart, de ademnood die leven door bloedgas brengt. Dit is 

een snoer binnen de DUKKA halsketen van de slachtplaats. 

  



Dit is het bereiken van de Wet door de ark, door de kippenjacht en slacht. 

  

Jesaja 59 

  

19 En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en vanwaar zij opgaat 

zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN 

voortgezweept. 

  

Ook hier komt in de Septuagint het woordje orge-ornis voor, die komt met de heilige adem, 

door bloedgas, wat de OT Heilige Geest in de diepte van de grondtekst is. 

  

Sirach 16 

  

6 Onder de zondaars werd het vuur van de Heer ontstoken,  

onder het ongehoorzame volk ontbrandde de orge-ornis, kippenslacht van de Heer.  

7 Hij vergaf de giganten, reuzen, uit de voortijd niet,  

die zich, machtig als ze waren, van hem hadden afgewend. 

  

Hier zien we dat de reuzen van de voortijd uit Genesis 6, de nephilim, kippengeesten zijn. 

  

Als we tot de stam Benjamin zijn gekomen, zijn geinitieerd in Tamiym, slavernij, dan zullen 

we merken dat er nog steeds veel drangen in ons zijn die tegen die slavernij ingaan. Dit zijn 

vaak kipgeesten, de geesten van overmoed. Wij moeten de jacht aangaan op de kippen van 

overmoed, om zo tot de leegte te komen. Dit gebeurd door de piercings. Scorpio staat voor de 

leegte, voor de paradijselijke afgrond, de piercings, de speer. Scorpio staat voor de 

kippenjacht. 

  

urim – NAPHTALIY – tamiym – scorpio 

  



Dus om in de leegte te komen en te blijven is de kippenjacht noodzakelijk. 

  

Naphtaliy is bewapend met valstrikken, Aries, voor de jacht. Hij is bewapend met lasso's en 

touwen om te vangen en te binden. Zijn wapens hebben punten en haken, om te steken, te 

piercen, Scorpio, wat ook tegelijkertijd op de kippenjacht duidt, om dieper in de leegte te 

komen. 

  

Zo komt ook Naphtaliy van Aquarius tot Cancer, Krab, Gad, van zaad tot bloed. 

  

Dan, eDeN, plunderde de stam Issaschar, die voor de paradijselijke leegtes staat, en voor het 

piercen. Dit is het Scorpio teken, de kippenjacht.  

  

Door de kippenjacht komen we dus tot de Wet, door de ark tot de Wet. Dit is het bloedgas. 

Wet is in het Aramees : sieraden. Wij hebben dus deze voetringen en piercings nodig, zoals 

dat ook in de grondteksten beschreven staat. 

  

Exodus 25 

  

15 De draagstokken zullen in/ als de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit verwijderd 

worden. 

  

De ringen van de ark zijn dus in de grondtekst de ringen van de kippenslacht. Deze ringen zijn 

sieraden in de Hebreeuwse grondtekst die rank en autoriteit aanduiden. In de worteltekst gaat 

het ook over piercings. 'Draagstokken' zijn in het Hebreeuws delen van het lichaam die 

afgekapt zijn, in dit geval dus van de kip. Ook betekent het 'afgezonderd'. Het gaat hier dus 

om botten, vlees of spieren van de kip (en daaraan vastgebonden veren) die als ringen dienen. 

Deze mogen dus alleen maar voortkomen vanuit de kippenslacht, en zijn daaraan verbonden, 

dus vanuit slachtsloon, niet vanuit genade. Ook is dit dus alleen voor de afgezonderden. 

  

Ook op andere plaatsen in dit hoofdstuk wordt het duidelijk dat de afgezonderden gepiercet 

moeten worden, en tot het bloedgas gedreven moeten worden (vers 13). 

  



Psalm 8 

  

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw tenen, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt. 

  

In het Aramees zijn tenen een metafoor van meters. Het werk van uw tenen zijn in het 

Aramees rituelen, BADA, BD, het belasten, het maken tot een lastdier. In het Hebreeuws is 

dit offeren, feesten en ook onderdrukken. 

  

De sterren zijn de piercers met vergif, en het brandmerken. De maan is in het Aramees : 

SAHRA. De hemel is in het Aramees SMY, belegering, als een anagram van MSY. Bereiden, 

instellen, is in het Aramees TQN, TEQAN, apart zetten als de priesterlijke gaven. De tenen 

zijn in dit vers de ware hogepriesterlijke stenen. 

  

Spreuken 7 

  

2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. 

3 Bind ze aan uw tenen, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

  

De wet, de afgekapte delen van de valse kipgeesten, zoals botten, vlees en spieren, met veren 

eraan vastgemaakt, moeten als ringen om de tenen gemaakt worden, zodat de voeten niet van 

de wet afwijken. Zonder deze ringen is het onmogelijk in de wet te wandelen. De appel is het 

midden van de nacht, de diepste duisternis. 

  

Psalm 144 

  

1 Van David. Geprezen zij de HEERIN (Grote Amazone), mijn rots, die mijn handen oefent 

ten strijde, mijn tenen tot de krijg. 

  

De rots is de tijdschijf, de siege, belegering, de binder, de vijandschap, het scheiden, het 

onderdrukken en vormen, het afkappen, de slager, de ophitser (stirr up). Die mijn handen, 



YAD, geslachtsdeel, oefent ten strijde, en mijn tenen tot oorlog, QRB, belegering. QRB – 

cherub – chereb – mes. 

  

Er gaan zware oordelen komen over de voeten van de mensen. Zij die hun tenen hebben 

omwikkelt met de Wet zullen niet vernietigt worden. Dit zijn zij die hun tenen hebben 

omwikkelt met het slachtsel van de valse kipgeesten om zo de geest van overmoed te 

verslaan. 

  

Het is een jacht op de valse islamitische zwarte kippen die door hun valse en letterlijke 

interpretaties van de Koran de grenzen hebben gelegd. Wij moeten die grenzen doorbreken. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV – De Verstoting Door De Amazones 



  

Hoofdstuk 1. Het Zwarte Paard in de Koran 

Hoofdstuk 2. De Verborgen Religie 

Hoofdstuk 3. De Vier Paarden Ontcijferd Door Het Sprookje 

Hoofdstuk 4. Het Eco-Systeem van de Gnosis 

Hoofdstuk 5. Wortel-woorden in de Etymologie van Christus 

Hoofdstuk 6. De Paradijselijke Mens 

Hoofdstuk 7. De Christus-Kooi 

Hoofdstuk 8. Ingaan In De Rode Bal  

  

Hoofdstuk 1. Het Zwarte Paard in de Koran 

  

In het Arabisch kan Madh valse submissie zijn, en Hamed is Zij die tot submissie brengt, 

altijd tot de ware submissie. Madh is een Arabische equivalent van MATI. 

  

Mati is in het Sranan Tongo de vrouwelijke scheppingskracht en de vrouwelijke contacten 

onderling. 

  

Mati is in het Egyptisch de wet, ook wel Maat genoemd, de godin van oordeel. Zij draagt een 

struisvogelveer, en is zelf een struisvogelveer, wat wordt gebruikt op de weegschaal om de 

harten te wegen van de overledenen in de hal van Mati of Maat. De harten behoren zo licht als 

de veer te zijn, om door te kunnen gaan tot de onderwereld. De harten konden in hun leven zo 

licht worden door goede daden. Als de harten te zwaar zijn door slechte daden, dan zouden ze 

verslonden worden door het monster Ammoet, om zo te gaan tot de eeuwige rusteloosheid. Zo 

zien we dus dat de Egyptische wet een reflectie is van de Mati van het Sranan Tongo. In de 

Sranan Tongo gnosis, de Surinaamse gnosis, is Mati de scheppingskracht van de moeder, wat 

steeds meer door het christendom werd afgedekt. De Egyptische Mati is slechts een 

heenwijzer daarnaar. 

 

De Afrikaanse Pygmeeen in Sumerie kenden de Egyptische Maat al als Matu, de moeder van 

God, de moederschoot en de onderwereld. 

  

Als we het Heilige der Heilige binnengaan en daar de ark zien, dan moeten we beseffen dat de 

ark komt uit het oude Egypte. Hier had Mozes zijn wijsheid vandaan, alhoewel hij het 

allemaal om begon te draaien voor de lichtgoden. We kijken naar de twee cherubs, de 

cherubim, op de ark, maar dit waren twee godinnen, twee vrouwen, op de Egyptische ark, 

namelijk ISIS en NEPHTYS, als een beeld van de dubbele vrouwelijke vruchtbaarheid. Dit is 

ook wat MATI in het Sranan Tongo betekent : de vruchtbaarheid tussen twee vrouwen. 



  

Dit is waartoe het witte paard was uitgezonden. MATI rijdt op het witte paard. Maar 

doorvertaald in het Arabisch is dit niet Madh, maar HAMED, Zij die tot onderwerping brengt. 

HAMED rijdt dus op het witte paard in de Arabische apocalypse. 

  

In de Arabische mythologie werd de witte steen tot een zwarte steen, door de zonde. Zo zal 

ook het witte paard tot een zwart paard worden. 

  

Koran 2 – Het Rund 

  

15 Allah spot met hen en laat hen rusteloos in hun blindheid dwalen. 

  

Al-ama betekent mentale en fysieke blindheid. Al-ama, ALMA, betekent eeuwig in het 

Aramees. Dit gaat over het gaan tot de eeuwige duisternis, het zwarte paard. In Amazone 

mythe is het bekend dat zij soms de ogen van mannen uitstaken, om te voorkomen dat die 

mannen de macht over hen zouden nemen. Ook Simson's ogen werden door de Filistijnen 

uitgestoken, doordat Delilah hem in de val had gelokt, ook als een beeld van de valstrikken 

van de Amazones. ALMA rijdt op het zwarte paard in de Arabische apocalypse. Wij moeten 

blindgemaakt worden om de duisternis in te gaan. Onze valse ogen moeten uitgestoken 

worden. Ook Jezus sprak over het uitrukken van de ogen. 

  

De Hadith is de apocrypha van de Islam. In de Hadith Mohammed (Hamed) vloog op een wit 

paard naar de hemel. Mohammed (Hamed, Zij die onderwerpt) is de ruiter op het witte paard. 

Het witte paard is in het Arabisch de Buraq, al-buraq, wat donder en bliksem betekent. Op dit 

witte paard maakte Mohammed een nachtreis van Mekka naar Jeruzalem en naar de hemel. 

  

Koran 13 – De Donder 

  

12.Zij is het, Die u de bliksem toont vrees en hoop veroorzakende en Zij doet zware 

wolken ontstaan. 

13.En de donder verkondigt Haar glorie met de lof die Haar toekomt, en de engelen 

doen het uit ontzag voor Haar en Zij zendt de bliksem en treft er mede, wie Zij wil; 

nog steeds redetwisten zij over Allah. terwijl Zij streng is in het straffen. 

  



Dit is een metafoor van de komst van Mohammed (Hamed) op het witte paard, en de 

openbaring van de Koran. 

  

Openbaring 10 

  

1 Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de 

regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van 

vuur. 2 Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee 

en zijn linkervoet op het land. 3 Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna 

lieten de zeven donderslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, 

maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet 

je geheimhouden. Schrijf het niet op.’ 

5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 

6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met 

alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste 

tijd! 7 Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim 

werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.’ 

8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende boekrol 

die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’ 9 Ik ging naar de engel toe en 

vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, 

maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ 10 Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte 

zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik 

te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’ 

  

Dit gaat over de Koran. De zeven donderslagen zijn de Koran en de komst van Mohammed 

(Hamed, Zij die onderwerpt) op het witte paard. Toen Adam de kaba bouwde, de heiligste, 

centrale plaats van de islam, een kubus, viel de witte steen naar beneden vanuit de hemel, die 

Adam toen gebruikte voor de kaba. Later werd deze steen zwart door de zondeval. Jibril 

(Gabriel) gaf later de steen aan Abraham die hem gebruikte om de kaba te herbouwen met 

Ismael. De zwarte steen kwam dus door de zonde, maar heeft ook de macht de zonde te 

overwinnen. In het boek Openbaring zal hen die overwinnen de witte steen gegeven worden. 

De witte steen staat voor de steen van Adam, de steen van het paradijs. 

  

Metaforisch gezien moet Mohammed (Hamed) aangenomen worden als Zij die tot 

onderwerping brengt, als het in ontvangst nemen van het witte paard, de Buraq en de witte 

steen. Dit is het boek 'De Donder'. De pinksterbeweging stopte met de doop in de geest, en de 

gebondenheid in de geest wordt nauwelijks geleerd. Waar is de verworpen heilige 

gebondenheid toen naartoe gegaan ? Naar de islam. 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, een stap verder dan de 

'doop in de Heilige Geest', een stap verder dan pinksteren. Daarvoor staat de Islam symbool. 

Wij moeten komen tot onderwerping. Geb, de Egyptische god van de aarde, ving ook de 

slechte zielen van de doden om deze te binden en gevangen te zetten, zodat ze niet het 

hiernamaals binnen konden gaan. Ook dit is een taak van Gabriel, die in de woordbetekenis 

een oorlogsvoerder is, een jager en een slager. 

  

De Nieuwe Romeinen 5 

  

8.    Zij (Maria) zit op een wit paard in de hemel, om spoedig geopenbaard te worden. 

  

In het Eeuwig Evangelie, in de Steen van Sarsia, is Maria degene die op het witte paard zit. 

Zo zien wij dan de eenheid tussen Maria, Gabriel (Jibril) en Mohammed (Hamed). De Moeder 

was verworpen door het christendom, en daarom kwam Zij cryptisch door de Islam. 

  

De Nieuwe Exodus 

  

1.    En op een gans ging zij tot de onderwereld, na de kruisiging, en een raaf bracht 

haar door de duisternissen van de hel. 

2.    En zij was de rover van alle rovers, om krijgsgevangenen vrij te zetten, en om 

licht te werpen op haar geboorte en incarnatie. 

  

7. Ja, enige tijd is zij onder de man gesteld, maar nu heeft zij gezegevierd. Zij heeft het 

eeuwig evangelie vervuld en is het hart van het eeuwig evangelie.  

  

  

  

De Nieuwe Romeinen 5 

  

4.    Wij zijn dichterbij de ark van haar verbond gekomen. 



5.    Haar wetten zijn om eeuwig leven te geven. 

6.    Zij is de brug tussen ons en god. 

  

In het Aramees zijn de paarden ook de bruggen. 

  

Vandaar ook dat er een nauwe verbinding ligt tussen de Islam en de Katholieke kerk. Die 

mengeling komen we ook weer tegen in het Eeuwig Evangelie. 

  

De Ark is dus de heilige eenheid van Maria-Gabriel-Mohammed. 

  

We kunnen dus stellen dat Mohammed de weg is tot de Ark, die zich gepersonificeerd heeft in 

Gabriel. 

  

Wij moeten Mohammed in onze harten ontvangen als wij onder de schelp werken, en zo 

komen tot de ware betekenis die het achterhoudt. Mohammed is de grote HAMED, de ruiter 

op het witte paard, Zij die onderwerpt. Wij moeten in de diepte van de islam gaan, anders 

zullen we er nooit uitkomen. Zo hebben we dit ook met het christendom gedaan. We moeten 

juist dieper, om tot de verborgen, achtergehouden betekenissen te komen. Hier zijn 

noodzakelijke poorten verborgen die angstvallig bewaakt worden. 

  

HAMED brengt ons tot onderwerping, waardoor we tot GABAR komen, de heilige 

gebondenheid. Daarom is de verbinding tussen Mohammed en Gabriel zo belangrijk. Wij 

moeten dieper kijken, en er doorheen prikken, om te zijn wat het achterhoudt. Wij moeten 

hier esoterisch mee omgaan, en geen overmoedige islamofobie ontwikkelen. Het mes snijdt 

natuurlijk aan twee kanten, maar de islamofobie is een geest die de gnosis wil achterhouden. 

Wij moeten durven de dieptes in te gaan, de dieptes die zo lang door het christendom 

verboden zijn, en verborgen werden gehouden. Waarom werd het verboden gehouden ? Het 

christendom had natuurlijk heel wat te verbergen. Cryptisch gezien is de islam alles wat het 

christendom verworpen heeft. 

  

Wij moeten het mysterie van de ark oplossen. Wij moeten komen tot de grotere dieptes. 

  



De steen moest zwart worden, blauw in het Sanskrit, omdat de zonden, dat wat verboden was, 

zou leiden tot een verborgen wereld. Daarom moeten wij deze termen gebruiken. Er schuilt 

zoiets groots in Mohammed, iets wat nog niet begrepen was. 

  

De voeten en de uitsteeksels ervan, de tenen, zijn in de Bijbel erg belangrijk, vooral in de 

grondteksten. De uitsteeksels van de voeten, de tenen, zijn zenuw-uiteindes, die als bruggen 

zijn en contact-punten met de onderwereld, om zo in nieuwe dimensies over te gaan. Het zijn 

zenuw-knooppunten tussen ons lichaam en de onderwereld. Vandaar dat de tegenstander daar 

zware wachters heeft aangesteld op deze strategische punten, deze strategische overgangen. 

  

In de grondtekst schiep de Grote Amazone de hemel en alle planeten, dus ook de aarde, met 

Haar tenen, juist omdat dit de vertegenwoordigers van de onderwereld in de mens zijn, waar 

de geheimen van transformatie en schepping zich bevinden. Dit is dus het idee van de 

wijnpers die getreden wordt met de voeten, als een beeld van de jacht en de slacht, het heilige 

bloedvergiet. Alles is dus in deze symbolische wijnpers geschapen, dus de voeten en de tenen 

zijn allerbelangrijkst. De voeten zijn een beeld van de vernietigers, van het oordeel, de 

apocalypse, en zo dus van de schepping. 

  

Psalm 8 

  

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw tenen, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt. 

  

In de tenen zit dus de hogere gnosis verborgen, de opslagplaatsen van de onderwereld. Ook de 

wetten worden in de grondteksten om de tenen gedragen als teenringen, zodat de mens 

gehoorzaam is aan de hogere realiteit en het hogere bewustzijn. Ook zijn in de grondteksten 

de tenen de ware hogepriesterlijke stenen waardoor dienst gedaan wordt. 

  

Spreuken 7 

  

2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.  

3 Bind ze aan uw tenen, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

  

Jesaja 52 



  

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die 

goede boodschap (jacht) brengt.  

  

Efeze 6 

  

15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie (jacht). 

  

In de hogere gnosis leeft men vanuit de diepere gnosis van de hogepriesterlijke stenen, de 

tenen. 

  

Psalm 144 

  

1 Van David. Geprezen zij de HEERIN (Grote Amazone), mijn rots, die mijn handen (yad, 

geslachtsdeel) oefent ten strijde, mijn tenen tot de krijg. 

  

Deze hogepriesterlijke stenen zijn ook 'gaven', talenten in het Aramees. De tien tenen zijn dus 

de tien stammen van Israel. 

  

De tenen zijn dus oorlogswapens, strategieen, bloedvergieters, die de wijnpers treden, oftewel 

zijn opgeleid tot de jacht en de slacht. De tien stenen bij elkaar openen de bloedgas-pijp, de 

nieuwe adem. 

  

Linkervoet 

Van links naar rechts : 

  

1.    SES – gehoor-orgaan – NAPHTALIY 

2.    WEDER – smaak – honger – JUDA – URIM 

3.    TARDA – gevoel – onderscheiding – ASER – SHEBUW 



4.    MASIT – afkapping van de armen – rust – leegte – ISSASCHAR 

5.    MESCO – scalpering – gnosis – contact met de moeder – wedergeboorte – 

opvoeding – RUBEN 

  

Rechtervoet 

Van links naar rechts : 

  

1.    PEYO – reuk – LEVI 

2.    PE – kreupel/ verlamd – afkapping benen – MANASSE 

3.    VATI – uitsteking van de ogen/ visioen – GAD 

4.    VATE – beweging – BENJAMIN – THUMMIM 

5.    MUS [MOES] – verstoting door de Amazones – ZEBULON 

  

  

Wij moeten de hogere visioenen over de voeten ontvangen, omdat de onheilige voeten 

vernietigd gaan worden. In de hogere gnosis wordt er vanuit de voeten geleefd. De voeten 

moeten vol worden met het bloed van de vijand. 

In een hoger level representeert de linker voet de verstoting door de Amazones, het hele 

Iyowb verhaal dus, en het Islamitische, en de rechter voet representeert de uitsteking van de 

ogen, oftewel het Simsonitische lijden. 

  

Adam en Eva namen van de verboden vrucht, want hen was beloofd als god te zijn door de 

slang, de oude duivel. Dit representeert de overgang van het zijn van jagers tot het zijn van 

boeren. 

  

Het zwarte paard staat voor iets heel duisters. 

  

Koran 108. De Overvloed van het Goede – Al-Kawtar 

 

  

1. Voorwaar, Wij hebben u een overvloed van het goede gegeven. 



2. Bid daarom tot uw Heer en offer. 

3.     Waarlijk is uw vijand afgesneden. 

 

  

In de Hadith, de apocrieven van de Islam is Al-Kawthar de rivier van Mohammed in het 

paradijs, witter dan melk en zoeter dan honing, waaruit alle andere rivieren voortkomen. Aan 

die rivier zijn kippen met lange nekken, zeer mooi, maar zij die hen eten zullen nog mooier 

zijn.Op de dag van de opstanding zal God's volk daar komen. Hier zijn de sleutels van alle 

schatten der aarde, en de sleutels der aarde. Aan de rivieren leven ze in lege paarlen. In het 

Grieks zijn paarlen spreuken van grote waarde. In het Hebreeuws zijn paarlen kristallen en ijs. 

IJs is in de worteltekst : kaal maken, wat een beeld is van de schalpering. In de diepte zijn dit 

dus tenten gemaakt van scalpen. Hier leven dus de scalpenjagers en kippenjagers. 

Vanuit deze paradijselijke rivier komen dus de andere rivieren, wat over de Eufraat gaat, de 

bron van alle rivieren. In het Aramees is dit de rivier van ijs (scalpering, Hebreeuws) en de 

rivier van stilte, het zevende zegel. De scalpen worden dus van de vijand afgenomen door 

deze rivier die uit zijn bedding treedt en alles overneemt. Van de harige scalpen zijn de 

Eufraat-tenten gemaakt, wat dus gesymboliseerd wordt door het zwarte paard, de zon die 

wordt tot een haren zak. Daarom is Koran 108, Al-Kawtar, oftewel de Eufraat, de rivier van 

de scalpering. 

 

  

Daarom is er een grote link tussen het zwarte paard en het zevende zegel. Het zwarte paard 

zal de zon van stilte opwekken. De rivier van stilte zal stromen. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Hoofdstuk 2. De Verborgen Religie 



  

Wij zijn in strijd tegen verschillende schimmels : 

  

1.    christendom 

2.    islam 

3.    mannelijke superioriteit 

  

Deze schimmels hebben meerdere armen en zijn snel en glibberig. De mannelijke superioriteit 

is een verborgen religie achter het christendom en de islam, waarin de man wordt aanbeden en 

op een voetstuk geplaatst om zo de vrouw stelselmatig te degraderen en te onderdrukken. Ook 

doen vrouwen hier soms zelfs aan mee. Dit soort vrouwen valt hun eigen geslacht aan zoals 

een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem de eigen cellen aanvalt. Het is dus 

ziekelijk. Het is een schimmel. Deze schimmel tast de hersenen aan en maakt mensen 

oppervlakkig, omdat de bron van vruchtbaarheid afgesneden wordt, zodat de mensen 

vastgroeien. Mensen gaan 'plat' denken. Deze schimmel moet bestreden worden. 

  

Wat schuilt er eigenlijk achter het hele gedoe van dit mannelijke superioriteits-syndroom ? 

Wat schuilt er nu precies achter deze hardnekkige, koppige schimmel ? Want duidelijk is het 

dat deze schimmel niets van de gnosis wil weten en in grote spijbelzucht leeft en zich zo heeft 

ontwikkeld. De mannelijke superioriteits-schimmel haat de vruchtbaarheid, haat het opgroeien 

in de gnosis, en wil zichzelf domhouden om alle moeite te besparen, en is dus een hele luie 

schimmel. Daarom vliegt deze schimmel dan ook hysterisch rond. Wat schuilt er nu precies 

achter deze schimmel ? Wat is het grote geheim van deze schimmel ? De reis-schimmel. Dit is 

een reis-hysterie en een snelheids-zucht, om daardoor te ontkomen aan de veel diepere 

leegtes. De reis-schimmel is altijd op de loop, en heeft nooit rust. 

  

De reis-schimmel verstopt zich in de auto-industrie en de vlieg-industrie waarin deze 

schimmel zich helemaal kan uitleven om het milieu te vervuilen. De reis-schimmel vecht 

tegen moeder natuur. Ook houdt deze schimmel zich verborgen in de chemische industrie en 

allerlei takken van de medische industrie om de mensheid te verzieken. De reis-schimmel is 

een groot gif. De reis-schimmel houdt van allerlei smerigheid en slechtheid. Dit ziet de reis-

schimmel als een ideaal. De reis-schimmel is een overmatige lust tot reizen en 

bewegelijkheid, dit alles om te ontkomen aan de tucht van de gnosis. De reis-schimmel is een 

ware snelheids-duivel, en is gekomen tot het aanbidden van snelle voertuigen en peperdure 

reizen. De reis-schimmel houdt zich dan ook voornamelijk op in de reis-industrie. 

  

De reis-schimmel heeft een ziekelijke reis-zucht, om aan de gnosis te ontkomen en om zijn 

lusten zo beter te kunnen botvieren op het spijbelen. De reis-schimmel is ongeinteresseerd, 

laat dingen snel los en werkt niet mee aan een betere wereld. De reis-schimmel geeft nergens 



om, en is er als een haas bij om snel goede contacten te verbreken. Goede contacten ziet de 

reis-schimmel als een tuinhekje wat hij snel open en dicht kan doen, en houdt zich daarom 

ook verborgen in de echtscheidings-industrie waar advocaten hun brood mee verdienen. De 

reis-schimmel broedt en liegt graag. Dit doet de reis-schimmel heel stiekem en verzorgd, door 

roddel. De reis-schimmel houdt van roddel-bladen en andere smerige tijdschriften die stap 

voor stap de waarheid verdraaien en daarmee veel geld verdienen om zo de gnosis te 

verdraaien en achter te houden. Zo worden kinderen vandaag vermoord. Zo worden kinderen 

vandaag de nek omgedraaid. 

  

De aarde is een schimmel. De beleving van de aarde is een schimmel. Dit zijn de lagere 

aardse gewesten, niet het paradijs. 

  

Adam is een anagram van adem. Eva is in het Arabisch een kamp, een tent of een familie van 

nomaden, en in de Hebreeuwse wortels is deze gebouwd door de dochter van Efraim. Efraim 

is 'de vrucht van de bloem' in het Hebreeuws, oftewel de honing. Eva is de moeder der 

levenden, de AMA, een woord wat ook gebruikt wordt voor scheiding en onderverdeling, en 

wat gebruikt wordt voor Debowrah. Debowrah is zowel in het Hebreeuws als het Aramees 

(Debbora) : bij, en heeft zijn wortels in dabar, dingen in een rij zetten, ordenen, connectie 

maken, en het vernietigen van pestilentie. Dit is een beeld voor honing (DEBASH, geel). 

Bijen staan namelijk voor ontgiftiging en zijn dus van levensbelang in de strijd tegen 

schimmels. Met een schimmel kun je niet discussieren, maar je hebt wapens nodig die je kan 

terugvinden in het leven van de bij, wat ook weer nauw verbonden is aan bloemen en het hele 

plantenrijk, omdat de bij daaruit zijn bronnen put en dit bewerkt. 

  

Daarom staan Adam (adem) en Eva (honing) voor de honing-adem, het honing gas. Dit is het 

eeuwige zaad waardoor het paradijs ademt en waardoor het virussen en schimmels buiten de 

deur houdt. Zaad is in het Hebreeuws ook 'het zaad van bloemen', oftewel honing. Dit hebben 

we nodig om veilig door de nacht te komen, om zo niet door de schimmels ten onder te gaan. 

Dit is dus de diepere betekenis van Adam en Eva, het diepere mysterie van het paradijs. 

  

Ook in de Koran is er een boek gewijd aan de bij, Koran 16 – De Bij, en in het Eeuwig 

Evangelie zijn er de honingboeken en het verhaal van de bijenprinses. 

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 3. De Vier Paarden Ontcijferd Door Het Sprookje 

  

De Levieten moesten strijden tegen de BAQAR, het vijandelijke vee, waar bijvoorbeeld de 

BEHEMOTH er één van was. BAQAR is in het Aramees dwaalleer en ketterij, wat zich 

personificeerde als demonisch vee. De Levieten moesten strijden tegen gehoornde zwijnen en 

gevaarlijke buffels, en allerlei ander gevaarlijk en vijandelijk vee. Hoe is de BAQAR ontstaan 

? Omdat de kerk geen acht heeft gegeven op deze Aramese worte 

ls van het hele Levieten-verhaal groeide deze religie uit tot de zondebok-religie, waaruit 

uiteindelijk de Jezus-afgoderij voortkwam als vlag op de modderschuit. Dit is een nogal 

makkelijke, onrechtvaardige en valse manier om het zonde-probleem weg te schuiven. Wij 

moeten de zonde ontmaskeren en overwinnen, en dat heeft te maken met de ontmaskering en 

de overwinning over de Baqar of Baqra. 

  

Oz is in het Hebreeuws de overwinning en de hardheid (van azaz). Oz is ook één van de 

langstlopende sprookjesseries in de geschiedenis van de literatuur, sinds 1900, waarvan al 

ruim over de veertig boeken zijn verschenen. Oz is een sprookjesland of feeenland omgeven 

door een dodelijke woestijn waardoor iedereen normaal gesproken in zand verandert die het 

probeert over te steken, om zo deel te worden van de dodelijke woestijn. Dit is een beeld van 

het christendom en de islam en alle verdere oosterse religies. Alleen door de magie van Oz 

kan een mens hier doorheen komen, oftewel door de gn-OZ-is. 

  

De hoofdstad van het land van Oz is 'de Stad van Smaragd'. Smaragd is een groene steen. Ook 

in het Aramees wordt deze steen zo genoemd (SMRGD, ZMARRAGD), maar ook wordt het 

BRQ, BARQA genoemd, BARAQA, BARAQ. We zien hier dus dat de dwaalleer, de ketterij, 

het vijandelijke vee, de BAQAR, dit heeft omgedraaid : De RAQA, RAQ, werd omgedraaid 

tot QAR. Om het demonische vee te overwinnen moeten we dus terugkeren tot de BARAQ 

van Oz, tot de hardheid van Smaragd, de groene steen, oftewel de Stad van Smaragd. 

  

De RAQ, RAQA, is een schildpad in het Aramees, het beeld van bezonnenheid, diepte en 

goddelijke traagheid, het stapsgewijs tot een doel komen, die dus strijdt tegen de overmoedige 

reis-schimmel, de snelheids-hysterie. Schildpadden-theologie hadden de snelheids-duivels 

geen zin in. Ze wilden snelle gnosis roven, ze wilden de QR, KRA, stelen, om het zo te 

verbinden aan Bacchus, BAQ, de Romeinse god van de wijn, plezier en dronkenschap. 

BAQAR, BAQ-QRA, is de 'gnosis van Bacchus', de verdraaide gnosis. BARAQ daarentegen 

heeft het woordje BAR, BR, wat in het Aramees vergunning betekent en toestemming, zodat 

het goddelijk legaal is. Ook dit werd dus verwoest. De wet werd verwoest. Daarom moeten 

wij terugkeren tot de Stad van BARAQ, de stad van Smaragd. 

  



Dit is een beeld van het groene paard van overwinning, het vierde paard, waardoor je alle 

andere paarden kunt winnen, die ook stenen zijn. Aan de overwinnaars werd bijvoorbeeld ook 

de witte steen, het witte paard, gegeven. De drie andere stenen vinden we ook terug in de Oz 

verhalen, namelijk in het boek 'Rinkitink in Oz', waar de koning van het eiland Pingaree drie 

parels heeft gekregen van de koningin der zeemeerminnen, omdat hij haar bevrijd had uit de 

klauwen van haar vijanden : 

  

1e parel – blauw – onweerstaanbare kracht 

Dit kan vergeleken worden met het zwarte paard van honger en het heilige vasten, de enige 

manier om legale kracht te ontvangen. 

  

2e parel – roze – bescherming tegen elk mogelijk gevaar 

Dit kan vergeleken worden met het rode paard, wat verwijst naar het bloed van de vijand wat 

tegen gevaar beschermt. 

  

3e parel – wit – deze parel kan spreken en de woorden die deze parel spreekt zijn altijd wijs 

en helpend. 

Dit kan vergeleken worden met het witte paard van test en leiding (profetie). 

  

Deze parels leiden uiteindelijk naar de Stad van Smaragd, wat een beeld is van het groene, 

gele paard, het vierde, vale paard. 

Hoofdstuk 4. Het Eco-Systeem van de Gnosis 

  

De zee is een bron van genezing. Het zeezout doodt ziekte-kiemen en bewaart zo het 

biologische organisme. In die zin zijn zeemeerminnen de bewakers van een krachtig medicijn. 

Zout communiceert met de lagen van de zee. Veel verborgen voedsel ligt hier opgeborgen in 

de vorm van zee-groentes. Zeewier heeft zijn nut al op allerlei manieren bewezen. Veel diepe 

zeegebieden blijven tot op de dag van vandaag onontdekt, en dat geldt ook voor de andere 

sferen. In onze strijd tegen demonen is zout onmisbaar. Dit schimmeldodend middel heeft al 

vele levens gered. De zee is verbonden aan grote angst, maar tegelijkertijd is het een 

geneesmiddel. De vreze van de gnosis is juist bacterie-dodend in onze strijd tegen demonen. 

Dit is waar de zee voor staat. Wij kunnen niet zonder, en iedereen die hoger in de gnosis komt 

zal naar de zee worden gedreven. Dit is ook waar de honing naartoe leidt. De honing 

communiceert met de zee, en onderhandelt met haar. Zij brengen voort een levensbelangrijk 

medicijn, waardoor er doorgang is in de gnosis. Zonder dit medicijn zou alles vastroesten en 



vastgroeien, en zou de materiele wereld teveel macht hebben. De honing en de zee weken 

alles los, zodat men tot fijnere dimensies kan komen. 

  

In het Eeuwig Evangelie wordt de gnosis vergeleken met het eten van een vrucht. In 

“Goedenavond, mevrouw Neptunes, staat : 

  

“Wanneer je de vrucht eet, is de eerste bijt zoet, de tweede is zuur, de derde is bitter, de vierde 

kan je doden, terwijl de vijfde je tot leven kan brengen. De zesde, de laatste, is zout, maar het 

zal je leiden tot de pit, de kern, waar je eeuwig leeft.” --- Het Drop.” 

  

Dit is dus een uitspraak van een man genaamd “Drop”, of “Het Drop”, in het Engels : 

Licorice. De eerste bijt zal dus smaken als honing, zoet, en dan volgen er een paar stappen 

van het lijden om je tot leven te brengen en diepte. De laatste bijt is zout, maar daar blijft het 

niet bij. Het zout leidt dus tot de kern. Met de zee alleen zullen we het niet redden. We 

moeten dieper de wildernis in. Het zout is hierin een hulp en een leidsraad. 

  

Hoe werkt de tegenstander precies, de negatieve energie ? Alles kan in principe behulpzaam 

zijn, als het in beperkte, kleine mate wordt toegediend. Zo zal een ziekte die tot een hele 

zwakke nucleus wordt gemaakt juist als een anti-stof dienen. Telkens weer wordt het 

gehalveerd tot het punt dat het tegen zichzelf keert en zichzelf verslindt. Dit is waarom de 

tegenstander wordt toegelaten. Wij moeten leren doceren, leren dingen in de juiste 

verhoudingen te brengen. Als iets ons overweldigd, als de dijken op een punt doorbreken, dan 

wil dat zeggen dat een andere stof in ons weggedrukt was, en dat moet naar voren worden 

gebracht. Natuurlijk moet die stof dan ook weer met mate toegediend worden. De 

tegenstander komt daar waar wij uit balans zijn, maar juist daardoor leren wij de balans te 

vinden en te behouden. 

  

Negatieve energie is dus eigenlijk gewoon potentieel goede energie die gewoon zijn balans 

moet leren vinden en de juiste verhouding met andere stoffen moet vinden, en die alleen met 

mate toegediend mag worden. Alles past in de cirkel. Het is daar voor een reden. Dit is het 

eco-systeem van de gnosis, de juiste wisselwerkingen en verhoudingen tussen de organismes. 

Honing communiceert dus met zout, en vandaaruit kom je dieper. 

  

In de bijbel is er het zoutverbond waardoor God het koningschap over Israel overdroeg aan 

David. Ook was er het priesterlijke zoutverbond over hefoffers. Zout is in de Hebreeuwse 

worteltekst het voorbereiden en het onderscheiden, waar ook het woord 'seizoenen' voor 

wordt gebruikt in die betekenis, maar juist in die betekenis wordt er ook een link gelegd met 

de tijdschijf in het Hebreeuws. Zout maakt de onderverdeling. Daarom is zout de 



communicator, die verbindingen legt en bruggen maakt. Zout staat voor het mixen om iets 

beter te maken, en om de grenzen en verhoudingen te leggen, als de meter. Zo is zout ook de 

ontgiftiger en een medicijn, als in een groot wiel. Zout staat in het Grieks voor de opslagplaats 

van de eeuwige gnosis, als een heenwijzer. In zout wordt het bewaard en gaat het niet 

verloren. Dit pad mogen wij volgen. 

  

Negatieve energie is dus voor ons een seintje om het pad van zout te volgen, om alles in te 

delen door zout, alles te doceren, balanceren en in de juiste verhouding brengen. Ook moeten 

we soms onze cirkel uitbreiden, meer ingredienten invoegen. Hoe werkt negatieve energie 

verder precies ? De negatieve energie probeert eerst een valse identiteit te maken, een soort 

meervoudig personaliteiten syndroom, heel subtiel, als een cirkel van sub-zelven, bij-zelven, 

die dan proberen ingang in je te krijgen, om je zo te verbinden aan valse systemen. Zo 

probeert de negatieve energie dan die cirkels van meervoudige personaliteiten in je te laten 

groeien om houvast te krijgen. Die bij-zelven hoeven niet altijd slecht te zijn. Het kunnen ook 

zogenaamde tussen-zielen, tussen-zelven, zijn die door loop van omstandigheden in ons 

lichaam terecht zijn gekomen, maar die in oorsprong helemaal niet ons echte zelf zijn. Wij 

zijn namelijk deel van een multi-versum, een multi-universum, wat interdimensionaal is, 

waardoor we met dingen behept zijn waar we niets vanaf weten. Hier moeten wij zicht op 

krijgen. Sommigen van die geprojecteerde zelven, die dus gewoon andere zielen zijn, of 

fragmenten van andere zielen, die weten niet eens dat wij bestaan, maar wel maken zij 

onbewust gebruik van ons. Sommigen leven in het verleden en anderen leven in de toekomst. 

Wij moeten van die identiteiten en persoonlijkheden verlost worden, zonder dat wij die 

zomaar beschadigen. Dit gaat dus vaak niet eens om demonen, maar om vastgegroeide 

zieledelen van buitenaardse, of sub-aardse, bij-aardse natuur. Er zijn vele lagen die deze aarde 

en dit leven vormen, die allemaal met elkaar te maken hebben, en op die manieren zijn we in 

heel veel dingen vastgegroeid. 

  

Wij moeten al deze delen tot hun plaats leiden en loslaten. Belangrijk is het dat we beseffen 

dat we allemaal in meerdere of mindere mate hebben te maken met een meervoudige 

personaliteiten syndroom, een MPS. Voel je je ergens in meegetrokken waarvan je weet dat 

het niet goed is, maar waar je je emotioneel aan verbonden voelt ? Dan kan het heel goed zijn 

dat zo'n zieledeel buiten je ware zelf aan je trekt, je daarvoor opeist. Je kan in de ogen van 

zo'n zieledeel een ding zijn in het multiversum, of een persoon, waarvan het zieledeel soms 

denkt dat hij dat zelf is, of het gaat allemaal heel onbewust. Hierin kunnen ook weer allerlei 

graden zijn. In principe worden wij dus door zulke zieledelen telkens ontvoerd om ons deel te 

laten hebben aan een bepaalde cirkel, en om zo slavenwerk te verrichten. Honing en zout is er 

dan om dit voorzichtig los te weken, te doseren en te ontgiftigen, om zo alles in balans te 

brengen, zodat er plaats komt voor andere dingen. In dit proces moeten we afstand doen van 

een heleboel dingen, maar andere dingen blijven in onze cirkel en cyclus, tot een bepaalde 

mate en in de juiste verhouding. Alles moet ingedamt worden en goede grenzen krijgen. 

Daarvoor is het zout. Wij moeten dus leren communiceren met zout en honing. Zij zullen ons 

de weg leiden in de gnosis. 

  



Hierom bewaken bijen en zeemeerminnen een groot geheim. De bijen bewaken de honing, 

wat ook een ordenende kracht is en een ontgiftiger, en de zeemeerminnen bewaken het zout. 

Honing is het zaad en de vrucht van de bloem, en zout is het zaad en de vrucht van de zee. Zij 

willen ons bewapenen en toerusten op ons pad in de gnosis. Het zout maakt de grote 

onderverdelingen, en de honing de kleinere, meer verfijnde onderverdelingen. 

  

Ook het Boek van Mormon gaat over deze dingen : 

  

  

I Nephi 17 : 5 

  

En wij kwamen in het land dat wij Overvloed noemden, wegens zijn vele vruchten en ook 

wilde honing; en al die dingen waren door de Heer bereid opdat wij niet zouden omkomen. En 

wij zagen de zee, die wij Irreantum noemden, hetgeen vertaald vele wateren betekent. 

  

In het boek van Mormon gaat het in plaats van  

de uittocht uit Egypte over de uittocht uit Jeruzalem. Jeruzalem was een plaats van onheil 

geworden en vormde een bedreiging tot het gezin van Lehi, één van de hoofdpersonen van het 

Boek van Mormon. Hij moest met zijn gezin de wildernis invluchten. De uittocht ging niet 

alleen over land, maar ook over zee. Er werd dus ook een schip gebouwd. 

  

 14 Ja, en de Heer zeide ook: Wanneer gij in het beloofde land zijt aangekomen, zult gij weten 

dat Ik, de Heer, God ben; en dat Ik, de Heer, u voor de ondergang heb bewaard; ja, dat Ik u uit 

het land Jeruzalem heb gebracht. 

  

De Bijbelse namen worden in een heel ander perspectief gebruikt. Het zijn archetypes. De 

zonen van Lehi trouwen met de dochters van Ismael, als een beeld dat voor de uittocht uit 

Jeruzalem, uit het midden-oosten, eerst tot de Arabische wortels gegaan moet worden, waar 

Ismael voor staat. De sleutels moesten dus gehaald worden uit de Islam om zo voorbereid te 

worden op de grote tocht door wildernis en zee tot het land Amerika, oftewel het westelijke 

paradijs. Dit is in het boek van Mormon symbolisch het beloofde land. 

  

De verschijning van Christus in Amerika is dan in diepte de openbaring van de Chasma, het 

wortelwoord van Christus, een woord wat gebruikt wordt voor de moederschoot (chasm), in 



het Westelijke paradijs, als de oorsprong van alle schepping. Hiertoe moet een mens de 

wildernis ingaan, en zo de zee overgaan om tot het diepere, westelijke paradijs te komen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. Wortel-woorden in de Etymologie van Christus 

  

De Gnosis is cryptisch. De Gnosis is van een hogere taal, van een hogere logica, van een 

hoger verstand. Het lagere verstand kan dit niet begrijpen, want het lagere verstand is 

oppervlakkig en heeft geen diepte. De gnosis gaat dus volgens een hoger pad waar het 

letterlijke wordt ontweken, wat tegen het letterlijke ingaat, om zo de lijnen en kaders van 

letterlijke autoriteit te verbreken. 

Vanwege de zware programmeringen van de anti-gnosis die als golven over de aarde gaan om 

mensen te verstenen maakt de Gnosis soms hele vreemde sprongen, en geeft allerlei paniek-

aanvallen aan hen van de gnosis om zo veilig te blijven tegen deze programmeringen. Die 

paniek-aanvallen gaan vaak heel surreeel, bijna als dwangneuroses, en kunnen gepaard gaan 

met een diep gevoel van verlorenheid, verdoemdheid, hysterie, paranoia en overgevoeligheid. 

Ook brengt dit veel twijfel, vooral aan jezelf, omdat je rechtstreeks tegen het aangeleerde 

verstand moet ingaan en alle valse identiteiten, die dan een heel zwaar alarm op je afsturen, 

tot een punt dat je in totale verbrokenheid bent gekomen en even niet kan en niet mag 

vechten. Dit is dus een baarmoeder ervaring, want je valse identiteit sterft zo, zodat je als een 



kind wordt, een baby, als een feutus. Als er dan geboorte is gaat dit gepaard met huilbuien en 

grote verwarring, want alles is anders. Vaak moeten wij ook de nar spelen, en zijn dingen 

ogenschijnlijk dom en gek, en irrationeel, om zo geen deel te hebben aan al die golven van 

massale valse programmeringen die op de aarde rondjagen. Ook David moest zich eens als 

een gek gedragen om zo aan de vijand te ontkomen. De kaart van goddelijke nar is dus soms 

iets wat in de gnosis naar voren moet komen. 

  

Het aardse verstand begrijpt de wegen van de gnosis niet, en zal daar altijd tegen blijven 

vechten. Daarom moet het aardse verstand sterven. De goddelijke domheid, en goddelijke 

fouten, de goddelijke overdrijving, is van een veel hoger verstand van een veel hogere orde, 

die we moeten leren ontdekken. 

  

Waarom wordt er ineens zo'n aanval gedaan en moet de gnosis op deze manier ingrijpen ? De 

diepere wortels van Jezus worden namelijk bekend. Christos komt van een aantal wortel 

woorden, waaronder 'cheir', tucht, en cheimon, regen, wat in het Aramees MITRA, MTR, is, 

oftewel de buffeljager. Deze wortel-woorden worden door het woordje Christos bedekt en 

verborgen gehouden. 

  

Kolosenzen 1 : 5 – “want de hoop is voor u weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij 

tevoren gehoord in de predi- 

king der waarheid,” 

  

Hoop, elpis, is ook vreze, de verwachting van het kwaad, naast de verwachting van het goede. 

Hoop en vrees, de verwachting van het goede en het kwade, is voor ons weggelegd in 

OURANOS, die de god van de lucht is in het oude Griekse rijk. Dit komt voort vanuit het 

Griekse woord ouron, urine, en heeft ook zijn wortels in de regen in het Sanskrit, 

etymologisch gezien. 

  

Ouranos, regen, urine, is dus het diepere deel van Jezus wat verborgen wordt gehouden. 

  

De paradijselijke urine, de mayim in het Hebreeuws, is een stof die diepe visioenen geeft, en 

waardoor de hele schepping is voortgekomen. Het Jezus woord moest die waarheden en 

wortels dus bedekken, achterhouden. Maar in de diepte van de grondtekst en worteltekst is het 

dus nog steeds aanwezig. De paradijselijke urine is een stof die spiergroei tegengaat, en die 

zorgt dat men door andere stoffen leeft. Ook spierkracht wordt erdoor geblokkeerd. De 

paradijselijke urine, de mayim, staat dus voor een groot medicijn-wiel in het paradijs, waaruit 

men kon leven, en wat de bron was van alle schepping. 



  

Kolosenzen 1 : 5-6 – “want de hoop is voor u weggelegd in OURANOS, URINE. Daarvan 

hebt gij tevoren gehoord in de predi- 

king der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het 

vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade 

Gods in waarheid hebt leren kennen;” 

  

Dit is dus een soort paradijselijke regen, een paradijselijke MITRA, de buffeljager die jacht 

maakt op het mannelijke superioriteits-syndroom, wat een virus-epidemie is. Deze 

paradijselijke regen, MTR, is dus in het Grieks 'cheimon', wat één van de wortelwoorden van 

het woord Christus is. Christus is dus in diepte OURANOS, die in diepte de paradijselijke 

urine is. 

  

Het evangelie heeft in het Grieks drie betekenissen : 

  

·        jacht 

·        jachtsfeest 

·        jachtsloon 

  

Voornamelijk gaat dit ook over de buffeljacht, die de strijd is tegen de mannelijke suprematie 

schimmel. 

  

In het Aramees is de Ouranos de SMY, de smayya, wat het ook weer verbindt aan de mayim. 

SMY is een anagram van MSY, de zuigeling, waardoor de Ouranos ook weer een onderdeel is 

van de moederschoot, de bron van paradijselijke geboorte, waar de paradijselijke poelen en 

rivieren van urine zijn. 

  

“Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op” 

  

Wereld is in het Grieks “kosmon”, wat “sieraden” betekent, zoals de sterren de sieraden zijn 

van de hemelen, van ouranos, van urine. In deze paradijselijke sieraden, jachtbuit, zit dus de 

urine. Deze beelden in het Grieks de cyclussen uit, als een andere betekenis van het woord 

“kosmon”. “Vrucht” is in de worteltekst van het Grieks het loon, de buit, van de jacht en de 

visserij. Dit gebeurt dus in de cyclus. 



  

“zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt 

leren kennen;” 

  

Zo moeten we komen tot de dag, de hemera, de tijdschijf in het Grieks, waarin we alles 

ingedeeld zien, als in een klok, als in een kalender, de cyclus. Deze zogenaamde genade is 

maar heel selectief vertaald, want 'charis' is in werkelijkheid 'loon' en 'bounty', wat een 

jachtsloon is. 

  

Alles leidt dus tot ouranos, urine, het wortelwoord van Christus, als een paradijselijk 

hallucogeen, en hierin is dit alles te vinden. In het OT is dit dus de mayim die alles heeft 

geschapen, als door visioenen. Het is een paradijselijke drug. 

  

In urine vinden wij het loon : 

Matt. 5 

12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in OURANOS; want alzo hebben zij de 

profeten 

voor u vervolgd.  

  

Ook is het een hemels communicatie systeem : 

  

Filippenzen 3 

20 Want onze communicatie is in  

ouranos. 

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 6. De Paradijselijke Mens 

  

Adam en Eva kenden de geheimen van urine, en baadden zich vaak in urine-poelen van grote 

beesten. Mayim betekent letterlijk urine, en in Genesis werd de onderwereld, het paradijs, 

hierdoor geschapen. Ook werd mayim van elkaar gescheiden zodat er rivieren, meren en 

zeeen van urine ontstonden. Deze urine kwam voort uit beesten. 

  

Beesten werden gehouden voor hun urine, hun zaad en hun bloed. Dit had geneeskrachtige 

eigenschappen, magische eigenschappen, en esthetische eigenschappen, zoals het veranderen 

van kleur, van bijvoorbeeld een vacht. Alhoewel alle esthetiek beruste op esoterische patronen 

voor jacht en oorlogsvoering, als een strategie. De teksten van de Tenach kwamen voort uit de 

Orionse paradijs teksten. Ook Egyptische mythologie was hier van afgeleid, waar ook veel 

naar verwezen wordt in Egyptologie, en ook in de Egyptische astrologie. Dit draait 

voornamelijk om Orion, maar Egypte is een zegel hierop, gemaakt door de illuminati, om de 

wortels van het paradijs af te dekken. Veel Egyptische architectuur en geometrie was om 

Orion te channelen. De illuminati had een eigen Orion gecreeerd. 

  

De oorspronkelijke mensen waren veehouders, en hadden veel kennis over hoe ze boze 

geesten moesten gebruiken. De illuminati heeft deze kennis achtergehouden en verdraaid, 

zodat de illuminati ons kan aftappen. Juist daarom is het zo belangrijk terug te keren tot de 

Orionse paradijs teksten. Dit zal een grote uittocht zijn uit de nederzettingen van de illuminati. 

  

In de bloed-codes van de oorspronkelijke, paradijselijke mens waren veel urine-verbindingen. 

Dit was belangrijk voor hun immuniteit en om boze geesten op een afstand te houden. Deze 

urine-verbindingen dienden de geesten van spierkracht en adem buiten te houden. In feite viel 

de mens uit het paradijs door juist de belangrijke stoffen die in het lichaam moesten blijven 

eruit te plassen.  

  

Urine watervallen van Orionse beesten zijn nog wel schoner dan aards water. Jongetjes 

moesten veel in zulke poelen gebaad worden, vanwege de verzachtende werking, zodat ze 

geen spieren en spierkracht zouden ontwikkelen, anders zouden ze een bedreiging vormen 

voor de vrouwelijke bevolking. Ook zouden ze zo niet vet worden, want vetheid zou een 

belemmering zijn in jacht en oorlog. Zulke baden waren dus voor preventie. 

  

Dit komt ook weer terug in het originele Aramese boek Filippenzen als we Christus herleiden 

tot het diepere wortelwoord in de etymologie : urine. 



  

Filippenzen 1 

  

2. Tucht, gehoorzaamheid, slavernij, dood en oorlogs-oproep tot u van God de Moeder, de 

Schepper en Bron (LH, LEAH, ALAHA) en door de URINE. 

  

De paradijselijke scheppingsstof was urine, de mayim, als een hallucogeen, een visioenen-

gevende stof, als drugs. Dit waren visioenen van tucht, waardoor spiergroei niet kon 

plaatsvinden. Deze visioenen maakten ook oorlogszuchtig. Dit gebeurde vanuit de goddelijke 

verlamming, vanuit de dood. 

  

3. Ik dank LH, LEAH (God) voor elke waarschuwing van jullie. 

  

De urine is dus een groot waarschuwings-systeem, een alarm-systeem voor de jacht en de 

oorlog, ook om hen gebonden te houden in de heilige slavernij, die beschreven werd als de 

ware veiligheid. Door de paradijselijke urine werden zij ook gezalfd, wat ook één van de 

betekenissen van Christus is als de gezalfde. Dit gebeurde in de mayim, de scheppingsstof. 

  

4. Altijd in gebed zijnde om voor jullie KSP, te fluisteren, in oorlogsvreugde. 

  

KSP betekent ook tovenaar, en is in deze hoedanigheid een ander woord voor de slang, die 

ook wel de RIM, RYM, RM werd genoemd (sluwst). In het Hebreeuws betekent dit in de 

worteltekst : naaktheid. Dit was dus een volk die het diepst in de natuur leefde, en het naaktst 

was. Zij waren het paradijselijke teken, het teken van na de zondvloed, het teken van Areta, 

het teken van de donder, van het oorlogsgejoel en het overwinningsgejoel. Het ware zelf is 

naakt, maar werd door het geprojecteerde, valse zelf aangekleed. 

  

5. Om jullie deelname in het jachtsmaal, in de tijdschijf (hemera, Grieks). 

6. Tot aan de tijdschijf (hemera) van urine. 

7. Jullie zijn allen slaven en gescheiden echtgenoten van de Tucht en het Evangelie van de 

Jacht. 



Het beroemde Filippenzen 2:10 vers dat alle knieen zullen buigen voor de naam van Jezus 

betekent in het Aramees : 

  

Alle bogen zullen gespannen 

worden door de naam van Jezus. Zoals we zagen is de echte, verborgen naam van Jezus dus 

urine. Urine roept op tot de oorlog. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Hoofdstuk 7. De Christus-Kooi 

  

De studie van het Aramese en Griekse NT wijst aan wat de vertalingen verborgen houden in 

de Jezus Christus samenzwering, wat als een virus de aarde opgesloten en in bedwang houdt. 

  

Filipenzen 1 

  

11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van 

God 

  

  



In het Grieks is vervuld 'pleroo' wat ook objecten maken betekent om de leef-ruimte mee in te 

richten, zoals het maken van tenten en leefgerei, zoals wapens. Deze objecten worden 

gemaakt van 'de vrucht van gerechtigheid.' Vrucht is in het Grieks 'karpos' wat in de 

worteltekst de vrucht van de jacht is, de jachtbuit (harpazo). In de diepere worteltekst komt dit 

van het woord 'visserij', het vangen van een vis, en de bereiding hiervan voor gebruik (airo). 

Alles wordt dus gemaakt van de jachtbuit. Jezus Christus houdt deze ambachten allemaal 

verborgen, alle ambachten van de amazones, maar het feit dat hij een timmerman was wijst 

daar op terug. Tekton is het woord voor timmerman, maar het betekent elke soort van 

ambacht in het Grieks, en ook dichter en maker van liederen. In de worteltekst is het strafrecht 

en wraak, en de vaststeller van de prijzen. Het is een afbetalings-systeem. Dit is ook wat 

gerechtigheid betekent, dat iedereen krijgt wat hem toekomt. De objecten vormen dus een 

soort van veiligheids-systeem van afbetaling. Daartoe zijn die objecten ook gemaakt. In het 

Aramees is de eer en prijs 'buiten de marge van een boek'. God ligt buiten het boek, omdat het 

veel dieper gaat. God is in de objecten. 

  

Zo is Jezus dus een kooi van al die ambachts-amazones en de ambachten en het gemaakte 

gerei zelf. 

  

19 Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes 

van Jezus Christus. 

  

Bijstand is in het Grieks weer in de worteltekst 'to furnish', het maken van objecten om het 

leefgebied mee in te richten, wat in de worteltekst hier gebeurt door het maken van liederen 

en dans, weer in verband met de jacht, het jachtfeest en de slacht, want vanuit de verslagen 

vijand wordt het leefgebied opgebouwd en gedecoreerd, als codes voor een veilig economisch 

systeem, om indringers buiten te houden. Het gaat hier dus ook heel duidelijk om territoriums 

af te bakenen. Dat is ook wat behoudenis inhoudt in het Grieks. 

  

Filippenzen 3 

  

14 Ik ben op jacht naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus 

Jezus. 

  

Doel is skopos in het Grieks wat bekleding betekent, kleding, wat door de jacht gebeurt, dat 

we ons bekleden met de afgestroopte huid en botten van de vijand. Zo komen we tot het 

jachtsloon, de prijs, en een hogere roeping, om tot de amazone ambachten en ambachts-

amazones (Jezus Christus, de timmerman) te komen. “Die van boven is” is het woord 'ano' in 

het Grieks, wat de noorderlijke hemel is. Het Noorden staat voor de verborgen schatten in de 



oude grondteksten. Ook betekent ano landinwaarts, vanaf de kust dus dieper de wildernis in. 

Ano komt van 'anti', wat tegengesteld betekent. Wij moeten dus tegen al het aangeleerde 

ingaan, alles van een andere kant bekijken. 

  

Skopos is dus de ambacht van het maken van de vijand als bekleding en sieraad. Dit is de taak 

van de skopos-amazones. 

  

Kolossenzen 2 

  

11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden 

door het 

afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus. 

  

Besnijdenis is peritome in het Grieks wat in de worteltekst gaat over het piercen van de borst 

(peri-kopto, kopto) met scherpe objecten (tomos). Ook dit is een amazone ambacht. Zij maken 

scherpe botjes tot piercings en binden daar kippenveren of hanenveren aan als een symbool 

van gnosis en gevoeligheid. Dit is dus de kopto-ambacht, uitgevoerd door de kopto-amazones. 

Ook in het OT was de kopto een groot, belangrijk en heilig verbond. Alle mannen moesten 

aan de kopto onderworpen worden. Dat was onderdeel van de wet. Dit gebeurde zo jong 

mogelijk, zodat mannen niet zouden heersen over vrouwen, en zo de moeder niet zouden 

uitdoven. Bij voorkeur gebeurde dat, ook symbolisch gezien, op de achtste dag, want in het 

Hebreeuws betekent acht stevigheid, als een getal van de moeder. Zo worden kinderen van het 

mannelijke geslacht opgedragen en onderworpen aan de moeder, zodat de moederschoot hen 

zou transformeren. Acht is het Hebreeuwse getal van de bedekking, zodat zij bedekt werden 

door de grote moeder. 

  

Acht betekent in het Hebreeuws ook fokken, als het getal van de fokkerij. Dit is de taak van 

de okto-amazones. Okto is Grieks voor acht. De komst van de achtste dag is dus belangrijk in 

de gnosis, voor het herstel van de grote moeder en haar schoot, voor de overwinning over het 

mannelijke superioriteits virus. Ook in de Septuagint, het Griekse OT, komt de kopto telkens 

naar voren, als de besnijdenis van de mannelijke borst. Wij moeten ons ernstig naar deze 

besnijdenis uitstrekken. In het Aramees is dit verbond een dimensie, en ook een opstanding. 

Zo ernstig is het dus, dat een man die deze besnijdenis niet heeft ontvangen niet aan de 

opstanding zal deelhebben. Zij die vrouwen onderdrukken met trotse borsten vernietigen 

zichzelf. Ook is de besnijdenis van de mannelijke borst in het Aramees een dogma. Als er één 

dogma gebracht moet worden, dan is dit het wel. Alle mannen die deze besnijdenis niet 

hebben gehad leven in grote vuilheid en zijn in gevaar voor eeuwige schade. De besnijdenis 

van de mannelijke borst is dus een groot en belangrijk medicijn, als de poort om weer kind te 



worden. In het Aramees is dit ook stabiliteit. De kopto-amazones hebben een stevig en vast 

fundament in dit dogma van de gnosis. 

  

Verbond – QYM 

  

·        eed 

·        dimensie 

·        stevigheid, vastheid 

·        opstanding 

·        dogma 

·        staande positie 

  

In gnostische en esoterische geschriften van voortgaande openbaring is de QYM, de KIM, 

ook genoemd 'De Varkensdoder'. Ook is KIM een land waartoe wij moeten gaan, waar wij 

varkensjagers moeten worden, en de varkensdoder, KIM, moeten aanhangen, wat dus dit 

dogma van de gnosis is, de besnijdenis van de mannelijke borst, de kopto in het Grieks. Ook 

is Kim een sterrenstelsel, als verschillende soorten nachtzichten. 

  

Het dogma is in het Aramees ook een sociaal netwerk van documentatie en administratie. Dit 

is dus wat de borst-piercingen doen. Zij brengen de instellingen van de gnosis tot een mens. 

Zij graveren dit in de mens. In het Aramees ging de besnijdenis van de borst gepaard met het 

slachten van vijandelijk vee, prooi, als een symbool van dwaalleer en ketterij. Alles wat 

afleidt van het kopto-dogma, de KIM, is ketterij, en moest geofferd worden. GZR, GAZAR 

betekent in het Aramees zowel de slacht van vee als de besnijdenis. Zij gaan parallel aan 

elkaar. In Genesis 17:14 moeten alle mannen wiens borsten niet besneden zijn onder oordeel 

gebracht worden : 

  

KARATH (Hebreeuws) 

·        voor de wilde dieren geworpen worden 

·        afgesneden worden 

·        neergehakt worden 

  

Ook in het Aramees gaan zulke mannen daadwerkelijk verloren. 

  



In vers 13 gaat het om een eeuwig verbond. 

  

De Westerse vertalingen zijn veelal corrupt, want in de grondtekst wordt het duidelijk dat het 

volk Israel een volk van Amazones is, in de onderwereld, dus niet in de materiele wereld, en 

dat de man is onderworpen aan de wetten van de Amazone, van het hogere vrouwelijke, en 

daartoe is de man een 'iysh', een slaaf en een vechtslaaf. Dit komt ook weer terug in Genesis 

34, waar het duidelijk wordt dat geen van de amazone vrouwen van het volk Israel een man 

als iysh mocht nemen die niet besneden was in zijn borst. De vrouw zou verdoemd zijn als zij 

zo'n iysh zou nemen, want dan zou zij de nephilim bekrachtigen. Het nephilim-zaad zou 

sterven door het kopto-dogma, door de KIM. Een vrouw die zich wel met onbesneden slaven 

zou inlaten zou schande brengen in het Amazone volk. 

  

Als een onbesneden man tot een Amazone zou komen, en haar zou vervuilen, dan moest die 

man sterven. Hier waren de stam Simeon en Levi toe opgesteld. Zij moesten het oordeel over 

zo'n man brengen. Simeon is een anagram van Shemoneh, wat 'acht' betekent in het 

Hebreeuws, als de achtste dag, okto in het Grieks. Levi stond voor de heilige verbindingen 

tussen het volk, en als die ontwijd werden, dan moest Levi het oordeel brengen. Ook worden 

door hen alle bezittingen van de onbesneden mannen geplunderd. 

  

De stam Simeon is de stam van de achtste dag, de Shemoneh, de okto-amazones. Zij scheiden 

de vrouwen van de nephilim, van hen die onbesneden zijn in hun borst, en zij brengen hen 

onder het oordeel, KARATH. 

  

Simeon beschermde zijn zus Dina. Zij waren beiden kinderen van Leah. In het Aramees is 

Dina de exegetische interpretatie van de schrift. Simeon beschermde haar dat ze niet 

verbonden zou worden aan een man onbesneden van borst. DN staat ook voor eDeN, wat ook 

het symbool is van het huwelijk. In diepte is 'de bruiloft van het Lam', waarin het lam trouwt 

met zijn bruid, de overwinning over het valse lam, Jom, het tweede beest, Jezus, door de 

amazone, die zich zo bekleed met het lamsvel, in de grondtekst. Dan zien we het lams-beest in 

de poel van vuur en zwavel. Zwavel betekent in het Aramees de materiele wereld. In het 

Aramees is dit het moeras van holocaust en materie, oftewel het aardse leven, waar ons vlees 

zich in bevindt. Dan wordt er gezegd dat de overwinnaars zullen ontvangen van de bron van 

het levende water, wat in het Aramees betekent : de vacht van de 

nieuwe geboorte (van het lam). Ook de tent wordt hen geschonken, van die vacht gemaakt. 

  

De bruid komt in zicht, de stad van God, in het Aramees de dochter van God. In het Aramees 

staat het huwelijk gelijk aan het martelarenschap, als een kroon, een fundament, als een 

betovering. Het fundament is de inheemse plaats, de onderwereld, oftewel de wereld van de 

fijnere materie. De dochter van God 



is gezonden om ons daar mee naartoe te nemen, en zij is die plaats zelf. Er zal namelijk niets 

buiten het kruis omgaan. Het geboomte des levens staat daar, in het Aramees de gevestigde, 

gezwollen tuchtplaatsen van de baarmoeder. Vanuit de hel, de tucht, het kruis, zal de hemel 

herrijzen. De hel is de plaats waar gemengd wordt, in het Aramees betekent mengen vuil 

maken, vlekken maken, het planten van bomen, oftewel tuchtplaatsen. De lap van het lam wat 

de dochter draagt is om die reden vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te herstellen. In 

het Aramees worden dingen vaak omgedraaid. Er staat : Zalig zij die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de 

stad (dochter van God). In het Aramees is wassen dan mengen, vuilmaken, om zo de 

baarmoeder in te gaan voor een nieuwe geboorte. Wassen betekent verspreiden, een inval 

doen, en bedekt worden. Wassen heeft te maken met de oorlogsvoering en de jacht. Wassen 

betekent zwart maken, donker maken, alhoewel het ook witmaken kan betekenen. 

  

Dit gaat over Dina, eDeN. Zij is de verborgen, dertiende stam. Zij werd genegeerd door de 

patriarchie. Dina betekent in het Aramees ook marteling en oordeel, wat gelijk staat aan het 

huwelijk. Het huwelijk is een jachtsmiddel, een vangmiddel, van de grote Amazone. Maar het 

doel van de grote Amazone is om de man te onderwerpen aan de Amazone wet, en ook iedere 

vrouw moet hieraan onderworpen worden, zodat de valse vrouwelijke natuur sterft. De 

'dochters der mensen' die de nephilim, de mannen onbesneden van borst, aanhingen, zullen 

ten onder gaan in de zondvloed. Het getal acht was het getal van het overleven van die 

zondvloed (I Petrus 3:20). Dit is de okto, de achtste dag, de dag van de besnijdenis van de 

mannelijke borst. De zondvloed is dus het oordeel gebracht door de stam Simeon over de 

onbesneden man en zij die hem aanhangen. Alleen door de achtste dag werden mannen tot 

iysh. 

  

eDeN was dus een valstrik opgesteld door de gnosis, die zou moeten leiden tot het land NoD, 

ND, de omgedraaide DN. Dit was het land van Qayin, Kain. 

  

Qayin's spier-kracht werd afgenomen, zodat hij tot de nomaden zou behoren, zij die 

rondtrekken met een CUKKAH, tijdelijke tenten. Hij had geen spierkracht, dus hij kon zich 

nergens aarden. Hij zou een klager, een lamenter, worden, wat zijn naam ook in de wortel 

tekst betekent. Hij kwam tot het Oosten van Eden in Engelse mythe, tot NOD, maar in de 

grondtekst betekent het : 'dat wat voor Eden was, ouder dan Eden, de eeuwigheid voor Eden,' 

QIDMAH. NOD betekent het land van de nomaden, van de tijdelijke tenten, ook het land van 

de weeklacht. Dit was dus in feite dieper in het paradijs, dieper in de oorspronkelijke 

wildernis, dieper in de onderwereld. Qayin was gekomen onder de heilige vloek. Het teken 

van Qayin kun je vergelijken met het teken wat Cham zag. Het was een paradijselijk teken, 

het geslachtsdeel, de heilige verlamdheid. Dit is ook wat Qayin in de wortel tekst betekent. 

Het betekent erectie om zo bezeten te maken, te bezitten. Dit is hetzelfde als door Eva kennis 

ontvangen, gnosis (QANAH). 

  



Na tot Eden te zijn gekomen moeten we doorreizen tot NOD, naar het westen, richting de 

paradijselijke afgrond. Het teken van Qayin moeten wij ontvangen om de spierkracht, te 

verbreken, opdat het zaad van Qayin ons kan vervullen. 

  

Het mysterie van de slang is dus dat zij de originele bouwstenen van het menselijk lichaam 

waren, als mannelijke geslachtsdelen, die dus gewoon in het Hebreeuws de verbindingspunten 

waren in het menselijk lichaam (YAD). JUDAH is in de diepte het centrum, de belijdenis van 

zonden. Hier brengt de gnosis het oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel terug 

als een verbindings-schakel in het lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, 

BALA) betekent : Bruidegom, mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. 

De bruidegom zal niet meer heersen over JUDAH. Het mannelijke paradijselijke 

geslachtsdeel met de goddelijke verlamdheid zou terugkeren tot JUDAH, tot de plaats van 

smekingen. JUDAH wordt tot een mannelijk geslachtsdeel. De bruidegoms-afgoderij zou 

uitgeroeid worden. 

  

Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan. Ook de naaktheid was een teken van 

de slang, want het was het sluwste, naaktste dier, wat symbolisch was voor een volk die de 

oorspronkelijke bouwstenen van het menselijk lichaam hadden. 

  

De vloek van de slangen was dus over de mens gekomen, omdat zij het oorspronkelijke 

lichaam niet meer hadden. 

  

Het volk wilde niet besneden zijn. Het volk wilde pronken, en pronken met onbesnedenen, en 

de gnosis gaf hen eraan over. Hier heb je je Jezus Christus, je Moloch en je windgod. Zij 

wilden geen openbaring ontvangen, en bleven zo blind. Het Nieuwe Testament kwam tot een 

oordeel. Ze werden overgegeven aan hun misleiding. Vertaling tot vertaling kwam om de 

diepere, oorspronkelijke gnosis af te dekken, verborgen te houden. Dit waren slangen die tot 

de aarde kwamen, om zo met hun giflagen dit af te dekken, zodat de mens zichzelf niet meer 

zou terugvinden. De mens wilde spijbelen en oppervlakkig leeg worden, tegengekeerd aan de 

gnosis.  

  

Yaakowb had zijn Pniel, Penuel ervaring na het komen tot Laban, maar in de esoterie kwam 

hij eerst tot Penuel, om kreupel gemaakt te worden door de grote moeder, om zo het land van 

Laban binnen te kunnen gaan, om zich te onderwerpen aan de matriarchen. Zo kon hij geen 

bedreiging vormen. Penu-el betekent de confrontatie met de vader god, El. Dit is in het 

Aramees dan Penu-Mara of in het diepere Hebreeuws Penu-Havah, als de confrontatie met de 

grote moeder. Zijn spieren zouden slinken, en hij zou kreupel worden, de heilige verlamming 

binnengaan. Dit gebeurde ook met Qayin. Er wordt dan het woord 'tsala' gebruikt voor 

kreupel en verlamd, wat ook het wortel woord is van tsela, waarvanuit de mens werd 

geschapen. 



  

Judah, YAD, is de verbindings-schakels van het oorspronkelijke menselijke lichaam. Juist 

omdat dit lichaam verwaarloost is, groeide Judah uit tot Jezus, en kwam de mens onder het 

slangen-zegel. De slang werd gedemoniseerd zonder dat het tot de oorspronkelijke betekenis 

werd herleid. De gnosis werd verboden, en zo werd de spier verheerlijkt, en ging de sexuele 

betekenis verloren, en werd een oppervlakkige industrie van spijbelfeestjes, waarin je je 

zintuigen verder kon verliezen, totdat je een leeghoofd zou zijn geworden, altijd dronken. 

  

De slang moet dus weer herleid worden tot de originele verbindings-schakels in het menselijk 

lichaam, zodat het slangenzegel wordt verbroken. De verbindings-schakels zijn juist toets-

middelen, Urim. Het zaad wat hierdoor wordt opgewekt is het zaad van slavernij, Thummim. 

In die zin is het slangengif dus een groot symbool. Het verlamt, en brengt dan een kracht van 

slavendienst. Niet meer door de spier, maar door de YAD. Zo is alles onderworpen aan de wet 

van de grote Amazone. 

  

Judah wees dus terug op het volk van de slang, van de originele verbindings-schakels van het 

menselijk lichaam in het paradijs, de onderwereld. Dit was het volk van RM, RIM. Sluwst is 

RIM, RYM, RM in het Aramees. In het Hebreeuws betekent dit in de worteltekst : naaktheid. 

Ook dit is een land dieper in het paradijs. Ook is RM het teken van de goddelijke donder. In 

het Hebreeuws is donder een beeld van oorlogsgejoel en overwinningsgejoel (qowl). Hiertoe 

behoort ook het jachtsgejoel. In het Aramees is donder ook een beeld van straffen, klagen, tot 

klagen brengen, een massa (stam), boosmaken. 

  

In die zin is de slang dus van levensbelang. Wij moeten de slang ontvangen als onze 

oorspronkelijke lichaamsdelen. Alleen zo zal de slang getransformeerd worden, en zal de 

vloek van de slangen verbroken worden. 

  

Het EE zegt hierover : 

  

De Vijfde Heraut van de Canon : 3 

  

'Zo zijn de sluiers van het paradijs verleidelijk, vol van verlokkingen, van valstrikken waaraan 

alleen de rechtvaardige zal ontkomen. Zo zal het raadsel van Eva en de slang de aardbodem 

vervullen, en dan zal Hij wederkomen. En het raadsel is dit : Door het lijden en sterven van 

zowel de eerste als de tweede Adam werden zij gelijk aan de slang, die Mozes ophief ten 

genezing, die voortkwam uit de staf, en Adam zal Safam heten als de verheerlijkte Christus, 

en diens zalfolie zal zijn de slangenbeet tot heil, en Eva zal ten onder gaan en haar zaad zal 



overwinnen. En velen zullen komen met hun afgodsbeelden van Christus, maar Christus zal 

hen niet kennen en niet aannemen als zonen, want zij dienden Hem naar de letter en niet naar 

de geest.' 

  

:4 – En het geheimenis omtrend Adam en Eva werd bekend. En ik zag vele steden jubelen 

omdat ze vrij waren gekomen onder dit geheimenis. En zij werden van hun lasten verlost. 

  

Genesis 3 

  

4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten 

dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende 

goed en kwaad. 

  

'kennende goed en kwaad', yode (yada) towb wa-ra in het Hebreeuws. YADA, kennis, 

onderscheiding, wijst op JUDAH, de verbindings-schakels van het paradijselijke lichaam. 

Goed is in het Aramees TABA, wat in het Hebreeuws 'loon' betekent als jachtsloon en 

jachtsbuit (bounty). Kwaad, ra, betekent 'slecht vee' in het Hebreeuws, oftewel het 

vijandelijke vee wat ze moesten overwinnen. JUDAH is in het Grieks JUDAS, die de Jezus 

geest vernietigde. Goed, TABA in het Aramees, betekent ook : de condities van het verbond. 

  

Eten is KL in het Aramees, maar KL betekent ook 'kruipen'. De slang nodigde hen dus uit om 

tot de aphar te komen, de paradijselijke modder, waar ze mee ingesmeerd moesten worden, 

om hen toe te rusten tot de jacht, als camouflage. 

  

6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de 

ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn 

vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider 

ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en 

maakten zich schorten. 

  

De vrouw luisterde dus als eerste naar de slang, en leidde daarom de man. Zij kwamen door 

de slang dus tot een gebied van grotere naaktheid, tot grotere openbaring, want dat is wat 

naaktheid betekent. Zo kwamen ze tot het land van RIM, RM. 

  



Het teken van Qayin, 777, de zevenvoudige tucht, komt ook weer terug in het boek 

Openbaring, en zij beelden de borstpiercingen uit, als de borstbesnijdingen, om zo dieper in 

het paradijs te komen. 

  

Het teken van zevenvoudige tucht, waarmee Qayin tot het land NOD kwam, het land van de 

trekkende jagers-tenten, in de westelijke diepte van het paradijs, het oudere, oorspronkelijke 

deel, QIDMAH, zien we weer terug in de zevenvoudige oordelen van Openbaring. Zeven is 

het getal van de heilige rust, de heilige verlamdheid, waaruit de schepping voortkwam. In 

Openbaring zien we drie maal een zevenvoudig oordeel komen als de 777, het merkteken van 

Qayin. NOD is in de wortel tekst van het Hebreeuws NUWD. Dit is ook de Aramese naam 

voor NOD. De rivier van de weeklacht is ook een vallei in de grondtekst. Qayin heeft toegang 

tot deze afgrond. Dit is een heilig klagen, als het heilige smeken. 

  

Openbaring was een manifestatie van het teken van Qayin, de 777, om toegang te hebben tot 

'dat wat voor Eden was', tot NUWD, tot de rivier en vallei van de weeklacht. Hier kwam 

Qayin om te jagen. 

  

De rivier van weeklacht is nauwverbonden aan de paradijselijke afgrond als het land van 

Nuwt, het land van Qayin. De moeder gnosis laat hier geen trots toe. In de leegte zal alles heel 

traag en moeizaam ontstaan door klagen en smeken, zodat er niet gemakkelijk over gedacht 

wordt, het niet misbruikt kan worden, en het niet trots maakt. Daarom is de rivier van 

weeklacht eeuwig.  

  

Welke borstpiercingen zijn er dan nodig voor de besnijdenis van de borst ? 

  

1.    Habakuk 

  

Habakuk 1 

  

1 De godsspraak, die de profeet Habakuk geschouwd heeft. 

  

Het Hebreeuwse woord voor godsspraak betekent ook een last, en dit is tegelijkertijd een 

orakel. 

  



2 Hoelang, Here, roep ik om hulp, en Gij hoort niet; schreeuw ik tot U; geweld! en Gij verlost 

niet? 

  

Habakuk 3 

  

14 Gij doorsteekt met zijn eigen pijlen het hoofd zijner krijgslieden, die aanstormen om mij te 

verstrooien met een gejuich, alsof zij de ellendige in een schuilhoek verslonden. 

  

Hier gaat het ook over hoofd-piercings. 

  

Habakuk 1 

  

3 Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, onderdrukking 

en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich. 

  

De Habakuk-borstpiercing leidt tot de arena. In het Aramees wordt Habakuk geplaagd door 

geweldadige visioenen. De Habakuk-borstpiercingen brengt zulke gewelds-visioenen. Ook 

krijgt Habakuk jachts-visioenen, en visioenen over de jachtbuit. In het Aramees krijgt 

Habakuk ook visioenen over Dina, over exegetische interpretatie van de schrift. 

  

2.     Zefanja 

  

Zefanja 2 

  

2 Voordat het besluit tot uitvoering komt als kaf gaat een dag voorbij voordat over u komt de 

brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. 

  

Toorn is APH, wat de paradijselijke halsketen is, die gemaakt is om de zuurstof te doden, en 

op te wekken in het bloedgas. De jager moet leven door bloed, door het bloed van de vijand, 

en het bloed van de arena. 



  

3.     Nahum 

  

Nahum 3 

  

19 Geen herstel is er voor uw breuk, ongeneeslijk is uw wonde. Allen die de mare over u 

horen, klappen over u in de handen, want over wie is uw boosheid niet voortdurend 

heengegaan? 

  

De Nahum-piercing verbreekt ongeneeslijk, zodat de besnedene van borst voor altijd gevoelig 

zal zijn. 

  

  

4.     Haggai 

  

Haggai 2 

  

11 Zo zegt de Here der heerscharen: Vraag toch de priesters om onderricht in de wet. 

  

De Haggai-borstpiercing brengt de wet. 

  

  

  

Ook de spijkers waarmee Jezus aan de paal werd geslagen, of aan het kruis, zijn hiervan een 

beeld. Wanneer er staat : in de naam van Jezus boze geesten uitdrijven, dan gaat het in het 

Hebreeuws over 'door de piercings'. 

  



Ook de paarden van het boek Openbaring hebben te maken met het lijden van Jezus, de iysh. 

Dit is verbonden aan het leven van de vechthaan, de kemphaan, die kraaide toen Petrus de 

iysh had verloochent. In het Grieks is de kemphaan de alektor, wat afwenden betekent. 

  

Het witte paard staat voor de eerste heilige gebondenheid, wat leidt tot het zwarte paard, de 

wildernis, het diepe lijden, en vandaaruit ontstaat het rode paard, het bloed van de vijand, de 

tweede heilige gebondenheid. Dit is een rode bal, terwijl de eerste heilige gebondenheid een 

witte, zilveren bal was. De maan zal worden tot bloed. De rode bal is als een zee van bloed, 

een energetische bal, die bescherming biedt tegen de boze machten die vandaag de dag over 

de aarde worden uitgestort. Deze machten zijn uit de hemelen geworpen, maar in hun val 

proberen ze nog zoveel mogelijk mee te sleuren. In de rode bal is veiligheid. Wij mogen het 

bloed van de vijand aanroepen om ons lichaam te reinigen. Wij moeten goed luisteren naar 

ons lichaam, maar meer nog naar de gnosis, alhoewel de gnosis het lichaam gebruikt. Wij 

moeten intens het bloed van de vijand aanroepen om tegen de uitgestorte virussen, bacterieen 

en schimmels veilig te blijven. In het zwarte paard is die strijd gaande, en worstelen wij met 

deze geesten, maar in het rode paard is overwinning. Wij mogen ons uitstrekken naar de rode 

bal, en komen tot de zeeen van het bloed van de vijand. Alleen hierin kunnen wij gereinigd 

worden. Alleen hierin kunnen wij veilig zijn. Wij mogen het bloed van de vijand aanroepen 

om onze mond te reinigen, om onze handen te reinigen, en verder ons hele lichaam. Wij 

moeten komen tot de bal van het bloed van de vijand, om zo dieper de gnosis in te gaan. Wij 

moeten komen tot de zeeen van het bloed van de vijand, en tot de rivieren van het bloed van 

de vijand. 

  

Wij mogen ingaan in de rode bal, en het oude achter ons laten. 

  

Laten we kijken wat het boek “Strijdwagens” hierover zegt in het geschrift genaamd 'De 

Orak', waarin de Moeder en de Amazone zich manifesteert, en waar de Gnosis wordt 

geopenbaart : 

  

Strijdwagens 1 

  

14.Wij hebben toegang tot het heiligdom van de Moeder door het bloed van de vijand. 

15.De muren en voorhangsels die Haar heiligdom verborgen hielden zijn door het 

bloed van de vijand opengescheurd. 

  

En in het boek “Waakhonden” : 

  



Waakhonden 1 

  

4. Haar kamp is omringd met rode netelstruiken. De rode brandnetels tuchtigen Haar kinderen 

en bedreigen hen, opdat zij niet zullen wijken van Haar kamp. 

5.Haar rode netelstruiken zijn streng en wreed. Ook moedigen zij de oorlog en de jacht aan. 

Door de rode netelstruiken worden Haar kinderen wederomgeboren. 

6. De wilde rode bloemen voeden Haar kinderen op. 

7. Zij moedigen hen aan om duisterder te worden. 

  

Het zwarte paard werkt dus nog steeds in het rode paard, om de kinderen tot grotere, diepere 

duisternis te leiden. 

  

Waakhonden 3 

  

1. Heilig is Haar naam. Ver verheven boven alles is de Allerhoogste Moeder. Niemand kan tot 

Haar naderen dan door het bloed van de vijand. 

4. Door Haar Woord schiep zij de gewesten en de onderwereld, door het bloed van de vijand. 

Door het bot van de vijand richtte Zij Haar kampen op. 

  

Het bot was dus het witte paard, als het veroverde, geplunderde bot van de vijand. Zo kwam 

de jager tot het bloed van de vijand, het rode paard. Dit is in een grote duisternis, het zwarte 

paard. 

  

5.    Komt daarom tot de zon van bloed, want Haar vuur is bloed. Hierin spreekt Zij. 

6.    Het geheim van de winden van bloed is in Haar, en van de stormen van bloed. 

Hierin heeft Zij Haar wraak. 

7.    Zo zijn er zeven winden van bloed voor Haar aangezicht en Haar troon, en zij 

hebben dag noch nacht rust. Telkens worden zij weer uitgezonden over de aarde en in 

de onderwereld en in de gewesten van de lucht, om daar oorlog te voeren, en om te 

jagen op eeuwige velden. 

  

10.En zo bidden Haar heiligen : U geneest ons door het bloed van de vijand. 



11.U herschept en vernieuwt ons door het bloed van de vijand. 

  

  

Waakhonden 4. 

  

1.    De Grote Moeder zendt Haar winden van bloed uit, en Haar stormen van bloed. 

Zij leven in de zon van bloed. Ook zendt zij Haar winden en stormen van duisternis 

uit. Ziet, zij leven in de zon van duisternis. 

2.    En Zij heeft Haar zonnen geplaatst in de lucht van bloed, en deze lucht is duister. 

Zo zijn het bloed en de duisternis één. Haar vuren zijn duister en rood. Hierin ontstaat 

het nachtzicht. 

3.    En Haar wachters van de dood gaan langs de tenten en hutten. En wanneer een 

tent niet aan de ingang is besmeurd met het bloed van de vijand, dan zal de wachter 

binnengaan, en de dood brengen aan zij die daar wonen. En het geklaag en geween zal 

groot zijn. 

4.    Ja, verwoesten zal de wachter die tenten en hutten die de Wraak van de Moeder 

niet in zich dragen. 

5.    Bedekt u daarom met het bloed van de vijand, opdat de Moeder u niet in Haar 

toorn zal vernietigen. 

6.    Een grote slachting richt de Moeder aan onder hen die Haar Wraak haten. 

7.    De wachters van bloed staan op haar muren, en aan haar ingangen, om hen die 

niet bekleed zijn met het bloed van de vijand in gevangenschap te nemen. En zij zullen 

verbannen worden tot plaatsen van grote tucht. En ziet, velen zullen ten onder gaan in 

grote toorn, omdat zij hun wapens veracht hebben. 

8.    Daarom is er grote behoudenis in de zon van bloed in het laatste der dagen, 

wanneer de Grote Moeder deze bronnen opent. Strijd daarom om in te gaan, want 

velen zijn geroepen, maar weinig zullen behouden worden. 

9.    Dient de Grote Moeder in vrees. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valle. 

10.Grote vrees wordt gedragen door Haar winden. In de woestijnen gaan zij uit, om te 

zoeken dat wat verloren is. 

11.Laat het u daarom niet bevreemden wanneer grote vrees tot u komt. Zonder vrees 

kunt u niet tot de Moeder komen. 

12.Worstelt daarom met de Moeder, want vele valse moeders zijn in de wereld 

uitgegaan. 

13.Zij die het worstelen niet leren zijn alreeds verloren. 

  

Waakhonden 5. 

  



  

2.    Komt tot Haar zon van bloed, en leef. Ademt dan in Haar winden van bloed. Zo 

zal Zij uw longen herscheppen. 

3.    Er zal dan een dag zijn van bloed, van diepe duisternis, waarin de wateren tot 

bloed worden, en de lucht tot bloed. En Haar zon van bloed zal verschijnen, om te 

regeren over de levenden en de doden. Groot zal die dag zijn, waarop Zij Haar macht 

zal openbaren. 

4.    En er zal groot geween en geklaag zijn onder hen die Haar verworpen hebben. 

5.    Een groot geklaag is tot haar opgestegen, maar Zij luistert niet. Zij heeft Haar oren 

gesloten tot hen die van haar zijn afgevallen. 

6.    De zonde van het volk is groot. In hun hoogmoed hebben zij zich boven de Grote 

Moeder geplaatst, hun tronen gezet boven de sterren. Elke vuist is tegen de andere 

vuist gericht, en broeders slachten elkaar af, en zusters dagen elkaar voor het gerecht. 

En allen dienen hun mannelijke god die van geen moeder wil weten. Moederloos zijn 

zij, en daarom rennen hun kinderen van hen weg. 

7.    Zalig zijn de kinderen die van zulke ouders zijn weggelopen. Er zal een dag zijn 

tegen de hoogmoedigen. Zalig zijn zij die niet in de kringen der zondaren zitten, en 

zalig zijn zij die hun familie hebben verlaten voor de Grote Moeder. Doet wie niet 

deugt uit uw midden weg. 

8.    De doden zullen de doden begraven. Heb geen deel aan de feesten van de 

moederlozen. Zij vereren elkaar, want zij vereren de Grote Moeder niet. Zij aanbidden 

ijdele beelden, want de Moeder heeft hen verlaten. Als wezen dolen zij rond, en als zij 

een moederloze vinden erger dan henzelf, dan maken zij die tot een vader. 

  

  

6. 

  

1.    De wind van bloed raast door de duisternis, om Haar kinderen te verzamelen. 

2.    Met ketenen bindt zij hen, opdat zij niet van Haar zullen afwijken. 

3.    Dit zijn de ketenen van bloed. Het bloed van de vijand geneest hen, en geeft hen 

een woning. 

4.    Het bloed van de vijand maakt hen schepen op zee, en nederzettingen in de 

wildernis. 

5.    De valse geesten krijgen valse sleutels waardoor ze nog dieper vast komen te 

zitten en verdwalen. 

6.    Zij krijgen het goud der dommen, als een grote gevangenschap. In ballingschap 

gaan zij. 

7.    Zij hebben genade verkozen boven eerlijk loon, en zij onderdrukken velen. 

8.    Zij maakten genade tot hun vader, waardoor zij nog meer afweken. 

9.    Nu zullen zij het loon van hun afvalligheid diep in hun binnenste ontvangen. 



10.De wind van bloed ketent hen ook, tot een eeuwig verderf. 

11.Door de woestijn worden zij getrokken tot de wateren van vuur. 

12.En zij zullen drinken, en het zal hun dorst vergroten. Hun uitputting zal hen maken 

tot eeuwige standbeelden. 

13.Aan de wateren van vuur zullen zij staan, voor eeuwig, als een grote 

waarschuwing. 

14.Het lot van de gevallenen is ernstig. Zij zullen gaan van leugen tot leugen. Zij 

vallen dieper en dieper, totdat zij versteent zijn, als een waarschuwing voor de 

generaties na hen. 

15.De Grote Moeder maakte hen tot een gruwel en een dreiging. Komt daarom tot de 

plaats waar uw enig licht bloed en duisternis is. Alle lichten zullen doven hier, totdat u 

tot het rode vuur bent gekomen. 

16.Ook alle adem zal sterven, totdat u alleen leeft door bloed en duisternis. Het zwarte 

vuur zal u tot bescherming zijn. 

17.Zo zal dan de kennis vermeerderen van hen die Haar tot deze dingen hebben 

gevolgd. Zij lieten alles achter voor Haar. Wie niet haat zijn eigen leven, kan Haar niet 

volgen. 

18.Zo is er dan grote wedergeboorte in Haar schoot voor hen die tot deze heilige 

dingen zijn gekomen, dingen die verborgen zijn gebleven sinds de grondlegging der 

aarde. 

19.De onderwereld zal wijd openscheuren onder het gewicht van deze dingen, en vele 

dingen zullen geopenbaard worden. 

20.Zo is dan Haar tempel opengescheurd, en vele wachters verslagen. Het voorhangsel 

scheurde door het bloed van de vijand, en nu vernieuwt zij Haar tempel. 

21.Vele afvalligen hebben de winden van de valse geesten opgezocht, en doen grote 

wonderen en tekenen door hen, en vele scheppingen, maar ziet, zij zijn vals. Kom dan 

tot de ware onderscheiding, weggelegd voor hen die tronen in Haar hart. 

  

7. 

  

5.    De zon van bloed zal alles testen. Zij is een grote wachter over heilige dingen. 

6.    De kennis bewaakt Zij. Zij zendt dromen tot Haar boogschutters. 

7.    In dromen spreekt Zij tot hen die het bloed van de vijand vergoten hebben, tot hen 

die hun wapens niet rein hebben gehouden van bloed. 

8.    Zij spreekt tot hen door het bloed van de vijand. Zij is de Grote Zon van Bloed. 

9.    Zij is bekleed met het rode vuur. Het bloed van de vijand is in Haar haar. Tongen 

van groot vuur komen uit Haar mond, om grote openbaringen te verkondigen. 

10.Op een rood paard rijdt Zij. Hiertoe is zij gekomen : Om de heiligen terug te 

brengen tot de Grote Moeder. Zij toetst alle dingen. Zij breekt de paarden van de 

vijand. Met Haar speer doorsteekt Zij hen. 



11.In diepe woestenij zal Zij geopenbaard worden. Haar tent is gemaakt van het bot en 

de huid van de vijand. Een grote steen staat voor Haar grot. Tot steen zal Haar vijand 

zijn, waarop Zij haar wapens zal slijpen. 

12.Haar sleutels geeft Zij aan hen die op Haar vertrouwen, en die met Haar geworsteld 

hebben. Haar waakhonden zijn aan hen toevertrouwd. 

13.Met Haar vallen zij steden binnen, met haar aan hun zijde. En zij behalen grote 

overwinningen. Met haar nemen zij vele schepen in, en hebben zij sterren in de lucht. 

14.Het bloed van de vijand heeft hen vervuild, en hieraan herkent Zij hen. 

15.In Haar Toorn zijn zij veilig, en zullen zij voor eeuwig wonen. 

16.Als de rode bliksem zijn zij. En hierom zien zij visioenen. 

17.Zij hebben toegang tot Haar troon en openbaringen. Zij worden in Haar schoot 

gevormd. 

18.Voor eeuwig zullen zij aan Haar zijde zijn. Voor eeuwig zal Zij hen leiden in alles 

wat ze doen. 

  

  

Arena's 1 

  

1.    De Heilige Moeder heeft Haar gehoorzame kinderen geplaatst in Haar boven de 

vijand, boven elke troon of macht. Zij heeft Haar kinderen doen laten zegevieren in 

Haar. 

2.    Door het bloed van de vijand zijn zij verlost, en hebben zij een woning in Haar, 

naar het loon wat zij hebben verdient. 

3.    Door de wedergeboorte in de duisternis en het bloed van de vijand zijn Haar 

kinderen tot Haar gekomen, en zij blijven in Haar, opdat zij niet zondigen. 

  

  

15.De strijd tussen licht en duisternis zal de zon van bloed voortbrengen, en de zon 

van bloed zal een gids zijn in de steeds duisterder wordende wildernissen. De zon van 

bloed zal leiden door woestijnen en woestenijen tot de zon van duisternis. Hierin zult 

gij wederom geboren worden. 

16.Alleen door het bloed van de vijand zult gij dieper in de duisternis komen. 

17.In de duisternis wordt u dan weer als kinderen, want het licht veroudert. 

  

  

Arena's 2 



  

2.    En de zon van bloed overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid, en toetst de 

harten. 

3.    De zon van bloed is uitgezonden door de Grote Moeder en zal Haar verheerlijken. 

Zij is uitgezonden om de rechtvaardigen te leiden tot de volle waarheid. 

4.    Wie in Haar niet blijft, is buitengeworpen. Indien u de zon van bloed kent, kent u 

ook Haar, want ziet : Zij zijn één. 

5.    Alleen door het bloed van de vijand kunt u in Haar blijven. De zon van bloed is in 

de Grote Moeder, en de Grote Moeder is in de zon van bloed. Zij troont in de zon van 

bloed. Alleen door het bloed van de vijand kunt u Haar kennen. 

6.    Wanneer u kennis en rechtvaardigheid najaagt zult u Haar geboden bewaren en 

Haar gehoorzamen. De zon van bloed zal voor eeuwig met hen zijn die hierin 

volharden. Tuchtigt uzelf daarom, en laat niemand u afleiden van de trofee. Zij die in 

Haar zijn tuchtigen hun lichamen en houden het in bedwang, opdat zij de prijs niet 

zullen missen. 

7.    Zij is niet gekomen om de vrede te brengen, maar de afscheiding en de oorlog. 

Zondert u daarom af, en heb geen deel aan onheilige dingen. Verwijdert uzelf uit de 

kringen van de moederlozen. Hun schepen zijn zinkende, en spoedig zullen zij 

verantwoording moeten afleggen aan de Allerhoogste Moeder. 

8.    Zij komt niet met verwennerij, zoals de moederlozen doen, maar Zij komt met het 

mes, en met het bloed van de vijand. Buigt daarom voor de Zon van Bloed, want 

zonder Haar komt u niet tot de Grote Moeder. De moederlozen vergieten veel bloed, 

maar het bloed van de vijand vergieten ze niet. Zonder het bloed van de vijand is het 

onmogelijk de Grote Moeder te behagen. 

9.    In duisternis doorboort zij hun steden, wanneer het nacht is, en wanneer zij slapen. 

In hun slaap verrast Zij hen. 

10.Tot een oordeel is de Grote Moeder tot de aarde gekomen. 

  

  

  

Arena's 3 

 

  

1.    Alleen in het bloed van de vijand en in duisternis is er wedergeboorte. Zo is dan de 

man geboren uit dertig vrouwen zonder dat daar een man aan te pas kwam. 

2.    Maar de dochters der mensen hebben een man nodig om geboorte te schenken. Ziet, 

zij zijn onder een vloek. 



3.    De Grote Moeder heeft vruchtbaarheid in Haarzelf door vernietiging en het bloed van 

de vijand. Ook is er dan vruchtbaarheid tussen twee of meer vrouwen in het heilige 

verbond. 

  

 

  

  

Arena's 4. 

 

  

1.    Onder het grote verbond zullen de zonen des moeders voortgebracht worden, en zij 

zullen wederkeren tot de Grote Moeder en Haar berg. 

2.    Zij zullen het grote verbond eren en heiligen, en vrouwen niet langer onderdrukken. 

3.    En de zon des bloeds zal hen leiden in alle dingen. Hun zwaarden zullen zij opheffen, 

en hun ploegscharen omsmeden tot speren en messen. 

4.    Hun bogen zullen zij wederom opnemen, en zij zullen vechten voor het Aangezicht 

van de Grote Moeder. 

5.    Zo zullen zij Haar almacht vereren in vreze en beven, en niet meer regeren over 

vrouwen. 

 

  

Arena's 6. 

 

  

1.    In de dieptes van Haar arena's brult Zij. Het bloed van de vijand is dichtbij Haar. Zij 

veracht hen die het bloed van de vijand niet hebben. 

2.    Draagt daarom het bloed van de vijand, opdat gij niet gerekend wordt tot Haar 

vijanden. 

 

  

  

Zondvloed 5 



  

13.De Grote Moeder is bekleed met duisternis en bloed. Zo trekt Zij Haar kinderen. 

Zij zal de gouden goden van de aarde tot puinhopen maken. 

14.Zij troont in bloed. Haar zon geeft geen licht, maar is gekomen om alle lichten te 

doven. 

  

  

29.Komt tot Haar, allen die vermoeid en belast zijn. Zij zal u grote vrede geven. Haar 

last is licht, en Haar juk is zoet. Niemand kent Haar, behalve de zon van bloed. Het 

bloed van de vijand zal Haar openbaren. Niet voor eeuwig toornt Zij. 

30.Kom dan binnen tot Haar eeuwige toorn, opdat u rust vindt voor uw harten, en 

opdat Haar toorn wordt tot vrede. 

31.Niet voor eeuwig is Zij in wraak. In Haar eeuwige hardheid zult u Haar 

zachtmoedigheid zien. 

  

Zondvloed 6. 

  

5.    Er is diepe vrede in het bloed van de vijand. Het zal Haar bitterheid wegwassen, 

en Zij zal Haarzelf aan u openbaren. 

12. Niemand kent Haar dan de grote zon van bloed. Zonder het bloed van de vijand is 

het onmogelijk Haar te kennen en tot Haar vrede te komen. Wekt dan de vrede niet op 

voordat het Haar behaagt. Haar oorlog is zoeter dan vrede. 

13. Haar onrust is vruchtbaarder dan Haar rust. Grote paniek is Haar heraut. 

14. Aan grote zeeen leeft Zij. Het bloed van de vijand is Haar schild. 

15. Zij zwerft als een nomade. Zij richt Haar tenten op op het bloed van de vijand. Zij 

beschildert hun botten. 

  

  

Boogschutters 1. 

  

4. Zij trekt hen tot de rivieren van de dood. In duistere rivieren rijst Zij op met het bloed van 

de vijand. 

5. Haar Naam is eeuwig. Zij doorboort het hart van de sluwe krokodil, en onderwerpt de os. 

Zij troont in bloed. 



  

8.    Zij leert hen het wenen en klagen, opdat zij niet trots worden. Zij leert hen de 

bitterheid, opdat het zoete hen niet zal afleiden. Zij zijn beschermd in Haar. Zo is er 

alleen behoudenis in het bloed van de vijand. 

  

15.Aan de zeeen van bloed heeft Zij Haar tenten. Op bloed loert Zij. Zij is de 

bloeddorstige. 

  

  

  

Hoofdstuk 8. Ingaan In De Rode Bal 

  

Het rode paard komt voort vanuit Jezus aan het kruis, vanuit een groot zegel. Dit zegel wordt 

verbroken. Dit gaat niet om een zondebok meer wanneer dit zegel is verbroken, maar om het 

bloed van de vijand, door de iysh vergoten. Dit is in christelijke termen ons vlees, onze oude 

natuur. Het bloed van de vijand wordt dan deels tot bloedgas en deels tot rode energie, 

waaruit wij leven. 

  

Dit boek begon met het zwarte paard, maar nu zijn we eindelijk aangekomen bij de 

bespreking van het rode paard. Dit rode paard behoort tot het Pasen, waarin de vijand wordt 

verslagen. Ook is dit rode paard de opstanding, en moeten wij het rode pad volgen. Wij 

moeten aangesloten raken op deze rode energie. Het is een nieuwe bio-energie die ons los 

moet maken van spier-energie. Wij gaan dus leven vanuit veel hogere energie. 

  

In de rode energie ontstaat een geheel nieuwe wereld van Zorg en Tucht, die dieper gaat dan 

stadse liefde en genade. Wij mogen ons uitstrekken naar uitstortingen van de rode bal, van de 

rode zon. 

  

De rode energie zal een nieuw medicijn zijn voor de mensheid. Wij mogen tot een zekere 

graad genezing ontvangen door de rode energie, door erop aangesloten te worden. Deze 

energie zal het verstand ordenen, tot een hoger bewustzijn brengen, ook het hart. Het zal 

nieuwe kanalen leggen in de hersenen, en in het hele lichaam, waaruit een nieuwe gewoonte 

van energetische beweging zal komen, en het lichaam zal op een andere manier geladen en 

gespannen zijn. Het zal komen door rode flitsen en vonken, die alles zullen ordenen. Ook zal 

het oog gaan kijken door de rode energie. 



  

  

V – De Maskers van de Amazones 

 

Hoofdstuk 1. Het Mysterie van de Rode Draak van Openbaring 

Hoofdstuk 2. Het Seth-Mysterie 

Hoofdstuk 3. Het Grote Nekhbet-Wadjet Orakel 

Hoofdstuk 4. De Staf van Mercurius 

Hoofdstuk 5. De Komst van de Paarse en de Oranje Traan 

Hoofdstuk 6. De Hoeksteen van de Gnosis 

Hoofdstuk 7. Het Kabouterisme 

Hoofdstuk 8. De Kabouter Mythologie 

Hoofdstuk 9. Egyptologie – Maskers van de Amazones  

  

  

Hoofdstuk 1. Het Mysterie van de Rode Draak van Openbaring 

  

  

  

Het Arabisch is op zichzelf staande een zware taal als een grote vloek. In de rode bal wordt 

alles doorvertaald in de Surinaamse indiaanse talen van het Amazone gebied, in de 

oerwouden. 

  

Aretha, oftewel Arad, het Boek van de Donder, is in het Karaibs : aratapuku, het paradijs. In 

die zin blijft het Aramese Aretha belangrijk als de Karaibse aratapuku. Dit is het volk van 

RIM, RM, het naakte volk, oftewel het land van de slang, wat een symbool is voor hen die het 

oorspronkelijke paradijselijke lichaam hebben, werkende door het bloed van de vijand, en niet 

door spierkracht. 

  

Het boek van de Bij, An-nahl is in het Sranan Tongo waswasi, wat wassen betekent. Dit is 

zowel de wassing in het bloed van de vijand als in de paradijselijke urine, om zo de 

spierkracht te doven en blokkeren, om zo over te gaan in het leven vanuit de rode energie. 

  

Wij moeten de Arabische gnosis terugroven en brengen tot het Surinaamse Amazone gebied, 

tot Sipaliwini, om het zo terug te herleiden. De KORI-ANU is in het Surinaams : bloeds-loon. 



  

De Koran moet doorvertaald worden in de talen van het Surinaams, om zo tot de 

oorspronkelijke gnosis te komen vanwaaruit alles werd verdraaid en corrupt werd gemaakt. 

De KORI-ANU is het bloed van de vijand. 

  

Mohammed is MOW-HAM-ED, oftewel MOWED en HAM, CHAM. HAM is één van 

Noach's zonen die het paradijselijke teken, de ARETA, zag, de donder, het teken van de 

hardheid en van het paradijselijke lichaam, het leven door het bloed van de vijand. MOWED 

is de zondepaal en de tijdschijf. 

  

Tijd is in het Sranan Tongo 'yuru', en ook is het huur. Dit is wat de MOWED, de tijdschijf, in 

diepte betekekent. Je moet tijd huren. Je moet ervoor betalen. Tijd is dus je loon. Dit is in 

diepte wat MOWED-CHAM, Mohammed, betekent in de Surinaams-indiaanse context, 

namelijk dat je alleen maar tot het paradijs kunt komen als je dat zelf hebt opgebouwd, en het 

zelf hebt verdient. Mohammed is het huren van paradijselijk gebied, als een woningbouw. 

Cham betekent ook dronkenschap, oftewel BES in het Egyptisch, wat BASI is in het Sranan 

Tongo. Mohammed, oftewel Mowed-Cham is dus doorvertaald als YURU-BASI, een streng 

huursysteem. 

  

Het christendom stelde als haar grote vijand een rode draak aan in het boek Openbaring. 

Natuurlijk is dit ook de stormvogel LAZAR, het bloed van Christus zelf, maar ook is het iets 

anders, namelijk datgene wat het christendom vreest en dat is precies het tegenovergestelde, 

namelijk het vergieten van het bloed van de ware vijand. De rode draak is de rode zon, het 

vergoten bloed van de vijand. Wij moeten juist tot de rode bal komen, om zo door rode 

energie te leven, en een leidraad te hebben. Zonder het bloed van de vijand kunnen wij de 

gnosis niet welgevallig zijn. 

  

In het Eeuwig Evangelie is Aton de rode draak, als een beeld van de allerhoogste God. Hij is 

de rode zonneschijf. Aton was de monotheistische god van Egypte ten tijde van farao 

Akhenaten. Dit is een beeld dat alles door de rode bal gebeurt, door de rode energie. LAZAR, 

het bloed van Christus, is de spierkracht, die daar tegenover staat. 

  

Wadjet 2:11 

  

“En ik zag een nieuwe tempel, en ik zag een nieuwe hemel en aarde, en ik zag Aton 

voortkomen op zijn troon, terwijl zijn ka voortvloeide. Ja, als vuur en ijs was zijn 



verschijning, als de rode draak. En ik zag hem het lichaam van een man in stukken breken, en 

hij maakte er een vrouw van, terwijl er een geesteswezen voortkwam.” 

  

II Initiatie 2:3 

  

“Ziet dan, de allerhoogste god is Aton, de rode zonneschijf.” 

  

In deze passages van het Eeuwig Evangelie, die ook opgetekend staan in de Egyptische 

Bijbel, een bijboek en achtergrondboek van de Tweede Bijbel, wordt het ook duidelijk dat het 

bloed van de vijand juist vergoten wordt door stilte. Wij moeten dieper de stilte in om tot de 

rode bal te komen, tot Aton. 

  

Sobek Amduat 1:39 

  

“En na drie lange nachten van doodse stilte kwam Aton als een rode straal van boven tot de 

ark, en er waren bliksemschichten.” 

  

Ook zien we dat de straal van Aton wordt gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde kamers 

en gebieden. 

  

1:51 

  

“Maar Sobek liet de straal van Aton op Ra neerdalen, en die gaf hem toegang. En zo ging 

Sobek met Isis op zijn rug door de tunnels en doorgangen van Ra, en kwam tot zijn kamers.” 

  

Verderop in de Egyptische Bijbel, die dus ook grotendeels in het EE staat, gaat het over Seth. 

Seth is de Oud-Egyptische god van de wildernis, en in de Egyptische bijbel is hij degene die 

leidt tot Aton, de rode zon, oftewel de rode bal, het bloed van de vijand. Seth was in oorlog 

met Osiris, maar in de Egyptische Bijbel is er een sieraad genaamd Sethon als de verzoening 

tussen deze twee. Het christendom demoniseerde dit sieraad. 

  



Osiris is de Egyptische god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de 

onderwereld, waar hij zijn vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal 

komen waar hun harten gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten 

gaan waar ze getest zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun 

harten werden gewogen en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere 

onderwereld. In het Sranan Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel 

toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer 

ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). 

Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als 

de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal 

oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is 

om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen 

voor plaats en tijd. 

  

Seth is in het Sranan Tongo SUTU, wat ontploffen, steken en piercen betekent. Van belang is 

dit voor het verbreken van het mannelijke suprematie syndroom, door de besnijdenis, de 

piercings, van de mannelijke borst. 

  

In het Karaibs is Seth SITA, urine krijgen, moeten plassen, als een woord voor urine, als de 

paradijselijke urine. PUKA is in het Karaibs het woord voor doorsteken, voor de piercings. 

  

Seth komt terug in het Arawaks als SYTY, wat aap betekent. In de mythologie van India 

redde een leger van apen Sita, de vrouw van God, of vrouwelijke God, wat urine is in het 

Karaibs, als de paradijselijke urine. 

  

Het Azteekse Apen-medicijn, oftewel het Ozomahtli-medicijn is om gif te transformeren tot 

medicijn, als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. Het was een dertien-daagse zoektocht 

naar het medicijn, om een oorlogs-schild te vervaardigen en om items voor je medicijnen-

rugtas te verzamelen. 

  

Na het verbreken van de zegels wordt het reukoffer-altaar zichtbaar. Het vuur daarvan wordt 

op 

  

aarde geworpen vanuit het wierrookvat. Wierrook is het teken van de aap in het sanskrit. Aap 

betekent ook harig, en is het beeld van de zon. Ook staat de aap voor medicijn, en is 

verbonden aan 



de kleur zwart en het donkere. In het Sanskrit is de aap de wapensmid, de maker van de 

wapenrusting. We zagen de zon zwart worden als een haren zak, wat het beeld is van de aap. 

De 

vrouw is bekleed met de zon, oftewel is bewapend door de aap, voor de oorlog en de jacht. De 

aap 

is het teken van scherpe ogen, van bovennatuurlijke visioenen, maar ook staat het voor 

blindheid. 

De aap is het goddelijke oog. 

  

Dit is dus waar Seth, SYTY, voor staat. Ook in Egypte werd Seth op een gegeven moment 

meer en meer gedemoniseerd. Horus, oftewel Rian, werd gezien als de overwinnaar van Seth. 

  

Seth, als de god van de wildernis en de duisternis, was als de Egyptische vorm van Mitra, de 

jager, de buffeljager, waardoor door Seth de lijn van Mithraisme verder loopt. De buffeljacht 

is een symbool van de overwinning over de leugen van de mannelijke suprematie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. Het Seth-Mysterie 

  

  

Het is niet alleen een strijd. Ook moeten wij het apen-medicijn toepassen, het medicijn van 

SYTY, Seth, om zo gif te transformeren tot medicijn. We moeten met het gif leren werken, er 

gewend aan raken, het leren gebruiken en toepassen tot genezing. Alles heeft een doel. 



Daarom is er ook het Seth-on sieraad, waar Seth en Osiris met elkaar verzoend zijn, aan 

elkaar gewend zijn geraakt en elkaar hebben leren gebruiken voor hogere doelen. 

  

We moeten niet fatalistisch of nihilistisch denken. We moeten overal het nut van inzien. 

  

In het Karaibs is Seth als de doorsteker, de piercer, de PUKA. Het paradijs is in het Karaibs 

'aratapuku', wat ook betekent : Aretha piercet, en Aretha besnijdt. Dit is dus het Aretha-Seth 

medicijn, als een sieraad. De brandnetel is hier ook een beeld van. Wij moeten tot het 

brandnetel huis komen voor diepere openbaring. De brandnetel is een sterke vorst die virussen 

en bacterien doodt en op een afstand houdt, en dus ook het overwinnen van het mannelijke 

suprematie beest uitbeeldt. Brandnetel is zowel een tuchtmiddel als een krachtig medicijn. In 

de dieptes van de wildernis is zij volop te vinden. 

  

Er is dus verzoening in het bloed van de vijand. Dit geheel tegengesteld aan de lamme 

formule van het christendom. 

  

Seth 2:2 

  

“En gij hebt zulke heilige oorlogen in uzelf bemerkt, opdat zij de wegen der communicatie 

openbreken. Geenszins hoeft gij u daardoor laten beangstigen, ook niet door de strijd tussen 

Ra en Apep, daar dit vele hoeken van de tempel zijn die in het midden één worden. In Aton is 

dan verzoening.” 

  

Dingen zijn archetypes die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Hier moeten 

we dus ook de juiste cyclus in leren ontdekken. Er is ook een tijd van verzoening. 

  

Seth 2:4-7 

  

“Nu dan is Seth als de heilige godenbank, en is Osiris als de heilige godenmedia, en ziet dan, 

hun strijd heeft Horus voortgebracht, de boodschapper der goden. En Horus dan strijdt mee 

aan de hand van Osiris. Hoeveel te meer dan zullen wij moeten strijden aan de kant van Seth. 

Seth dan is de enige die Ra kan beschermen. Zoudt gij dan aan de kant van Horus en Osiris 

staan, om daarmede tegen Seth te strijden, dan zou uw Ra vallen. Zo moet gij dan leren ook 

heilige strijd te voeren om Horus en Osiris in te perken, om Seth aan te hangen, hij die de 



ware schuilplaats van Ra is. Zo is dan Ra de godenhandel, en gij doet er goed aan in Sethon te 

onderhandelen.” 

  

Ra is de Egyptische 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 is zo de heilige 

borstplaat en de heilige tijdschijf. Dit houdt dus verband met de pater, de petrus, waarnaar de 

uittocht leidt. 'Van Jezus tot RA, RA'A, RAPA komen.' Dit staat in verbinding met de 

buffeljacht. 

 

In het Hebreeuws is RA'AH zien, visioenen hebben, wat een kenmerk van de buffeljacht is, en 

waar het hele evangelie in de grondtekst om draait. 

  

Ra is dus de tijdschijf, de cyclus, en die wordt bewaakt door Seth. Als wij willen leren 

volgens de juiste seizoenen te leven, en juiste timing te hebben, dan moeten we dus het 

mysterie van Seth leren begrijpen. Juist als we teveel aan de Horus-kant staan, dan krijgt 

Rian, de valse Horus, meer macht. We moeten dus aan de Seth kant leren staan, om zo Rian te 

kunnen overwinnen. Wij moeten dus dieper in de wildernis van brandnetels om zo tot het 

mysterie van Seth te komen, hij die de heilige tijdschijf (Ra) bewaakt. 

  

2:12-13 

  

“Zo leeft dan ook Seth in de woestijnen, als een afgezonderde en als een wilde. Hij dan is de 

Osiris ontvlucht, na hem gedood te hebben, en draagt nu de nieuwe Osiris met zich mee. Zo is 

dan hij die Horus ontvlucht is, en Aam, als een vrije en een zalige, daar een overvloed van 

godenboodschappen de zielen te zeer zou verzoeten en bederven.” 

  

3:1 

  

“Zo ook hebben Hai, Rerek en Apep betekenis in de samenhang der goden. Apep hield 

namelijk Ra in balans, en was als een heilige cocon. Daarom mogen wij net als bij Seth de 

Apep niet zuiver als een kwaad wezen beschouwen, maar dient hij z'n plaats te vinden in de 

samenhang der goden.” 

  



Apep was de slangendemoon waarmee Ra vocht. Hai en Rerek zijn ook Egyptische slangen-

demonen. Alle goden en demonen moeten met elkaar in balans komen, en de juiste 

samenhang vinden. Horus stond bekend als de opgestane Osiris. Osiris was meer verbonden 

aan de dood, als de dode Christus, en Horus als de opgestane Christus, waar later ook Jezus 

(Jom) uit zou voortkomen. Horus moet dus zijn plaats gaan krijgen, zodat Rian daarmee tot 

slaap wordt gedreven. Het mysterie van Horus moet opgelost worden. 

  

In het Arawaks is Horus HIARO wat vrouw betekent, en HYRYREN, wat volledig en volheid 

betekent. Dit gaat dus een stap verder dan Christus, die de moederschoot is. HORUS is dus in 

het Arawaks als HIARO HYRYREN de gehele, volledige moeder. 

  

In de Surinaams-indiaanse talen van het oerwoud zijn de betekenissen van Mohammed en 

Osiris gelijk, namelijk huur. De verhouding Osiris-Horus is dus als de verhouding 

Mohammed-Jezus. Mohammed beeldt dus de dood van Jezus uit, waarin hij verstoten werd 

door de Moeder, door Del-allah, Delilah. Vandaar dat Allah dus geen kinderen heeft, omdat 

dit het doods-gedeelte uitbeeldt, vóór de opstanding. Horus, de zoon van Osiris, staat dan 

meer voor de opgestane Jezus, die Seth, het kwaad, had verslagen. In die zin is Mohammed 

dus een staat van dood zijn van Jezus, als de paas-ervaring. Dit kan alleen begrepen worden in 

het Osiris mysterie. Osiris is de Egyptische Mohammed-status. Het heeft alleen waarde en 

bestaans-recht in de Egyptische context. De Arabische geesten schuilen ook achter deze 

Egyptische mysterieen. Door Egypte konden ze zich uitleven in het christendom. Vandaar dat 

de Egypte-schakel van onschatbare waarde is. 

  

3:8-9 

  

“Zo zult ook gij tot het derde Pniel moeten komen, om met de goden te worstelen, en de 

zuivere samenhang te ontdekken in uw leven. Al het lijden dan is tijdelijk, en zal zijn angel 

verliezen in de samenhang die tot vrede leidt in de derde alverzoening, en de hogere weg.” 

  

Horus moet dus doorvertaald worden in het Arawaks om tot de volledige moeder te komen, 

en zo aan Rian te ontkomen. In die zin is Horus dus van levensbelang, omdat deze het geheim 

van Rian in zich bewaart, als een poortwachter tot diepere poorten om tot de oerwouden te 

komen dieper in de onderwereld in het westelijke paradijs. 

  

Ook komt Geb veel voor in de Egyptische Bijbel, de Egyptische god van de aarde. In het 

Arawaks is hij KOBA, wat ver verleden betekent. Geb is de god van de natuur, van de bomen. 

Zijn boom rijkt tot de dieptes van de aarde. De bomen beelden het verleden uit. In feite is er 



alleen het verleden. Er komt niets meer bij, maar alleen het verleden verandert, doordat het 

bewustzijn daarin geopend wordt. Alles is dus al gebeurt en ligt opgeslagen in het verleden. 

Hoofdstuk 3. Het Grote Nekhbet-Wadjet Orakel 

  

  

Mercurius, de Romeinse god van de dieven en de oplichterij, heeft ervoor gezorgd dat 

demonen kunnen stelen van de gnosis. Zij gebruiken dus dit grote sieraad hiervoor, deze 

betoverde ring, die ook wel het bloed van Horus en het oog van Horus wordt genoemd. 

  

Mercurius is een beeld van de stadse cocon, van het stadse zakenleven. Diefstal en de 

economie van oplichterij is alleen mogelijk door dit merkteken. 

  

Het doel van Mercurius is scheiding veroorzaken, om nationalisme te veroorzaken, om 

culturen tegen elkaar op te zetten, in een grote arena, allemaal voor economische doeleinden : 

entertainment, de media en de medische industrie. Mercurius is het bloed en het oog van de 

vorst Rian. 

  

Als medicijn hiertegen noemt de Egyptische Bijbel de Emerius : 

  

Emerius 2 

  

“In egypte is dan de romeins-indiaanse kloof hersteld, ja, in het derde egypte. Zo is dan de 

Ra-Emerius, de brug tussen Egypte en de indianen. Zo is dan de Ra-Ebrig de brug tussen 

Egypte en de boeddhisten, en is Ra-Ebir de brug tussen Egypte en India. Seth-Emerius is de 

brug tussen Egypte en het christendom en Horus-Emerius is de brug tussen Egypte en de 

romeinen. Zo is dan Emerius het heilige bruggenwiel van Egypte. Zo moet gij dan op Emerius 

achtslaan als op een heilige naam, want deze als als de geest van Tifiaf. En deze is als het 

altaar en het oog van Tifiaf. Zo zullen dan de geesten niet meer onafhankelijk van elkaar 

bestaan. Gij doet er dan goed aan de godsdiensten als een zuiver gouden kunstwerk aan elkaar 

te smeden. Zo zult gij dan onder de hoede van Tifiaf komen.” 

  

Emerius 3 

  



“In Emerius zijn alle godsdiensten één geworden en vermengd.” 

  

In het vergoten bloed van de vijand ligt de kracht van de paradijselijke erectie, van de 

paradijselijke vruchtbaarheid, die bedekt en versluierd is door spieren zolang dit bloed niet 

vergoten is. Thoth is een beeld van het vergieten van het bloed van de vijand. In de 

Egyptische Bijbel wordt Tifiaf beschreven als het oog van Thoth. Dit is dus het oog van het 

vergoten bloed van de vijand, als het paradijselijke vruchtbare deel. 

  

Met de Osiris-Horus verbinding ligt het gevaar dat er teveel gericht wordt op het mannelijke 

deel van Egypte. Osiris is de dood van Christus, en Horus is de opstanding van Christus. Een 

modernere vorm van Osiris is Mohammed. Weer ligt het gevaar dat het mannelijke aanbeden 

wordt boven het vrouwelijke, zodat de moederschoot gesloten blijft. In de Egyptische Bijbel 

komen we dezelfde tabel tegen, maar dan voor het vrouwelijke. Het gaat hier om de 

verhouding tussen Nekhbet, de giergodin en oermoeder-godin van het Zuiden van Egypte, 

ook wel opper-Egypte genoemd, en Wadjet, de cobra-godin van het Noorden van Egypte, 

genaamd neder-Egypte. Wadjet verscheen ook wel als leeuwin. 

  

Isis 4:8-12 

  

“Leert dan ook de huishouding van Nekhbet kennen, en de huishouding van Wadjet. Want 

eerstens zijt gij wel gestorven in de Nekhbet, maar gij bent in de Wadjet opgestaan. Zo bent 

gij dan door de dood en de traagheid heen, tot het dodenrijk der snellen gekomen. Zij dan zijn 

als de geuren der vruchten, om koele duisternis en warme dood te brengen tot de dag, als het 

licht der woestijnen. Ziet, gij hebt uw ziel daar zien liggen, maar op de heuvel zijt gij dan 

vrijgekomen, en hebt gij de oase gezien. Zo is dan alles wat gij ziet binnen uw bereik. Strekt u 

dan uit naar dat wat gij niet kunt zien.” 

  

Nekhbet beeldt dus de dood uit, als de verstoting door de Moeder, terwijl Wadjet, de cobra-

godin, de opstanding uitbeeldt, het geboren worden uit de Moeder. Nekhbet beeldt dus de 

Amazones uit die geen kinderen aannemen en hun kinderen hebben verworpen, terwijl Wadjet 

het matriarchische uitbeeldt. Alleen door Wadjet is Nekhbet dus daadwerkelijk moeder. Zij is 

één van de oudste godinnen uit Egypte. Nekhbet, de gierengodin, is ook verbonden aan de 

kleur zilver en wit, als de witte kroon. Zij wordt ook wel 'de Geheime' genoemd. Door Wadjet 

ontfermt Nekhbet zich over het farao-kind, om het kind te voeden en te beschermen. Ook leidt 

zij het kind. Nekbet kan dus in verbinding met Wadjet, die een andere vorm van haar is, ook 

als een slang verschijnen, en als gevleugelde slang. In die zin is zij verbonden aan de 

Azteekse Quetzelquotl, de vliegende slang. Wadjet staat voor de rode kroon, en ook wel de 

groene kroon. 

  



De 'koperen' vliegende slang van Mozes beeldde de heilige keten en de gnosis, het geketend 

zijn in de gnosis, uit. Eén van de oudste orakels van Egypte is het orakel van Nekhbet in 

Nekheb, de necropolis, de stad van de doden. Samen met Wadjet was ze vaak op Egyptische 

hoofdtooien als twee slangen, de uraeusen. Verder was aan Nekhbet de waterlelie gewijd. In 

de Egyptische Bijbel wordt het belang van Nekhbet beschreven : 

  

III Thoth 3:6-8 

  

“Ja, ook bracht Horus u tot de boom van Nekhbet, om door haar te komen tot Tifiaf, die als 

het oog van Thoth is. Beklimt dan de boom van Thoth, en draagt zijn kruis, opdat gij door zijn 

iconen zalig zult zijn, en grote wijsheid zult dragen. Zo is dan diepe wijsheid het hart van 

Thoth, en gij zijt daar naartoe gezonden als naar stralend water. Laat dan het oog van Tifiaf 

met u zijn, tezamen met het oog van Aton.” 

  

Horus is dus doorvertaald 'de volledige, gehele moeder', oftewel een beeld van Wadjet. 

Wadjet leidt tot de boom van Nekhbet, het diepere sterven, de heilige verstoting, en dit zal 

leiden tot Tifiaf, het oog van Thoth, oftewel het oog van het vergoten bloed van de vijand, de 

kern, de paradijselijke vruchtbaarheids-kracht, als tegengesteld aan spierkracht. De spier zal 

sterven in dit proces, en geslagen worden, zoals Jakob door de amazones kreupel werd 

geslagen opdat hij niet over hen zou heersen. 

  

Isis 3:14-18 

  

“Zo zal dan Wadjet in u vleesworden, gij allen die haar liefhebt. Maar zij zal door de derde 

alverzoening en door de hogere weg in een ieder varen. Maakt u dan op om tot haar berg te 

komen, alle gij volkeren, opdat gij genezing vindt, en vlees over uw botten. Tot uw eigen 

dorre doodsbeenderen bent gij gekomen, en ziet, zij zal u opnieuw weven, en de levensader 

tot u uitstrekken. Zij dan is als het merg en het zalige van Sebek, en als de staf van Osiris is 

zij. Zo is dan de Wadjet als de uitgestrekte wateren van de dag, die de doden geeft aan 

Nekhbet die is als de wateren van de nacht.” 

  

Isis 6:10 

  

“Diep zult gij kunnen reizen door de Wadjet en de Nekhbet, en gij zult tot grote verzoeningen 

komen, die u vrede zullen brengen.” 



  

Osiris wijst dan op Nekhbet en Horus wijst op Wadjet. In die zin is Osiris-Wadjet, een 

bepaalde vorm van Nekhbet, als dood en opstanding, een belangrijk item in de Egyptologie. 

  

Initiatie 1:5-8 

  

“Ik zal u leiden tot de geheimenissen van initiatie. Ik zal u de zeven lichten laten zien van 

Wadjet-Osiris, die u als een kroon op uw hoofd kunt dragen. Zij laten u dan de zeven delen 

van de reis van Wadjet-Osiris zien, die leed in het dodenrijk. En telkens weer werd deze 

verwekt en herschapen door eigen bloed. En deze Wadjet-Osiris leed door in te treden in de 

berg van intrede. En deze Wadjet-Osiris maakte zijn reis door de verschillende dodenrijken, 

die voor u opgetekend zijn, opdat gij daar uzelf aan kunt hervormen. De Wadjet-Osiris is dan 

het heerlijkste deel van Egypte, waar ook de farao's zich aan hervormen, en de priesters van 

Wadjet-Osiris. Hervormt dan uw gedachten, waarop ook uw lichaam vernieuwd zal worden, 

door brandende wateren, die ook voor u gebrand hebben.” 

  

II Initiatie 1:9-10 

  

“Oh, Osiris, heer der geesten. Gij hebt in Bastet uw hart gevonden. Zij zullen de grote rivier 

des doods oversteken. Wadjet zal u leiden, als de heilige boot des doods. Laten zij dan allen 

wachten totdat zij hen aanraakt.” 

  

2:6-9 

  

“Wie zal dan opgaan naar het huis van Aton, wanneer hij gesproken heeft ? Want niet velen 

zijn geroepen om tot Hem te komen. Hij dan die heerst over de nachtjaren is een woest beest. 

Ja, vanuit het oer is hij gekomen, om de dagen te herstellen door zijn staf. Hij dan heeft zijn 

staf, de Wadjet-Osiris laten scheppen door Re. Zij dan die het licht van Aton kunnen 

doorklieven : Zalig zijn zij. Zij dan zijn de priesters van Amun. Zij dan brengen hem tot 

brandende wateren, om zijn Wadjet-Osiris te laten rijzen, en zijn duisternis. 

  

Wadjet 

  



1. 

Inleiding 

 

  

1. Weest niet boos op het lijden dat je ondergaat, want het is de tunnel tot mij. Je wilt toch in 

je hart verbonden zijn aan mij ? Nu, dit zijn de initiaties. 2.Ik ben de heilige cobra van 

beneden Egypte, ik spreek in jouw hart met een stem van duister licht. In mijn hallen vinden 

overal dingen plaats die lijken op meedogenloosheid, maar die niets anders zijn dan 

inwijdingen. 3.Ja, het is een hoge prijs om goddelijk te zijn, en om een spreekbuis van het 

goddelijke te zijn. Het zou je nergens leiden, als je van de boze wereld zou zijn. 4.De naald 

moet diep steken om je los te kunnen maken uit de lichten die jou lieten knechten. 5.De 

stemmen van het oude egypte komen vrij wanneer de naald steekt. Zij moeten andere 

energieke verhoudingen leggen. 6.Ook de worstelingen die je met de goden hebt zijn niet om 

je pijn te doen, maar om je vertrouwd te maken met de energieen, en om ze met elkaar te 

mengen. 6.De naalden van het goddelijke moeten nu eenmaal dieper gaan dan de naalden van 

de wereld, anders komt er geen eeuwige relatie tot stand. 7.Het lijkt allemaal erg overtrokken 

en overbodig, maar het moet juist over de rode lijn gaan om dingen te laten stollen en smelten 

op een hoger plan. 8.De naalden steken diep, daar ze de beste hormonen moeten aanmaken 

om je door de schijnbaar medogenloze tijden heen te brengen. 

 

  

Om dus beter de Mohammed-Jezus en dus de Osiris-Horus verbinding te begrijpen moeten we 

komen tot het mysterie van de relatie tussen Nekhbet en Wadjet. In de Egyptische Bijbel is de 

Wadjet-Osiris de staf van Aton. Aton is de rode bal, de rode draak. Ook de Nekhbet-Wadjet 

verbinding, als de vliegende slang, is een uiting van de rode draak. 

  

Ook de vrouw was van de mannelijke geslachtsdelen gemaakt als de paradijselijke bouwstof. 

In die zin is er dus mannelijke suprematie, totdat we dit raadsel begrijpen en beter kunnen 

plaatsen, en zien dat de man geen monopolie heeft op deze stof. Het is de moederlijke en 

amazone bouwstof, van Nekhbet en Wadjet. Osiris wijst hierop, op dit geroofde principe. De 

man wilde monopolie hierop en het verkeerd voorstellen. Osiris is zoals we zagen 

doorvertaald in de Surinaams indiaanse talen van het oerwoud : huur, tijdsloon. Tijd is een 

soort geld in de gnosis, wat je moet verdienen, en waarmee je de tijdschijf, Ra, kan bouwen. 

Dit is wat het ware paradijselijke zaad is : tijdsloon, waarmee je langzaam ruimte, plaats, mag 

opbouwen. 

  

Wadjet wordt ook wel BOETO, BUTO en BUTO-WADJET genoemd. Boeto was een stad in 

de oudheid in neder-Egypte, waar Wadjet aanbeden werd. Deze stad bestond eerst uit twee 

steden, Per en Dep, die later samensmolten tot één stad, die ook Per-Wadjet werd genoemd 

door de Egyptenaren. De stad lag in de Nijl-Delta. Hier had Wadjet haar orakel, in haar 

tempel. Doorvertaald in het Sranan Tongo is BUTO : BUTU, wat 'boete' betekent. Vandaar 



dat Wadjet-Osiris huur en boete is. Boete kun je zien als een extra heffing, zoals belasting en 

verzekering, als de tucht. Dit is het economische systeem van de gnosis. 

  

Nekhbet staat dan als Osiris voor de tol en huur die nodig is om in amazone-gebied te leven, 

terwijl Wadjet voor het boete-systeem staat, wat ook de gevangenschap in de gnosis is. 

Wadjet is de bijmoeder van Horus die meehielp het kind op te voeden en te beschermen. 

Horus heeft doorvertaald twee betekenissen als gesplitst, omdat het zowel de Moeder kan 

betekenen als het kind, hetzelfde zoals Jezus Christus die twee betekenissen verbergt in de 

wortels. HORUS is HORI in het Sranan Tongo, wat tegenhouden en vasthouden betekent. 

HORI DORO is volharden en volhouden, en HORI NA ATI is een wrok koesteren. In die zin 

is Horus het beeld van de tegengehoudene, de vastgezette in gevangenschap, en ook is dit 

weer verbonden aan de vechtslaaf. HORI is de zoon. Wadjet is zijn bijmoeder die hem 

tuchtigt. In die zin moeten wij dus doorvertalen en terugvertalen, om zo aan Rian te 

ontkomen. 

  

Toen HAGAR Ismael opvoedde werd er ook in het Hebreeuws soms gebruikt gemaakt van 

een voedster, een bij-moeder. Ook Abraham stelde een bij-moeder aan, die HAGAR hielp 

Ismael op te voeden. In dit opzicht wordt het woord CHEMETH gebruikt, wat vaak wordt 

vertaald in fles, maar het betekent in de worteltekst : CHOWMAH, muur, een meisje niet 

makkelijk te benaderen. Zij moest dus meehelpen ISMAEL op te voeden. De Chemeth is de 

Hebreeuwse vorm van de BUTU, van Wadjet, de bijmoeder. 

  

Hagar was gevlucht van SARA tot een MAYIM-bron in de wildernis. Die bron werd 

genoemd : Beer-la-chay-riy, wat put van honger-visioenen betekent. Deze put lag tussen 

Kadesh, wat heilig betekent, en in de wortels 'plaats van de gewijde tent-slavernij' en Bered, 

wat scheiding betekent. 

  

Deze twee plaatsen zijn ook beelden van Nekhbet en BUTU-Wadjet. Bered is de Hebreeuwse 

vorm van Nekhbet die de verstoting door de Amazones uitbeeld, en Kadesh een Hebreeuwse 

vorm van BUTU-Wadjet, als de geboorte door de moeder in de heilige gevangenschap van de 

gnosis. Ismael kwam dus tussen deze twee vuren die hem zouden vormen. 

  

Een droom liet zien dat de geest van Mercurius veel gestolen had, en veel vandalisme had 

gepleegd, als beeldenstormen, als cultuur-barbarisme, om zo zijn nationalisme op te zetten. 

Hij had het Nekhbet-Wadjet sieraad gestolen, dit grote orakel, en het verwoest, en 

omgesmolten tot onheilige objecten, zoals Jezus en Horus. Zo werd hij tot het bloed van 

Horus, waarin hij zich verborgen hield, achter Rian. Hij werd tot het oog van Horus, en 

heerste zo over Rome. Hierin hield hij de gnosis verborgen. 

  



  

  

  

 

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. De Staf van Mercurius 

  

Mercurius, het bloed van Horus, zijn oog, stal het Nekhbet-Wadjet orakel wat de farao's 

beschermde als de twee al dan niet vliegende slangen. Hij maakte hier zijn staf van, de 

caduceus, waar omheen twee slangen kronkelen, wat een groot symbool werd voor de 

medische wereld. De twee oorspronkelijke godinnen van Egypte, van boven en beneden 

Egypte, werden meer of minder opzij gedrukt, en de aandacht kwam op Osiris en Horus, wat 

in het christendom weerspiegelde als de relatie tussen Yahweh en Jezus. Zo kon de 

mannelijke suprematie leer zich steeds meer vestigen. 

  

De caduceus wordt speciaal beschermd door een witte slang met rode ogen, genaamd 

KESHA. De staf wordt ook wel kerykeion genoemd, en gaf een handelaar toegang om te 

kunnen handelen, als het merkteken van het beest. 

  

BOETO-Wadjet is in het Sranan Tongo BUTU, wat boete, boeten, en beboeten betekent. In 

het Karaibs is boeten hetzelfde als 'herstellen', vandaar dat we over een groot medicijn 

spreken als we het over BUTU-Wadjet hebben. Boete is een extra heffing, zoals belasting en 

verzekering. 

  

Nekhbet en Wadjet zijn zusters van elkaar. Nekhbet is de gierengodin van opper-Egypte, het 

zuiden van Egypte, en Wadjet is de cobra godin van neder-Egypte, het noorden van Egypte. 

Tezamen vormen zij een vliegende slang of vliegende slangen. 

  

De gevleugelde slang is een groot symbool, een archetype. Veren betekent : strijd, oorlog in 

de Hebreeuwse grondtekst. Veren zijn in Indiaanse mythologie opslagplaatsen van gnosis. In 



het Aramees als BRA staan ze gelijk aan mannelijke geslachtsorganen. Veren waren ook 

vruchtbaarheids-symbolen van scalpering en besnijdenis. In het Aramees als SARA zijn veren 

ook beschreven als 'haar' of 'scalpen'. 

  

De vliegende slang, oftewel het Nekhbet-Wadjet orakel, beeldt de oorspronkelijke 

paradijselijke anatomische bouwstof uit, het mannelijke geslachtsdeel. Dit is een lam deel wat 

gevuld wordt met het bloed van de vijand door de oorlog en de jacht. Vliegende slang 

betekent dus : geslachtsdeel in oorlog, maar het hele paradijselijke lichaam was een 

geslachtsdeel, van dezelfde stof en principes gebouwd. Alles kwam voort en ging weer terug 

naar de goddelijke verlamming, en daar kwam de paradijselijke, bloeds-kracht uit voort, de 

zaad-kracht. 

  

Dit lichaam is dus een systeem van huur en boete, tucht. Het is een belasting-systeem en 

verzekerings-systeem, tot herstel. Wij mogen in die zin terugkomen tot de vliegende slang in 

het paradijs, een Egyptisch item wat gestolen was, en wat doorvertaald moet worden in het 

oerwoud. De staf van Mercurius moet verbroken worden, en Kesha, de bewaker, moet 

verslagen worden. Dit gebeurt door de Emerius-sleutel, het Emerius-wiel, waardoor de 

culturen verzoend worden. 

  

Initiatie 1 

  

7.De Wadjet-Osiris is dan het heerlijkste deel van Egypte, waar ook de farao's zich aan 

hervormen, en de priesters van Wadjet-Osiris. 8.Hervormt dan uw gedachten, waarop ook uw 

lichaam vernieuwd zal worden, door brandende wateren, die ook voor u gebrand hebben. 

  

II Scarabeeen 2 

  

1. En gij zult u voelen als één die tijden niet heeft gegeten, en gij zult u voelen als de wankele, 

wanneer gij door Re bent geslagen. 2. Maar allen die Hij liefheeft tuchtigt hij. Gij dan zoudt 

niet dichterbij Hem kunnen komen, wanneer hij uw stralen niet zou doorklieven. 3. Hij dan 

die uw harten week maakt bereid u voor tot het ontvangen van zijn voedsel. En dit zal u 

sterker maken dan ijzer, als het lichtend goud. 

  

Sobek 1 

  



20. En Wadjet is de tweede straal van Tas-Ha, zij die Amon voedt met de geschenken der 

doden. Ja, zij is dan de boot van Aton, waarmee hij de rivieren van Amon bevaart. 21. En zij 

is dan de godin der cobra's, en oppergodin van Beneden-Egypte, de eerste beschermvrouwe 

van de Farao. 22. En Nekhbet is dan de godin aller gieren, van Boven-Egypte, en tweede 

beschermvrouwe van de Farao, en de derde straal van de Tas-Ha, de heilige Khu van Aton. 

  

Etsa 3 

  

29. En zo is dan alle alverzoening in Egypte, waar de doden niet vergeten worden, maar 

omringd worden met zorg. 

  

Egypte was altijd veel meer met de dood en dodenreizen bezig dan het christendom. Hier zit 

een raadsel in verborgen, namelijk dat zij weten dat het verleden begrepen zal worden, en dat 

door andere combinaties van het verleden, binnen het verleden, dit de toekomst zal zijn, dus 

eigenlijk is er helemaal geen toekomst, maar alleen het veranderen van het verleden. Alles is 

dus al gebeurd. 

  

De derde alverzoening is de verzoening van de goden en hun opponenten, die hun plaats en 

samenhang in het verleden vinden. Alles staat of valt dus door dosering en samenhang. Alles 

zal onderhevig zijn aan terug-vertaling en door-vertaling, zodat de betekenissen zullen 

veranderen. Dit gebeurt allemaal in het verleden. 

  

De oorspronkelijke bouwstof van het paradijs, van het paradijselijke lichaam, wordt 

gesymboliseerd door het hert, vanwege zijn gewei. Het gewei laat de verbindingen zien tussen 

de vruchtbaarheids-delen, de vertakkingen, binnen het paradijselijke lichaam. In het paradijs 

zijn wij dus 'lopende, levende, geweien'. Daarom spreekt het EE ook over het reeenjong als 

een groot geheim, want dit is het zaad van het nieuwe lichaam. Ook verklaart dit de magie van 

Morit, het hertenkind, in een paradijselijke tuin nog voor de schepping van Eden. Deze tuin 

was genaamd Genesis, Bereshiyth in het Hebreeuws. De honden van Okil, Orionse demonen, 

ontvoerden dit kind. De betekenis van het raadsel werd weggenomen, en God nam de hof 

Genesis weer tot Haarzelf. Deze tuin was geschapen door het goddelijke, bij Santra, één van 

de zeven Gnosisen voor de Troon van het Goddelijke. 

  

Naphtali wordt zowel in het OT als het Eeuwig evangelie besproken als een ree. 

  



In Hooglied het ree is tussen de borsten van de Amazone. Dit is dus de stam Naphtaliy. 

Naphtaliy is degene die valstrikken zet. Het ree is in de diepte van de grondtekst het zwellen 

door honger (TSEBIYA-TSABAH). Dit zwellen is dat de vruchtbare sponsachtige zakjes 

gevuld worden met het bloed van de vijand. 

  

Richteren 5 

  

18 Maar Zebulon is een volk, dat zijn NEPHESH, bloed, prooi, innam, plukte, tot de honger, 

ook Naftali, in het hooggelegen land. 

 

  

Ree heeft te maken met het uithongeren van de prooi, maar ook met de zelf-uithongering, 

oftewel het heilige vasten. Hierin is dus weer de verbinding te zien tussen JUDAH, honger, en 

NAPHTALIY. 

 

  

De gevangene van de Amazone komt in het Hooglied tussen haar borsten, als het beeld van 

NAPHTALIY, als een bundel vol met bloed. Er wordt in de grondtekst gesproken over een 

gevangene die gebonden is in een belegering, als in een uithongering, als een oorlogs-strategie 

om de vijand te verzwakken (TSEROWR, TSARAR). Dit is een situatie van stress en 

onderdrukking. NAPHTALIY ontvangt hier de bloedsteen, GAD. Hij ontvangt hier het 

slachtmes. Dit is het zegel van het rode paard. 

 

  

Doorvertaald in het oerwoud betekent Horus 'de gevangene', de vastgezette, als, maar hij kan 

zelf ook de vanger zijn. In het Hebreeuws is dit dus Naphtaliy, de ree, wat een symbool is 

voor het zaad van het paradijselijke lichaam. Het gewei van het hert is dus uiteindelijk wat dit 

lichaam symboliseert. In die zin is Hori een heenwijzer. 

 

  

HORUS is HORI in het Sranan Tongo, wat tegenhouden en vasthouden betekent. HORI 

DORO is volharden en volhouden, en HORI NA ATI is een wrok koesteren. In die zin is 

Horus het beeld van de tegengehoudene, de vastgezette in gevangenschap, en ook is dit weer 

verbonden aan de vechtslaaf. HORI is de zoon. 

 

  



NAPHTALIY is een machtige poort tot het paradijs. NAPHTALI betekent in diepte ook 

visserij. Vis betekent vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, verwijzende naar het goddelijke 

zaad. NAPHTALI is dat wat het goddelijke zaad aantrekt. Het is de poort tot het zesde zegel, 

het zegel van MAYIM, het zaad, het kind. 

 

  

In deze reis is NAPTALIY verbonden met JUDAH, honger. Deze twee organiseerden in de 

esoterie dus de uittocht. 

 

  

Judah staat voor de verbindingen tussen de verschillende YAD-delen, de vruchtbare 

sponsachtige zakjes van het oorspronkelijke lichaam. 

 

  

In het Eeuwig Evangelie wordt de reebok beschreven als een halsketen. NAPHTALIY is dus 

het derde snoer in de halsketen, als een drievoudig snoer. Dit is de valstrik, wat inhoudt dat 

Moeder God ons eerst moest bereiken door de valstrik die voor ons was gelegd. Zij heeft dit 

gebruikt, en zo krijgen we langzaam instructies over hoe dit medicijn zelf te gebruiken. Door 

dit snoer van de halsketen worden wij dus ook dieper ingewijd in de jacht en de visserij.  

 

  

Uiteindelijk moet NAPHTALIY dus tot de ISSASCHAR stam komen, de piercings, de haken, 

om goed uitgerust te zijn in jacht en visserij. NAPHTALI moet komen tot het zevende zegel, 

tot het boek van AMOWC, oftewel het boek van ISSASCHAR, het boek van de TEHOWM, 

de paradijselijke afgrond. 

 

  

De verhouding Nekhbet-Wadjet is de verhouding wit-rood. Nekhbet is het witte paard, en 

Wadjet is het rode paard. Als Naphtaliy de bloedsteen ontvangt, GAD, het slachtmes, 

ontvangt hij de Wadjet, de BUTU, om zo boete te doen tot herstel. Dit is een geboorte. Dat is 

wat de cobra uitbeeldt, en vandaar dat de Cobra uitvoerig in het EE wordt gesproken. 

 

  

Een ander symbool voor het paradijselijke zaad is de peer. De peer heeft veel van de 

kwaliteiten van het paradijselijke zaad. 

 

  



Wadjet betekent groen, terwijl zij ook rood presenteert. Zij is dus ook verbonden aan het vale 

paard, wat in de grondteksten ook groen of geel kan zijn. Dit is het vierde paard van de 

Openbaring. 

 

  

De gevallen, aardse spieren werken door genade, niet door loon. Het is een cheater-

programma. De oplossing ligt in het vale paard, het vierde paard van de apocalypse, het 

groene paard, het aanbreken van de dag in de nacht, metaforisch voor het nachtzicht. Dit is 

ook het gele paard in de grondtekst, het paard van overwinning. 

 

  

Jezus, en de draak staande op het zand, zijn metaforen van het paradijselijke geslachtsdeel 

waarvan de mens was gemaakt, in plaats van spieren. De kruisiging en de opstanding is een 

metafoor van de goddelijke verlamming waarin de verharding plaats vindt, dus ook van het 

geslachtsdeel. Dit is waar ook het gele paard voor staat. In het Aramees is de ruiter van het 

gele paard verlamd. Ook Iyowb wordt in de esoterie weleens beschreven als de ruiter op het 

vierde, gele paard. In het Aramees wordt hen de overwinning gegeven. 

  

In het Latijn : 

  

Iyowb 21 : 33 – De volgers van de draak/ de slang gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, 

de rivier van klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun 

volgelingen mee naartoe nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee (YAM, 

klagen) staat in de apocalypse. 

  

Het gele paard komt dus voort vanuit de klaagrivier. 

  

Iyowb 30 : 29 – Iyowb was de broeder van draken geworden.  

  

Openbaring 12 

  

17 En 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; 

18 en hij bleef staan op het zand der zee. 



  

Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' betekent, als een metafoor 

van hardheid en van het hard worden van het geslachtsdeel (door honger en vrees, door het 

geklaag van de Amazones). De draak, de bewaker van de URIM, stond op het zand van de 

Cocytus, de klaagrivier. Het geklaag van de Amazones is dus een scheppende kracht. 

  

Deuteronomium 33 

  

18 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw 

tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want 

zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten 

van het zand der zee.  

  

In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de 

hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de zogenaamde breker-steen, is de 

SHEBUW, de steen van ASER. Dit is het framewerk, de klaagsteen. 

  

De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de runderslacht, ook 

als een beeld van de zaadlozing. 

 

  

Wadjet uit zich door het rode paard in het groene, vierde paard (vaal, geel). Wadjet wordt ook 

wel BOETO, BUTO en BUTO-WADJET genoemd. Boeto was een stad in de oudheid in 

neder-Egypte, waar Wadjet aanbeden werd. Deze stad bestond eerst uit twee steden, Per en 

Dep, die later samensmolten tot één stad, die ook Per-Wadjet werd genoemd door de 

Egyptenaren. De stad lag in de Nijl-Delta. Hier had Wadjet haar orakel, in haar tempel. 

Doorvertaald in het Sranan Tongo is BUTO : BUTU, wat 'boete' betekent. Vandaar dat 

Wadjet-Osiris huur en boete is. Boete kun je zien als een extra heffing, zoals belasting en 

verzekering, als de tucht. Dit is het economische systeem van de gnosis. BOETO, BUTO, 

BUTU is verbonden als een anagram aan BOEDDHA. BOEDDHA is de Aziatische vorm van 

Wadjet. Het Boeddhisme in al zijn vormen is een cryptische uiting van het Wadjet-systeem 

van belasting en tucht. Hierin ligt grote gnosis opgeborgen. 

  

BUTU door het boeddhisme is het groene paard van het nachtzicht en de overwinning, het 

vierde paard. Wadjet is dus een grote sleutel om het boeddhisme te begrijpen, en te komen tot 

de oorspronkelijke gnosis die het verborgen houdt. Het boeddhisme is een machtig raadsel 

wat opgelost moet worden. Het mag niet in orthodoxe vorm worden genomen, maar in 



cryptische en esoterische vorm. Het boeddhisme moet terugvertaald en doorvertaald worden. 

Het boeddhisme is ergens vastgeraakt, en ging een leven op zichzelf leiden als grote 

wildgroei, afgesneden van de oorspronkelijke waarden. BUTU in het boeddhisme is de grote 

Cyclus van de Amazones. BOEDDHA, als anagram van BUTU, is dus geen man, maar een 

vrouw, een moeder en een amazone. Wij moeten zicht gaan krijgen op de Grote BUTU-

Moeder, de Grote Boeddha-Moeder. 

In het Tibetaanse dodenboek is Samanta-bhadra de algemene Moeder en voorouder van alle 

boeddha's. 

De Amitabha Boeddha leidt tot het Westelijke paradijs. In de Surinaamse oerwouds-talen is 

dit AMON-TABYSIAN. Amon betekent zuinigheid in het Karaibs, in de zin van sparen, en 

betekent bezitten en hebben in het Arawaks. Tabysian is slapen in het Arawaks, slaperigheid. 

Als wij energie loslaten of weggeven, dan gaat dit voor ons niet verloren, maar wordt ergens 

opgeslagen. Zo spaar je. Dit gaat door de slaap. Het Westelijk paradijs kunnen we daarom 

alleen maar betreden door de slaap. Dit is het vijfde zegel. De zielen onder het altaar willen 

wraak, willen het gevecht aangaan, maar hen wordt een witte toerusting gegeven, wat in de 

grondtekst het loslaten van de familie is, om zo te rusten, wat ook het loskomen is van de 

verzoeking van de zonde. In een droom was dit het paarse paard, oftewel een vijfde paard, 

met een paarse ruiter. Je kunt zo sparen in de gnosis, en dit wordt beloont met rente. 

Dit westelijke paradijs is in het boeddhisme genoemd : Sukhavati, oftewel SAKA-HAVA. 

SAKA is in het Sranan Tongo : afdalen, en HAVA is in het Hebreeuws EVA, wat dus 

betekent : 'het afdalen van Eva'. Eva moest zich namelijk na de zondeval onderwerpen aan de 

man als een vloek, en zo vluchtte zij tot het westelijke paradijs, zoals de panters in de Gor 

boeken vluchtten uit de stadse slavernij tot de man, om zo in de wildernis weer volledig 

vrouw te worden. Het Westelijke paradijs is dus 'de afgedaalde Eva'. 

Dit is dus de diepte die de staf van Mercurius verborgen hield. Nu is deze staf gebroken, en 

vinden wij doorgang. 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 5. De Komst van de Paarse en de Oranje Traan 

  

Het is belangrijk de terugvertalingen en doorvertalingen van de Boeddhistische goden te 

kennen, want deze zijn als verblindende, verdovende en verlammende lichten die de aarde 

teisteren. Het zijn clowns die zijn opgesteld om mensen van de gnosis af te houden, door 

smerige spelletjes met hen te spelen. Vandaar dat het boeddhisme getransformeerd moet 

worden. 

  

Het Scorpio teken, de kippenjacht. De kippenjacht is een voorbereidende jacht. Dieper in 

Scorpio, in de paradijselijke leegtes, komen we tot de bokkenjacht, op bokken en renbokken, 

oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische', wat overgaat in Gad. 

  

De kippenjacht, de jacht op valse demoon-kippen, is ook de verbreking van de gehechtheid 

aan aardse kennis, en herinnerings-zucht, die een mens tegenhoudt om de leegte binnen te 

gaan. We moeten komen tot het punt waar de klaagrivier en de rivier van vergetelheid elkaar 

kruizen. Dit punt is in het boeddhisme : de Amoghassiddhi Boeddha, de laatste boeddha, die 

ook wel Maitreya wordt genoemd, de toekomst boeddha. AMO betekent in het Karaibs 

'klagen'. Ghassiddhi is doorvertaald in het Arawaks KASIAN, wat vergeten betekent. AMO-

KASIAN staat voor de kippenjacht, om zo overmoed te overwinnen, en gehechtheid aan 

herinneringen en het aardse. Daarna kan de kippenjacht overgaan in de bokkenjacht om zo 

van het letterlijke te komen tot het symbolische en het cryptische. 

  

Wij kunnen dingen alleen cryptisch bekijken door de slaap, omdat we door de slaap komen tot 

het surreele, de diepere lagen van het bewustzijn. Dit wordt uitgebeeld door de Boeddha 

Amitabha, oftewel AMON-TABYSIAN in de oerwouds-talen, 'slapen om te sparen, om in 

bezit te krijgen.' Dit is het vijfde zegel. Zij die tot dit level komen krijgen een band met een 

zwarte veer om hun bovenarm. 

  

De boeddha Akshobhya staat voor de varkensjacht, als Aker-Sobek in het Egyptisch. Aker is 

een anagram van ark en kra, kennis. Sobek staat in het Aramees als Sebeq voor de 

verstotings-theologie, waardoor het 'kennis van de verstotings-theologie' betekent. In het 

Surinaamse oerwoud is dit KRA-SABI en KRA-SABANA, als de gnosis van de Moeder en 

van de eeuwige jachtsvelden. 

  

De tijdschijf zal in ons werken door de piercings. De piercings geven de grenzen aan, de 

overgangen van de seizoenen, en zorgen er dus voor dat een seizoen begint en eindigt. Dit 

wordt uitgebeeld door de boeddha Vairocana, wat doorvertaald WAI-RA-KANA is. Wai is in 

het Karaibs 'worden' en 'veranderen' (waipo). Ra is de tijdschijf, en Kana is piercen. 



Vermenigvuldiging, verandering en zaad is wat de vis betekent in de grondteksten. WAI-RA-

KANA staat dus voor de visserij. 

  

De boeddha Ratnasambhava is 'hij die geboren is uit de juweel, de steen', wat wijst op Mitra, 

de buffeljager. Doorvertaald is dit RAKUPI-SAMBO-HAVA. Rakupi is in het Karaibs : de 

borst wassen van. Wassen is in het Surinaams verbonden aan de bij, die een beeld is van de 

piercer. Esoterisch gezien gaat het hier om het piercen van de mannelijke borst, oftewel de 

borstbesnijdenis. Sambo is in het Sranan Tongo's 'hij die uit een indiaan geboren is', en Hava 

wijst op Eva, 'door Eva'. 'Het piercen van de mannelijke borst van hem die uit een indiaan is 

geboren, door Eva.' Eva piercete de borst van Adam door het symbool van de slang. 

RAKUPI-SAMBO-HAVA staat dus voor de hongerende buffeljacht, want de leugen van 

mannelijke suprematie die diep in de man vastzit kan alleen maar verbroken worden door de 

verhongering, het heilige vasten, waarin de man het gestolene teruggeeft aan de vrouw. Iedere 

man heeft zowel een mannelijk deel als een vrouwelijk deel in zich, en zo heeft iedere vrouw 

ook een mannelijk deel en een vrouwelijk deel in zich, dus niemand ontkomt daaraan. In de 

context van het esoterische Oude Testament staat RAKUPI-SAMBO-HAVA voor JUDA-

ASER, als de combinatie honger-duisternis-buffeljacht, die de brenger van visioenen is. 

  

Paars is de kleur van de slaap, roze de kleur van de dromen, en oranje de kleur van het 

surrealisme, de symbolisering van alle dingen, om te ontkomen aan de ijzeren vuist van het 

letterlijke. De paarse traan zal afrekenen met het valse boeddhisme, met de valse priesters en 

wachters in deze religie, de valse dharmapala's. Het zal hun gewaden in de brand steken, en 

daarna zullen de gewaden van de valse priesters van andere religies branden, zoals van het 

christendom. 

  

De oranje traan zal ons leiden tot het surrealisme, tot de diepere cryptiek der dingen, opdat 

grote verzoening zal plaatsvinden. Die bronnen zijn in het boeddhisme. De paarse en oranje 

traan zijn de tranen van Amida-Boeddha, de hoofd-boeddha van het zuivere land boeddhisme, 

wat ook wel het amida boeddhisme wordt genoemd of amidisme. Amida is de Japanse naam 

voor Amitabha, en is de grote Verlosser. Alle valse vormen van Amida hebben geleid tot het 

valse christendom. Hier liggen dus de wortels. Wij moeten dus een zuiver beeld krijgen op 

Amida. Amidisme is een vertakking van het Mahayana boeddhisme, het noordelijke 

boeddhisme. Het zuidelijke boeddhisme is Theravada boeddhisme, wat zichzelf schriftuurlijk 

veel meer beperkt, en zich beperkt tot de oorspronkelijke, traditionele leer van het 

boeddhisme. 

  

Het christendom heeft geen kracht zonder de grote verlosser in het amida boeddhisme. Hierin 

liggen dus de sleutels. Ook hier wordt een drie-eenheid vereert, de drie heiligen in het 

Westelijke paradijs : Mahasthamaprapta, de wijsheid van de maan, Kwan Yin, Guanyin, 

Avalokitesvara, de Grote Moeder, een soort Boeddhistische Maria, de bodhisatva van het 

mededogen, de zeegodin van de troost, en Amida. Tot deze heiligen wordt gebeden opdat 

anderen uit de hel worden gered om zo tot het westelijke paradijs te komen. 



  

In de esoterie wordt Amida bewaakt door krokodillen. Om tot Amida te komen moet men de 

krokodillen overwinnen. De krokodillen stellen de valse, besmette en giftige gedwongen 

implantaten van het tandartsvolk voor. Na de dood wordt een mens ook gedwongen om een 

vals gebit in te krijgen, die vervolgens het lichaam kan verzieken, en iemand mentaal, 

psychisch en emotioneel naar de afgrond kan leiden, door de gifstoffen van zo'n gebit, door de 

besmetting op zo'n gebit, of door het knellen, het niet passen van zo'n gebit, wat allemaal 

gesymboliseerd wordt door de krokodil. Een belangrijke taak is het van de shamanen om 

zulke gebitten te verwijderen of te veranderen. Kippen en eenden beelden hen uit die de valse, 

gedwongen gebitten hebben overwonnen. Er zijn heel wat mensen die aan verschrikkelijk 

tandenknarsen lijden door niet goed zittende gedwongen implantaten. Het christendom is zo'n 

gedwongen giftig en besmet implantaat. Het christendom is een zware krokodil die 

overwonnen moet worden. Hierin is het boeddhisme de sleutel. 

  

Amida is dus een diepere Christus van het boeddhisme, die meer de aandacht richt op zelf-

verlichting, dus loon. Amida is Japans voor Amitabha, één van de vijf grote boeddha's van het 

Mahayana boeddhisme. Amitabha wordt de sleutel-boeddha genoemd. 

  

Doorvertaald is dit de paarse ruiter van het vijfde zegel, de slaap om dromen te sparen. Dit is 

de brug van paars tot roze, die mag leiden tot het grote oranje van het surrealisme. 

  

De oranje tranen van vuur van de Amida-Boeddha zullen het letterlijke van deze wereld 

verbreken, opdat men zal ontwaken in surrealisme. De valse slaap zal hiertoe verbroken 

worden. 

  

Het letterlijke is sluiers die zullen afbrokkelen. Het grote oranje is het zesde zegel, de oranje 

ruiter, het paradijselijke zaad, waarvan de peer een symbool is. 

  

Openbaring 6 

  

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de 

zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des 

hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij 

door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt 

opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en 

de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije 

verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de 



rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, 

en voor de toorn van het Lam (Amida); 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en 

wie kan bestaan? 

  

Openbaring 7 

  

1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde 

vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 

2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de 

levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de 

aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, 

noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun 

voorhoofd verzegeld hebben. 

4En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren 

verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. 5 Uit de stam Juda twaalfduizend 

verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, 6 uit de stam 

Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 

uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar 

twaalfduizend, 8 uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de 

stam Benjamin twaalfduizend verzegelden. De schare, die niemand tellen kan 

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 

natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam (Amida), bekleed met witte gewaden 

en met palmtakken in hun handen. 

10 En zij riepen met luider stem en zeiden: 

De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam (Amida)! 

11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen 

zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 

12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en 

de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen. 

13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met 

de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet 

het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben 

hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams (Amida). 15 Daarom zijn 

zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de 

troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet 

meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam (de 

verlosser, de verlossende gnosis van zelf-verlichting en eerlijkverdiend loon, oftewel Amida), 

dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des 

levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. De Hoeksteen van de Gnosis  

  

Christenen klagen vaak over de Griekse mythologie, dat het zo pervers en slecht is, terwijl ze 

vergeten over hun eigen mythologie. De Orionse mythologie, die qua barbaarsheid niet 

onderdoet voor de Griekse mythologie, is ook weer terug te vinden in de christelijke 

grondteksten. Zo zijn er de barbaarse scheidings-theologieen en rituelen van Betelgeuze, de 

hoofdster van Orion, en vandaaruit moeten wij komen tot Gor, Var, en de Kraal, waarachter 

een planeet licht waarop nog veel barbaarsere dingen gebeuren, namelijk de planeet Toran. De 

brug tot Toran wordt bewaakt door het boeddhisme als wachter, een zwarte wachter. Daarom 

is het noodzakelijk om het raadsel van het boeddhisme op te lossen op tot Toran te komen. 

  

Natuurlijk moet het in de symboliek barbaarser om de mannelijke suprematie te overwinnen. 

Op de planeet Toran vinden wij de hoeksteen van de Gnosis, één van de belangrijkste stenen 

van de gnosis, een driehoekige steen, als het topje. In de insecten-wereld wordt er vaak een 

enorme wreedheid getoont, zoals insecten die in andere insecten hun eitjes leggen, waardoor 

de nieuwgeboren insecten het insect van binnenuit opvreten. Zo zijn ze voorzien van voedsel. 

Maar wij moeten dit juist niet letterlijk nemen, maar symbolisch, en wel in de juiste index van 

de gnosis. Het is belang dat wij dieper naar dit plaatje kijken, en zien dat dit terugwijst op de 

Moeder die haar kinderen grootbrengt door hen te voeden met de verslagen vijand. Ook zien 

we in de insectenwereld soms dat het vrouwtje na het paren het mannetje opvreet. Op Toran 



worden deze betekenissen zichtbaar, en gaat het de diepte in. De man onderdrukt zijn 

dochters, en wereldwijd is er een hoge graad van misbruik, mentaal, emotioneel, fysiek en 

sexu 

eel. 

  

Op de planeet Toran hebben vrouwen kinderen van beesten, zoals van varkens. In deze 

mythologie moet de dochter het beest, haar vader, overwinnen, wat symbool staat voor het 

overwinnen van de vader cultussen. Ook voor de dochter moet er emancipatie zijn, en de 

dochter moet de oude natuur, het varken, van haar vader overwinnen. Op de planeet Toran 

wordt dit uitgebeeld. Wij mogen het beest niet in leven laten. Het beest moet in de jacht 

gevangen worden, en naar de slacht worden gedreven, anders zal de vrouw slaaf blijven van 

de man, en zal de dochter onderdrukt blijven door het beest. Het gaat dus niet alleen om de 

vrouw die de oude natuur van de man moet overwinnen, maar ook de dochter zal de oude 

natuur van haar vader moeten overwinnen. Hierbij zal de moeder haar dochter helpen. Dit is 

natuurlijk heel archetypisch en universeel. De moeder moet dus in dit opzicht aan de kant van 

haar dochter staan, en door dit principe wordt elke vijand overwonnen. De vijand is de gnosis-

loze man die zich superieur waant. In het insectenleven snelt de vrouwelijke insect op deze 

vijand af om haar eieren in de vijand te leggen, of door met de vijand te paren en hem dan op 

te vreten. Zo rekent de vrouwelijke insect met de vijanden af, als een deel van het ecologische 

systeem. Dit gaat dus heel diep, dat de oude natuur van de man zo zijn macht over de dochter 

verliest, zodat zij zich zal emanciperen. De dochter zal zo niet de slaaf zijn van de dromen van 

haar vader. Tot dit doel hebben de vrouwen van Toran kinderen van beesten. 

  

In het Amida-boeddhisme, het zuivere land boeddhisme, is Amida, oftewel Amitabha, de 

grote verlosser, als de boeddhistische Jezus. Zo kunnen zijn volgelingen verlichting bereiken 

door hem, door zijn naam aan te roepen. Ook dit zijn grote gevangenissen, wiens deuren 

vandaag de dag opengaan. Dit lag onder het christendom, als de grote bron. Na de dood 

werden velen door dit monster opgeslokt. Ook gaat juist het pad van de gnosis hier weer 

verder, omdat wij Amida doorvertalen. Dit is een groot symbool en archetype, omdat juist het 

boeddhisme wil aanzetten tot zelf-verlichting, dus zelf-werk, loon. Maar er zijn hierin dus 

grote valkuilen en vervalsingen, de krokodillen van Amida, die de doden hebben opgesloten. 

Vandaag de dag is hierin een grote uittocht, en wij mogen de doden herbergen. Amida is 

hierin de grote paarse ruiter van de slaap, het vijfde zegel, die leidt tot de oranje zon van het 

surrealisme, het zesde zegel. 

  

Ook zijn er verschillende kernen van het boeddhisme belangrijk vanwege vegetarianisme. Het 

enige wat me moeten doen is dus het boeddhisme herleiden tot de oorspronkelijke wildernis-

bron. Het draagt nog steeds veel met zich mee. In het Chinees is Amitabha “Amituofo” of 

“Omitofo”. 

  



Zoals de Egyptologie een groot zegel op het Insectisme is is het Boeddhisme een groot zegel 

op de Bacteriologie. Omdat er ook goede bacterien zijn, die van levensbelang zijn, maakt dit 

het interessant. Het gaat dan met name om de territoriale Bacteriologie. Er zijn bacterieen op 

bio-electrisch niveau die hele samenlevingen onder bedwang houden. Zoals de Egyptologie 

gewoon doorgaat en doorvertaald wordt in het Insectisme, zo gaat het Boeddhisme gewoon 

verder in de Bacteriologie, en wordt daar in doorvertaald. De octopus is een symbool van de 

bacteriologie, die ook veel besproken wordt in de Tweede Bijbel, met name de oranje 

octopus. Oranje is de kleur van het surreele, van de cryptiek. Daarom is de oranje zon en de 

oranje wildernis zo'n belangrijk item. Deze zon is dus niet een zon van licht, maar een kern, 

een centrum, van het zachte, van het ultra-zachte. In het insectisme wordt dit ook wel de 

Sonder zon genoemd, wat dus geen echte zon is, maar een bron en centrum van zachtheid. In 

de poezie van de tweede bijbel wordt het ook wel 'the mad sun' genoemd, de zon van gekte, 

de 'zon van Aquarius'. 

  

Laten we kijken naar de demonische bacterieen van de wereldreligies : 

  

ZWIKKER – bacterie boeddhisme 

SPERT – bacterie egyptologie 

HORAN – bacterie islam 

DE – bacterie christendom 

TILO – bacterie hindoeisme 

JABO – bacterie jodendom 

PILO – bacterie romeinen 

PAAK – bacterie grieken 

ISTO – bacterie indianen 

NEPTOS – bacterie vikingen 

TRA – bacterie germanen 

PLINK – bacterie kelten 

JUSKUS – bacterie afrika 

KONEI – bacterie china (taoisme) 

PILKO – bacterie japan (shintoisme) 



JEDO – bacterie confucianisme 

KLAKO – bacterie tibet (bon) 

MILKO – bacterie aboriginals australie 

PEPOS – bacterie atheisme 

MIPO – bacterie hekserij 

PREO – bacterie satanisme 

HAGLO – bacterie new age 

TOK – bacterie katholicisme 

PRINMET – bacterie protestantisme 

EEXO – bacterie pinksterbeweging 

ASLO – bacterie evangelische beweging 

EPSO – bacterie word-faith (prosperity) 

PRON – bacterie toronto beweging 

AAGLON – bacterie goudkoorts beweging (gouden toronto) 

  

Dan is er nog een bacterie die alle families maakt en rangschikt : RENON 

  

De boeddha Akshobhya is Aker-Sebek in het Egyptisch. Aker is een anagram van ark en kra, 

kennis. Sebek staat in het Aramees als Sebeq voor de verstotings-theologie, waardoor het 

'kennis van de verstotings-theologie' betekent. In het Surinaamse oerwoud is dit KRA-SABI 

en KRA-SABANA, als de gnosis van de Moeder en van de eeuwige jachtsvelden. Akshobya 

is de blauwe boeddha van het oostelijke paradijs. Het Oosten is in de grondtekst van de bijbel 

het oudere deel. Blauw staat voor scheiding, afzondering, ijs. Akshobya is de boeddhistische 

Sebek, als de weg tot het heilige autisme. Dit is de heilige blauwe krokodil, en in de 

bacteriologie is dit Bacteria Autistia. Akshobya is ook de Boeddha van de Onbeweeglijkheid. 

  

Vairocana is de boeddha van het verleden. De tijdschijf zal in ons werken door de piercings. 

De piercings geven de grenzen aan, de overgangen van de seizoenen, en zorgen er dus voor 

dat een seizoen begint en eindigt. Dit wordt uitgebeeld door de boeddha Vairocana, wat 

doorvertaald WAI-RA-KANA is. Wai is in het Karaibs 'worden' en 'veranderen' (waipo). Ra 

is de tijdschijf, en Kana is piercen. Vairocana is ook de boeddha van de leegheid. Zo is 



Vairocana de boeddha van de zachtheid. Vairocana is de boeddhistische Sekhmet als Sebek-

Sekhmet. Dit is een hoge toren in de esoterie, van groot levensbelang. In de bacteriologie is 

dit Bacteria Dementia. 

  

5e zegel – paars – amitabha – slaap 

6e zegel – oranje – vairocana – surrealisme – SEKHMET-SEBEK 

7e zegel – blauw – akshobhya – leegte – SEBEK 

  

Het zesde en zevende zegel zijn nauw aan elkaar verbonden en overlappen elkaar. Vairocana 

is ook de grote brug tussen het 6e en 7e zegel, omdat ook hij de leegte uitbeeld. Het 6e zegel 

is het zegel van het zaad, van het kindschap, en is daarom onlosmakelijk met de leegte 

verbonden. Het 6e en 7e zegel zijn twee krokodillen die wij ontmoeten in onze reis tot en door 

de onderwereld. Het zesde zegel is ook de bron van zachtheid, de grote verzachting die over 

de aarde gaat komen. Dit resulteert in het zevende zegel, het zegel van SEBEK, van de grote 

scheiding, als onderdeel van de leegte. Deze zegels vuren elkaar aan.  

  

In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of 

een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de 

boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen. 

  

De vrouw op het beest verschijnt dus, na het verschijnen van de tronen, de bruggen, de 

paarden, na de verbreking van de zegels, om jacht te voeren op het lam, voor de schijn-

bruiloft der Amazonen, die altijd in de MAZONA eindigt, de scheiding, en tot de TOWRAH, 

de Wet van scheiding. Ook Iyowb moest hier doorheen. Het lam moest verslagen worden, 

omdat het lam alle zegels vasthield, als de grote wachter der zegels. 

  

Lamsjacht – van liefde tot gnosis 

  

Dus weer : 

In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of 

een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de 

boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen. 

  



Dus door deze Hebreeuws-Aramese sleutel is de grote witte troon het verborgen achtste zegel 

wat verbroken dient te worden, oftewel het lam. Dit achtste zegel heerst over alle andere 

zegels. Hier vindt de lamsjacht plaats. 

  

Het lam heeft te maken met de poorten van de wedergeboorte, met het getal 55, het getal van 

Ryan. Dit is het nummer van de zegelring, wat ook door JOM wordt gebruikt. In het OT komt 

dit nummer ook voor in de tempel van Solomon, waar aan beide kanten 5 wasvaten staan voor 

het wassen van de offerdieren. Het is dus ook een Levitisch getal. 

  

In de tempel van Ryan, de christelijke tempel, vindt geen ware wedergeboorte plaats, maar 

worden mensen gewassen als offerdieren. Het komen tot de witte steen betekent door het 

overwinnen van de zeven zegels te komen tot het verborgen achtste zegel, de grote witte 

troon. Daarachter bevindt zich het boek des levens, wat in het Aramees betekent : het boek 

van de wilde moederschoot, oftewel de moeder bijbel. 

  

Openbaring 20 

  

12 En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens (ARAMEES : het boek van de 

moederschoot, de moeder bijbel). En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de 

boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en 

de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een 

ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs 

geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden 

werd geschreven te zijn in het boek des levens (ARAMEES : het boek van de moederschoot, 

de moeder bijbel), werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

  

  

Ook wij moeten dit lamsvacht dragen als een teken van overwinning over JOM en de Jezus-

vloek. 

  

Ook moeten wij de vacht van Ryan, van Horus, in ons bezit krijgen. 

  

Openbaring 17 

  



En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. 7 En de engel zeide tot mij: 

Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 

zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.  

8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten 

verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens 

van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet 

is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven 

bergen, waarop de vrouw gezeten is. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, 

een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd 

blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en 

het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen 

koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het 

beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen 

oorlog voeren tegen het Lam, lamsvacht, maar het Lam, lamsvacht, zal hen overwinnen. 

  

Dit gaat over het beest van de aarde, JOM, Jezus. De zeven bergen zijn zeven promoties in de 

oude talen. Het zijn de zeven zegels waarop de vrouw zit. Het lamsbeest heerst over de zeven 

zegels, en is zelf het achtste zegel. 

  

HORUS, Ryan, is verantwoordelijk voor het horen, het oor, wat in het Aramees de opening 

van de vagina is. Om weder te keren tot de moeder schoot moeten wij Horus verslaan. Hij is 

de wachter van de moeder schoot. Belangrijk is om te komen tot het boek van de 

moederschoot van het lamsvacht : 

  

Openbaring 21 

  

27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar 

alleen zij, die geschreven zijn in het boek van de moederschoot, van het lamsvacht. 

  

Het boek van de moederschoot, de moeder bijbel, staat geschreven op het lamsvacht. In de 

diepte van het Grieks betekent het lam : 'van man tot jongetje worden'. Het lamsvacht rekent 

dus af met mannelijke blufferij. De vrouw zal zitten op het beest aan wateren, aan MAYIM, 

zaad, wat in de oude talen ook de betekenis van bloed heeft. Zij komt voort vanuit een grote 

oorlog, een grote jacht. Zij zal het grote achtste zegel openen. Zij is immers de moeder van de 

gnosis. 

  



Het achtste zegel is dus het zegel van verborgenheid. Dit is ook het zegel van de dromen, van 

de roze ruiter. Juist door het roze wordt de man weer tot jongen. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 7. Het Kabouterisme 

  

We zouden kunnen zeggen dat het boek Openbaring een soort dodenboek is, een reis door de 

onderwereld. Hierin kunnen de Egyptische schatten niet ontkend worden. We zagen het 

achtste zegel, het zegel van de dromen en de verborgenheid. Dit is Nut, de Egyptische godin 

van de lucht, door wiens lichaam de zonnegod reisde. Zij is de roze ruiter. Dit is dus de 

paradox tussen nachtmerries en dromen. We moeten hierin de patronen zien te ontdekken, 

want het zijn onze pijlen in de eeuwigheid. Onze pijlen zullen niet diep doordringen, wanneer 

zij geen nachtmerries bevatten, wanneer zij niet eerst heel diep in onszelf zijn gegaan. 

  

Wij moeten in onze worsteling met de Amida-Boeddha die het westelijke paradijs bewaakt 

over de stille oceaan vluchten tot Amerika, wat staat voor het westelijke paradijs. In Amerika 

zijn er een heleboel indiaanse goden om door te vertalen. De Azteken aanbidden Quetzalcoatl, 

de vliegende slang. Deze staat in Mid-oostelijke context voor het oorlogsvoerende 

geslachtsdeel en doorvertaald in de Surinaamse oerwouds-talen gaat het om een huur-

systeem. Wij kunnen pas iets bezitten door eeuwige huur te betalen. 

  

QUET – GAD = slagersvolk (Hebreeuws) 

ZAL – SOLHI = jagerspad (Arawaks) – SLP = verdraaien, to twist (Aramees) – optrekken, to 

draw up (van een vis, Aramees) 

COAT – KOTI = oorlog (Sranan Tongo) – KT = stof (Aramees) = APHAR (Hebreeuws) – 

goddelijke verlamdheid – goddelijk spasme – KETI = keten (Sranan Tongo) 

TL – TOLI – penis (Sranan Tongo) 

  

Ook doorvertaald in de Surinaams-indiaanse talen is Quetzalcoatl, de vliegende slang, de 

oorlogsvoerende penis verbonden aan de jacht en de slacht, en is in de diepte een huur-



systeem. Dit is dus een wiel van oorlogsstrategie, van list, van heilige leugen om de vijand te 

misleiden en te verstrikken, als visserij taktieken. De warrior-jager-slager is geketend, KETI 

TOLI, COATL, als het geketende geslachtsdeel wijst op de heilige gebondenheid van het 

paradijselijke lichaam, als de heilige slavernij. Dit wil zeggen dat de huur aan wetten is 

onderworpen. Het geketende geslachtsdeel wil ook zeggen dat het zaad geketend is. 

  

De APHAR was de bovenlaag van het paradijs, het stof, het vuil. De eigenlijke grond die 

eronder lag was genaamd de ADAMAH, oftewel de rode aarde, de aarde van bloedvergiet. In 

het paradijs moest er bloed vergoten worden van demonen, in oorlog en jacht. Dit bloed werd 

door de aarde opgenomen. ADAMAH is de tweede laag van de paradijselijke grond, veel 

dieper in de aarde. Ook ADAMAH betekent vuil, en een fokkerij. Wij werden niet slechts in 

de APHAR gevormd, maar ook in de diepere laag, de ADAMAH. Ook hier zullen wij tot 

terugkeren (Genesis 3 : 19). ADAMAH is de bloedvergieter volgens de paradijselijke wetten. 

Als we het hebben over 'het Bloed van Christus', AIMA, dan hebben we het over de 

Bloedvergieter. Deze Bloedvergieter wijst terug op de Bloedvergieter van het paradijs, de 

ADAMAH. De ADAMAH rekent af met de vijand. 

  

Jezus droeg deze Bloedvergieter in zich. Jezus werd als een zegel opgericht door de Staat en 

het voorgeslacht. Betekenissen werden verdraaid. AIMA is een vernietiger. Het is de plaats 

waar de APHAR naartoe leidt, wanneer wij dieper graven in het paradijs. Wanneer wij op de 

APHAR staan, dan kunnen we de overkant zien, de ADAMAH, de diepere laag in de grond. 

Het ware wassen gebeurt in het bloed van de vijand. Dit bloed was in Jezus. Het was het 

bloed van demonische dieren, van demonisch vee. Daarom was AIMA zo belangrijk. Het was 

een teken van overwinning. 

  

In de wortels betekent ADAMAH bloed, plaats van bloed, ADAM, van ADAMAM, niet 

kunnen spreken, en het betekent ook vernietigen en wassen in de diepte. 

  

ADAM hoeft niet perse een persoon te zijn, maar kan ook een stam zijn, en betekent 

dronkenschap in de diepte (van rode wijn). Dit kan ook heel goed met het bedwelmende 

voedsel van het paradijs te maken hebben, als drugs. ADAM is een paradijselijk element, een 

archetype van de vervoeringen van het paradijs. ADAM werd verlicht, of liever gezegd : 

ontving het nachtzicht, door het eten van 'de boom van kennis', oftewel door het slachten van 

demonisch vee. Dit is eigenlijk heel logisch, want het demonisch vee waren de wachters van 

de diepere geheimen van het paradijs. Zij waren zegels die verscheurd moesten worden. 

Zonder de 'boom van kennis' zou ADAM nooit dronkenschap geweest kunnen zijn. Bomen 

zijn tuchtplaatsen in de grondtekst. ADAM bereikte dronkenschap door de kastijding, en werd 

het evenbeeld van dronkenschap. Dit is waar de lankmoedigheid, de longsuffering, toe leidt. 

De ADAM is een zelfs nog diepere laag in het paradijs. ADAM, de dronkenschap van het 

paradijs, opgewekt door het langdurige (eeuwige) lijden. 

  



In Psalm 18 is de rituele drank van MAYIM geopenbaard in een visioen. Dit is het bloed van 

de vijand. ADAM was geopenbaard als de heilige beker, de dronkenschap van het paradijs, 

die het bloed van de vijand draagt. Dit is waartoe AIMA, ADAMAH is uitgezonden, de aarde 

van het paradijs, onder de APHAR. AIMA is de Bloedvergieter, oftewel David. David leidt 

helemaal terug tot de bron van ADAM in het paradijs, waar de bronnen van bloed zijn. Door 

het bloed van de vijandelijke prooi te drinken worden in Psalm 18 de grondvesten van de 

aarde getoond in een openbaring. 

  

De rituele drank wordt ook beschreven in het Aramees van Genesis 2 : 6 – “een damp, rituele 

drank, bron (Aramees) steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem.” In het 

Hebreeuws is deze damp de ED, die dus een beeld is van Adam. Wanneer we esoterisch naar 

Moham-ED kijken, dan zien we dat dit terugwijst op Adam, op de MO-HAM van Adam, 

oftewel de wet van het paradijselijke geslachtsdeel, ook weer verbonden aan de huur-wet. 

  

Het opkomen van de ED is in het Hebreeuws 'Alah', wat dus het vergieten van het vijandelijke 

bloed is. Dit is dus ook de verhouding moham-ED en ALlAH. Het is de openbaring van de 

bron van dit bloed, als tegengesteld tot de openbaring van het bloed van de traditionele Jezus. 

Daarom hebben christenen veelal een grote misplaatste afkeer tot de islam, omdat ze deze 

dingen niet begrijpen, en ook omdat de islam veel meer loonsgericht is in plaats van genade-

gericht. Het christendom is een consumenten-cultus. 

  

Een andere belangrijke centrale Azteekse god is Tezcatlipoca, de god van de tijd, van het 

voorouderlijke geheugen, en de nachtelijke lucht. Hij is de 'vijand van beide kanten' en de 

eeuwige jeugd. Hij is 'de verandering door conflict'. Hij is dus een oorlogsgod. Ook is hij de 

god van bedrog. 

  

TEZ – TESI = verleiding, verlokking, beproeving (Sranan Tongo), TYSE = ver weg (Karaibs) 

CAT – GAD = slagersvolk (Hebreeuws) – COAT – KOTI = oorlog (Sranan Tongo) – KT = 

stof (Aramees) = APHAR (Hebreeuws) – goddelijke verlamdheid – goddelijk spasme – KETI 

= keten (Sranan Tongo) 

TLI – TOLI – penis (Sranan Tongo) 

POCA – PAKA = rund (Karaibs) – POKA = doorboren, schieten, treffen, piercen (Karaibs) 

  

Tezcatlipoca is doorvertaald dus de runderjacht, buffeljacht. Het zegel hierop is de olifant. Dit 

is vertaald : man met speer, maar was gemaakt om de buffeljacht uit te doven, de jacht op 

buffelgeesten. 



  

Een andere grote god is Huitzilopochtli, ook een oorlogsgod. 

  

HUIT [WIT] – WATAKO = vetmesten (Karaibs) 

ZILO – SOLHI = jagerspad (Arawaks) – SLP = verdraaien, to twist (Aramees) – optrekken, 

to draw up (van een vis, Aramees) 

POCH – PAKA = rund (Karaibs) – POKA = doorboren, schieten, treffen, piercen (Karaibs) 

TLI – TOLI – penis (Sranan Tongo) 

  

Naast de buffeljacht is dit ook een fokker. 

  

Wij moeten in onze worsteling met de Amida-Boeddha die het westelijke paradijs bewaakt 

over de stille oceaan vluchten tot Amerika, wat staat voor het westelijke paradijs. Dit is een 

grote strijd, een zware brug, waarop we eerst diep aan ons zelf sterven, teruggedreven 

worden, zodat wij dit westelijk paradijs niet binnenkomen. Wat moeten we dan doen ? 

Blijkbaar is het insectisme en bacterisme alleen niet voldoende. We hebben hierin een derde 

factor nodig. Onder het insectisme en bacterisme, onder waar ze elkaar kruizen, is een 

verborgen wereld van kabouterisme, het verlengstuk van het insectisme en bacterisme. Het 

kabouterisme lijkt heel veel op het insectisme en bacterisme, en heeft veel boeddhistische en 

egyptische trekjes. Dit is het oranje pad, het pad tot het kleine. 

  

Het oranje pad zal ons leiden tot het surrealisme, tot de diepere cryptiek der dingen, opdat 

grote verzoening zal plaatsvinden. Het oranje pad zal het letterlijke van deze wereld 

verbreken, opdat men zal ontwaken in surrealisme. De valse slaap zal hiertoe verbroken 

worden. Het letterlijke is sluiers die zullen afbrokkelen. Het grote oranje is het zesde zegel, de 

oranje ruiter, het paradijselijke zaad, waarvan de peer een symbool is. In de oranje zon 

kunnen we dieper tot het kleine komen, tot het kabouterisme. Insectisme en Bacterisme zijn 

twee belangrijke vakken op de kabouter-school. De oranje zon is de nachtzon, het nachtzicht. 

Kabouterisme, Insectisme en Bacterisme is dus een belangrijke driehoek om over de brug van 

de stille oceaan tot Amerika te komen. Wij mogen in het kabouterisme onze oranje aura 

hiervoor ontwikkelen. 

  

In de Kabouter Bijbel, een belangrijk geschrift in Kabouterisme, staat hierover : 

  



“Koop dan daar je aura-flesjes, om je aura op te vullen. Rako-Rako. 

Door goede daden te doen en Ova verlichting te bereiken ontvang je muntjes. 

Hiermee kun je in de Rako-Rako zaken doen. 

Dit is een grote winkel voor kabouter-produkten.” 

  

en : 

  

“Oranje, de weg tot het kleine, waar alle betekenissen veranderen. 

De kabouters zijn erg bedreven in het insectisme en het bacterisme, waar ze veel kennis van 

hebben, en waarvan ze vele boeken bewaren in speciale archieven. Oh, hun huizen zijn vol 

met zulke boeken. Ze weten wat het Ova-schap inhoudt, het verlengstuk van het boeddhisme. 

Zij aanbidden Ova, niet zomaar als een god, maar als iets wat ze zelf moeten worden en zijn. 

In Ova is die verlichting, het nachtzicht, de nachtzon, de oranje zon. Het is de oranje 

verlichting, de weg tot het kleine, tot de andere wereld, dwars door de spiegel tot de parallel-

realiteiten. 

Zij moeten dus zelf een Ova worden, en dat niet allemaal lui van een god laten afhangen. 

Kabouterisme heeft veel met Boeddhisme te maken in die zin. Ze moeten zelf tot verlichting 

komen, een beter mens worden.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 8. De Kabouter Mythologie 



  

Blauw is misschien vaak een moeilijke kleur omdat het kan herinneren aan ijs, leegte door 

scheiding, wat een groot gemis en ook angst kan zijn. Maar wat is blauw eigenlijk in de diepte 

? 

Blauw is de kleur van loon. Dit uit zich juist in scheiding en leegte, juist om af te komen van 

valse afhankelijkheid en valse genade. Blauw representeert het zuivere loon, los van allerlei 

misleidende, goedkope paadjes van bedrog en illusie. In die zin mogen wij een diepe relatie 

met blauw ontwikkelen, en zal het blauwe ook veelvuldig gezuiverd worden. 

  

Hetzelfde is aan de gang met de kleur rood, wat een moeilijke strijd is in het vergieten van het 

bloed van de vijand. Dit gaat niet zonder verzet. De vijand geeft zich niet zomaar makkelijk 

en goedkoop over. Maar wat is rood eigenlijk in de diepte ? Rood is de kleur van verhalen. De 

rode steen is de steen van verhalen. In de kabouter mythologie is dit genaamd Benmaten. 

Benmaten is ook een trollenslager, een slagerij waarin trollen worden geslacht. Dit gebeurt 

dus door aan elkaar geregen verhalen, door verhalende kracht. Dit is een groot sieraad. In de 

kabouter mythologie wordt Benmaten, de rode ballon, de rode steen, ook wel de 

dromenbewaarder genoemd, de 'keeper of dreams'. In die zin heeft het rode dus het roze 

opgeslagen. Het rode paard heeft dus heel veel te maken met het roze paard, het verborgen 

achtste zegel. Onder het gewicht van deze rode steen moeten we altijd weer de horror van het 

dagelijkse leven onder ogen komen, totdat we het verhaal erin gaan zien. Tegen deze steen 

kunnen wij niet vechten. We kunnen er niet tegenop. Maar het rode zal in de kabouter 

mythologie het oranje als een gong slaan. Oranje is het loskomen van het letterlijke, om zo tot 

het surreele te komen. Zo zullen we zinken in een diepere slaap, het paarse. Daarin wordt het 

rode veelvuldig gezuiverd, en zo zullen we tot het rode drop komen. Drop staat bekend als de 

'vrucht van het lijden', een zeer bijzondere vrucht. 

  

Ook zullen we zo komen tot de 'zee van rode dromen', zoals er in de kabouter poezie staat. 

Hierdoor zal het verhaal weer verschijnen, oprijzen, omhuld met het warme oranje, het 

surreele. Wij kunnen dus de rode steen niet bestrijden. Wanneer het te zwaar en te koud 

wordt, dan slaat het de gong van het oranje. Dit is een groot natuur verschijnsel. Wij mogen 

hier in rusten. 

  

Zo is wit de kleur van de cartoons, van de tekenfilms, wat we nodig hebben om de verhalen 

op onszelf toe te passen, en om af te rekenen met de materiele dichtheid. Geel is de kleur van 

de paradoxen. Benmaten woont in een regenboog-kasteel om deze reden, om alle kleuren in 

zijn verhalen te gebruiken. Benmaten is een hoge godheid in het kabouterisme. 

  

Bruin en zwart is de kleur van de spelletjes. Al deze machines staan opgesteld in de tempel 

van de bakkerman's gezichten, een groot en belangrijk item in de Tweede Bijbel en de 

kabouter mythologie. 



  

Hier kunnen wij ook weer de betekenis van de zegels in zien, van de ruiters van de 

apocalypse. En dan op een hele andere, diepe manier, in de hogere gnosis. De komst van de 

rode ruiter betekent de uitstorting van de goddelijke verhalen over de wereld, en de komst van 

de zwarte ruiter betekent de uitstorting van de goddelijke spelletjes over de wereld. Dit zal 

veel genezing brengen in de evolutie van het menselijke verstand. We zullen tot hogere 

vormen komen wanneer de diepere putten van het hogere bewustzijn worden geopend. Dit is 

een heel natuurlijk proces. De aarde zal een antistof aanmaken tegen het grote kwaad waar zij 

al zo lang in leeft, en zal zo langzaam haarzelf herstellen. Het zevende zegel, de blauwe ruiter, 

zal het goddelijk loon op aarde herstellen. De trol van valse genade zal overwonnen worden. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 9. Egyptologie – Maskers van de Amazones 

  

Als we diep in de wetenschap van het kleine komen, in het kabouterisme, dan komen we tot 

de krachten van het verleden, tot de genezing der herinneringen, gesymboliseerd door de 

bomen. Dit is als het komen van de oranje zon tot de groene zon. Dit is het groene hart van 

het bos, wat een nieuwe waarde geeft aan het verleden. Dit wordt ook wel de heilige 

vertraging genoemd. De filosofie is dat er geen toekomst is, maar dat het verleden 

geopenbaard gaat worden in de vele lagen, en dat er nieuwe verbindingen zullen komen, en 

dat de chronologie zal veranderen voor nieuwe creaties. In wezen zal het raadsel van het 

verleden dus opgelost worden. 

  

Hierom loopt het kabouterisme over in het botanisme, en vandaaruit in het trollisme. De trol 

staat voor het botanische wat tot leven komt. Er zijn goede trollen en slechte trollen. 

  

Het Egyptische Masker is een cryptische reflectie van wie wij zijn. 

Letterlijk is het vals, in de cryptiek is het waar. 

Het is de verwrongen reflectie van het ware, 

  

  



De Amazones hebben Egyptische Maskers. Zij met het Neith masker, de godin van de oorlog 

en de jacht, is SMUAT. 

  

We moeten de archetypes en hun accessoires goed leren begrijpen. 

  

Waarom draagt de Moeder een gesel ? 

-om het kind te beschermen. 

-om het kind te doen ontwaken 

anders zou de vijand het kind ontvoeren, door valse slaap en droom. 

-om zintuigen te openen 

anders zouden de zintuigen dichtgaan 

en de duivelse zintuigen zouden opengaan. 

daarom moeten wij strijden tegen het grote kruisloze, tuchteloze kwaad. 

niet om het kind pijn te doen. 

pijn is een middel, geen doel. 

pijn is liefde. 

-om het kind wakker te houden 

-om het kind iets te doen herinneren 

–om het kind alert te maken 

-om het kind alert te houden 

-om het kind af te snijden van verkeerde/ gevaarlijke contacten 

-om het kind te verbinden met goede/ belangrijke contacten 

  

pijn is een taal die kennis en vreugde der kennis mag voortbrengen. 

pijn baart kennis en kennis-vreugde 

  



de amazon verlichting (boeddha, ova) is peso. 

  

Sokar is in de Egyptologie de god van de woestijnen en de dood, die aangesteld is als de 

wachter van de poel des vuurs. Zijn grot was op de poel des vuurs. Die grot wordt ook wel de 

geheime kamer genoemd en is soms een ei. Van de poel des vuurs drinken de gezegenden 

koel water en voor de verdoemden is het gewoon vuur, dus dat kan nogal verschillen. Ook in 

de grondtekst van de bijbel is de poel des vuurs niet alleen maar voor toorn, maar ook voor 

genezing en transformatie. Het is dus heel dubbel. Na de lange reis van het vierde uur van de 

nacht in de Amduat, het boek van de verborgen kamer, die een reis is door de woestijn van 

Sokar, komen we aan in het vijfde uur, tot zijn grot, zijn geheime kamer, die de poort en 

sleutel is tot de poel des vuurs, wat niets anders is dan de poel van verjonging en 

wedergeboorte. In de verborgen kamer bevindt zich een slang, die een vermenging is van 

Sokar, Osiris en Ra. Dit is een gevleugelde slang. De verborgen kamer wordt bewaakt door 

Aker, de dubbele leeuw, een oergod van de aarde. De Aker bewaakt het heilige vlees, 

waarvan de slang een beeld is, oftewel het oorspronkelijke paradijselijke lichaam. In die zin is 

de poel des vuurs dus onmisbaar om terug te keren tot het paradijs. Door het nieuwe lichaam 

wordt het zesde uur bereikt, de grote paradijselijke afgrond waar alle schepping begint : Nun. 

Ook wordt het in het zesde uur duidelijk dat het verborgen vlees in feite van Nun was. Het 

verborgen en heilige vlees van het paradijs, het oorspronkelijke paradijselijke lichaam van 

Nun, wordt bewaakt door negen slangen. Zij bewonen het paradijselijke lichaam, zijn 

onderdelen van het paradijselijke lichaam, als de vruchtbare delen. Het is hun taak de vijand 

te roosteren, en de schaduwen van de vijanden in stukken te hakken, en zij vernietigen de 

geesten van de vijand. 

  

Zo komen we in de Egyptologie tot een veel eerlijker beeld dan dat van het traditionele 

christendom. In dit mogen we de Egyptische moeders leren kennen, vanwege dat juist het hele 

proces van de door woestijnen omgeven poel des vuurs een proces van barensweeen en 

wedergeboorte is, zoals Nut, Bastet, Sekhmet, Maat, Wadjet, Nekhbet, Neith en Mut, om zo 

tot diepere geboorte te komen, en dan mogen we dus komen tot de Amazones die deze 

maskers vasthouden. De maskers hebben al een veel grotere waarde dan wat het traditionele 

christendom ooit gebracht heeft, en liggen hieraan ten grondslag, wat het traditionele 

christendom juist verborgen trachtte te houden. Het is tijd dat de ware moeders terug gaan 

komen. 

  

  

  

  

VI - De Balanzen van de Amazones 
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Hoofdstuk 1. De Openbaring van de Rode Draak – De Val van de Grote Jom 

  

De Egyptenaren waren vaak bezig met tijdschijven. Verschillende geschriften van hen gingen 

over de reis door de onderwereld ingedeeld in tijd. Zo werd elk uur beschreven. In de 

Egyptologie was altijd veel paradoxale ruimte, die verschrikkelijk werd ingekort door het 

christendom. Het christendom maakte haar glazen stad waar ze de mensheid in opsloot. Dit 

was de reden waarom de zwarte hond moest komen. Dit is een zwaar lijden. Hij moest door 

de glazen wanden van de mensen, de geest, doorbreken, om de mens uit te voeren tot de 

wildernis. Dit is een herhalende gebeurtenis. De mens wordt zo terugontvoerd tot de 

oorsprongen, tot de Egyptologie. Dit is dus een groot verbrekings-proces. De christelijke geest 

waarin de mens opgesloten zit als in glas moet doorbroken worden, en de geest moet 

vernietigd worden, opdat de mens zal vrijkomen. Het doel van de zwarte hond ervaring is te 

leiden tot de rode hond, die de mens verder zal leiden in de wildernis, ver weg van de stad. 

  

In de Egyptologie is Anubis de zwarte hond, de god van de dood, en Seth is de rode hond, de 

god van de wildernis. 

  

De zwarte hond ervaring is een soort zondvloed ervaring. De muren van je christelijke geest 

worden verbroken, en die geest wordt vernietigd, stapsgewijs, vandaar het herhalende 

karakter van de zwarte hond ervaring. Zo vindt er dan voor dat wat opgesloten was, je ware 

identiteit, een uittocht plaats, een exodus, maar niet uit Egypte. Nee. Het is precies 

omgedraaid. Het is de uittocht uit het vernauwende christendom, de glazen stad, tot de 

oorspronkelijke ruime wildernis van de Egyptologie. 

  

Deze zondvloed komt van Nun, de paradijselijke afgrond, het geheim van alle schepping, in 

de Egyptologie. Ook moet er hierdoor afgerekent worden met de overfocus op Horus, de 

nogal overmoedige, opgestane Egyptische christus, om zo plaats te maken voor Osiris, die 

meer voor het Egyptische pasen staat, als de god van de onderwereld. Door de zondvloed van 

de zwarte hond komt de troon van Osiris weer terug en wordt de valse Horus, Rian, verslagen. 

In de Egyptologie staat die troon op de zondvloed van Nun, als gebalanceerd op de golven. Er 

wordt dus weer om balans geroepen, en om plaats voor de paradox. Dit werd overgenomen 

door Jezus als hij die op het water loopt, als de tronende Horus, een teken en voorbode van de 

opgestane Christus. 

  

Horus, als de opgestane Osiris, moet dus beheerst worden. Wij moeten leren de Horus te 

berijden, en hem niet voor zijn tijd laten opkomen, anders is hij de verbreker van de tucht. Het 



komt erop neer dat de Jezus-opstanding een soort slaven programma was om mensen op te 

laten staan als slaven van de glazen stad. Hetzelfde als hoe Osiris, de dood van de Christus-

figuur leidde tot Horus, de opstanding van de Christus-figuur. Maar dan wordt er iets heel 

belangrijks over het hoofd gezien, namelijk de oeroude mythe van Osiris en Seth, zijn broer. 

Osiris was de koning van Egypte, die door Seth in een kist werd gelokt. Toen sloot Seth de 

kist, en wierp het in de Nijl. Seth is de woeste god van de wildernis, de god van de chaos, de 

rode hond, die mensen initieert in de wildernis. Door het sterven werd Osiris door Seth 

geinitieerd in de onderwereld. Seth moest het koningschap van Osiris verbreken. Deze mythe 

is sterk symbolisch. Zo zien we dan een zuiverder beeld van hoe sterven en opstanding gaat. 

De opstanding is de opstanding in de wildernis, de initiatie in de onderwereld. Vandaar dat het 

om de Seth-Osiris relatie gaat, de Seth-On. De christenen noemen dit gnostische sieraad 

'Satan', en strijden tegen 'Satan' om Horus-Jezus in de heersende positie te bewaren. Door 

tegen 'Satan' te strijden aanbidden christenen dus Rian. 

  

Seth is in het Sranan Tongo SUTU, wat ontploffen, steken en piercen betekent. Van belang is 

dit voor het verbreken van het mannelijke suprematie syndroom, het mannelijke 

koningschaps-syndroom, door de besnijdenis, de piercings, van de mannelijke borst. Seth 

moest op die manier het koningschap van Osiris piercen, doorsteken. Dit is de ware 

opstanding. 

  

Seth komt terug in het Arawaks als SYTY, wat aap betekent. Het Azteekse Apen-medicijn, 

oftewel het Ozomahtli-medicijn is om gif te transformeren tot medicijn, als een aparte kunst 

in het oorlogsvoeren. Het was een dertien-daagse zoektocht naar het medicijn, om een 

oorlogs-schild te vervaardigen en om items voor je medicijnen-rugtas te verzamelen. Dit is 

dus juist het dieper in de onderwereld gaan, om zo tot diepere waarheden te komen. De 

vijand, de tegenstander, het gif, houdt die geheimenissen verborgen. Hiertoe is Seth 

uitgezonden. 

  

Seth 2:4-7 

 

“Nu dan is Seth als de heilige godenbank, en is Osiris als de heilige godenmedia, en ziet dan, 

hun strijd heeft Horus voortgebracht, de boodschapper der goden. En Horus dan strijdt mee 

aan de hand van Osiris. Hoeveel te meer dan zullen wij moeten strijden aan de kant van Seth. 

Seth dan is de enige die Ra kan beschermen. Zoudt gij dan aan de kant van Horus en Osiris 

staan, om daarmede tegen Seth te strijden, dan zou uw Ra 

vallen. Zo moet gij dan leren ook heilige strijd te voeren om Horus en Osiris in te perken, om 

Seth aan te hangen, hij die de ware schuilplaats van Ra is. Zo is dan Ra de godenhandel, en gij 

doet er goed aan in Sethon te onderhandelen.” 

  

Dit is de reden dat Anubis, de zwarte hond, ons tot Seth, de rode hond, brengt. 



  

De mensheid werd gesplitst in de hersenen door het Jezus-en-de-Opstanding programma, die 

de hersenen liet leven vanuit de Opstanding van Christus, een zeer overmoedige opstanding 

na drie dagen, om hen zo tot slaaf te maken van de Glazen Stad. Dit was een corrupte 

opstanding, gebaseerd op het Horus principe. Wat is dan de ware opstanding ? In de 

Egyptologie is dit Seth, die de koning moest piercen, moest initieren in de onderwereld, in de 

wildernis. In het christendom is dit Judas, die de koning moest piercen. Judas is Grieks voor 

de stam Juda. Judas moest zo de koning initieren in de onderwereld en de wildernis. In die zin 

is Judas dus in de symboliek en de esoterie een belangrijk item. Judas werd door het 

christendom volledig gedemoniseerd, terwijl het gnostische geschrift het van een hele andere 

kant liet zien. Judas was een heilige met een belangrijke opdracht. Judas staat voor de ware 

opstanding, gebaseerd op de Seth mythologie. Het koningschap in ons moet sterven, 

doorboort worden, opdat wij geinitieerd worden in de onderwereld en de wildernis. Judas is in 

die zin dus de opstanding in de wildernis, de verlossing uit de stad, zoals Seth dezelfde 

betekenis heeft in de Egyptologie. Judas hing zichzelf op, wat symbolisch is voor de collar, 

het afsterven van de valse adem die ons aan de glazen stad verbonden houdt. Judas richtte 

weer de aandacht op het Aramese woord voor kruis : de galg, het hangkoord. 

  

Seth en Judas zijn een beeld van de Apocalyptische rode draak die strijd tegen het 

christendom. De draak is een vliegende slang, die veel waarde had in het OT. In de grondtekst 

en de symboliek is de vliegende slang de naakte oorlogsvoerders. Zij gooien zich naakt in de 

strijd. Zij hebben niets met de stad. Dit is de ware opstanding, de opstanding in de naakte 

wildernis, de initiatie in de naakte stam. Zij leven in leegte en duisternis, zoals Seth ook de 

god van de duisternis is. De adem van de vliegende slangen, de draken, is vuur, waardoor zij 

de glazen stad smelten. Dit is het vuur van de poel des vuurs, wat voor de gezegenden koel is, 

en voor de verdoemden is het vernietigend vuur. Het heeft dus een dubbele werking. 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. Dit staat dus voor het naakte paradijselijke 

vlees van de oorlogs-stam. 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 rode draak, de vliegende slang, het naakte paradijselijke 

vlees van de oorlogs-stam. 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, tot het Seth-on sieraad, wat 

gedemoniseerd werd door het christendom als 'satan'. Telkens als er tegen satan gestreden zou 

worden, zou de mens nog dieper in de glazen stad komen, nog verder verwijderd van de 

wildernis. Ook mogen wij komen tot het Seth-Judas sieraad, om zo het christendom onder 

Egyptische druk weer om te buigen tot het oorspronkelijke. 

  



De rode draak is dus een beeld van de opstanding in de wildernis. In het Aramees is de rode 

draak een beeld van de Urim. Er is ook een geheime weg om tot de vliegende slang te komen, 

beschreven in de Amduat. Dit geheim is de gruwel van Set. Ook is het het pad van Isis die 

haar broer volgt. Dit pad is gevuld met de vurige adem van Isis. Ook is het gevuld met de 

vurige adem van de Wamemty slang. De Wamemty slang leeft door de vurige adem van zijn 

mond, en is de bewaker van de steen of het ei. 

  

De vuur adem is in het Aramees de adem van de Urim, de toetsende adem. De mond met zijn 

twee kaken die tegen elkaar inwerken en zo ook samenwerken zijn een beeld van de heilige 

paradoxen. In het Aramees is de mond ook 'gebod', als de Wet. In het Hebreeuws is het een 

poort, en een slager. Ook in het Grieks is het een slager, de rand van een wapen, en de 

doorboring, de besnijdenis, van de borst. 

  

Ook in Openbaring in het Aramees komen we de vurige, giftige adem tegen, als een speer in 

de mond. Johannes zag de verschijning van de Alfa en de Omega, wiens borst in het Aramees 

was gepiercet, als een straf of tucht op de borst, als een verbod, als een eed van onthouding. 

Vaak wordt er vertaald dat deze persoon wit haar heeft, maar in het Aramees gaat dit om witte 

veren, en het kan ook een wit kleedje zijn van lamsvacht. Dit is dus de persoon die het lam, 

Jom, heeft geslacht. Al deze kenmerken slaan op het Seth-Judas sieraad, als de leeuw van 

Juda, wat in het Grieks de leeuw van Judas is. In het Aramees is dit een gesel of een 

strafmiddel, als een doorborende speer of piercing. Seth is de eerste en Judas is de laatste, als 

de Alfa en de Omega. Al deze kenmerken zijn kenmerken van de vliegende slang, oftewel de 

rode draak zelf, oftewel de Urim, de toetsteen. Dit is dus de ware opstanding, wat leidt tot de 

ware hemelvaart, of hellevaart, oftewel de vrouw, de moederschoot. De Aramese piercings 

door de borst van de verschijning die Johannes ziet zijn van goud, wat in het Grieks de 

moederschoot betekent. Dit zijn dus in de diepte de piercings van de moederschoot die tot 

wedergeboorte leiden, de ware hemel of hellevaart. De hemel is in het Aramees een 

belegering. De geboorte vindt dus plaats in de belegering door de Amazones. Dit is dus in de 

diepte het vijfde uur van de Amduat, de nachtreis door de onderwereld, waarin er gekomen 

wordt tot de vliegende slang als het naakte paradijselijke, oorlogsvoerende lichaam, die 

verborgen wordt gehouden in de grot van Sokar. Sokar betekent : het schoonmaken van de 

mond, wat ook de schoonmakende mond zelf is, als de slachtende mond, de doorborende 

mond, ook vanwege de vurige adem. Deze adem is dus van de poel des vuurs, die onder de 

grot van Sokar ligt, en wat koel is voor de gezegenden en als vuur is voor de verdoemden. Dit 

is dus de Urim die een tweeledige functie heeft als toetssteen. 

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 2. De Wet van Kain 

  

Het universum van de gnosis, oftewel het gnosiversum, bestaat uit verschillende lagen, levels. 

Dit zijn de gnosis vibraties, oftewel de gnosibraties. 

  

1.    OROG – sethon/ seth-judas sieraden 

2.    HAM – trollisme 

3.    LURUG – botanisme 

4.    LAKA – kabouterisme 

5.    TAMEE – bacterisme 

6.    SPOR – insectisme 

7.    RADEE – mensheid 

  

We moeten door de sluiers van het Seth mysterie komen tot de Amazone vormen hiervan. Het 

raadsel van de Urim en de Thummim ligt hier. Dit is in de apocalypse de verhouding tussen 

de rode draak en de vrouw op het beest. We moeten dus doordringen in OROG en komen tot 

de Amazone wildernis daar. De Amazone Urim is daar de JANA, en de Thummim is daar de 

JANI. 

  

Hierom roofde Horus (Thor, Rian) Seth en stelde dit op als Saturnus, oftewel Saturn, Seth-

Thor-Ran, de Seth van Thor en Ran. Ran is een Noorse zeegodin die mannen op zee vangt 

met haar netten. In haar kwade vorm is zij Jom. De planeet Saturn is dus de door Jom en Rian 

geroofde Seth, vandaar dat deze planeet heel strategisch is. 

  

In het tweede uur van de faraonische geschriften zien we Saa-Set, IU-SAA-SET, in de vorm 

van een slang die de poort van de tweede divisie bewaakt in het boek der openingen. Zij is in 

de Egyptologie de vrouw van Ra, de reiziger door de nacht. Ra reist altijd met de SA, de 

Egyptische gnosis, die voor hem de poorten opent. SAA-SET is de Sethiaanse gnosis, oftewel 

de gnosis van Judas, van de piercings, de initiaties in de onderwereld en de wildernis. SAA-

SET is de godin van het tweede uur van de nacht, en de vrouw van Ra. In dit uur wordt er een 

speer gestoken door de slang die ezels vreet. De ezel is een beeld van Seth. AMU-AA is de 

naam van deze slang. Deze slang vertegenwoordigt wat Jom en Rian hebben gedaan : het 

wegroven van Seth. 

  



In dit uur zijn de vijanden van Ra gebonden, op weg naar het oordeel. Het is juist zo in de 

Egyptologie dat Seth de beschermer is van Ra. 

  

Het derde uur of de derde divisie is die van het monster AQEBI, een vorm van GEB, in het 

boek der openingen. Het pad wat leidt tot de derde divisie is genaamd SEPTET. Seb is een 

vorm van Geb inde Egyptologie, en Tet is Thoth, dus Geb-Thoth. Thoth is de god van het 

archief en Geb is de god van de aarde die slechte geesten en zielen gevangen zet. Het derde 

uur is daarom een uur van gnostische politie. De valse slang wordt hier in stukken gesneden 

door MAAT, de godin van de wet, de belichaming van de wet. De naam van de godin van het 

derde uur is de Slager, zij die de ba-zielen besnijdt. In de Amduat is de naam van de derde 

divisie NET, NUT, oftewel de vrouw van Geb. Ook wordt Geb in deze divisie afgebeeld als 

een slang. In die zin is Geb de gesel van Nut. 

  

Het vierde en vijfde uur zijn de Sokar-uren, gewijd aan het vinden van de vliegende slang, 

oftewel de URIM. Het zesde uur is de paradijselijke afgrond in de Egyptologie, de Nun, als 

een beeld van de moederschoot. Het paradijselijke geslachtsdeel en de paradijselijke 

moederschoot zijn de Urim en de Thummim. In de apocalypse zijn dit de rode draak en de 

vrouw op het beest. Bij de Amazones is de Urim en de Thummim, oftewel JANA en JANI, 

om het loon te bepalen. De Thummim, JANI, is het loon, en dat kan alleen binnengegaan 

worden door de toets-divisie, de JANA, oftewel het uur van de toets, de Urim. Zo zal er geen 

vals loon zijn, geen valse genade. Voor hen die geen JANI verdienen, geen loon, vanwege 

slechte werken, zal JANI een grote straf op hen zijn. In het Egyptisch is loon 'FEKA', wat ook 

volledigheid en overvloed betekent, als de Thummim. Wij moeten komen tot het paleis van 

FEKA, om zo onze vangst te laten zien en neer te gooien, om zo door FEKA beloont te 

worden. 

  

In het begin van de Egyptologie was daar de strijd tussen Ra en Apep. Ra als de god van licht, 

en Apep, de slang, als de god van chaos, duisternis en leegte. Apep kwam om Ra te initieren, 

om het licht te doorsteken, om hem zo dieper in de duisternis mee te nemen. Apep werd 

verschrikkelijk gedemoniseerd, overmatig. Pepe is de bron van alles in het Egyptisch. Apap 

betekent groots oprijzen als het monster van de duisternis. Dit is een beeld van de Amazones, 

van de oermoederschoot van de wildernis en de onderwereld. Ra gaf geboorte aan Geb en 

Nut, en Geb en Nut gaven geboorte aan Osiris en Set (naast Isis en Nephtys). Door de Horus 

cultus, ook een cultus van licht, werd ook Set meer en meer met Apep vergeleken en 

gedemoniseerd. ST betekent ook vrouw in het Egyptisch, wat ook verbonden is aan de 

Amazones.  

  

Apep is dus de schaduw van Ra, zoals ook Iusaaset, Saa-set, dit is, de vrouw van Ra, de 

meesteres van Ra. Zij is de schepper van alle goden en godinnen, als de grote Egyptische 

moeder godin, het tweede uur van de nacht, als de godin van het tweede uur. Apep is een 

andere vorm van haar om Ra te tuchtigen en te initieren. Zij wordt ook genoemd : Iusaas, 

Juesaes, en Jusas. Alle over-demoniseringen van Apep en Set om Horus op te richten als 



almachtige koning van Egypte, hebben geleid tot Jezus die de plaats innam van de 

Moedergodin Juesaes, Jusas. Haar afgekapte deel, Judas, heeft toen wraak genomen. Ook was 

zij in haar naam, als Iusaaset, verbonden aan Set, maar dit werd in het christendom 

overgedemoniseerd als satan. Iusaaset, de vrouw van Ra, de godin van het tweede uur, heeft 

dus verschillende aspecten. Ook geeft zij Ra de macht om zijn vijanden te overwinnen. In de 

Egyptologie is zij ook de boom des levens.  

  

In de wildernissen van Orog, door het Sethon sieraad en het Set-Judas sieraad, moeten we op 

zoek gaan naar de poort van Apep. Hier zijn de sieraden verblindend, verlammend en dodend, 

om zo de paradijselijke natuur te laten opstaan. 

  

De Urim en de Thummim komen naar voren in het vijfde en zesde uur van de nachtreis. In het 

zesde uur zien we troon van Osiris verschijnen in de Nun, de paradijselijke afgrond. Zo 

worden de doden geoordeeld, want dit is de hal van het oordeel. Voorafgaande aan het zesde 

uur, in het vijfde uur, zagen we de rode draak, de vliegende slang, oftewel de Urim. In het EE 

komt dit ook weer naar voren in de poezie van de vijfde nachtwacht, waar de rode draken 

spelen. 

  

In het Thummim uur vertalen we Osiris door in de Surinaamse talen. Osiris is de Egyptische 

god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de onderwereld, waar hij zijn 

vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal komen waar hun harten 

gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten gaan waar ze getest 

zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun harten werden gewogen 

en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere onderwereld. In het Sranan 

Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel toegangsbewijs. Alleen zij die loon 

zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer ging het hier dus om eerlijk 

verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). Je loon bepaalt dus voor 

hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als de tijd om is, dan moet 

je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal oorspronkelijk voor 

staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is om je klaar te maken 

voor toegang ergens, en voor  

tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen voor plaats en tijd. 

  

Hier zien we de Thummim als huur verbonden aan loon. We kunnen dus niet zomaar tot loon 

en huur komen, maar dit gaat door de Urim, het toetsende uur. In die zin moeten we allemaal 

voor de troon van Osiris verschijnen om ons verdiende loon te ontvangen. Dit is een 

belangrijk onderdeel in de nachtreis, de reis door de onderwereld. 

  



In het zevende uur worden de vijanden van Osiris, de vijanden van eerlijk loon, onthoofd. Dit 

zijn zij die de valse genade leer aanhangen. Het pad tot de zevende divisie wordt bewaakt 

door een monster slang genaamd AKHA-EN-MAAT, als KAIN-MAAT, de Wet van Kain. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. De Probiotica van de Gnosis – De Verbreking van de Medische Dictatuur 

  

De wereld is vastgezet in een massa antibiotica en chemische, agressieve 

schoonmaakmiddelen en verzorgingsmiddelen met een heleboel nare bij-effecten. Zij zijn de 

martial arts van de schoonmaakindustrie en gezondheidszorg om pappen en nat te houden, 

maar niet het immuunsysteem geneest. Zo worden de mensen er tussenin gehouden, opdat de 

verslaving zal standhouden. Het mag niet teveel helpen, en niet te weinig, daarom wordt men 

in het midden gehouden, want er wordt goed aan verdiend. Een genezen patient is niet goed 

voor de medische economie. Daarom wordt je bedrogen en bedot op elke hoek van de straat. 

Deze kunstmatige martial arts maken de bacterieen agressief, en doden ook de goede 

bacterieen. Dit is geen goed uitgangspunt voor de bacteriologie. Er moet weer een balans 

komen, en de goede bacterieen moeten ondersteunt en aangevuld worden, zodat ze de slechte 

bacterieen kunnen vervangen. Door een vermenigvuldiging, aanvulling en opbouw van de 

goede bacterieen kan de vermenigvuldiging van de slechte bacterieen zomaar ineens stoppen, 

zodat er balans komt. Dit wordt probiotica genoemd, waarin goede bacterieen op de slechte 

bacterieen worden losgelaten. 

  

Ook in de gnosis moeten we naar zulke middelen op zoek gaan, diep in de natuur. De natuur 

houdt wat dat betreft veel geheimen verborgen. Zo mag er een grote uittocht plaatsvinden, 

terug naar de natuur, terug naar de balanzen en de cyclussen. We moeten afkicken van de 

martial arts, en komen tot de diepere kennis. 

  

Vaak is het dus zo dat agressieve schoonmaakmiddelen die vol zitten met gevaarlijke stoffen, 

en ook nog eens teveel worden gebruikt, vaak de slechte bacterieen alleen maar sterker maken 

en ondersteunen. Dit is de reden waarom de medische dictatuur zich kon verspreiden en 



vasthechten, juist door het versterken van de slechte bacterien. Probiotica zal helpen deze 

dictatuur te breken, voor een grote uittocht. 

  

Het is daarom gevaarlijk om zomaar lomp demonen te gaan bestrijden. Het gaat om kennis te 

vergaren over deze dingen. Het is niet de bedoeling zomaar roekeloos te gaan prikken in 

allerlei wespennesten. Het zijn raadselen, die we allereerst van een afstand moeten bekijken. 

Probiotisch zullen we deze dingen moeten oplossen. We mogen hierin op zoek gaan naar de 

beste probiotica in de gnosis, om weer balans te brengen. 

  

Zo kunnen we de ketenen van de slechte bacterien en hun strategieen verbreken. Doen we dat 

niet, dan zullen zij alleen maar meer resistentie opbouwen, en hun koninkrijk verspreiden. 

Veel bacterien zijn al immuun geworden door hedendaagse gevaarlijke middelen en het 

veelvuldig gebruik ervan. Het zal nu op een hele andere manier moeten gebeuren. 

  

Dus ook juist in de mythologie en de gnosis, in het hele religieuze gebeuren, moeten we 

probiotisch aan de gang gaan, en niet zomaar overmatig antibiotisch. Er zitten ook een 

heleboel goede bacterien in religie die we nodig hebben. Deze moeten versterkt, ondersteunt 

en aangevuld worden, om zo de slechte bacterien te vervangen, hun vermenigvuldiging stop te 

zetten om zo weer balans te brengen. 

  

Probiotisch gezien is er een hele belangrijke boodschap in de bijbel : 

  

Genesis 16:9 

  

“Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand.” 

  

Dit is één van de belangrijkste verzen van de Bijbel, die geheel is ondergesneeuwd door de 

populariteit van het Nieuwe Testament en de Jezus cultus. 

  

Vers 11. 

Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de Here heeft naar 

uw ellende gehoord. 



  

In het Hebreeuws gaat dit om zijn naam, se-mow Yismael. Naam is shem, wat ook piercings 

betekent. Noemen is qara, oftewel kra, de Levitische gnosis, een anagram van ark en Aker. 

Zijn moeder is Hagar, van Aker, de dubbele Egyptische wachter van de onderwereld, als de 

dubbele Moeder. Ismael is 'hij met de dubbele piercing.'  

  

12 Hij zal een wilde mens zijn; zijn YAD, geslachtsdeel, zal tegen allen zijn en de hand van 

allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. 

  

Is-MA-al, Iysh-MA-al, als slaaf van de wet (ma, maat, Egyptisch) van AL, Delila. AL is in 

het Hebreeuws ook tegenstander, invasie, inneming, en is ook de god van de Israelieten. Iysh-

RA-AL is slaaf van de tijdschijf van Delila. Zij staan bekend als tegenstanders, als AL. Naar 

haar beeld zijn zij geschapen. Ook duidt de tijdschijf op de bizonjacht, waar alles omheen 

draait. In die zin bracht Is-MA-al het ware Is-RA-AL voort. Hij heeft een dubbele piercing in 

zijn YAD, waardoor hij tegen alles is. De Koran is in die zin het boek van Ismael. We kunnen 

antibiotisch huilen om de letterlijke betekenis, maar we kunnen ook probiotisch ermee 

omgaan, dus de goede bacterien ervan versterken en ondersteunen, en tot vermenigvuldiging 

brengen, door ze aan te vullen, zodat er balans gaat komen. De slechte bacterie van de Koran 

en de Islam kan zich zo niet meer vermenigvuldigen. 

  

In het Hebreeuws staat er dat Ismael een wilde Adam zal zijn, een pere adam. In die zin 

mogen wij verwachten dat in Ismael een grote paradijselijke waarheid ligt opgeborgen. 

  

In het Aramees staat dat aan Hagar een zoon werd beloofd, omdat de Heere naar haar 

slavernij had gehoord. Hagar leefde dus in gedwongen slavernij tot de god van Abraham, als 

een vrouw tot een man, terwijl Hagar stond voor de AKER, de dubbele onderdrukte moeder, 

de wachter van de onderwereld. Zij was in gevangenschap, maar Ismael zou haar uit die 

gevangenschap verlossen. In het Aramees is Ismael in vers 12 een wilde man als een catapult, 

als belegerings-gerei. Dit is ook waar AL voor staat, Del-AL-lah, inname. Dit gebeurt door de 

YAD. In het Aramees is de YAD ook slaven-sieraden en manuscripten. De belegering is dus 

geheel door de gnosis en de onderwerping aan de gnosis. Inname gebeurt strategisch, en is 

daardoor probiotisch. Dit gebeurt in overleg en plansmatig. 

  

Ismael wijst dus terug op Hagar, de AKER, de dubbele Egyptische wachter van de 

onderwereld met de twee leeuwenhoofden, als een beeld van de dubbele moeder, de 

vrouwelijke vruchtbaarheid. AKR is een anagram van KRA, de Levitische gnosis, loon, en 

van ARK, die ook het dubbele karakter heeft vanwege de dubbele cherubs, die in de 

Egyptologie twee godinnen waren. De ark als boot moet door de tijdschijf heen om tot 

wedergeboorte te komen, door de uren van de nacht, door het ontmoeten van de godinnen van 



de uren van de nacht en de monsterlijke wachters van de uren van de nacht, wat zich uit in 

verschillende divisies. De ark is dus onlosmakelijk verbonden aan de tijdschijf, zonder welke 

er geen wedergeboorte kan zijn. Zo is de ark dan ook onlosmakelijk verbonden aan de 

bizonjacht. Ismael is zo als de wedergeboorte door de Aker, door de Hagar. In die zin is 

Ismael dus belangrijk. Ismael maakte de reis door de tijdschijf, als slaaf van de wet, en bracht 

zo Israel voort als slaaf van de tijdschijf. In die zin is Israel de opstanding van Ismael, en is er 

geen Israel zonder Ismael. In die zin is de Koran, het boek van Ismael, van levensbelang, als 

een zinnebeeld. Wij kunnen alleen tot het ware Israel komen door de diepte van Ismael, hij 

die de reis door de onderwereld maakte. Zonder Ismael is er in die zin geen wedergeboorte. 

Ismael leidt hiervoor helemaal terug tot Hagar, tot de AKER.  

  

In het Aramees kwam Ismael om te vernietigen en te slachten in vers 12, om zo te 'openen'. 

Hij moest verloren betekenissen hierdoor terugbrengen. In het Aramees is dit om de 

betovering te verbreken, als een vuur wat alles smelt. 

  

  

Hoofdstuk 4. De Koran – Het Verborgen Dodenboek – De Jachttocht Door De Onderwereld 

  

Ook de Koran is een boek der uren, waar een reis gemaakt wordt door de onderwereld. In die 

zin is de Koran het Arabische Dodenboek, wat helemaal verkeerd begrepen is, en helemaal 

verkeerd uitgelegd door hen die er een slaatje uit wilden slaan. Wij moeten tot de kern komen 

van de Koran, de verborgen gehouden, gestolen gnosis. 

  

De Koran is niet chronologisch, dus om de tijdschijf te zien is het belangrijk dit door de 

gnosis samen te voegen. Het eerste boek van de Koran, de Opening, is een introductie voor de 

dodenreis. Hierin wordt gevraagd voor leiding op het rechte pad, om niet op verkeerde paden 

te komen. Er wordt om hulp gevraagd van Del-ALLAH, Delila, die de meesteres is van de 

dag van het oordeel, de meesteres van de nacht, van de duisternis. In vers 4 staat : 'Wij zijn 

uw slaaf.' Dit is belangrijk om niet af te wijken op losbandige paden. Door de heilige slavernij 

blijft de nomade, de rondtrekkende jager in de onderwereld, Ismael, verbonden aan Haar, aan 

de Aker, de Hagar, oftewel de ark, de kra, de Levitische gnosis. 

  

Nu gaat het erom dat we niet tot de letterlijke geschiedkundige chronologie van de Koran 

gaan komen, maar tot de chronologie van de gnosis. Het tweede boek is hoofdstuk 71 van de 

Koran, genaamd Noach, Nuuh, oftewel NU in het Egyptisch, de grote paradijselijke afgrond, 

als de almachtige moederschoot. Noach moest de ARK, de KRA, de AKER, bouwen, het 

grote dubbele beeld van de onderwereld, van de poort. Noach moest het volk waarschuwen, 

dat zij Del-AL-ah zouden gehoorzamen en hun plichten aan Haar te voldoen. De zondaren 

zouden weggewassen worden door de regen, maar de gehoorzamen zouden dan de poort van 



de onderwereld binnen gaan, de AKER, de ark, om zo de cukkah door de onderwereld te 

beginnen, het feest van de rondtrekkende jagerstenten. 

  

In vers 12 wordt er duidelijk gemaakt dat de gehoorzamen leiding zullen ontvangen op de 

rivieren van de onderwereld. De ark zou dus over deze rivieren moeten gaan, als een 

rondtrekkende jachtsboot. Hiertoe is de Koran een gids. 

  

:19 – En (Del)ALLAH heeft de aarde tot een weidse uitgestrektheid gemaakt voor jullie. 

:20 – Opdat jullie daar kunnen voorttrekken langs ruime paden. 

  

Dit gaat dus over een jachtstocht door de onderwereld. Verderop in het hoofdstuk zien we dat 

de zondaren wegens hun zonden verdronken, en toen het vuur moesten binnengaan. Zo wordt 

er een duidelijke scheiding gemaakt tussen de rondtrekkende jagers van (Del) ALLAH/ Bilha, 

en de ongehoorzamen. Noach vraagt om vermeerdering van de vernietiging van de 

kwaaddoeners. 

  

Het derde boek is het derde hoofdstuk : Het Huis van Imran, de vader van Mozes, wat in de 

worteltekst betekent : 'Zij die de duisternis ingaan.' 

  

In dit boek wordt duidelijk dat (Del)ALLAH de enige is die de juiste interpretatie van de 

Koran kent, en degenen met een diepgewortelde kennis, gnosis. Niemand neemt het in acht, 

behalve mensen met verstand, gnosis. 

  

:3 Zij heeft aan jou het Boek met waarheid geopenbaard, dat bevestigt wat ervoor is, en Zij 

openbaarde de Thora, de WET, en het Evangelie, de JACHT op het valse vee. 

  

:4 Zij stuurde het onderscheid. 

  

:6 Zij is het die jullie vormt in de schoot zoals het Haar behaagt. 

  



Ook de uittocht door de wildernis door MUSA (Arabisch voor Mozes), oftewel MA-SA, in 

het Egyptisch : de WET van de GNOSIS, beeldt de jachtstocht uit door de onderwereld, 

dieper de duisternis in, en dieper de wildernis in. Alleen zij die verbonden zijn aan Imran, de 

bron van MU-SA, oftewel hen die de duisternis ingaan, worden geinitieerd voor deze 

jachtstocht. Heb je geen deel aan het Huis van Imran, dan stopt de reis hier al, en wordt je 

teruggedreven tot het wegzinken in de zondvloed, wat eindigt in het Vuur. Het Huis van 

Imran is dus van levensbelang voor het kennen van de Koran, en voor het voortzetten van de 

jachtstocht in de onderwereld om het kwaad te overwinnen.  

  

In vers 8 is daarom de smeekbede : 

  

'Onze Heer, maak dat onze harten niet afdwalen nodat U ons heeft geleid en schenk ons Uw 

loon (Grieks); Waarlijk bent U de meest vrijgevige Beloner (Grieks).' 

  

Zij die dus niet geaccepteerd worden door het Huis van Imran voor de jachtstocht door de 

onderwereld worden in vers 10 bestempeld als brandstof voor het Vuur. 

  

Boek 4 is hoofdstuk 37 : Degenen Die Zich In Rijen Scharen. Dit is de voorbereiding op de 

grote oorlog. 

  

1 Bij degenen die zich in rijen scharen, 

2 En degenen die zich beteugelen door zich aan banden te leggen, 
 

3 En degenen die de Herinnering voordragen,
 

4 Jullie Allāh is waarlijk Eén. 
 

5 De Heer van de hemelen en de aarde en wat daartussen is, en de Heer van de landen in het oosten (oudere).
 

6 Waarlijk hebben Wij de lagere hemel behangen met versierselen, de sterren,  

7 En er is een bescherming tegen iedere opstandige duivel. 

  

Dit gaat over de heilige gebondenheid en slavernij, zodat zij niet van het pad zullen afwijken. 

Probiotisch hebben zij het lagere, het valse vee, versierd, zodat zij in de oorlog beschermd 

zullen worden, als door een fetish. Een fetish is een relikwie van de wildernis, wat bestaat uit 

een verslagen vijand of deel van een verslagen vijand, die in een andere context is geplaatst, 



om tot nut te zijn. De verslagen vijand is dan als een sieraad, een wapen of gebruiksvoorwerp. 

In die zin moet het gevangen genomen vee in de jacht versierd worden, of tot sieraad gemaakt 

worden, wat een probiotische strategie is. De vijand zal dus gewoon onderdeel van ons leven 

moeten zijn, in een betere vorm, in de juiste mate, in de juiste verhouding. Zo is de leugen dus 

cryptisch gezien een onderdeel en strategie van de waarheid. 

  

In dit boek moeten wij deel hebben in de oorlogs-kaste. 

  

Boek 5 is hoofdstuk 90 : De Stad. 

De stad is een bolwerk van de ongehoorzamen die de wildernis hebben veracht en zochten 

naar materiele rijkdom, om zo de gnosis uit te doven. 

  

19 Maar zij, die niet in Onze tekenen geloven zullen aan de linker hand zijn.  

20 Een gesloten Vuur zal hun omringen.  

  

Dit spreekt over de belegering van de stad, wat een grote opdracht is voor hen die zich in rijen 

hebben opgesteld. In het 100ste hoofdstuk, Boek 6, is dan de uiteindelijke aanval, genaamd 

De Aanvallers. Dit is gericht tegen hen die een hevige begeerte naar rijkdommen hebben. Dit 

gaat dan verder in het 102e hoofdstuk, De Wedijver in het Vermeerderen Van Rijkdommen, 

Boek 7. 

1 Jacht naar vermeerdering van rijkdommen en kinderen maakt u onachtzaam,  

2 Totdat gij in uw graven nederdaalt. 

3 Neen – gij zult weldra te weten komen,  

4 Nogmaals neen! Gij zult weldra weten komen.  

5 Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit  

6 Zult gij zeker de hel zien. 

7 Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.  

8 Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven. 

Na de inname van de stad zullen allen met zulke grote rijkdommen ondervraagd worden over 

deze zogenaamde gaven, zodat de gestolen goederen zichtbaar worden. Dit is dus een 

belangrijke terugroof-jacht in de onderwereld. Dit is dan ook de definitie van wat de hel is. 



In het 111e hoofdstuk, De Vlam, Boek 8, gaat dit verder. Na de ondervraging is er het 

oordeel, wat zich uit in Vuur en ophanging. 

  

2 Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.  

3 Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.  

4 Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,  

5 Om haar hals zal een koord van palm vezels hangen. 

  

Dan, eDeN, plunderde de stam Issaschar, die voor de paradijselijke leegtes staat, en voor het 

piercen. Dit is het Scorpio teken, de kippenjacht. De kippenjacht is een voorbereidende jacht. 

Dieper in Scorpio, in de paradijselijke leegtes, komen we tot de bokkenjacht, op bokken en 

renbokken, oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische', wat overgaat in Gad. Ook 

betekent het 'van komst tot buit'. Dat wat geplunderd was van de Issaschar stam werd gemaakt 

tot het boek Amos, en daarna Matteus. Amos is een grote vijand die verslagen moet worden. 

Het is een jachttrofee. Amos behoort tot de wederkomst goden die de jacht moesten afdekken.  

  

Dit komt ook weer terug in het Koranische Dodenboek. Boek 9 is hoofdstuk 96 van de Koran, 

de Bloedklonter. Hieruit werden de kinderen van Delallah geschapen. Zij worden dus 

geschapen vanuit het vergoten bloed in de grote oorlog waaraan zij deelhadden. Alleen door 

bloed kunnen zij tot de ark komen. De ark was in Egypte altijd het principe van de dubbele 

Moeder, de Isis en de Nepthys, twee zusters, de dochters van Nut en Geb. Zij stonden op de 

ark om die te bewaken. 

Mozes ontving de Wet op de berg Sinai. Sinai betekent 'doornen' in de grondtekst, als een 

metafoor van piercings. Die piercings gaan door de spieren en/ of door de huid over de 

piercings, voornamelijk in het borst gebied en arm gebied. De ark betekent in de worteltekst : 

het plukken van een kip. De ark is de keba in het Aramees. In het Arabisch is de kaba het 

heiligste deel van de grote moskee in Mekka, waarin zich de zwarte steen bevindt, een steen 

die door Gabriel zou zijn gegeven aan Adam in het paradijs, en die eerst wit was, maar later 

zwart werd door de zondeval. Later zou de steen in de handen van Abraham gekomen zijn 

door Gabriel. 

  

De ark is in de Hebreeuwse worteltekst een slachtplaats van kippen, waar kippen geplukt 

worden. Hier is waar de mens dus zijn overmoed overwint. In het Grieks staat de kip ook voor 

het afweren, zij die de grenzen leggen. Zo maken de valse demonische kippen valse grenzen, 

en valse afscheidingen. De ark is dus het gebied van de kippenjacht, de kippenslacht. 

  



De kippenslacht is ook de slacht van geesten van ijdelheid, geesten die zich trots maken met 

leugens. In het Aramees zijn zij rovers van het geheugen, geheugen-dieven. Zij proberen de 

gnosis uit iemand weg te roven, en plunderen herinneringen. 

  

Hebreeen 3 :  

  

10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij 

met hun hart,  

en zij hebben mijn wegen niet gekend,  

  

11 zodat Ik gezworen heb in mijn ORGE-ORNIS, KIPPENSLACHT : Nooit zullen zij tot 

mijn rust ingaan!  

  

Grieks : dwalen = PLANEO, van PLANOS : vagebond, impersonator, imposter, fraude, 

bedrieger 

Dit is dus wat kippengeesten doen. 

  

Psalm 78 

  

31 daar verhief Gods ORGE-ORNIS, KIPPENSLACHT (Septuagint) zich tegen hen,  

richtte een slachting aan onder de GBE, zij die gebrek aan gnosis en profetie hebben. 

  

In het Hebreeuws is de orge-ornis 'aph', het paradijselijke hart, het halssnoer van ademnood, 

oftewel van het leven door bloedgas. Wij komen dus alleen tot de Wet, die zich in de ark 

bevindt, door de kippenjacht en slacht. 

  

Iyowb 14 

  

13 Och, of Gij mij in het dodenrijk wildet versteken,  



mij verbergen, totdat uw orge-ornis, kippenslacht, geweken was;  

dat Gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht. 

  

Hier zien we hoe Iyowb vraagt om een duidelijke overgang in de MOWED, tijdschijf, opdat 

hij weet wanneer de kippenslacht overvloeit in iets anders, in de Septuagint, het Griekse OT. 

In het Hebreeuws kan het ook betekenen : terugkomen, juist in de zin dat Iyowb op de 

kippenslacht, de APH in het Hebreeuws, wacht. 

  

Zacharia 7 

  

12 Zij waren wetteloos, hoorden niet naar de wet en de woorden, die de HEERE der 

heirscharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een 

grote kippenslacht, orge-ornis (septuagint) van den HEERE der heirscharen. 

  

Hier wordt 'wetteloosheid' ook als een kippengeest beschreven.  

  

Matteus 7 

  

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 

maar wie doet de wil mijns pater, vlees-opslagplaats, slachtplaats, slager, die in de hemelen is. 

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers 

der wetteloosheid. 

  

De werkers der wetteloosheid zijn dus kipgeesten. 

  

Wettelozen is in de wortel tekst : onrechtvaardigen van hart en leven, bedrieglijk, zij die ten 

onrechte anderen veroordelen door hun lage normen. Zij zijn degenen die gebruik maken van 

valse, frauduleuze bewijzen, zoals het gebruik van verkeerde vertalingen en vleselijke 

misinterpretaties van de bijbel en de koran. 

  



Wij moeten ons uitstrekken naar de orge-ornis halsketen, het halssnoer van de kippenslacht, 

oftewel de APH, het paradijselijke hart, de ademnood die leven door bloedgas brengt. Dit is 

een snoer binnen de DUKKA halsketen van de slachtplaats. 

  

Dit is het bereiken van de Wet door de ark, door de kippenjacht en slacht. 

  

Jesaja 59 

  

19 En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en vanwaar zij opgaat 

zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN 

voortgezweept. 

  

Ook hier komt in de Septuagint het woordje orge-ornis voor, die komt met de heilige adem, 

door bloedgas, wat de OT Heilige Geest in de diepte van de grondtekst is. 

  

Sirach 16 

  

6 Onder de zondaars werd het vuur van de Heer ontstoken,  

onder het ongehoorzame volk ontbrandde de orge-ornis, kippenslacht van de Heer.  

7 Hij vergaf de giganten, reuzen, uit de voortijd niet,  

die zich, machtig als ze waren, van hem hadden afgewend. 

  

Hier zien we dat de reuzen van de voortijd uit Genesis 6, de nephilim, kippengeesten zijn. 

  

Als we tot de stam Benjamin zijn gekomen, zijn geinitieerd in Tamiym, slavernij, dan zullen 

we merken dat er nog steeds veel drangen in ons zijn die tegen die slavernij ingaan. Dit zijn 

vaak kipgeesten, de geesten van overmoed. Wij moeten de jacht aangaan op de kippen van 

overmoed, om zo tot de leegte te komen. Dit gebeurd door de piercings. Scorpio staat voor de 

leegte, voor de paradijselijke afgrond, de piercings, de speer. Scorpio staat voor de 

kippenjacht. 



  

urim – NAPHTALIY – tamiym – scorpio 

  

Dus om in de leegte te komen en te blijven is de kippenjacht noodzakelijk. 

  

Naphtaliy is bewapend met valstrikken, Aries, voor de jacht. Hij is bewapend met lasso's en 

touwen om te vangen en te binden. Zijn wapens hebben punten en haken, om te steken, te 

piercen, Scorpio, wat ook tegelijkertijd op de kippenjacht duidt, om dieper in de leegte te 

komen. 

  

Zo komt ook Naphtaliy van Aquarius tot Cancer, Krab, Gad, van zaad tot bloed. 

  

Dan, eDeN, plunderde de stam Issaschar, die voor de paradijselijke leegtes staat, en voor het 

piercen. Dit is het Scorpio teken, de kippenjacht.  

  

Door de kippenjacht komen we dus tot de Wet, door de ark tot de Wet. Dit is het bloedgas. 

Wet is in het Aramees : sieraden. Wij hebben dus deze voetringen en piercings nodig, zoals 

dat ook in de grondteksten beschreven staat. 

  

Exodus 25 

  

15 De draagstokken zullen in/ als de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit verwijderd 

worden. 

  

De ringen van de ark zijn dus in de grondtekst de ringen van de kippenslacht. Deze ringen zijn 

sieraden in de Hebreeuwse grondtekst die rank en autoriteit aanduiden. In de worteltekst gaat 

het ook over piercings. 'Draagstokken' zijn in het Hebreeuws delen van het lichaam die 

afgekapt zijn, in dit geval dus van de kip. Ook betekent het 'afgezonderd'. Het gaat hier dus 

om botten, vlees of spieren van de kip (en daaraan vastgebonden veren) die als ringen dienen. 

Deze mogen dus alleen maar voortkomen vanuit de kippenslacht, en zijn daaraan verbonden, 

dus vanuit slachtsloon, niet vanuit genade. Ook is dit dus alleen voor de afgezonderden. 

  



Ook op andere plaatsen in dit hoofdstuk wordt het duidelijk dat de afgezonderden gepiercet 

moeten worden, en tot het bloedgas gedreven moeten worden (vers 13). 

  

Psalm 8 

  

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw tenen, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt. 

  

In het Aramees zijn tenen een metafoor van meters. Het werk van uw tenen zijn in het 

Aramees rituelen, BADA, BD, het belasten, het maken tot een lastdier. In het Hebreeuws is 

dit offeren, feesten en ook onderdrukken. 

  

De sterren zijn de piercers met vergif, en het brandmerken. De maan is in het Aramees : 

SAHRA. De hemel is in het Aramees SMY, belegering, als een anagram van MSY. Bereiden, 

instellen, is in het Aramees TQN, TEQAN, apart zetten als de priesterlijke gaven. De tenen 

zijn in dit vers de ware hogepriesterlijke stenen. 

  

Spreuken 7 

  

2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.  

3 Bind ze aan uw tenen, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

  

De wet, de afgekapte delen van de valse kipgeesten, zoals botten, vlees en spieren, met veren 

eraan vastgemaakt, moeten als ringen om de tenen gemaakt worden, zodat de voeten niet van 

de wet afwijken. Zonder deze ringen is het onmogelijk in de wet te wandelen. De appel is het 

midden van de nacht, de diepste duisternis. 

  

Psalm 144 

  

1 Van David. Geprezen zij de HEERIN (Grote Amazone), mijn rots, die mijn handen oefent 

ten strijde, mijn tenen tot de krijg. 



  

De rots is de tijdschijf, de siege, belegering, de binder, de vijandschap, het scheiden, het 

onderdrukken en vormen, het afkappen, de slager, de ophitser (stirr up). Die mijn handen, 

YAD, geslachtsdeel, oefent ten strijde, en mijn tenen tot oorlog, QRB, belegering. QRB – 

cherub – chereb – mes. 

  

Er gaan zware oordelen komen over de voeten van de mensen. Zij die hun tenen hebben 

omwikkelt met de Wet zullen niet vernietigt worden. Dit zijn zij die hun tenen hebben 

omwikkelt met het slachtsel van de valse kipgeesten om zo de geest van overmoed te 

verslaan. 

  

Het is een jacht op de valse islamitische zwarte kippen die door hun valse en letterlijke 

interpretaties van de Koran de grenzen hebben gelegd. Wij moeten die grenzen doorbreken. 

  

De ark is dus het gebied van de kippenjacht, en van de dubbele Moeder, de lesbische 

vruchtbaarheid, voor wedergeboorte in de onderwereld.  

  

ORGE = oordeel 

wortels = ORNIS, kip, haan 

  

'oordeel over de kip' 

'kippen-slacht' 

  

Dit staat voor 'bloeddronkenschap'. 

  

Openbaring 16 

  

19 En de grote polis werd in drie stukken verdeeld en de steden der volken stortten in. En het 

grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van 

de orge-ornis, de kippenslacht, te geven. 



  

Deze voert dus tot dronkenschap. Nu is het belangrijk om de paradox van Babylon te zien. 

Babylon in de worteltekst is BALAL, een woord wat gebruikt werd in de offerdienst voor : 

uitgieten, besprenkelen en vervuilen (zalving). BALAL is dus een heilig woord.  

  

Dan zien we de vrouw die Babylon, BALAL, heet, met deze wijnbeker terug in hoofdstuk 17. 

Zij is een onderdeel van de slagers bediening. 

  

De vrouw, Babylon, BALAL, rijdt op een scharlaken beest. Ook is het een ezel in het 

Aramees, een lastdier. In het Hebreeuws komt het ook van rood maken, van de tucht. Een ezel 

heeft ook te maken met het fermentatie-proces, wijn en dronkenschap. Hierom reed Dionysus 

(Romeins : Bacchus), als god van de wijn en dronkenschap, als IES, op een ezel, wat later 

door Jezus werd nagebootst. 

  

Ook is dit een beeld van Ismael die 'wilde ezel' werd genoemd, als een beeld van 

vruchtbaarheid in de worteltekst, of als 'rijder van de wilde ezel'. Dionysus en Jezus wijzen 

dus terug op Ishmael, waarvan de Koran een gids is, als het Boek en de Wet van Ismael. Hij is 

dus de kippenslager, de wachter van de ark, om zo tot de Wet in de Ark te komen. De ark is 

het gebied van de kippenslacht, en van de dubbele Moeder, de lesbische vruchtbaarheid, voor 

wedergeboorte in de onderwereld.  

  

Kippenslacht : 

  

·        van het overmoedige tot het gefundamenteerde 

·        van nuchterheid tot dronkenschap 

·        van pseudo-leegte tot toets-leegte 

·        van leegte-doel tot leegte-middel 

·        van wetteloosheid tot wet 

·        van tuchteloosheid tot tucht 

  

Boek 10 is het vierde hoofdstuk van de Koran : De Vrouwen, om dit uit te beelden. De 

vrouwen staan voor de lesbische vruchtbaarheid. 



  

3 En wanneer jullie bang zijn dat jullie de wezen geen recht kunnen doen, wees dan trouw aan 

vrouwen die jullie goeddunken, twee of drie, of vier; maar als jullie vrezen dat jullie niet 

rechtvaardig zullen zijn, wees dan trouw aan maar één of degene in het bezit van jullie 

rechterhanden. Dit is fatsoenlijker zodat jullie geen onrecht zullen doen.  

Polytheisme is dus belangrijk om het recht terug te brengen, maar soms moet er monotheisme 

zijn om tot de Bron te komen. De Gnosis is Eén in Velen. 

De kippenjacht gaat over in de bokkenjacht, het komen van het letterlijke tot het symbolische. 

Er is alleen maar een Wet in het surreele. Dit is het doel van Ismael, de slaaf van de wet van 

Delallah, van Bilha. De Wet betekent sieraden. Dat is de enige manier waarop wij ons kunnen 

sieren : door de wet van de gnosis. De bokkenjacht is om deze sieraden te winnen, in de 

dieptes van het Isasschar gebied. Dit is een groot lijden, want dit zijn piercings. Hierop wijst 

de doorboring van Jezus aan het kruis, de doorboring van de Iysh, de vechtslaaf, aan de 

martelpaal, de MOWED, waar Mohammed op wijst. 

  

In de Levitische taal komen wij dus van de MOWED, de zondepaal, de heilige tijdschijf, tot 

KRA, de loons-gnosis. Dit is dus een heel economisch en vruchtbaar principe. De MOWED 

riep op tot de jacht en de oorlog, als de heilige paal van de trekkende jagers-tent, de 

CUKKAH. PNEUMA is een Griekse vorm van KRA, de Levitische gnosis. PNEUMA komt 

van PNEU, wat een wapen of een strijd betekent in het Oude Grieks. Dit is waartoe wij 

gepierced moeten worden. PNEUMA is de jacht en de oorlog van de gnosis. Johannes de 

Doper beeldde de scalpering uit, die nodig was om de Amazone Moeder te ontvangen, en het 

Jezus mysterie had het gepierced worden verzegeld. Dat zegel moest dus verbroken worden. 

Als we dan zeggen : In de naam van Gnosis, of PNEUMA, dan zeggen we eigenlijk in het 

Hebreeuws : Door de PIERCINGS. In ieder geval, door de piercings worden we klaargemaakt 

voor de uitstorting van PNEUMA. Dit werd verzegeld door de Jezus-Heilige Geest connectie. 

Door de piercings worden we dus eigenlijk op het oorlogspaard gehesen. Gnosis gaat dan 

door de piercings stromen, en leidt ons in de oorlog en de jacht. 

  

Er is meer Gnosis te vinden in het bloed van de vijand. Om dit bloed gaat het dus.  

  

Pneuma “geeft” als een betaling, DIDOMI. We hebben dus nadrukkelijk met een loon-

systeem te maken. Dit moet ons leiden tot het Efezische mes van Pneuma, de rhema, de 

goddelijke tong, in Efeze 6. Wij worden voorbereid op de oorlog en de jacht. Dit mes is een 

slachter van dieren in de grondtekst.  

  

De MAZONA, PNEUMA, scheiding, leidt tot de tongen, het mes, ook als het uitwerpen van 

visnetten. Dit wordt uitgebeeld door de goddelijke erectie. Dit is wat het ware pinksterfeest 

inhoudt.  



  

PNEUMA betekent ook onderscheiding, en in diepte betekent het scheiding, MAZONA. Het 

pinksterfeest is dus in diepte een groot scheidings-feest.  

  

Klaagliederen 1 

  

5 haar jonge kinderen zijn gegaan in/ tot SHEBIY,  

PANIYM TSAR. 

  

SHEBIY is in het Aramees de jacht, het gevangennemen van prooi, het onderwerpen van de 

vijand. 

In het Aramees is het een steen in de borstplaat van de hogepriester (SHEBUW), de steen van 

ASER, als het hogepriesterlijke orakel. Het is een paradoxale steen, omdat het ook 

gevangenschap betekent. Dit staat gelijk aan PANIYM TSAR, de afgehakte veekop van de 

vijand in het Hebreeuws. Dit werd dus gebruikt als een orakel. In het Hebreeuws is de 

PANIYM ook de tijdschijf van het oer. Dit was dus een onderdeel van de slagers-bediening : 

het afkappen van de koppen van vijandelijk vee, om zo gnosis te laten stromen. De 

SHEBUW-steen is in de worteltekst de verdeler-steen, de breker-steen van onderscheiding. 

De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de runderslacht. 

Weer is dit dus een beeld van Petrus/ Mithras en de tafel der toonbroden, wat in de grondtekst 

de opslagplaats van vlees is. 

  

Dit is dus wat in diepte de Mazona is, in het NT de Pneuma, als de scheider en onderscheider, 

de heilige tijdschijf van de gnosis. Dit is dus het ware pinksterfeest.  

  

In de Orionse grondslagen van de bijbel, daar waar de bijbel vandaan komt, waarvan de bijbel 

zo'n verschrikkelijk slap aftreksel maakte, wordt David 'Aan' genoemd, of 'Ahn.' De 

buffeljacht was een belangrijk onderdeel in zijn leven, in zijn toewijding aan de Moeder 

Amazone. De buffel is een oud symbool van de zon, waarin SEPTUS ook zijn wortels heeft. 

Het bloed van de boze geest in buffelvorm, van mannelijke suprematie, beschermde hiertegen. 

Psalm 29 in de Aramese grondtekst gaat over de buffeljacht. Hierin is HEL de stemmen, de 

tongen, van God, als jachtgerei. Dit heeft te maken met het communicatie systeem van de 

gnosis. De stem van God is als een dans van de Vreze des Heeren in de wildernis. 

  



In de openingszin in het Aramees in de Psalm van de Buffeljacht moest de DUKRA, DU-

KRA, penis, toegewijd worden aan de Moeder Amazone, en moest aanbeden worden. De 

jagers moesten volgelingen worden van de DU-KRA, wat de vruchtbaarheid van de gnosis 

inhield. De DU-KRA zou de tongen van God voortbrengen, oftewel HEL. Vanuit de tongen 

van de Moeder Amazone zouden ze jacht kunnen maken op de buffels, boze geesten. De DU-

KRA was dus een fetish ondergesteld aan de Moeder Amazone om succesvol te zijn in de 

jacht. De DU-KRA moest IQARA, IKRA, I-KRA, toewijding brengen tot de Moeder 

Amazone. I-KRA was de toewijdings-gnosis, de gnosis van slavernij. Door I-KRA was Aan, 

David, verbonden aan de Moeder Amazone. 

  

DU-KRA (penis) + I-KRA (toewijding) = contact met de Moeder Amazone, tongen 

  

Hier zien we dan hoe het pinksterfeest werkte in het OT. In het Aramees moesten van deze 

principes ter voorbereiding van de buffeljacht tot een feest zijn of festival. De DU-KRA 

moest onder de Moeder Amazone gesteld worden, en aan haar toegewijd, door de I-KRA. 

DU-KRA moest grootgemaakt worden onder de Moeder Amazone, want dit was een 

belangrijk jachts-item. De DU-KRA moest vervolgens de Moeder Amazone prijzen. In het 

Aramees was hier een dag voor bestemd, als het feest ter voorbereiding op de buffeljacht. In 

Hebreeuwse context was dit het feest van het hardmaken van het mannelijk geslachtsorgaan. 

KABOWD-KABAD = hard worden. Dit is de glorie van de gnosis in het Hebreeuws, wat 

stond voor het hart, of de lever, de opslagplaats van de gnosis. Letterlijk betekent de erectie 

dus dat het mannelijk geslachtsorgaan wordt tot een hart en een lever, om zo contact te maken 

met de Moeder Amazone als toewijding, ter voorbereiding op de buffeljacht, om de 

mannelijke suprematie neer te halen. 

  

De Aanitische (Davidische) voorschriften gaan dan verder met het richten op de naam van de 

Moeder Amazone, als zijnde piercings, waartoe de KABAD, hardwording, zich moest richten. 

De aanbidding moest gebeuren in de HADARAH, wat betekent het is een publieke 

aanbidding. De HADARAH is een sieraad, wat zijn wortels heeft in het zwellen, de erectie 

(HADAR), en dit was publiekelijk, als een daad van versieren, mooi maken, pronken. Dit gaat 

om de Wet, want de enige versiering en de enige trots is de Wet. Versiering en trots buiten de 

Wet om is hoogmoed, ijdelheid, valse leegheid als oppervlakkigheid. De Wet als de Ware 

Versiering gaat terug naar de paradijselijke situatie waarin Adam en Eva, of de twee paradijs-

stammen, naakt waren en zich niet voor elkaar schaamden. Deze dingen waren namelijk 

heilig, en hadden niets met de werken van boze geesten te maken. De jagers waren naakt en 

schaamden zich niet voor elkaar, omdat het een belangrijk jacht-ritueel was, en dit was om 

gemeenschappelijkheid op te wekken. 

  

Dit was heilig, QODESH, verbonden aan de KADESH wildernissen, wat in de wortels een 

sex-slaaf is verbonden aan de diensten aan de heilige tent, de MEOWNAH. Dit is dus wat het 

pinksteren in het OT inhoudt : een vruchtbaarheids-cultus (cultus = dehleta = vreze des 

Heeren) in slavernij tot de Moeder Amazone. Deze jagers moesten dus de geest van de 



mannelijke suprematie, de buffel, overwinnen door gewijde sexualiteit. Het was een 

vruchtbaarheids-ritueel. De oude mens, de buffel, moest sterven, en de nieuwe mens moest 

opstaan. Deze opstanding werd gekenmerkt door het spreken in tongen, oftewel profetische 

uitingen. Deze vorm van sexualiteit was gekoppeld aan openbaring, het binnengaan en uiten 

van de goddelijke gnosis. 

  

In Psalm 29 is het spreken in tongen, oftewel het profeteren, om de wapenen en het jachtgerei 

te verdelen, om een strategie op te zetten, om de juiste combinaties te maken, om zo te 

overwinnen in de jacht. In het Sranan Tongo, een taal in het Amazone gebied en die ook veel 

in Suriname wordt gesproken, is wassen WASI, wat ook ritueel wassen betekent. Letterlijk 

betekent het ook wassen met kruiden. Kruiden zijn in het boek Iyowb het beeld van het bloed 

van de vijandelijke jachtprooi. Iyowb moest strijden tegen de Geest, om zo te komen tot de 

kruiden, het bloed van de vijandelijke jachtprooi, oftewel om succesvol te worden in de jacht. 

Ook staat WASI voor het laten wassen. 

  

De verwijzingen in de Aramese grondtekst naar buffels is ook een verwijzing naar 

prehistorische buffels. 

  

In de wildernissen van KADESH, waar ook het woordje heilig vandaan komt, QODESH, en 

wat in de Hebreeuwse wortels sex-slaaf in dienst van de heilige tent, MEOWNAH, betekent, 

waren buffels opgesteld, ook oerbuffels (RYM), en die waren niet ongevaarlijk. De buffels 

waren het symbool van de sex-slavernij door mannelijke suprematie, door de patriarchie dus, 

waartegen Paulus nog gewaarschuwd had dat zij die deze dingen bedreven het koninkrijk van 

God niet zouden beerven.  

  

Het was de Moeder Amazone tegen de buffel van mannelijke suprematie en sex-exploitatie. 

In de feestdag van de voorbereiding op de buffeljacht moesten zij komen tot de Aramese 

QUDSA, wat betekent zij moesten verschillende offers doen. Er moest dus geofferd worden 

voordat de buffeljacht van start kon. Dit was allemaal een deel van de voorbereiding.  

  

In de Aanitische geschriften van Orion zien we ditzelfde feest waarin boze geesten in 

varkensvorm geofferd moesten worden. De jagers moesten zichzelf uithongeren in dit feest, in 

deze periode van voorbereiding. Hun kracht zouden ze niet krijgen van voedsel, maar van 

rituelen die de gnosis uitbeelden. Zij moesten zich insmeren met varkensbloed, als teken van 

de overwinning. Dit was ook ter bescherming tegen de buffelgeesten. In het Karaibs, een 

andere taal in het Amazone gebied, en wat ook in Suriname wordt gesproken door de 

Karaibeische indianen, heet dit PINAMA of JOMITO. 

  



  

Psalm 103 

  

7 Hij maakte aan MUSA, MASA, de Wet van de Gnosis (Egyptisch) zijn wegen bekend, aan 

het volk van Israël zijn grootse daden.  

  

Wegen is ORAH in het Aramees, wat pad van de sexualiteit en de menstruatie is, als het pad 

van vruchtbaarheid. In het Hebreeuws is dit pad DEREK wat zijn wortels heeft in DARAK, 

boogschutter en vertrappen. Dit pad leidde door de honger tot de opgeheven slang, de erectie 

van de WET. In de grondtekst is dit de boog, wat ook het principe van SUW, de jager van de 

CUKKAH (nomadische, tijdelijke jagerstent) is. De opgeheven slang is een teken van SUW, 

als loon van de honger. MUSA, MASA moest het volk tot SUW leiden. Ook AAN moest 

door MUSA, MASA, tot SUW komen. 

  

Leviticus 2 

  

12 Als offergave der eerstelingen, RESHIYTH zult gij ze de HERE offeren, maar zij zullen 

niet tot een liefelijke reuk op het altaar komen. 

  

RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de 

eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest waarin de eerstelingen van het 

gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. 

In het OT was het pinksterfeest waarin de eerstelingen werden geofferd ook het feest ter 

voorbereiding op de buffeljacht. 

Dus : RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. 

Psalm 111 

10 De Vreze des HEEREN is het begin, RESHITH, geslachtsdeel der wijsheid (religieuze 

oorlogs-strategie). 

Het geslachtsdeel als symbool van de boog, kan dus alleen opgericht worden door de Vreze 

des Heeren, in het proces van honger. Alles staat en valt door de Vreze des Heeren. 

Het kerstfeest werd ingesteld als de voortgang van het zonnewende-feest, zonne-aanbidding, 

en om de genade-gaven heel materieel voor te stellen, of te bedekken. Dit was een heidens 

feest, maar is door de tijden heen meer en meer verloederd tot een christelijke Jezus-afgoderij. 



We moeten terug tot wat het oorspronkelijk was. Oorspronkelijk was het een jachts-feest bij 

de oude Germanen, het Joel-feest, oftewel het feest van de Wilde Jacht. Levitisch gezien was 

dit feest het loon van de gnosis, niet als gave. CHRIO is dan gezalfd met het loon van de 

gnosis. Het ging hier om een goddelijke handel, CHRAOMAI, als de enige manier waarop er 

CHARISMA, CHARISMATA, kan komen, dus niet als gave maar als loon. Dit komt van 

CHEIR (hand, YAD, penis in Hebr.) en CHASMA (afgrond, beeld van de vagina). Al deze 

dingen werden bedekt en verzegeld gehouden door CHRISTOS, een slap aftreksel hiervan, 

wat resulteerde in het Kerstfeest, Christ-feest. Zo werden de CHARISMATA uitgedoofd door 

materieele vormen. Het kerstfeest was dus oorspronkelijk het joel-feest, feest van de wilde 

jacht. Het loon van de gnosis is een jachtsloon, trofeeen. Het kerstfeest is een Saturnisch zegel 

wat verbroken moet worden. Het CHRIO-CHASMA feest wordt zichtbaar in de diepte van 

het kruis, wat dus uitloopt op de buffeljacht, van gaven gaan tot loon. 

  

Dus door de bokkenjacht komen we tot de piercings. Boek 11 is hoofdstuk 16 van de Koran : 

De Bij, een beeld van de piercings, als een beeld van de Wet.  

  

  

8 En Zij maakte paarden en muilezels en ezels zodat jullie erop kunnen rijden en als sieraad. 

En Zij schept wat jullie geen weet van hebben. 

  

14 En Zij is het Die de zee dienstbaar heeft gemaakt zodat jullie er vers vlees uit kunnen eten 

en er sieraden uit kunnen halen die jullie dragen.  

  

Boek 12 is hoofdstuk 83, Plichtsverzuim, wat over de varkensjacht gaat. 

  

7 Neen! Het gedenkschrift over de bozen is in de gevangenis.  

8 En wat weet gij er van wat de gevangenis is?  

9 Het is een geschreven boek. 

  

18 Neen, het gedenkschrift der deugdzame is voorzeker in de hoogste plaatsen. 

19 En wat weet gij er van wat de hoogste plaatsen zijn ?  

20 Het is een geschreven boek.  



  

Door de varkensjacht komen we tot de gnosis, tot de kennis. 

Jona is een beeld van de visvangst, Boek 13, oftewel het tiende hoofdstuk van de Koran. 

  

De Israelieten moesten 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' Zij moesten komen tot 

de berg van de Moeder Amazone in het paradijs, in de dieptes van Kanaan, in de dieptes van 

de APHAR, het paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de Hettieten.  

  

Christus, Christos, komt van CHRIO, gezalfd met het gerei, het loon, van de gnosis, vee-vet 

in het OT, TRAB. Het vijandelijke vee-vet werd gebruikt om wapenen en jachtgerei mee te 

zalven en de phallische speer. TRAB was de oorspronkelijke zalving zoals het bedoeld was. 

Wij moeten bidden om TRAB. Wij moeten smeken tot de Moeder Amazone om TRAB, de 

zalving van de gnosis, te ontvangen, om de oorlog te winnen, en om succesvol te zijn in de 

jacht. Ook komt Christos van CHRAOMAI, handel, en van CHEIR, hand, oftewel YAD, 

phallus, en van CHASMA, opening, afgrond, vagina. Christos komt voort uit de genitalien, de 

twee-geslachtelijke YAD, 

Apostel, apostello, is scheiding, oftewel TOWRAH, MAZONA, als scheidings-jager. Er is 

scheiding door de paal, door de wil van de Moeder Amazone, de THELEMA. Thelema 

betekent selecteren en heeft zijn wortels in AIRO, de visserspeer, of het vissersmes, het 

besnijdenis-mes. 

Hemel = OURANOS, wat komt van OROS, berg, oftewel promoties in het Hebreeuws. 

Dieper in de wortels zien we AIRO, wat vissen betekent, erectie, verjonging, als het 

binnengaan van de moederschoot. De visserij staat voor van exoterische voortplanting 

overgaan tot esoterische voortplanting. 

  

Ook komt OROS, berg, van ornis, een kip, een haan. We zagen dat de berg opgaan stond voor 

de runderjacht, en hier zien wij de kippenjacht in de wortels. Dit is ook om de moederschoot 

te openen  

  

De Israelieten moesten tot het Hettitische geheim komen, 'de berg opgaan', oftewel 'de rund 

overwinnen.' Suw, Esau, beeldde dit uit.  

  

Suw moest door deze scheiding heen, met als gevolg dat de Moeder Amazone hem haatte. Dit 

werd verzegeld door de kruistocht van Jezus waarin hij verlaten werd door de Vader God, 

Yahweh. De toorn en haat van de Moeder God rustte op Suw, als de heilige scheiding. 



  

Levieten vereren deze scheiding. Er is een wet van scheiding om de gnosis te ontvangen. Haat 

brengt ons veel verder dan valse liefde, Jove, de Romeinse heersende god. Haat openbaart, 

terwijl liefde alles dooft en verblind. Door de haat werd Suw de IYSH van de Moeder 

Amazone, wat slaaf en vechtslaaf betekent, en ook kampioen, overwinnaar. Suw was gemaakt 

om te overwinnen als jager, maar hij was overwonnen door de Meownah, de tent van de 

Moeder Amazone. 

  

De Moeder Amazone is verre van romantisch, maar een wild dier. Romantiek is een zegel. 

God kan niet getemd worden. De Moeder Amazone, de Jagerin, temt de jager. De jachtslaaf 

moet zich laten bewapenen door de Amazonen. De Moeder Amazone beschouwde en 

behandelde Suw als een vijand, net als Iyowb. Hij werd door de Amazonen neergejaagd en 

naar hun hol gesleept. Iyowb was in de grondteksten door gevaarlijke wilde dieren van Orion 

aangevallen, en zo was Suw. Dit waren geen aardse wilde dieren, maar goddelijke wilde 

dieren, als monsterachtige hyena's van Orion. 

  

De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke lichaam van de onderwereld vormen 

moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de Amazonen. Deze uitrustingen bestaan ook 

uit ringen en piercings (juwelen) – KELIY. 

  

De uitrustingen gewonnen uit de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. 

  

Woorden worden voor eeuwig in KEP, KEPA (juwelen, hagelstenen in het Aramees) gekerfd, 

als merktekenen.  

  

Door dit process komt de volgroeiing, volmaking, het naar een hoger level gaan. Door pezen, 

zenuwen en bloedvaten worden de mannelijke geslachtsdelen aan elkaar verbonden om het tot 

een hoger geheel te brengen. 

  

Hun huid moest geschonden (besnijdenis, scalpering, piercings etc.) worden, zodat ze Moeder 

Amazone zouden zien, visioenen zouden krijgen. 

  

De vee-huiden van de boze geesten moeten dus geschonden werden, gesneden, zodat de basis 

van profetie gelegd kan worden, en er groei zal plaatsvinden in profetie. Hierdoor worden de 

Amazonen ten volle hersteld. Dit is waarom de Amazonen jacht vereisen, strijd tegen boze 



geesten, en schending van de huiden van deze geesten. Onze messen mogen niet rein zijn van 

bloed. Wij moeten het jachtveld op en het strijdveld op, anders zullen onze profetische 

kwaliteiten vervagen en corrupt worden. Ook onze eigen huid moet dus besneden worden, en 

daar zullen de Amazonen zorg voor dragen. Boven alles moeten wij streven te profeteren, 

profetisch te leven, anders is alles een verloren zaak. Boven alles moeten wij streven naar de 

heilige gebondenheid en heilige slavernij om zuiver te zijn. 

  

Zie daar tot de diepere esoterische sieraden te komen. Het leven is in de diepte een ascetisch 

sieraad van nauwgezette discipline, van ijzeren wetten waaraan niemand kan ontkomen. 

  

De rode draak, de vliegende slang, als beeld van de Urim en de naakte oorlogsvoerende 

paradijselijke stam van de onderwereld, is in de apocalypse de achtervolger van de Horus-

bron van Jezus, en Jom, Jezus zelf, en haar volgelingen. Jom is de aanbidder van Horus, van 

Rian, die haar schuilplaats is, van mannelijke suprematie. 

  

Openbaring 12 

  

17En de draak, Urim, naakte stam, 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, Jom, hebben; 18en hij bleef staan op het zand der zee. 

  

Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' en 'stof' betekent, 'dust', 

wat APHAR is in het Hebreeuws, het zand van het paradijs. In onze strijd tegen Rian en Jom, 

de Horus cultus en de Jezus cultus, komen wij tot het zand van het paradijs, de sieraden en 

wapens van de gnosis. Deze sieraden zijn piercings, waardoor wij worden gedreven tot heilige 

slavernij aan de gnosis. 

  

De kippenjacht gaat over in de bokkenjacht, het komen van het letterlijke tot het symbolische. 

Er is alleen maar een Wet in het surreele. Dit is het doel van Ismael, de slaaf van de wet van 

Delallah, van Bilha. De Wet betekent sieraden. Dat is de enige manier waarop wij ons kunnen 

sieren : door de wet van de gnosis. De bokkenjacht is om deze sieraden te winnen, in de 

dieptes van het Isasschar gebied. 

  

Telkens weer moeten we terugkeren tot de bokkenjacht, ook na de visvangst. Boek 14 is het 

46e hoofdstuk van de Koran : De Zandheuvels. Telkens weer moeten wij terugkeren tot het 

staan op het zand, de Wet. Telkens weer moeten we het letterlijke verbreken om tot het 



symbolische, surreele en cryptische te komen. Dit is de volmaakte Wet. In die zin bouwen we 

dus wel degelijk ons huis, onze burcht op zand, op de Wet, en zijn wij heilige dwazen. Wij 

bouwen ons huis in de hel, het Aramese zand. 

  

30 Zij zeiden: O ons volk! Wij hebben naar een na Musa geopenbaard Boek geluisterd, 

bevestigende datgene wat daarvóór is, leidende tot de waarheid en tot een recht pad. 

  

Dan is er nog de lamsjacht, om weer te worden als een kind. Boek 15 is het 113e hoofdstuk 

van de Koran : Het Ochtendgloren, de strijd tegen de afgunstige, wat een beeld is van de 

lamsjacht voor een grote wedergeboorte, en wat ook een beeld is van de strijd tegen Jom, de 

lamsdraak, het tweede beest van de apocalypse. Op de lamsvacht is het Boek van de Moeder 

te lezen. Dit zijn allemaal voorbereidingen op de buffeljacht, het opgaan op de berg, als een 

grote opstanding. Boek 16 is het 52e hoofdstuk van de Koran : De Berg. Boek 17 is het 

tweede hoofdstuk van de Koran : Het Rund, wat over de runderjacht gaat, de verbreking van 

de afgoderij tot het gouden kalf, waar christenen zich schuldig aan maken, onder leiding van 

Jom. 

  

Boek 18 is het 75e hoofdstuk van de Koran : De Opstanding. 

  

1 Neen! Ik roep de Dag der Opstanding tot getuige, 

2 Neen! Ik roep de zichzelf beschuldigen de ziel tot getuige.  

3 Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen?  

  

5 Maar de mens wenst in ‘t vervolg slecht te handelen.  

6 Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?  

7 Maar als het oog verblind wordt,  

8 En de maan verduisterd zal zijn,  

9 En de zon en de maan zullen samen gebracht worden,  

10 Op die Dag zal de mens zeggen: "Waarheen te vluchten?"  

11 Neen! Geen schuilplaats!  

12 Slechts bij uw Heer zal dan uw toevlucht zijn.  



13 De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet. 

14 Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf.  

15 Zelfs al biedt hij zijn verontschuldigingen aan. 

16 Beweeg uw tong er niet mede om deze woorden haastig op te nemen. 

17 Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons. 

18 Wanneer Wij dus de Openbaring verkondigd hebben volg dan de verkondiging.  

19 Daarna rust de verklaring er van op Ons. 

20 Neen, maar gij mensen hebt dit leven lief.  

  

De zon en de maan komen samen, als de Urim en de Thummim. De oorspronkelijke 

paradijselijke lichaamsdelen komen bij elkaar, als beeld van de opstanding. Het heilige vlees 

wat door de Aker bewaakt wordt is teruggeroofd. Vandaar dat Ismael hierin een sleutel is, als 

de zoon van Aker, Hagar. Alleen hierin is het herstel van Israel, het herstel van de heilige 

slavernij door de heilige tijdschijf van Delallah, Bilha. Dit gebeurt dus door een heilige 

wedergeboorte, door heilig zaad, de beeltenis van de stam Reuwben, die tot de tent van Bilha 

kwam. Ook Jakob verplaatste zijn bed naar de tent van Bilha na de dood van Rachel, wat lam 

betekent in het Hebreeuws, als een beeld van de overwinning over Jom.  

  

Als we het heilig vlees hebben gevonden en teruggeroofd hebben we zo deel aan de stam van 

naakte oorlogsvoerders. 

  

In het Aramees is de goddelijke donder, Zij met de boog, degene die ook de zondvloed bracht. 

In het Hebreeuws is de boog voortgekomen vanuit valstrik, het strikken, wat de eigenlijke 

essentie van de donder is. Zij is de strikster. De goddelijke donder, Rimmon, komt van 'rum', 

hoog zijn, dronken zijn. De Rimmonim is ook een sieraad van de Torah-boekrol.  

  

In het Aramees is donder ook een beeld van straffen, klagen, tot klagen brengen, een massa 

(stam), boosmaken. Het is een beeld van de aspecten van de tucht. Het boek van de Donder is 

dus het boek van de tuchtigende moederschoot, om tot geboorte te brengen en opvoeding, als 

de matriarchische pedagogiek. 

  



In haar naam worden wij opgeroepen tot de oorlog in de hemelse gewesten en in de 

onderwereld. In haar naam moeten wij jacht maken op de valse geesten en hen tot 

onderwerping brengen. 

  

In het paradijs in Genesis 3:1 komen we weer terug bij de RM, het teken van de goddelijke 

donder. 

  

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 

sluwst. 

Sluwst is RIM, RYM, RM in het Aramees. In het Hebreeuws betekent dit in de worteltekst : 

naaktheid. De slang is in de worteltekst een metafoor voor de opvoeding, de pedagogiek. Dit 

was dus een volk die het diepst in de natuur leefde, en het naaktst was. Zij waren het 

paradijselijke teken, het teken van na de zondvloed, het teken van de donder, van het 

oorlogsgejoel en het overwinningsgejoel. 

  

Zij die niet door de uren van de Koran komen, worden door de zondvloed meegenomen tot 

het Vuur. Aan alle kanten kunnen wij er dus afvallen. Telkens worden de uren weer herhaalt, 

en wij kunnen hierdoor opgroeien, of we vallen terug. In de hindoestaanse mythologie zijn de 

slangen de bewakers van de schatten van de onderwereld en de gnosis. De paradijselijke, 

heilige naaktheid staat in die zin voor de probiotica van de gnosis, het jachtsgerei van de 

natuur. Boek 19 is het dertiende hoofdstuk van de Koran : De Donder. Hierdoor is het 

fundament gelegd om vee te houden. Boek 20 is hoofdstuk 6 van de Koran : Het Vee.  

  

Boek 21 is hoofdstuk 70 van de Koran : De Wegen van de Opstijging. 

  

8 De Dag waarop de hemelen als gesmolten koper zullen worden  

9 En de bergen zullen zijn als lamsvacht. 

  

Zo zien we dat het lamsvacht, de overwinning over Jom, sleutel is in het opgaan op de berg, 

de runderjacht, het verslaan van Rian, de Horus cultus. Wij moeten daarom eerst, als 

voorbereiding op de buffeljacht, de lamsjacht beginnen, en het lamsvacht dragen. Dit is wat in 

diepte de bruiloft van het lam betekent, dat het lamsvacht in bezit wordt genomen, en trots 

wordt gedragen, om zo tot de berg te gaan, tot de bizonjacht. De opstanding is niet in Jezus, 

maar in Judas. De opstanding is niet in Horus, maar in Seth. De opstanding is in Ismael, in 

Mohammed, de ware opstanding van Israel. Boek 22 is hoofdstuk 47 van de Koran : 



Mohammed. Dit is de oprichting van de tijdschijf, van de Mowed, als de openbaring van 

Mowed, waarvan Mohammed een beeld is. Dit werd ondergesneeuwd door het christendom. 

  

Boek 1 – Koran 1 – De Opening 

Boek 2 – Koran 71 – Noach 

Boek 3 – Koran 3 – Het Huis van Imran 

Boek 4 – Koran 37 – Degenen Die Zich In Rijen Scharen 

Boek 5 – Koran 90 – De Stad 

Boek 6 – Koran 100 – De Aanvallers 

Boek 7 – Koran 102 – De Wedijver in het Vermeerderen Van Rijkdommen 

Boek 8 – Koran 111 – De Vlam 

Boek 9 – Koran 96 – De Bloedklonter 

Boek 10 – Koran 4 – De Vrouwen 

Boek 11 – Koran 16 – De Bij 

Boek 12 – Koran 83 – Plichtsverzuim 

Boek 13 – Koran 10 – Jona 

Boek 14 – Koran 46 – De Zandheuvels 

Boek 15 – Koran 113 – Het Ochtendgloren 

Boek 16 – Koran 52 – De Berg 

Boek 17 – Koran 2 – Het Rund 

Boek 18 – Koran 75 – De Opstanding 

Boek 19 – Koran 13 – De Donder 

Boek 20 – Koran 6 – Het Vee 

Boek 21 – Koran 70 – De Wegen van de Opstijging 

Boek 22 – Koran 47 – Mohammed 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Val Van Rian Door Het Verborgen Dodenboek In De Koran 

  

In Boek 23, hoofdstuk 38 van de Koran : Saaad, worden de bergen in handen van David 

gegeven, is David de overwinnaar in de runderjacht. 

  

17 Verdraag geduldig wat zij zeggen, en herinner je Onze dienaar David, de bezitter van 

macht. Hij wendde zich immer tot Del-allah, Bilha. 

18 Waarlijk onderwierpen Wij de bergen aan hem, om Del-allah, Bilha, te verheerlijken bij 

het vallen van de nacht en bij zonsopgang. 

26 O David, waarlijk hebben Wij jou gemaakt tot een regeerder in het land; dus vel een 

rechtvaardig oordeel tussen de mensen. 

  

Hier is David als de in de onderwereld opgestane Osiris die regeert in de Hal van het Oordeel. 

David is het beeld van de Voeten van de Moeder Amazone die hebben overwonnen. In de 

Jezus mythologie zet de Christus, de Chasma, de Moeder(schoot) Haar voeten op de 

Olijfberg, als een teken van de overwinning over de rund van mannelijke suprematie. Als een 

teken dat loon de valse genade heeft overwonnen. 

  

Voor ons is het zaak om tot het nachtvisioen te komen, waarvan de dageraad een beeld is. Het 

nachtvisioen bevindt zich in het bloed van de vijandelijke rund. Dit gebeurt dus door de 

runderslacht. Boek 24, hoofdstuk 89 in de Koran, is De Dageraad. Hierin is de verhouding 

tussen nacht en dag 10 : 1. 

  



1.    Bij de dageraad. 

2.    En de tien nachten. 

  

In de onderwereld is er voor elke dag tien nachten. Dit is dus geen letterlijke dag, maar een 

nachtvisioen. In het nachtvisioen gaat het erom te streven naar de openbaring van de heilige 

tijdschijf, de openbaring van de uren. 

  

  

  

  

  

  

De Voeten van Christus, als de Chasma, de Moeder(schoot), waarvan David een beeld is, 

zullen komen om besnijdenis te brengen, om de persbak te betreden. Dan zal het water in 

bloed veranderen, en de nieuwe wijn stromen. Het Bloed vergoten door de Chasma, de 

paradijselijke afgrond, van de wortel van David, is onze drank. De Heilige Besnijdenis is onze 

voedster. Wij moeten in de Heilige Besnijdenis wederom geboren worden en van haar borst 

drinken. Het zal ons helemaal terugleiden tot de godenberg van Eeden in Ezechiel 28 waar we 

de amazones zullen ontmoeten. Hier kwam de heerlijkheid van Eeden uit voort. Vanaf deze 

berg, als beeld van de oerjacht op de vijandelijke rundersoorten is al het goede van de Moeder 

Amazone gekomen, ook de Heilige Besnijdenis. Op deze berg zullen wij alle geheimenissen 

van de Moeder Amazone terugvinden. De voetstappen van de Chasma zullen terugleiden tot 

de berg van Eeden waar alles begon. Waar de Moeder Amazone in Haar heerlijkheid woont. 

De Moeder Amazone roept ons tot Haar berg. Haar voeten zullen staan op de heilige berg, en 

Zij zal Haar vijanden tot een voetbank maken. Op David's Troon zal Zij zitten, en zal alle 

namen kennen van hen die verzegeld zijn, hen die de Heilige Besnijdenis als het zegel van de 

Moeder Amazone hebben ontvangen. 

 

Laten we vanaf nu een relatie beginnen met de Heilige Besnijdenis, om aan haar gelijkvormig 

te worden. Laten we deze erfenis niet weggooien, maar op waarde schatten. Het gaat om de 

besnijdenis van ons hart. Ook is de besnijdenis van onze mond, ons woord, zeer belangrijk, en 

de besnijdenis van onze ogen en oren. Laten we zo alles in ons leven toewijden aan de Heilige 

Besnijdenis, en geen deel overslaan. Wanneer onze ogen niet besneden worden staan wij nog 

steeds in de ogendienst, en kunnen zo niet hogerop komen, en hetzelfde geldt voor de oren. 

Vandaag de dag zijn wij veelal slaaf van het boze oog en het boze oor. Alleen de Heilige 

Besnijdenis kan daar korte metten mee maken. De Heilige Besnijdenis is de Gnosis der 

Wijngaard. De Heilige Besnijdenis is de Schenker van de Moeder Amazone, en de Brenger 

van de Nieuwe Wijn. 

 

In onze strijd tegen de valse, overmoedige, onrijpe wijn van hoererij is de Heilige Besnijdenis 

ons harnas. Zij brengt ons tot de ware dronkenschap. 



 

De persbak moet door de Voeten van de Chasma betreden worden, waar David een beeld van 

is, door de Heilige Besnijdenis. 

 

De wijn van goddelijke dronkenschap komt uit de borsten van de Goddelijke Realiteiten zoals 

de Heilige Besnijdenis. Dit om te laten zien dat het alleen komt door intimiteit met het 

Goddelijke.  

 

De borsten van de Heilige Besnijdenis brengen de wijn van gramschap. In Hooglied worden 

borsten vergeleken met gazellen, snelle viervoeters. Zij zijn de besnijders van de mond. Zij 

treden de persbak van het verstand, en brengen zo dronkenschap. De stem van de Heilige 

Besnijdenis besnijdt het hart. In hoofdstuk 5 van Hooglied staat dat er wordt gegeten van de 

raat en de honing, en van de melk en de wijn wordt gedronken, en dan staat er een oproep om 

dronken te worden. Ook staat er een oproep om genoten te worden, om te eten en te drinken. 

De Ogen van de Heilige Besnijdenis besnijden het geweten. In Hooglied staat er : Wendt uw 

ogen van mij af, want ze brengen mij in verwarring. De Moeder Amazone spreekt door deze 

dronkenschap om zo het valse verstand en het valse vlees uit te schakelen. Wij moeten ons 

ernstig uitstrekken naar deze dronkenschap. 

  

De Heilige Besnijdenis is een slachter uitgezonden tot de vijand. 

 

Keer niet terug tot de varkensstal, en tot het eten van varkensvoer, maar drink van de Heilige 

Besnijdenis.  

  

  

In het boek Hooglied is de Moeder Amazone donker van huid, als de tenten van Kedar. Dit 

zijn de goddelijke tenten, OHEL, van de duisternis. De tent of tabernakel wordt op 

verschillende manieren besproken in de oude geschriften. Kedar is duisternis in de grondtekst, 

dus we hebben hier te maken met de duistere OHEL, de tabernakel in de mysterieuze diepte. 

Iyowb klaagde erover dat hij door de moederschoot (BETEN) terecht kwam in de plaats waar 

haar knieen (BEREK) hem opwachtten, en een plaats waar hij aan de moederborst (SHAD) 

moest zuigen (YANAQ). Het bracht hem niets dan ellende. In Hooglied staat in de Westerse 

vertalingen vaak de bruidegom beschreven als een bundeltje myrrhe (MORE), wat bitterheid 

betekent, en het bracht hem tussen de borsten (SHAD) van de Moeder Amazone voor de hele 

nacht (1 : 13), maar het gaat hier niet noodzakelijk om een bruidegom. In het Hebreeuws is dit 

ook een zoon of schoonzoon, zoon van de wet. In het Aramees gaat het om een fokker. 

  

Iyowb wil terug naar de moederschoot, de BETEN, en in zijn pijn wilde hij wel dat hij daar 

altijd was gebleven, en daar was gestorven, zodat hij niet door al deze dingen heen moest 

gaan. Hij voelde zich levende in slavernij, en wilde wel dat hij een misgeboorte was, dat hij 

gewoon een gevangene zou zijn op die plaats waar hij de stem van de drijver niet zou horen 

(Iyowb 3). Hij verlangde terug te gaan. Hij vervloekte zijn geboorte dag. Er is een plaats 

voordat de moederschoot je grijpt, en dat is de YADA, het gekend zijn door God, wat de 



onderdrukking door goddelijke 'discriminatie' en 'racisme' is, wetende dat de Moeder 

Amazone boven jou staat. Hier ging ook Yirmeyah doorheen. Eerst worden wij gevormd in 

het hart van de Moeder Amazone, waar de overeenkomsten zijn opgetekend, waar Haar Wet 

in ons wordt gekerft. Dit is de plaats tussen haar borsten, waar de bittere zielen hangen als 

bundeltjes myrrhe. De YADA is de goddelijke kennis. YADA is de plaats van belijdenissen, 

het is de plaats van het goddelijke zien, de profetische kennis (vgl. ZUWR). In het boek 

Iyowb staan de Onderwereld en de Vernietiger, Abbadown, naakt, zonder bedekking, voor het 

Aangezicht van de Moeder Amazone (26 : 6). Zij zijn als Jagers op ons afgezonden om ons 

terug te brengen tot de diepere plaatsen van de onderwereld waar wij vandaan kwamen. 

Iyowb weet dat hij naakt tot die plaatsen zal wederkeren, omdat hij daar naakt vandaan is 

gekomen. In het boek Openbaring bewaakt Abbadown de put van de afgrond, de Teoom. Zij 

kent alle geheimen. In het boek Hooglied komen we weer de YAD tegen, het 'mannelijke' 

geslachtsdeel, de bouwstenen van het paradijselijke lichaam, waaruit myrrhe druppelt, 

bitterheid (MORE, MARAR). Dit druppelen is in de grondtekst NATAPH, wat profetie 

betekent. Door de besnijdenis, ook van hart en ziel, brengen wij dit voort. Onze profetie moet 

bitter zijn, anders mogen we onszelf afvragen of wij wel in profetie leven (5 : 5). 

  

In hoofdstuk 5 keert de zoon, de zoon van de wet, de fokker, terug naar de naaktheid (vers 3). 

In het Hebreeuws is dat hetzelfde als in ballingschap gaan (GALAH), en dat gebeurt in de 

grondteksten door armoe (Klaagliederen 1 : 3). In het Aramees wordt de zoon 'uit het net 

gehaald' (KUTTIN), na de jacht. 

  

In hoofdstuk 6 is de zoon afgedaald door de hof naar de plaats van bedden, ARUWGAH, wat 

in diepte 'ongetemd' betekent, en wilde ezel, een beeld van Ishmael. Deze afdaling is ook een 

val in het Aramees, een verliezen of verlaging van status, om zo met de lelien te zijn, wat in 

de Hebreeuwse grondtekst overwinnings-gejoel betekent, als het zijn met de amazones. 

  

In 7 : 2 wordt de schoot van de Moeder Amazone, BETEN, de schoot van de onderwereld, 

beschreven als bewapend met overwinnings-gejoel (lelien). 

  

Aan het einde van het boek Hooglied roept de Moeder Amazone Haar zoon op te zijn als een 

gazelle, een antiloop in het Aramees, UZAYLA (8 : 14), als een renbok. In 7 : 3 worden haar 

borsten, SHAD, in verband gebracht met de plaats van de UZAYLA in het Aramees. Dit is 

dus ook een sleutel voor de zoon om daar te komen, in het hart van de onderwereld. 

  

Wij moeten tot het punt komen dat wij 'gekastijde, gehoorzame slaven' zijn van de Moeder 

Amazone. 

  



De Ziel is in het Hebreeuws de armoede. In de hermitatische geschriften wordt ook gesproken 

van de komende uitstorting van de Heilige Armoede, die de Heilige Honger is, in verband 

staande met de Heilige Ziel. 

De Bitterheid van de Ziel, Myrrhe, leidt in Hooglied tot de plaats tussen de borsten van de 

Moeder Amazone in de nacht. Hier is het hart van de onderwereld. Wij moeten er naar streven 

om het goddelijke etiket 'gekastijd', en 'gehoorzaam' te ontvangen, om ons contact met de 

Moeder Amazone te herstellen. Hierdoor komen wij tot de levendmakende bronnen van de 

Ziel (CHAY). CHAY is in diepte 'horen en gehoorzamen'. Dit is dus wat 'leven' daadwerkelijk 

inhoudt. De 'levende ziel' die in het paradijs werd gegeven (Genesis 2 : 7) betekende dus : 

'door kastijding en armoede' (honger, heilige vasten) tot 'horen en gehoorzamen' komen, tot 

een slaaf van de Moeder Amazone worden, de 'nephesh chay'. In het Aramees betekent 'leven' 

het zijn in de rauwe, natuurlijke staat, volbloed, ongemixt, als een stromende vloeistof 

(rivier). 

Een ander woord voor 'horen en gehoorzamen' in het Hebreeuws is SHAMA. Dan hebben we 

het dus over de NEPHESH SHAMA. 

Er was ook iets wat al veel eerder in het paradijs werd gegeven : de APH (Genesis 2 : 7), de 

triller, beven, ook wel het paradijselijke hart, de lankmoedigheid (longsuffering). 

  

De bergen als beeld van de runderjacht is ook een symbool van de borsten van de Moeder 

Amazone. Wij moeten door de runderjacht terugkeren tot de borsten van de Moeder 

Amazone, om zo te leven door Haar melk. 

  

In Psalm 17 zien we in het Aramees de vagina van de Moeder Amazone als ringen, YAN, 

YN, AYNA, die visioenen, HZY, bevatten van richting, koers, leiding, regels en levels. Dit 

zijn visioenen van correctie, kastijding en discipline. Hierin wordt David ingewijd. YAN, YN, 

de vaginale ringen van de nachtvisioenen die ook verborgen worden door de vijandelijke 

runder-geesten zijn een beeld van JANA, de Urim van de Amazones. Hierdoor worden wij 

geinitieerd in JANI, de Thummim van de Amazones. In Psalm 17 worden wij gered van de 

goddelozen door de besnijdenis, HARBA, HREB, HOREB, het zwaard van MUSA, MA-SA, 

zijn speer, wat ook bestraffing en oorlog betekent. HOREB is de berg waar MUSA de tien 

geboden kreeg. In het Hebreeuws is dit zwaard, CHEREB, wat besnijdenis-mes betekent, en 

slagtand van het nijlpaard, van de BEHEMOTH. In Psalm 16 laat de Moeder Amazone aan 

David zien in openbaringen het pad van de sexuele omgang van en met de Wet als de formule 

tot overwinning. Dit betekent : wij moeten de diepte leren kennen van de Wet. 

  

Jezus greep ons weg uit het Davidische, en verblinde ons, als een mix van Roomse goden. 

David overwon door het vestigen van de Wet. 

  



De TEQAN, de heilige erectie, betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de 

AIMA, David, de Bloed-Vergieter. De TEQAN is de heilige verbinding tussen David en 

Adam, de dronkenschap van het bloed van de vijand. Het bloed van de vijand moet 

afgenomen worden, anders is de vijand nog steeds in volle kracht en gevaarlijk, heersende 

over ons. Dit is een oorlog. Ons verstand moet veilig zijn tegen ingeving van de vijand door 

het bloed van de vijand, door de dronkenschap. Deze dronkenschap is mind-altering, zoals de 

drugs-bomen in het paradijs. Dit is hoe een erectie werkt : Bloed wordt in het geslachtsorgaan 

gepompt. Dit is geen onschuldig bloed. Het is het bloed van de vijand. 

  

De YAD is Adam, de penis, de speer, de IDOM, de oorlogs-fetish, die ook Horus gebruikte 

om het kwaad te overwinnen. Horus overwint door zijn erecte phallus, en werd ook vaak zo 

afgebeeld. In het christendom werd dit alles afgedekt, en was dit allemaal taboe. 

  

De zalving was in de grondtekst het vuilmaken, rituele verf. In het Hebreeuws betekent zalven 

ook doen groeien, en dit had te maken met het zalven van de phallus om het erect te maken. 

Dit gebeurde met dierenvet, maar ook met bloed en zaad, MAYIM, wat ook voetenzweet 

betekent. Op die manier moest de speer gezalfd worden. 'Gij zalft mijn hoofd met olie.' 

  

'Gij laat mijn phallus groeien door het te zalven met dierenvet,' staat er dan. Hier wordt het 

woord 'shemen' gebruikt voor dierenvet, waar ook het woord 'semen' vandaan komt, zaad, 

sperma. In het Aramees is dit MSH, MSHA, MESHA, waar het woordje Messias, Messiah 

vandaan komt. 'Mijn beker vloeit over,' is dan een gevolg hiervan, en in het Aramees staat er : 

'Mijn beker maakt mij dronken,' wat ook weer terugwijst op Adam de paradijselijke 

dronkenschap. Zo kan dan de oorlog beginnen, en de jacht. In het Hebreeuws betekent dit ook 

dronkenschap in de diepte van het woord, en beker betekent onreine vogel, als demonen-

vogel, demonische kip, Kowc. 

  

De Levieten gebruikten vogels, kippen, om hun huizen schoon te maken en te ontzondigen, 

zowel levende kippen als dode kippen. 

  

In het Grieks staat de kip ook voor het afweren, zij die de grenzen leggen. Zo maken de valse 

demonische kippen valse grenzen, en valse afscheidingen. In die zin is ook de kippenslacht 

een beeld van de Mazona, de scheiding en verstoting door de Amazones, uitgebeeld door 

kippenveren, wat ook weer wijst op Ishmael, de kippenslachter. De veren beelden de paradox 

uit, de tegenstrijdigheid van alle dingen, en het syncretisme. 

  

Veren zijn symbolen van communicatie met het hogere, symbolen van de gnosis. Daarom was 

de Levitische kippenjacht zo belangrijk, want de demonische kippen-geesten die leugens 



verspreiden met halve en verdraaide waarheden, hielden de gnosis van de mensen vandaan. 

De kippe-veer was een teken van overwinning over de kip-demonen. Dit werd dan ook een 

Levitische oorlogs of jachts-fetish. De veer werd een teken van oorlog en de jacht. 

  

Juist omdat de kippenslacht een beeld is van de Mazona, de scheiding en verstoting door de 

Amazones, houdt de kippenslacht ook verband met de Shebuw steen, de steen van Aser, als 

de verdeler-steen, de steen van scheiding. In het Aramees is het een steen in de borstplaat van 

de hogepriester (SHEBUW), de steen van ASER, als het hogepriesterlijke orakel. Het is een 

paradoxale steen, omdat het ook gevangenschap betekent. Dit staat gelijk aan PANIYM 

TSAR, de afgehakte veekop van de vijand in het Hebreeuws. Dit werd dus gebruikt als een 

orakel. In het Hebreeuws is de PANIYM ook de tijdschijf van het oer. Dit was dus een 

onderdeel van de slagers-bediening : het afkappen van de koppen van vijandelijk vee, om zo 

gnosis te laten stromen. De SHEBUW-steen is in de worteltekst de verdeler-steen, de breker-

steen van onderscheiding, de brenger van fragmentatie, zoals de kippenveer doet. In de hogere 

gnosis is Aser een Amazone stam, een stam van kippenslachters. 

  

De vrouw op het beest verschijnt als een beeld van de komst van de Amazones, een grote 

apocalyptische gebeurtenis, na het verschijnen van de tronen, de bruggen, de paarden, na de 

verbreking van de zegels, om jacht te voeren op het lam, voor de schijn-bruiloft der 

Amazonen, die altijd in de MAZONA eindigt, de scheiding, en tot de TOWRAH, de Wet van 

scheiding. Ook Iyowb moest hier doorheen. Het lam moest verslagen worden, omdat het lam 

alle zegels vasthield, als de grote wachter der zegels. In de diepte van de grondtekst van 

Hooglied komen de Amazones tot hun zonen in het Hebreeuws, en tot de fokkers in het 

Aramees. Dit zijn de zonen van de Wet.  

  

Wanneer we Jom, Jezus, het lam, hebben verslagen, oftewel het achtste zegel hebben 

verbroken, moeten we Rian verslaan, oftewel de grote Egyptische zonnecultus die zich achter 

Jezus schuilhoudt : de cultus van Horus. Alleen als we de valse Horus hebben verslagen 

kunnen we ten volle en daadwerkelijk Jezus overwinnen, en klaarkomen met het mysterie. 

Hiertoe moeten wij tot de berg komen met het lamsvacht, om zo deel te hebben in de 

runderjacht, als het komen tot de borsten van de Moeder Amazone. 

  

Het boek van de moederschoot, de moeder bijbel, staat geschreven op het lamsvacht. In de 

diepte van het Grieks betekent het lam : 'van man tot jongetje worden'.  

  

De vrouw zal zitten op het beest aan wateren, aan MAYIM, zaad, wat in de oude talen ook de 

betekenis van bloed heeft. Zij komt voort vanuit een grote oorlog, een grote jacht. Zij zal het 

grote achtste zegel openen. Zij is immers de moeder van de gnosis. 

  



Het boek van de moederschoot van de lamsvacht schijnt de weg te zijn tot de wereld waar de 

zon en de zee zijn overwonnen. Dit boek is biblion in het Grieks, wat ook scheidings-

certificaat betekent, oftewel de MAZONA. Hierdoor komen we door het voorhangsel van het 

lamsvacht tot de moederschoot. 

  

In Leviticus 4 staat dat de Levieten voor het voorhangsel van de tempel hun voeten moesten 

dopen in runderbloed voordat zij door het voorhangsel heen konden gaan. 

  

Boek 23 – Koran 38 – Saaad 

Boek 24 – Koran 89 – De Dageraad 

  

  

Hoofdstuk 6. De Hoorns van De Buffel-demoon Rian – De Val van Septus 

  

De hoorns van de demoon-runderen zijn belangrijk. Het zijn een soort antennes die hen in 

verbinding houden met de onderwereld. Dit is een groot wolvengeheim, waar de wolf achter 

is gekomen. Dit is een belangrijk orakel. De hoorns van de demoon-rund laten hem 

communiceren met de doden. In het NT is dit de eirene, de vrede, en in het OT is dit de darash 

en de slm, de Salomo. 

  

De vliegende slang is in het Aramees een beeld van de Urim, en in het Egyptisch een beeld 

van het heilige vlees, het paradijselijke lichaam. In de Aramees-Hebreeuwse grondtekst is het 

de naakte, oorlogsvoerende stam in het paradijs. Het paradijselijke, naakte, oorlogsvoerende 

lichaam wordt bewaakt door de Aker, de dubbele poortwachter van de onderwereld, als een 

anagram van Hagar. Dit lichaam van de naakte, oorlogsvoerende stam is een beeld van haar 

zoon, Ismael. Dit is ook het teken van de donder.  

  

We zagen dat de IYSH opgroeit als boogschutter en slager. Dit gebeurt allemaal door 

HAGAR. De IYSH wordt zo tot een ISHMAEL, oftewel 'een onderscheider van offervee', 

slagers-kennis. ISHMAEL rooft zo de Salomo-trofee, de hoorns van de buffeldemoon, 

waardoor hij contact heeft met de doden. Dit is ook een eigenschap van het tweede paard, het 

rode, oftewel gouden paard, in Openbaring. 

  

Openbaring 6 



3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een 

tweede, een rossig (Aramees : gouden) paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de 

vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot 

mes, sikkel-mes, slachter gegeven. 

  

Eirene (als een beeld van Salomo), wordt “weggenomen”, lambano, wat “gevangen door de 

jacht” betekent, “uitverkozen” en “geplunderd”.  

In deze zin is Ishmael het rode paard. Ishmael organiseert een invasie in het rijk van Salomo, 

om de betekenissen te veranderen, om Salomo eigen te maken, als een trofee. Salomo is dus 

het doden-orakel, de hoorns van de vijandelijke rund-geest. 

  

Het is dus belangrijk om boogschutter onderscheiding te krijgen, en zo te komen tot slagers-

onderscheiding. 

  

Psalm 119 

  

165 Zij, die uw wet, TOWRAH-YARAH, het boogschieten, liefhebben, hebben grote vrede, 

shalowm, SALOMO, 

er is voor hen geen struikelblok.  

  

In de worteltekst van de TOWRAH, de wet, gaat het om 'het leren boogschieten, het leren 

onderscheiden in het boogschieten, het leren mikken.' Zo kunnen wij de burchten van Salomo 

veroveren. 

  

Spreuken 3 

  

1 Mijn zoon, vergeet HET BOOGSCHIETEN niet  

en uw hart beware mijn geboden, 'de codes van wijsheid' (Hebreeuws).  

  

Spreuken 29 



  

18 Waar het visioen ontbreekt, gaat het volk ten onder, speelt het volk voor leider ;  

als het HET BOOGSCHIETEN onderhoudt, is het gelukkig, doelgericht, vol onderscheiding. 

  

Het boogschieten is dus een manier om visioenen te ontvangen. Gelukkig of gezegend is ook 

in de worteltekst van het Hebreeuws : sterkte, vastheid, stevigheid.  

  

In Openbaring zal het goud in duisternis, haar en veren veranderen, in het originele Aramese 

NT. Hier zal het gouden paard, Ismael, naartoe leiden, als de brug van de moederschoot in het 

Aramees.  

  

In dit opzicht is Ismael de URIM, en is zo het rode paard verbonden aan de rode draak. 

  

In de Koran, in Saaad : 34-36 is de Geest, de wind, oftewel Septus, onderworpen aan de 

Salomo, dus aan het dodenorakel van de buffelhoorns trofee. 

  

Zij die dit orakel niet hadden buitgemaakt zouden nog steeds leven onder de heerschappij van 

Jom, de Jezus-illusie. Dit geheim wordt in de esoterie ook wel 'de wolvensteen' genoemd. In 

het Grieks is dit de witte steen beloofd aan de overwinnaars. Wolf in het Grieks, lykos, komt 

namelijk van leukos, wit. Zo is het witte paard dan de brug der wolven in het Aramees-Grieks, 

het grote geheim van het dodenorakel, de overwinning over de vijandelijke buffel-geest. Dit 

wordt ook geschonken aan de martelaren onder het altaar, die zo de paarse ruiter van de slaap, 

van het vijfde zegel, zullen volgen. Zij zullen dus komen tot de onderwereld. Zo zal dus Rian 

in zijn val ook Septus meesleuren. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 7. Het Oordeel Over De Aardse Slagers 

  



De kerk hield de mens altijd af van buitenaards leven. De kerk wilde zo de controle bewaren. 

Het lamsvacht van de demonische vorstin van het christendom, Jom, die haar wortels al had in 

het oude Egypte, staat voor buitenaards contact. Daarom is het zo belangrijk dit lamsvacht 

buit te maken. Het lamsvacht ligt uitgespreid op de leeuwensteen, als het grote 

leeuwengeheim. Zij die het vacht nemen van onschuldige lammetjes zullen door de steen 

vernietigd worden. Het gaat dus om de demonologie, niet om de aardse slagers. Zij zullen hun 

loon hebben voor het kwellen en vernietigen van de schepping. Zij die leven van dierenvlees 

zijn te lui om demonen-jagers te zijn, en te laf. Het is een vorm van cheaten, en de gnosis is er 

tegen. Ook staat het lamsvacht van Jom voor de grote verjonging, als een teken van het 

kinderparadijs. 

  

  

In de esoterie is de met lamsvacht bedekte leeuwensteen ook de transformer van ijs. De zegels 

van de demonische lammeren zullen verbroken worden door de heilige leeuw, en dit zal het 

boek des levens openen, geschreven op lamsvacht, op lamsleer. 

  

Voor de diepere en verdere verjonging moeten we tot de Griekse wortels komen van het lam, 

wat de visvangst is. De visgraten laten ons communiceren met tijd, en teruggaan in de tijd. 

Tijd is dan geen barriere meer, maar een doorgang. In de tempel van de Moeder Amazone 

moeten wij hiervoor gaan door het voorhangsel van visgraten. Zo wordt tijdreizen een 

realiteit. 

  

De visvangst staat voor : 

·        van exoterische voortplanting tot esoterische voortplanting 

·        van valse vrijheid tot heilige slavernij 

·        van opgeslotenheid in het nu tot tijdreizen 

·        van veroudering tot verjonging 

  

Dit wordt ook wel de python steen genoemd. 

  

De hoorns van de demoon-bok staan voor de antennes voor vorige levens. Dit is het geheim 

van de cobra, de cobra-steen. De demoon-kip staat voor het voorgeslachtelijke contact. 

  

Lamsvacht – wedergeboorte, verjonging, buitenaards contact – leeuw steen 

Buffelhoorns – contact met de doden, necromantiek – wolf steen 



Visgraten – contact met andere tijden, tijdreizen – python steen 

Bokhoorns – contact met vorige levens – cobra steen 

Kipbotten – voorgeslachtelijk contact – vos steen 

Varkenskop en botten – contact met parallelle werelden – krokodil steen 

  

Aardse slagers zijn gemakzuchtig, en rovers van deze mediamieke voorwerpen, maar deze 

objecten zullen tegen hen werken met hoge voltage. Ongeoorloofd gnosis roven leidt tot 

electrocutie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 8. De Koraalduivel en de Filistijnse Apocalypse 

  

  

De domme mensen weten niets van de dierenwereld, dat zij die nodig hebben om te overleven 

en te kunnen leven. De kippen en hanen staan voor het contact met de voorgeslachten. Een 

kip of haan van het leven te beroven heeft ernstige gevolgen. De aardse slager wordt zo van 

de voorgeslachtelijke bronnen losgesneden. Zijn aura wordt opengereten. Er is niemand die 

redt. De energie van de kip zal wraak zoeken, en de energieen van de voorgeslachten van de 

kip zelf. De gnosis zal tegen een aardse kippenslager werken, en zo wordt de aardse slager 

een vogelvrij verklaarde. 

  

Wel is het dus zaak om de demoonkippen te bestrijden in de hemelse gewesten, om hun 

kippenbotten buit te maken. 



  

Ook de christelijke apocalypse heeft zijn diepe wortels in de Egyptologie, in de boeken van de 

uren van de nacht, de Egyptische tijdschijf. Zo zien we in het elfde uur van de Amduat de 

godin van de tijd rijdende op een slang, zoals de vrouw van openbaring op het beest rijdt. Een 

andere slang met vleugels is genaamd Ziener, en boven hem zijn twee ogen, de zon en de 

maan, die staan voor het herstel van het bewustzijn. Dit is een beeld van de Urim en de 

Thummim. In de Koran is het samenkomen van de zon en de maan een beeld van de 

opstanding. De oorspronkelijke lichaamsdelen van het paradijs komen bij elkaar. Zo kan er 

schepping komen. Het twaalfde uur is de wedergeboorte van de zon als de Kepri, de kever, 

wat een beeld is van de nomade. 

  

In de vissenjacht hebben we te maken met gevaarlijke steekvissen die een uitwendig 

gratenstelsel hebben, wat ook nog eens giftig is. Er groeien ruggegraten op hun rug, de 

vinstralen, lange, dunne, giftige pinnen, waar ze mee kunnen steken. 

  

Als deze vissen zijn uitgeschakeld zijn de vinstralen nuttig voor veel dingen. Door de 

amazones worden ze gebruikt om de borsten van mannen mee te doorboren, als piercings. 

Ook sieren ze zichzelf hiermee op als de bewakers van hun lichamen. De steekvissen worden 

ook wel koraalduivels genoemd, of schorpioenvissen of leeuwvissen. Vaak hebben de 

vinstralen waarschuwings-patronen, verschillende elkaar afwisselende kleuren. Hierin liggen 

communicatie-systemen verborgen, op hormonaal en bio-electrisch niveau. Vandaar dat de 

vinstralen belangrijk zijn voor de amazones. Het is een strijd die alleen hen van de gnosis 

kunnen overwinnen. 

  

Vissen bewaken de poorten van tijd. Zij kunnen eenvoudig een verlammend gif inbrengen tot 

hen die willen tijdreizen. Niet velen komen langs zulke wachters. De toekomst is het resultaat 

van de veranderingen gemaakt door tijdreizen. Voor velen zal er dus geen toekomst zijn, 

omdat ze nooit langs deze vissen zijn gekomen. Ook het eten van vis in de materiele wereld 

zal vele van zulke poorten blokkeren, zodat de mens zichzelf opsluit, naast vergiftigd te 

worden door het kwik in de vis. 

  

De straalvinnen moeten buitgemaakt worden voor het openen van belangrijke tijdpoorten. 

  

Wij moeten jacht maken op de ark, zoals de Filistijnen dat deden. Filistijnen zijn 'nomaden' in 

de worteltekst, als rondtrekkende jagers. De Filistijnen zijn een belangrijke sleutel tot de ark, 

als ark-jagers, want zij laten zien dat de gnosis teruggeroofd moet worden. KRA is jachtsloon, 

als jachtstrofeeen. Wij krijgen ons loon door de jacht, door valse geesten te verslaan. 

Openbaring vindt plaats in en door de jacht. 



  

De buitgemaakte ark werd gebracht tot Ashdowd, een Filistijnse stad. Dit betekent sterkte en 

hardheid, onderdrukking, geweld en slacht, oftewel bloedvergiet. Dit is ook waar THOTH, het 

Arawakse TATAN, voor staat, de Neph-Ilim brug, als NEPH-TET-ILIM. De jacht en het 

jachtsloon, oftewel de jachtstrofeeen, brengen sterkte, hardheid en bloed. Daarna werd de ark 

tot GATH gebracht, een andere Filistijnse stad, wat wijnpers betekent, als een beeld van 

bloeddronkenschap, ook als beeld van de slacht. 

  

Goliath kwam uit Gath. Goliath komt van GOLAH, wat openbaring betekent, ontzegeling, 

naaktmaken en in ballingschap voeren.  

  

In Amowc 3 : 7 staat : 

  

De Heere openbaart/ maakt naakt/ brengt in ballingschap/ maakt : GLY 

  

Hij openbaart RAZ, mysterie, allegorische uitleg, typologische symbolen, sacramenten. 

  

Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de opslagplaats 

van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, GOWLAH, van 

TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de 

brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te 

maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). 

  

GLY is het geheim van creatie :  

OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 

OPSLAGPLAATS VAN MAYIM 

  

Dit is waar Goliath voor staat in de diepte, en ook Gath. De bloeddronkenschap opent dus de 

zintuigen voor nieuwe openbaring. Dit zijn de jachts-openbaringen. 

  

Goliath is de wachter van de opslagplaats van goddelijk zaad, MAYIM, in de grondteksten, 

zoals we zagen. MAYIM ontstaat daar waar de vijand wordt vernietigd.  



  

Alleen door de Filistijnen, door het jachtsloon, komen wij tot de ark. De ark is onze jachts-

trofee. Van Gath, bloeddronkenschap, moeten wij komen tot Goliath, Gowlah, GLY, jachts-

openbaring. 

  

De Filistijnen waren later de Palestijnen, wat overvloeide in de Islam. Zij spreken Arabisch. 

Islam betekent overgave, surrender en onderwerping aan de wil van het Allerhoogste. 

  

In het boek, Al-Baqarah, het Rund, in de Koran staat : 

  

92.En Mozes kwam voorzeker tot u met duidelijke tekenen, maar gij hebt in zijn 

afwezigheid het (gouden) kalf genomen (om het te aanbidden) en gij waart 

onrechtvaardig. 

93.En toen Wij een verbond met U sloten en de berg (Sinaï) hoog boven u verhieven, 

zeggende: "Houdt stevig vast, hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert," zeiden zij: 

"Wij horen, maar wij gehoorzamen niet"; hun hart was vervuld van het kalf, wegens 

hun ongeloof. Zeg: "Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt, zo gij al enig geloof bezit". 

  

Ongeloof is gebrek aan heilige slavernij in het Grieks. De valse kalfs-geest staat voor genade, 

als tegengesteld aan loon. Dit gouden kalf kreeg zijn hoogtepunt in de Jezus cultus. 

De blijde mare is het evangelie, wat in het Grieks de jacht is, en het jachtsfeest, wat dus 

weggelegd is voor hen die in de heilige slavernij zijn.  

KANAAN betekent de doorstekingen, de piercings, door de straalvinnen van de steekvissen. 

  

APHAR, de paradijselijke grond, zal worden tot KEN, wat in diepte KANAN is, Kanaan. 

KEN, KANAN, betekent vastbinden, piercers, piercings. De Israelieten moesten door de 

APHAR komen tot KANAAN, de piercings. KANAAN bezat de piercings, en daarom 

moesten de Israelieten KANAAN veroveren. KANAAN is het beloofde land. Dit duidt op de 

jacht op de steekvissen. 

  

KANAAN betekent ondergronds, laag, onder, en bevindt zich diep in de APHAR. ARREN 

opende deze poort, als een beeld van de lamsjacht, die de vissenjacht in de wortels heeft. 

KANAAN is ondergrondse stammen. Zo wordt er teruggegaan in de tijd. 

  



De Levieten moesten afrekenen met boze geesten, de baqra in het Aramees, runderen, 

zwijnen, vee. Zij moesten afrekenen met het gouden kalf. 

  

KANAAN is ook verbonden aan KANA, waar water in wijn, als een beeld van bloed, werd 

veranderd. 

  

CHAM zag het paradijselijke teken, de erectie van zijn vader, Noach, maar in de grondtekst 

heeft het veel meer betekenissen : 

  

·        uitgieten, uitstorten, vloeien (van zaad of bloed) 

·        het uitplukken van prooi 

  

Dit is wat naaktheid in de wortels betekent. Het is dus een werkwoord, een jacht en de slacht. 

Dit heeft dus ook te maken met het uitplukken van de vinpinnen, de uitwendige graten, van de 

steekvis. 

  

Dit duidt er dus op dat CHAM de zaadlozing van Noach zag, en ook zag hij hoe Noach, als 

vervulling van de opdracht die de Moeder Amazone hem gaf, om onderscheid te maken 

tussen de beesten, om zo de valse beesten te slachten, de vinpinnen van de steekvis plukte en 

de steekvis slachtte. 

  

Dit was dus het paradijselijke teken. Toen de ark door de Filistijnen was buitgemaakt, werd de 

ark eerst tot Ashdowd gebracht, toen tot Gath, en toen tot EKRON, wat 'plukken en slachten' 

betekent. 

  

Het teken van Noach wil ons hard maken voor de jacht.  

  

Een 'praeter' is iemand die niet bekend is met het Arabisch en de diepere Arabische 

betekenissen, die dus niet bekend is met de paradoxe waarde van de Filistijnen, en daardoor 

zwak is, kwetsbaar en makkelijk beinvloedbaar. Praeters zijn in de gnosis 'boeren die niet 

hebben leren jagen.' In het latijns betekent 'praeter' – behalve – er overheen – los van. 

  



Het verharde hart is gedemoniseerd door het christendom, maar in de gnosis is dit een 

belangrijk pad. Het christendom wil de harten zacht houden, zodat ze makkelijk te 

manipuleren zijn. Genade leidt tot zachtheid. Loon leidt tot hardheid. Het teken na de 

zondvloed is de QASAT in het Arabisch, de hardheid. Cham zag dit teken in Noach. Cham 

was de vader van KANAAN, dus hij is belangrijk. Dit ging in de grondtekst om het plukken 

van de prooi en om een zaadlozing. In de grondtekst zag Cham niet alleen de naaktheid van 

Noach, maar ook van de Moeder Amazone zelf. In de Aramese grondtekst zijn dit ook beesten 

die hij zag, die een prooi verslonden. Ook zag hij het zaad van de beesten. Dit gaat dus in de 

grondtekst erg diep. 

  

Wij moeten dus in de paradijselijke afgrond komen tot de hardheid. Dit gaat door het 

buitmaken en plukken van de prooi, ook van de vijandelijke steekvis. Wij moeten de valse 

zachtheid overwinnen. 

  

MOHAMMED is MOW-CHAM-ED, oftewel de CHAM in de MOWED, de heilige tijdschijf. 

Dit is de weg tot de moeder, de ALAHA in het Aramees, de Moeder Amazone, LH, LHH, wat 

zich uit in Leah en in Elia. Elia betekent in de grondtekst 'God is hard en sterk,' als zijnde 'Zij 

die offert,' 'Zij die bloed vergiet', en oorlogsverf en jachtsverf. ALAHA is dus de harde. Zij is 

het teken. 

  

CHAM of HAM, de vader van Kanaan, betekent dronkenschap in de grondtekst. 

MOSLIM komt van MUSLIMINA in het Arabisch wat de onderworpene betekent, de 

submissive, degene die tot overgave is gekomen. 

  

MUS is de MSY-wortel, oftewel de zuigeling, het kind, dat wat leidt tot de Moeder voeten. 

LIM, LM is eeuwig in het Aramees. De MSY-LIM zijn de eeuwige kinderen, de bron van het 

eeuwige kindschap. Het is onmogelijk om zonder dit tot de Moeder Amazone te komen. Zij 

die de Islam verwerpen zonder tot de gnostische diepte ervan te komen, dus het kind met het 

badwater weggooien, kunnen niet tot de Moeder Amazone komen, en maken hen dus een 

onvruchtbare vadergod in wat voor vorm dan ook. Wij moeten MSY-LIM worden, eeuwig 

kind, om verder te kunnen komen. Wij moeten tot de MOW-CHAM-ED komen om het teken 

van hardheid geopenbaard te zien. Dit is een goddelijk teken. Dit teken is de sleutel tot de 

Moeder Amazone, Alaha, in het Aramees. 

  

2 : 257. Allah is de Wachter van hen die geloven; Hij brengt hen in de duisternis tot de NURI. 

  



NURI, licht, komt van de Aramese NURA, vuur, de URIM, een steen. Duisternis is zulumati 

in het Arabisch, van MATI, verbonden aan de wet, de vrouwelijke vruchtbaarheid, als de 

dubbele moeder amazone. In de duisternis moeten we op zoek gaan naar de heilige stenen, 

naar de urim en de thummim, dus op zoek naar de hardheid. Het belangrijkste is altijd om tot 

de diepere duisternis te komen, maar hierin moeten wij tot de hardheid komen. Wij mogen die 

hardheid niet zelf opwekken. Het is een worsteling, want er is ook valse hardheid. 

  

Een beeld van valse hardheid in de bijbel is Simson, Shimshown, wat als de zon betekent. Dit 

komt van shemesh, zonne-aanbidding. Dit was ook een god in het oude Kanaan en in 

Babylon, die aanbeden werd als een gouden rund, als het gouden kalf, ook genaamd Shamash. 

Het was de zonnegod en de god van recht, waar Shimshown op was gebaseerd. De kracht van 

Simson was eigenlijk de kracht van Shamash. 

  

Simson kwam in Gaza onder de macht van een Filistijnse vrouw genaamd Delilah. Zoals we 

zagen zijn de Filistijnen de sleutel tot de ark. Delilah moest tot de kern van Simson's kracht 

komen. Als je de Westerse vertalingen hierover leest, dan denk je : 'Wat is die Simson toch 

dom. Hoe kan hij nu zomaar zijn geheim prijsgeven ?' Maar de grondtekst legt dit heel 

duidelijk uit. In de grondtekst wordt Simson gechanteerd. Hij is in de ban van Delilah, en zij 

houdt hem bij haar weg, ontzegt hem de sexuele gemeenschap. Zij heeft hem ingenomen als 

een belegering en hij kan geen kant meer op. Zij maakt hem zwak en moe, totdat hij het 

verlangen naar haar niet meer kan inhouden, en verkoopt zijn geheim voor sexuele 

gemeenschap met haar. Delilah betekent ook : zwak maken, uithongeren, dun maken en 

ongelijkheid, en aantrekken tegelijkertijd, als verleiden, in de macht hebben (DALAL – 

DALAH). In het Arawaks is Delilah DALHIDAN, jagen, opjagen, stalken. 

  

Delilah levert dan Simson, het gouden kalf, over aan de Filistijnen. Dit is allemaal 

beeldspraak. In het Aramees DLH is problemen maken, terreur en verwarring. DWLL, 

Dullala is de scheiding. 

  

In het Arabisch, in de Koran, 2:165, staat dat zij die geloven, gehoorzamen (Grieks) zijn 

sterker voor Allah. Sterker voor Allah = ashad-DU LILLAHI (Delilah). 

  

Ushdud is hardmaken in het Arabisch. Fashuddu is 'dan sterk vastbinden'. Dit is verbonden 

aan (ashad) DU-LILLAHI, oftewel Delilah. Delilah was sterker en harder dan Simson, de 

valse hardheid. Ushdud is ook verbonden aan Ashdod, een van de drie Filistijnse steden waar 

de ark was, met dezelfde betekenis. 

  

Genesis 9 



  

20 En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. 21 Toen hij van de wijn gedronken 

had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. 22 Toen zag, RA'AH, Cham, de vader 

van Kanaän, zijns vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten.  

  

In het Hebreeuws is RA'AH zien, visioenen hebben, en 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. Ra 

maakte de reizen door de uren van de nacht om zo tot wedergeboorte te komen als de Kepri, 

het beeld van het nomadische leven. 

  

Het tiende tot het twaalfde uur van de Amduat gaan over het herstel van het oog, als beeld van 

het bewustzijn. In het Filistijnse verhaal gaat dit juist door de doorsteking van het oog van de 

vijand, van Simson, het gouden kalf. Er is geen herstel van het oog en het bewustzijn zonder 

het oordeel over de vijand, zonder de apocalypse. De Amduat is de Egyptische apocalypse, de 

wortels van de christelijke apocalypse. Hierin hebben we dus ook te maken met de Filistijnse 

apocalypse. 

  

Toen de ark door de Filistijnen was buitgemaakt, werd de ark tot drie Filistijnse steden 

gebracht. Eerst tot Ashdowd, toen tot Gath, en toen tot EKROWN, wat 'het nomadisch leven' 

betekent, en uittrekken aan de wortels. Dit woord komt van AQAR wat plukken en slachten 

betekent, verbonden aan AKER, de Egyptische dubbele poortwachter van de onderwereld, de 

dubbele Moeder Amazone, wat ook staat voor HAGAR, de moeder van Ismael. De Aker, 

oftewel HAGAR, is dus Ekrown in de Filistijnse apocalypse, de derde plaats waar de 

buitgemaakte ark naartoe werd gebracht, als een beeld van de prooi die daar geplukt en 

geslacht zou worden.  

  

  

Wij moeten dus jacht maken op de ark, zoals de Filistijnen dat deden. Filistijnen zijn 

'nomaden' in de worteltekst, als rondtrekkende jagers. De Filistijnen zijn een belangrijke 

sleutel tot de ark, als ark-jagers, want zij laten zien dat de gnosis teruggeroofd moet worden. 

KRA is jachtsloon, als jachtstrofeeen. Wij krijgen ons loon door de jacht, door valse geesten 

te verslaan. Openbaring vindt plaats in en door de jacht. 

 

De buitgemaakte ark werd gebracht tot Ashdowd, een Filistijnse stad. Dit betekent sterkte en 

hardheid, onderdrukking, geweld en slacht, oftewel bloedvergiet. Dit is ook waar THOTH, het 

Arawakse TATAN, voor staat. De jacht en het jachtsloon, oftewel de jachtstrofeeen, brengen 

sterkte, hardheid en bloed. Daarna werd de ark tot GATH gebracht, een andere Filistijnse 

stad, wat wijnpers betekent, als een beeld van bloeddronkenschap, ook als beeld van de slacht. 



  

Alleen door de Filistijnen, door het jachtsloon, komen wij tot de ark. De ark is onze jachts-

trofee. Van Gath, bloeddronkenschap, moeten wij komen tot Goliath, Gowlah, GLY, jachts-

openbaring. 

 

De Filistijnen waren later de Palestijnen, wat overvloeide in de Islam. Zij spreken Arabisch. 

Islam betekent overgave, surrender en onderwerping aan de wil van het Allerhoogste.  

  

Simson kwam in Gaza onder de macht van een Filistijnse vrouw genaamd Delilah. Zoals we 

zagen zijn de Filistijnen de sleutel tot de ark. Delilah moest tot de kern van Simson's kracht 

komen. In de grondtekst wordt Simson gechanteerd. Hij is in de ban van Delilah, en zij houdt 

hem bij haar weg, ontzegt hem de sexuele gemeenschap. Zij heeft hem ingenomen als een 

belegering en hij kan geen kant meer op. Zij maakt hem zwak en moe, totdat hij het verlangen 

naar haar niet meer kan inhouden, en verkoopt zijn geheim voor sexuele gemeenschap met 

haar. Delilah betekent ook : zwak maken, uithongeren, dun maken en ongelijkheid, en 

aantrekken tegelijkertijd, als verleiden, in de macht hebben (DALAL – DALAH). In het 

Arawaks is Delilah DALHIDAN, jagen, opjagen, stalken. 

 

Delilah levert dan Simson, het gouden kalf, over aan de Filistijnen. Dit is allemaal 

beeldspraak. In het Aramees DLH is problemen maken, terreur en verwarring. DWLL, 

Dullala is de scheiding. 

 

In het Arabisch, in de Koran, 2:165, staat dat zij die geloven, gehoorzamen (Grieks) zijn 

sterker voor Allah. Sterker voor Allah = ashad-DU LILLAHI (Delilah). 

 

Ushdud is hardmaken in het Arabisch. Fashuddu is 'dan sterk vastbinden'. Dit is verbonden 

aan (ashad) DU-LILLAHI, oftewel Delilah. Delilah was sterker en harder dan Simson, de 

valse hardheid. Ushdud is ook verbonden aan Ashdod, een van de drie Filistijnse steden waar 

de ark was, met dezelfde betekenis. 

  

DU, DE is een afkorting voor Delilah. Koran 112:2 – SAMADU = eeuwig, absoluut. SAMA 

is gehoorzamen (SHAMA, Hebreeuws). DU staat voor Delilah. Het gehoorzamen van 

Delilah. Allah komt van Del-ilah (allahu). Het Aramese woord DUKKA voor slachtplaats is 

in wezen DU-KKA, slachtplaats van Delilah. Koran betekent verzameling, als een 

verzameling van een jager, van Delilah, de trickster. Zij heeft de Koran gemaakt als een 

valstrik met vele lagen om met het gouden kalf, Simson, het christendom, af te rekenen. De 

Koran is jachtstaktiek. 

  

De KORAN is in de Surinaamse talen : KORI-ANU, oftewel bloedsloon. 

  

Del-allah, Delilah, schiep in de Koran de mens uit bloed, en dit was het bloed van vee : 



  

40 : 67 

  

Hij is het Die u uit stof schiep, dan uit een levenskiem en uit een bloed-klonter. 

  

20 : 54-55 

  

Eet en laat jullie vee grazen. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor mensen met verstand. 

Daaruit schiepen Wij jullie, en daartoe zullen Wij jullie doen wederkeren, en jullie daaruit een 

tweede keer opwekken. 

  

En de originele Aramese Torah, waarop de Koran is gebaseerd, is dit niet letterlijk vee, maar 

een symbool van valse geesten die buitgemaakt moeten worden, moeten worden overwonnen, 

om zo bruikbaar te worden. De Koran zegt vervolgens : 

  

16 : 5-10 

  

En het vee heeft Hij geschapen, waarvan gij warmte en nut hebt terwijl gij er ook van als 

voedsel gebruikt. En er is schoonheid in voor u wanneer gij het 's avonds naar huis drijft en 

wanneer gij het 's morgens laat weiden. En zij dragen uw lasten naar een land, dat gij niet 

zonder grote moeilijkheid (voor uzelf) zoudt kunnen bereiken. Voorzeker, uw Heer is 

Liefderijk, vol van beloning (Grieks). En paarden en muildieren en ezels (heeft Hij) 

geschapen opdat gij er op moogt rijden en tot sieraad (voor u). En Hij zal ook wat gij nog niet 

kent, scheppen. En bij Allah berust het, de rechte weg (te tonen) en er zijn wegen die 

afwijken. En als Hij wilde, zou Hij u allen hebben geleid. Hij is het, Die water voor u uit de 

wolken zendt, gij hebt er drank van en het doet bomen groeien, waarmede gij uw vee voedert.  

  

40 : 79-85 

  

Het is Allah, Die u vee heeft gegeven, opdat gij op sommige dieren moogt rijden en andere als 

voedsel gebruiken. En gij hebt andere voordelen van hen - zodat gij door hen elke behoefte 

die in uw innerlijk is, tevreden moogt stellen. En door hen (te land) en op schepen (ter zee) 

wordt gij gedragen. En Hij toont u Zijn tekenen; welke van de tekenen van Allah wilt gij dan 



ontkennen? Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was van degenen die 

voor hen waren? Zij waren groter in aantal dan dezen en machtiger in kracht, en in de sporen 

die zij op aarde achterlieten. Maar alles wat zij verwierven baatte hen niet. En toen hun 

boodschappers met duidelijke tekenen tot hen kwamen, namen zij genoegen met de kennis die 

zij bezaten. en de straf waarover zij spotten, verstrikte hen. En toen zij Onze straf zagen 

zeiden zij: "Wij geloven in Allah als de Enige en wij verwerpen alles wat wij vroeger met 

Hem plachten te vereenzelvigen." Maar nadat zij Onze straf hadden gezien kon hun geloof 

hun niet meer baten. Dit is Allah's wet die haar loop neemt ten opzichte van Zijn dienaren en 

zo gingen de ongelovigen verloren.  

  

In het eeuwig evangelie is Del-ilah (allah) het evenbeeld van Eva. Ook is zij in eenheid met 

Bath-seba, wat slagers-dochter betekent. In het Eeuwig Evangelie zijn zij de diepere 

realiteiten van het paradijs. De Koran laat het vee zien als een symbool van de vijand, en zij 

zijn tekenen voor hen met verstand. Hieruit werden de verstandigen geschapen. Dit is dus 

allemaal niet letterlijk, maar beeldspraak. 

  

Als nomaden, zij die heelhuids door de Filistijnse Apocalypse zijn gekomen, moeten wij ook 

reizen door de tijd, waardoor we de vijandelijke steekvissen moeten overwinnen, om door de 

tijdportalen te komen, ook om zo tot onze jongere zelven terug te komen. Er is geen 

verjonging mogelijk zonder tijdreizen, zonder de jacht op de steekvissen. Zij die ingewijd zijn 

in het Filistijnse nomadische leven gebruiken de buitgemaakte vinpinnen van de steekvissen 

als wapens en jachtgerei, en ook als piercings. Hierdoor worden de ogen van de vijand 

doorboort, en kan het oog van hen die de Filistijnse Apocalypse aanhangen tot herstel komen 

in het tiende tot twaalfde uur van de Amduat. Zij zullen dus ingewijd worden in de hogere 

visioenen van de gnosis.  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 9. Het Evangelie van Ismael 

  

Hoe komen wij tot de naakte, oorlogsvoerende stam in het paradijs, waar de slang een beeld 

van is, oftewel de stam van Ismael ? Zij leven door openbaring, waar de naaktheid voor staat. 

De naaktheid is verbonden aan ballingschap, zowel in ballingschap gaan als brengen, en dit 

alles tot de gnosis. Het antwoord ligt in de verborgen gehouden WORTELTEKST van de 

Bijbel. Zoveel lagen worden er verborgen gehouden. De dieptes van de worteltekst van de 



originele talen van de Bijbel worden zoveel mogelijk door de kerk voor de normale lezer 

verborgen gehouden, zodat je wordt bedonderd waar je bijstaat. 

  

Marcus 16 

  

18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen 

schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

  

Wat staat er in de worteltekst ? Dit vers verschuilt een enorme diepte. Slang is zowel in de 

lagen van de worteltekst van het Hebreeuws als het Grieks een heel verhaal wat je niet zomaar 

kan verbergen door simpelweg 'slang' neer te zetten. Dat is groot bedrog, en culturele en 

linguistieke nonsense in de grondtekst die vele mensen op het verkeerde been heeft gezet. Wat 

staat er dan werkelijk ? 

  

In het Grieks staat er in de worteltekst : 'Zij zullen komen tot de naaktheid die kennis en 

openbaring is (slang : ophis – optanomai – horao) DOOR de vissenjacht (opnemen, optrekken 

van een vis : AIRO). De vissenjacht is een naaktmakende kracht waardoor dingen 

geopenbaart worden, er lossnijding is van de zonden, de valse bedekkingen (zoals valse 

genade en mannelijke suprematie, de gehele Jezus-Horus cultus). Wij worden steeds naakter 

door de jacht op vijandelijke vissen en steekvissen, om zo deel te hebben aan de stam van 

Ismael, de naakte, oorlogsvoerende stam in de dieptes van het paradijs. 

  

Matteus 9 

  

6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te 

vergeven – toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 

  

Wat staat er werkelijk ? Weer zien we hier voor 'opnemen' in de grondtekst : vissenjacht, 

AIRO, en bed is in de worteltekst van het Grieks : het ingaan in de duisternis. Er staat dus : 

Sta op, en ga op vissenjacht (in de hemelse gewesten) om tot de duisternis in te gaan (bed : 

kline – klino – het afnemen van de dag). 

  

En dan staat er : en heb deel aan de jacht en het jachtsfeest (hypago – ago), om tot uw tent te 

komen. DOOR (hypago – hypo) de jacht en het jachtsfeest. 



  

Matteus 11 

  

29neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij 

zult rust vinden voor uw zielen. 

  

Neemt het juk van de vissenjacht op u en leert van Mij, (..) en gij zult herschepping vinden 

voor uw zielen, en lossnijding van zonden, wat de diepere betekenis is van rust in de 

grondtekst en worteltekst van het Grieks. In de diepte van de worteltekst is de rust een orde 

die ervoor zorgt dat een persoon iets niet meer kan, als een heilige gebondenheid. Dit is wat 

het juk van de vissenjacht tot doel heeft. Het is het binnengaan in de heilige gebondenheid en 

heilige slavernij, tot een eeuwige slavernij, wat de ware rust is in het Grieks. De ziel is in de 

worteltekst : 'dat wat ons telkens koud doet worden, dat wat ons telkens bevriest.' Door de 

vissenjacht zal dit dus onder controle komen, door de eeuwige slavernij, die binnenkomt in 

onze koudheid. Hierdoor vindt herschepping plaats, de transformatie van ijs. Dit heeft te 

maken met de met lamsvacht bedekte leeuwensteen, oftewel de lamsjacht, het buitenaardse 

contact. Ook in de Griekse worteltekst zijn de lamsjacht en de vissenjacht nauw aan elkaar 

verbonden. De lamsjacht komt in het Grieks voort vanuit de vissenjacht. 

  

30want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

  

Het gaat hier om een slavenjuk in het Grieks, wat in de worteltekst ook deelhebben betekent, 

in dit geval aan de stam van Ismael. 

  

Zacht, gemakkelijk is CHRESTOS, wat komt van CHASMA, de moederschoot, de 

paradijselijke afgrond. Last is in het Grieks de lasten en plichten opgelegd door een schip, en 

ook de onderdrukkingen van rites, van rituelen. Licht is in de Griekse worteltekst de 

verjonging. Ook is het in het Grieks het voortgedreven worden door demonen die het in bezit 

hebben genomen. Dit hoeft niet persé negatief te zijn, omdat in het Grieks 'demoon' 

intelligentie en kennis (verpersoonlijkte gnosis) betekent. De kako-demonen waren slechte 

demonen, en de kalo-demonen waren goede demonen. Ook gaat het hier om al dan niet 

demonische winden die het schip leiden, en om roeiers, roeislaven, galleislaven. 

  

Lukas 6 

  



29 Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. 

  

Ook dit vers gaat diep in de worteltekst. Weer gaat het over AIRO, vissenjacht, en ditmaal 

ook het versieren met vissengraten, als sieraden. De persoon die dit doet, als een beeld van 

Ismael, moet je ook de lendendoek laten afnemen, om je naakt te maken. Dit is namelijk de 

initiator tot de naakte stam. 

  

Matteus 16 

  

24Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene 

zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.  

  

In de wortels van Christus vinden we heel sterk de Wet terug. Jezus Christus is de IYSH van 

de WET, oftwel Iysh Ma Al, de slaaf van de wet van AL, Delilah, de heilige tegenstander en 

innemer. Iysh Ma Al is Ismael, een beeld van de naakte stam. Ook in dit vers gaat het om 

AIRO, vissenjacht, waarin Jezus Christus, oftewel Iysh Ma Al, Ismael, zijn slaven opdraagt 

om aan de vissenjacht deel te hebben en de stauros op te nemen daarvoor. Stauros is in het 

Grieks puntige stok, als een speer. In dit geval een speer gebruikt voor de vissenjacht. Ook 

kan het de stokken van het visnet betekenen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 10. De Demonologie van de Gnosis 



  

Zwijndemonen bewaken de poorten tot communicatie met allerlei levensvormen, zoals dieren 

en planten. Hiertoe is de zwijnenjacht van belang in de demonologie. Al met al wordt er 

veelal gebruik gemaakt van cryptografie zodat het geheimschrift is wat niet zomaar door Jan 

en Alleman ontcijfert kan worden. We hebben dus hier te maken met de oorlogstaal van de 

Amazones. Er zijn hierin allerlei ingewikkelde wetten van communicatie. Het niet kennen van 

deze wetten leidt tot groot misverstand, zoals in het christendom. Dit misverstand is er ter 

bescherming van de gnosis. 

  

De cryptografie van de bijbel en de koran is interessant, naast de cryptografie van allerlei 

andere culturele, religieuze geschriften. 

  

De kerk leert over het algemeen die jacht niet. Exorcisme is op een laag pitje. En als er dan 

over de strijd in de hemelse gewesten wordt gesproken, dan gaat het vaak alleen over de 

oorlogsvoering en niet de jacht. De kerk kan geen demonen onderscheiden in veel gevallen. 

Dat hebben ze niet geleerd. En zo vallen ze veelal elkaar aan. Er zijn geen diepe registers van 

demonologie veelal. In de demonologie van de Amazones hebben we te maken met vele 

balanzen. Het juk dragen, zygos, betekent het hebben van de balanzen. Zo niet, dan gaat er 

van alles mis. 

  

  

Zo moet er een balans zijn tussen oorlog en jacht, en tussen jacht en slacht. Ook moeten de 

verschillende jachten met elkaar in balans zijn. Zo moet er een balans zijn tussen de 

vissenjacht en de lamsjacht, tussen de varkensjacht en de buffeljacht, tussen de bokkenjacht 

en de zwijnenjacht, tussen de kippenjacht en de buffeljacht, enzovoorts. Zo moeten er 

balanzen komen tussen alle Levitische handelingen. 

  

In het Hebreeuws is Juda in de worteltekst het boogschietende geslachtsdeel, de Yadah Yad, 

als een beeld van de vliegende slang, die staat voor de naakte oorlogvoerende stam, het 

oorspronkelijke paradijselijke lichaam. In het Grieks is dit Judas. Dit betekent : hij zal 

geprezen worden. In het gnostische Evangelie van Judas is Judas een heilige met een 

belangrijke taak. Jezus kwam in aanraking met dit boogschietende geslachtsdeel, met de 

vliegende slang, en werd erdoor geinitieerd in de onderwereld en de wildernis. Jezus werd 

hierdoor gepiercet. Dit is de ware opstanding, wanneer men het geheimenis van Judas gaat 

zien. Judas is de uittocht uit de glazen stad, dieper de wildernis in, als de ware opstanding. Dit 

leidt dan tot de ware hemelvaart, of hellevaart, de belegering door de Amazones, voor 

wedergeboorte, wat in de apocalypse tot uitdrukking komt in de vrouw, het grote Babylon. 

  



De grote rode draak staat in het Aramees voor de Urim, de toetssteen. Deze draak brengt de 

beesten voort, en zo ook de vrouw, het grote Babylon. Bij de bouw van Babylon in het OT in  

het originele Aramees komt het vuur van de Urim als een oorlog, om zo Babylon te bouwen. 

Het vuur van de Urim is de krachten van de moederschoot. Het is een oorlog van 

boogschutters. Zo rijst Babylon op als de manifestatie van de Thummim, de steen van heilige 

slavernij. Dit alles om 'naam' te maken, wat in het Hebreeuws een merkteken en een piercing 

is, SHEM, van SUWM, kinderen krijgen. SHEM, SHAM, oftewel SHAMA is gehoorzamen, 

oftewel heilige slavernij. Zowel een toren als een stad zouden ze bouwen in de westerlijke 

vertalingen. In het Hebreeuws is de stad 'woede en vrees', als een terreur. Ook is het een kamp 

of een nederzetting – IYR, vijandelijke en aggressief. In de oorpsronkelijke Hebreeuwse 

diepte gaat het dus over de woeste wildernis wanneer we het over Babylon hebben. De toren 

van Babylon was een toren naar de hemel. In het Aramees is de hemel ook een rivieren-

oerwoud, RUMA. Babylon betekent chaos, wat nodig is om af te rekenen met de valse 

christelijke orde. Zoals Judah de Urim uitbeeld, zo beeldt Benjamin de Thummim uit. 

Benjamin is in de worteltekst BANAH, wat matriarchie betekent. Ook dit is een beeld van 

Babylon. 

  

In Egyptische context gaat dit over de watergodin, Tefnut, een grote moedergod binnen de 

Egyptologie, als de moeder van Geb en Nut. Zij is degene die aan vele wateren zit, en zo werd 

gedemoniseerd door het christendom. Haar naam betekent spugen, TFN, als de vuurspuger of 

gifspuger. 

  

In die zin is Judas de initiator voor de Ismael stam. Hierin wordt het nieuwe Israel geboren, de 

slavernij tot de tijdschijf van Delilah, IYSH-RA-AL. Deze tijdschijf ontstaat door de 

balanzen. In de balanzen van de Amazones moeten wij worden onderwezen. Daar waar een 

balans ontbreekt komen demonen binnen. 

  

De geboorte vindt plaats in de belegering door de Amazones. Dit is dus in de diepte het vijfde 

uur van de Amduat, de nachtreis door de onderwereld, waarin er gekomen wordt tot de 

vliegende slang als het naakte paradijselijke, oorlogsvoerende lichaam, die verborgen wordt 

gehouden in de grot van Sokar. Sokar betekent : het schoonmaken van de mond, wat ook de 

schoonmakende mond zelf is, als de slachtende mond, de doorborende mond, ook vanwege de 

vurige adem. Deze adem is dus van de poel des vuurs, die onder de grot van Sokar ligt, en wat 

koel is voor de gezegenden en als vuur is voor de verdoemden. Dit is dus de Urim die een 

tweeledige functie heeft als toetssteen. 

Zo zien we in het elfde uur van de Amduat de godin van de tijd rijdende op een slang, zoals 

de vrouw van openbaring op het beest rijdt, als een beeld van de samengekomen Urim en 

Thummim. 

  



De zon en de maan komen samen in de Koran, als de Urim en de Thummim. De 

oorspronkelijke paradijselijke lichaamsdelen komen bij elkaar, als beeld van de opstanding. 

Het heilige vlees wat door de Aker bewaakt wordt is teruggeroofd. Vandaar dat Ismael hierin 

een sleutel is, als de zoon van Aker, Hagar. Alleen hierin is het herstel van Israel, het herstel 

van de heilige slavernij door de heilige tijdschijf van Delallah, Bilha. Dit gebeurt dus door een 

heilige wedergeboorte, door heilig zaad, de beeltenis van de stam Reuwben, die tot de tent 

van Bilha kwam. Ook Jakob verplaatste zijn bed naar de tent van Bilha na de dood van 

Rachel, wat lam betekent in het Hebreeuws, als een beeld van de overwinning over Jom. 

  

Hierin is er dus een belangrijke Ismael-Israel balans, om Jom buiten de deur te houden. Het 

christendom met zijn Israel-aanbidding en verachting van Ismael is totaal in de handen van 

Jom. Ook is er dus hierin een belangrijke Ismael-Reuwben balans. Voor Ismael is Reuwben 

een belangrijke sleutel tot de tent van Bilha, wat 'In Delallah' betekent in het Arabisch. De 

Reuwben stam, het heilige zaad, kan alleen puur blijven in de handen van Ismael. Er is geen 

Reuwben stam zonder Ismael, dus de christenen volgen in dit opzicht een demoon. 

  

De vrouw, Babylon, BALAL, rijdt op een scharlaken beest. Ook is het een ezel in het 

Aramees, een lastdier. In het Hebreeuws komt het ook van rood maken, van de tucht. Een ezel 

heeft ook te maken met het fermentatie-proces, wijn en dronkenschap. Hierom reed Dionysus 

(Romeins : Bacchus), als god van de wijn en dronkenschap, als IES, op een ezel, wat later 

door Jezus werd nagebootst. 

 

Ook is dit een beeld van Ismael die 'wilde ezel' werd genoemd, als een beeld van 

vruchtbaarheid in de worteltekst, of als 'rijder van de wilde ezel'. Dionysus en Jezus wijzen 

dus terug op Ishmael, waarvan de Koran een gids is, als het Boek en de Wet van Ismael. 

  

Bilha is de weg tot Delilah, de bezitster, de stevige burcht. Bilhah betekent ook : de 

vernietiger van het verstand, door vrees, oftewel de inname van het verstand. DEL-LILA is 

“de hel” van de lelies. Lelies zijn het beeld van de vagina en van overwinnings-gejoel. Goud 

is een Grieks beeld van de vagina, en in het Hebreeuws een weegschaal, beeld van de 

uithongering. Dit is verbonden aan het gouden, rode paard, het tweede zegel, oftewel het 

zegel van SLM, Salomo, de Islam. Dit is uiteindelijk om de eredienst tot de moeder te 

herstellen. 

  

Dit paard is de brug tussen Ismael en de Moeder Amazone. In die zin moeten we naast de 

balanzen ook de hierarchieen van de Amazones kennen. 

  

SLM, Salomo, vrede – EIRENE in het Grieks, is de gezegende staat van de heilige na de 

dood, oftewel necromantie, doden-orakel, DARASH. Dit is wat de iSLM is : een doden-



orakel, genoemd in Galaten als een vrucht (vlees, vis) van de gnosis. Dit is dus de 

wolvensteen met de buffelhoorns. 

  

Er waren dromen over de mond-bacterien die de verschrikkelijkste bacterien op aarde zijn en 

vele slachtoffers maken. De droom ging over stekelige rode bacterien die mensen beten. Zoals 

met alle soorten bacterien zijn hedendaagse schoonmaakmiddelen en verzorgingsmiddelen 

niet in staat om alle bacterien te verwijderen. Maar een heel klein percentage wordt in feite 

aangepakt, en vaak zijn schoonmaakmiddelen en verzorgingsmiddelen ook vol met troep die 

een probleem op zich vormen, en vaak ook juist de slechte bacterien versterken. Wel kunnen 

zulke middelen vaak de schijn opwekken dat iets goed schoon is geworden. De vlekken zijn 

verdwenen, en het ziet er niet meer vuil uit, maar ondertussen vieren de slechte bacterien 

feest, soms nog wel meer dan vóór de schoonmaak. Soms is vuil nog wel een grotere 

bescherming tegen schadelijke bacterien dan hedendaagse schoonmaakmiddelen. Het beste is 

om terug te keren tot de natuur en tot de probiotica, maar ook de probiotica staat nog in de 

kinderschoenen. Dit is een belangrijke en urgente boodschap. Wij moeten antistoffen 

aanmaken tegen de nieuwe invasies van bacterien, en die komen heus niet alleen maar op 

biologisch, materieel en chemisch niveau. Neen. Er zijn ook electro-bacterien, bacterien in de 

electrische velden van het energie lichaam, dus stralings-bacterien, waar de mensheid in 

diepte geen flauw benul van heeft. De gnosis wil deze dingen openbaren en leiding geven. 

  

In de droom waren er dus rode bacterien met stekels, als opgepofte kevers. Zij kwamen uit de 

mond, vanuit het speeksel, en zaten op het beddengoed, en veroorzaakten grote schade. Maar 

de grootste schade konden ze doen in de monden zelf, waar ze vandaan kwamen. Mensen 

slikken ze door, en dan begint de ellende. Ze tasten de hersenen aan, brengen het zenuwstelsel 

in de war, en zijn vooral erg gluiperig, want ze kunnen mensen besturen en het laten lijken 

alsof er niets aan de hand is. Het christendom is opgebouwd door deze gevaarlijke 

mondbacterien, en ook andere religies. Zij heersen op de planeet aarde. 

  

Door het speeksel wat in de mond van de mens blijft, en wat contact blijft houden met het 

lichaam, worden deze bacterien nog enigszins onderdrukt, maar het probleem is dat deze rode 

gluiperds zich op de tandenborstel verspreiden, en dan gaan kweken. Buiten het lichaam 

kunnen ze veel sneller vermenigvuldigen, en als ze dan weer via de tandenborstel in de mond 

komen, dan zijn ze extra sterk, en kunnen de hersenen van de mens koeioneren en overnemen. 

De mond raakt zo besmet, het zenuwstelsel, en zo het hele lichaam. Dit kan zowel zichtbare 

problemen geven als onzichtbare problemen, en vaak wordt het niet eens opgemerkt dat er iets 

aan de hand is. 

  

Ook verspreiden deze gluiperds zich via het servies. Omdat de mond steeds weer in contact 

komt met deze versterkte vormen, en deze vormen zich steeds meer verfijnen en steeds 

gewiekster worden is het voor het lichaam moeilijk om hier telkens antistoffen tegen te 

maken. Toch is er die strijd gaande. 



  

Hierom moeten wij de adem en het speeksel van de Urim ontwikkelen, als een antistof tegen 

dit grote gevaar. OSMON is de naam van deze bacterie-soort in de mond waartegen wij 

antistoffen moeten aanmaken. Wij moeten tot de grot van Sokar komen, wat stond voor de 

schoonmaak van de mond. Dit is de speer in de mond in het boek Openbaring. 

  

Mondspullen moeten dus vaak vervangen worden, anders bouwen deze bacterien zichzelf 

gruwelijk op. Tandenborstels zijn vaak haarden van zulke bacterien. Soms kan het lichaam 

even een extra boost ontvangen en tot een zeker herstel komen door tijdelijk wegwerp-

artikelen te gebruiken, die maar één keer de mond in hoeven, maar dat neemt niet weg dat we 

door de gnosis antistoffen moeten aanmaken, en zo de vurige adem en het vurige speeksel te 

ontwikkelen, wat overigens gewoon koel, warm en tropisch is voor hen van de gnosis. Het is 

de dualistische eigenschap van de poel des vuurs. 

  

Deze boodschap kon niet eerder komen, omdat hysterische wachters van de OSMON-mond-

bacterien het tegenhielden. 

  

De Osmons hebben het hele educatie systeem op aarde opgezet, de scholen die als 

gevangenissen dienen, als fokplaatsen. Ook hebben zij het hele medische systeem opgezet, en 

de superman-aanbidding, als de mannelijke suprematie uit angst voor de Moeder Amazone 

van de gnosis. Deze slu worden vandaag verscheurd. Deze mond-bacterien namen het hele 

universum over, en hielden zich schuil achter de Orions. Dit deden ze in vijf fases, door vijf 

koningen. 

  

Koning 1. Leuster – superman aanbidding 

Koning 2. Treuren – school 

Koning 3. Mazen – psychiatrie industrie 

Koning 4. Mosmon – tandarts industrie 

Koning 5. Marst – medisch empire 

  

Het zijn slavendrijvers die hier ook toe zijn toegerust met hi tech. Alles wordt door hen 

gemonitord en gecontrolleerd. 

  



Door hun uitwerpselen vormen zij mondenrekken om de monden heen, die als doel hebben de 

hersenen te besturen. Hierin zijn zij al heel ver. De demonologie van de gnosis is de enige 

weg eruit.  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 11. Het Orakel van Nahum 

  

De osmonen zijn gevaarlijke mondbacterien waar de mensheid nog niets vanaf weet, omdat 

het pas vandaag de dag door de gnosis geopenbaard wordt. Zij boren in de cellen van mensen, 

om zo energieen af te tappen. Zij versterken zich door mond-artikelen die in en uit de mond 

gaan. Juist buiten de mond kunnen deze bacterien zich extra sterk ontwikkelen, en dan gaan 

ze weer de mond in om hun verziekende, gluiperige werk te doen, het totaal in bedwang 

krijgen van het lichaam. Zo maken zij slaven. Zo hebben zij de valse religies opgericht. 

Hedendaagse schoonmaakmiddelen en verzorgingsmiddelen zijn hier niet tegen bestand. De 

mensheid is ingenomen. Dit is een gevaarlijke gevangenis-planeet, een planeet van 

diepgaande, gecalculeerde en uitgekookte slavernij. De osmonen, kever-achtige 

mondbacterien, zijn gewiekste demonen in dit spel. 

  

Juist omdat ze zich versterken door in en uit de mond te gaan, door bijvoorbeeld 

tandenborstels, servies en bitjes, kunnen ze dit als een soort van afstandbediener gebruiken 

voor het menselijk lichaam. Zo worden mensen de slaven van hun tandenborstel, hun bekers 

en hun bitjes, allemaal op afstand, als remote-controllers. Het is dus zaak antistoffen tegen 

deze bacterie op te bouwen. Deze bacterie is diep in het energie stelsel van de mens 

doorgedrongen, en verstopt zich daar. De mensheid heeft deze bacterie nog niet ontmaskert, 

maar toch behoort dit tot het plan van de evolutie van de aarde en de mensheid. De gnosis 

komt hierin ons tegemoet. De gnosis wil deze mondenrekken verbreken, en een grote uittocht 

organiseren, als een nieuwe, hogere exodus. De osmonen zijn stadse slavendrijvers. In de 

wildernis is het medicijn. Weer zal het dus om een uittocht gaan uit de stad, tot de wildernis. 

  

Hierin hebben wij de raadselen van het christendom, de islam en de egyptologie nodig. De 

osmonen bewaken het hormonale stelsel van de mens. We zijn in een grote energie oorlog. De 

osmonen regelen de emoties van de mens. Zij zijn de wachters van het verstand. Graag 

houden ze de mens dom, gedreven door allerlei onzin. Hierin hebben ze hun eigen trainings-



programma's. Ze willen de mens vetmesten met onzin, stadse kennis, oppervlakkige kennis, 

die de kennis van de wildernis buiten moet houden, als honden aan de ketting. 

  

Er is een plan van wederopbouw. De gnosis wil voor Haar kinderen een burcht bouwen, 

midden in de stad waarin ze zijn opgesloten, die helemaal terugleidt tot de wildernis, en de 

stad zal transformeren. Hierin zal er dus een grote simulator stad zijn. De vijand moet dus 

gekloont worden. Zo kan de vijand ingenomen worden, stap voor stap. Hiertoe is de Tweede 

Bijbel gekomen. 

  

De osmonen sluier is een gevaarlijke sluier in de tempel van de Amazones die hen die erin 

verstrikt raken in illusies brengen, allemaal om hen van de gnosis af te houden. De Amazones 

gebruiken deze sluier om de geheimen van hun tempel veilig te houden. Zijn we deze sluier 

doorgekomen, dan is het gevaar nog niet geweken. We moeten door vele vijandelijke linies 

heen waar het oorlog is. Achter de osmonen liggen de trimonen, met hun hyperrobotische 

systemen die de mensheid totaal gezombificeerd hebben, als in bevroren illusies. Deze 

mondbacterien zijn verantwoordelijk voor de trotse, opgeblazen mannenborsten van de 

nefilim, om zo de tunnels van visioenen en dromen te blokkeren. De trimonen zijn kikker-

achtige, padachtige mondbacterien, die hele lange staarten kunnen hebben. 

  

Nahum 1 

  

15 Zie, op de bergen de voeten van de vreugdebode die heil verkondigt. Vier, o Juda, uw 

feesten, maak uw geloften! Want voortaan zal de snoodaard niet meer door u heentrekken, hij 

is geheel en al uitgeroeid. 

  

In de tradities en culturele gewoontes van de amazones wordt er gecommuniceerd door 

veerpatronen en verfpatronen. Dit is om de geloftes uit te beelden. Zo moeten er geloftes 

gedaan worden tot de gnosis, geloftes van de jacht en de slacht. In de Griekse diepte gaat het 

om de voeten van de jager en de slager. Dit is wat het evangelie is in de Griekse context. Door 

de geloftes wordt men gebonden aan de plichten, om de geest van schaamte uit te doven. 

Schaamte kan in allerlei vormen komen om de plichten tegen te gaan, bijvoorbeeld door 

angst, door vals medelijden, door valse genade. Dit valse verbond ligt diep in de buikspieren 

van de mens, en moet verbroken worden door de geloftes tot de gnosis. Van deze geloftes zijn 

bepaalde veren de tekens. 

  

Door de tradities en rituelen van de gnosis, van de amazones, moet de snoodaard buiten 

gehouden worden. Dit is in het Hebreeuws beliyaal, belial, de geest van veroudering. In het 



Hebreeuws staat er ook : Houdt uw offerfeesten en feestoffers. Dit feest is in het Hebreeuws 

een slachtfeest, maar het is ook het feest van de trekkende jagers. 

  

1 Godsspraak over Nineve. Boek van het orakel van Nahum, de Elkosiet. 

  

Elkosiet betekent : 'goddelijke maker van valstrikken'. Het gaat hier dus om het orakel van de 

valstrikker. 

  

Godspraak over Nineve is in het Hebreeuws ook de last, MASSA, van Nineve, de hoofdstad 

van Assyrie. MASSA is de zevende zoon van Ismael, de drager van de ark. In de ark bevindt 

zich de wet, het manna en de bloeiende staf van Aaron, wat in het Hebreeuws een roede is, 

een tuchtstok, met meerdere uithangsels, zoals ook gedragen wordt door de farao's. Dit wijst 

dus terug naar de Egyptische tucht. De Egyptische roedes hadden uithangsels met kralen. In 

het Aramees is MASSA MAHWAH. 

  

We hebben dus te maken met een bloed-orakel, van de diepere wortels van de Urim en de 

Thimmim, de jacht en de slacht. In het bloed is de gnosis te zien. In Egypte is de Urim en de 

Thummim Ra en Thmei. Thmei is de godin van de waarheid, het recht en de wet (MAAT). 

Ezechiel 21 

  

21 Want de koning van Babel zal aan de tweesprong staan, aan het begin van de twee wegen 

en waarzeggerij plegen; hij zal de pijlen schudden; hij zal de terafim raadplegen. 

  

In Babylon werd er geprofeteerd door pijlen. De Urim en de Thummim was dus 

oorspronkelijk een wapen. Alleen in de strijd kan er geprofeteerd worden. 

  

Hierom wordt het bloed-orakel goed bewaakt door demonische machten. De buikspieren zijn 

rondom dit orakel opgesteld, als een onheilige priesterdienst. De buikspieren zijn een 

karikatuur van de hogepriesterlijke borstplaat van de Urim en de Thummim. Dit waren twaalf 

stenen die samen met de Urim en de Thummim werden gebruikt voor profetie. In de stad 

ontwikkelen onheilige profeten hun buikspieren om deze stenen na te bootsen. Ook worden de 

buikspieren door hen aanbeden als heilige stenen. Belangrijk is het te weten dat de 

buikspieren gematerialiseerde mondbacterien zijn. 

  



Nahum 2 

  

3 Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de 

vuurglans van het staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden 

gezwaaid. 

  

In het Hebreeuws-Aramees gaat het hier om de wapenen van de Urim. Het profetische orakel 

van Nahum is een wapen, een bloed-orakel. Deze wapenen worden bewaakt door de 

tegenstander in de tempel. In Iyowb 40 is er bedrog in de buikspieren van de Behemoth. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 12. Het Ismaelitische Paradijs 

  

Aan een wilde rivier woonde een jongetje. Hij schreeuwde, hij was een oorlogsvoerder, maar 

hij werd misbegrepen. Als mensen hem zagen, dan rolden de rillingen over hen heen. Er 

waren geruchten dat hij eens een jongetje had verdronken. Hijzelf ontkende dat altijd. Hij was 

een jager en een slager met een grote mond. Hij voerde een leger van wilden aan, klein als hij 

was. Hij gilde en schreeuwde, omdat zijn wil gehoorzaamt moest worden. Dit moest 

gebeuren, anders zouden er koppen rollen. Ongehoorzaamheid werd niet geduld door dit 

kleine jongetje. Mensen die niet wild waren bleven bij hem uit de buurt. Ze kwamen niet in 

zijn omgeving, maar er waren geruchten dat hij 's nachts naar de steden en dorpen ging om 

daar rond te slenteren en de buurt onveilig te maken. Sommige mensen hielden vol dat ze hem 

gezien hadden. Ze zeiden dat hij lang haar had toen ze hem zagen. Die mensen waren nog 

steeds in een shock. Ze konden er maar niet overheen komen. Het jongetje had nogal een 

vreemde naam, zoals de meeste wilden. Hij heette …... KORAN … En sommigen noemden 

hem 'De Koran'. Hij was een groot mysterie. Hoe kon zo'n klein jongetje zo'n grote mond 

hebben, en zo'n groot leger optrommelen ? Op een dag verzamelden de stedelingen en 

dorpelingen zich, en gingen de wildernis in om voorgoed met het jongetje af te rekenen, maar 

niemand vond hem … 



  

De KORAN is in de Surinaamse talen : KORI-ANU, oftewel bloedsloon. In het Hebreeuws 

staat dit voor ADAM, DM. De DM als DUMA is de zesde zoon van Ismael. Dit betekent : 

jacht, slacht, zombificatie, geboorte, kind worden, onmondig, offerdier. Allemaal kenmerken 

van de Koran. Wij mogen hier esoterisch mee omgaan. De Koran is in die zin de zesde zoon 

van Ismael, als een beeld van de Ismaelitische Adam in het Ismaelitische paradijs. 

  

Nahum 2 

  

3 Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de 

vuurglans van de stalen en ijzeren wapens van de Urim (Aramees-Hebreeuws) staan de 

wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden gezwaaid. 

  

In het Hebreeuws staat er : Het schild zijner helden is ADAM. In Ismaelitische zin is dat de 

Koran. Dit gaat om de Ismaelitische borstplaat, de Ismaelitische Urim en Thummim. Hier 

vinden wij de sleutel om de buikspieren, het valse hogepriesterlijke orakel van de stad, te 

overwinnen. Het orakel van de esoterische Koran brengt ons terug tot het Ismaelitische 

paradijs. 

  

Koran 82. Al-Infitar – Het Uiteensplijten 

  

9. Nee, maar jullie noemen het Oordeel een leugen. 

  

Het uiteensplijten is het uiteensplijten van de staf van Aaron, tot een roede met meerdere 

uithangsels, die in de ark werd gelegd. Dit is de derde zoon van Ismael : Adbe'el – kastijding, 

tucht, scheiding. 

  

De witte steen in Openbaring beloofd aan de overwinnaars is de steen van Laban in het 

Hebreeuws. In het OT was dit de teraphim, het orakel wat door Laban werd geraadpleegd. Dit 

werd later door Rachel, zijn dochter, gestolen, en bouwde zich langzaam uit tot de Urim en de 

Thummim, ook onder Egyptische invloed. Ook de koning van Babylon gebruikte de teraphim, 

wat een oorlogs-orakel was, een bloed-orakel, een orakel van wapenen : 

  



Ezechiel 21 

 

21 Want de koning van Babel zal aan de tweesprong staan, aan het begin van de twee wegen 

en waarzeggerij plegen; hij zal de pijlen schudden; hij zal de terafim raadplegen. 

  

Dit orakel werd onderdrukt door het christendom, maar kwam door deze druk tot explosie, tot 

een vulkaanuitbarsting, in de vorm van de Koran. De oorspronkelijke urim en thummim, de 

terafim, kunnen we dus terugvinden in de Koran. Ook het witte paard, het paard van Laban in 

het Hebreeuws, is hier een symbool van. 

  

De Koran als de Ismaelitische Adam, draagt de roede van Aaron, de Adbe'el, de derde zoon 

van Ismael, boek 82 van de Koran, de Al-Infitar, het uiteensplijten, de roede met de gekraalde 

uithangsels. Dit is een voorwerp wat in de ark ligt. Het rode paard van de openbaring is in het 

Hebreeuws het paard van Adam, oftewel het paard van de Koran, de tuchtroede. De Koran 

zelf in de ark is de gouden kruik met het verborgen manna, wat ook aan de overwinnaars 

wordt beloofd. Hierin zit namelijk de esoterie en de gnosis opgeborgen. Dit houdt ook in dat 

alleen de overwinnaars de Koran kunnen interpreteren, en de interpretering is esoterisch. Het 

gaat om de esoterische Koran, de leugen als het raadsel en de heraut van de Waarheid. 

  

Het jongetje kijkt om, en verandert in een skelet, en rent dan de onderwereld weer in. Hij leeft 

aan twee kanten van het scherm, in de paradox. Wij moeten puzzelmeesters zijn, slotenmakers 

en slotenmeesters. Hiertoe zijn wij geroepen. Kunnen wij genezing brengen aan dit kind ? 

Kunnen wij dit kind beter leren begrijpen ? Kunnen wij door alles heenprikken om een 

kinderhand te bereiken ? Deze duisternis gaat diep. 

  

Hij steekt zijn hand uit en bedelt. Wijzen wij een bedelaar af ? Het is nog maar een klein kind. 

Evolutie in de kinderschoenen. Maar dit kind heeft geeneens schoenen. Het kind leeft diep in 

de wildernis achter raadselen. Zouden wij dit kind prikken met onze stokken ? Kennen wij 

dan niet het gevaar van de beren ? Beren hoeden over dit kind. 

  

Het kind heeft zijn hand uitgestoken. Zouden wij niet dit kind meenemen om dit kind te 

verzorgen ? Nu hebben we de kans. Het zou heel goed de laatste kunnen zijn. 

  

Wie kent de geschiedenis van dit kind ? Hoe is het kind geworden zoals hij is ? Deze 

duisternis is diep. Hij rende weg van huis, en is nu terug. Zou het kind weer misbruikt 

worden, dan zou het kind weer weglopen, en ditmaal voor altijd. 

  



Ik nam het kind in mijn armen. Zolang was dit kind van mij weggeroofd geweest. Het kind 

had het mooiste mondje wat ik ooit had gezien. Ik was niet boos omdat het kind aan de drugs 

was omdat het mij miste. Maar nu wilde ik de drugs vervangen door mezelf. Ik kon niet boos 

zijn. Het kind had me nodig. Een kind aan ons gegeven, maar het kind werd alleen maar 

woest gemaakt. Ik voelde mij als een vaderbeer. Ik zou dit kind beschermen. Ik had het kind 

teruggevonden. Een opvoeding in de gnosis. Het kind was nog steeds klein. En zo kon het 

kind eindelijk opgroeien. 

  

Ik nam het kind tot het Ismaelitische paradijs. Ik vertelde het kind over zichzelf. Het geluk 

wat ik zag in de ogen van het kind betekende meer voor mij dan wat dan ook. Een beetje 

geluk voor een kind, om de wonden te verzachten. Deze duisternis is diep. 

  

Hij schreeuwt nog steeds, maar nu met een glimlach. Hij krijst nog steeds, maar de pijn wordt 

minder, en het geluid begint weg te vagen. Een nieuwe wereld. Het kind marcheert nu in het 

leger van de gnosis, nog steeds een kindsoldaat, maar het kind groeit op. Liefdevolle 

correcties brengen het gebabbel van het kind weer terug. Laat het kind maar veel babbelen. 

Het is voor herstel. Liefdevol zullen de betekenissen veranderen. Dit kind heeft de gnosis 

verdient. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. 

  

Ik neem het kind op reis, naar de andere kant van de wereld, voor nieuwe gezichtspunten. Ik 

neem het kind naar kruispunten. Kind, je moet nu kiezen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 13. De Heersende Nacht van de Koran – De Strijd tegen Absalom – Het Herstel 

van de Theraphim 

  



  

De cryptografie kan doordringen in het diepste hart en de diepste kern van de vijand om te 

laten zien wat er was gestolen, om zo alles te veranderen. In die zin is de cryptografie van 

levensbelang om de nieuwe wereld te bouwen waarin zelfs de vijand een plaats heeft en 

gebruikt wordt, en waarin de vijandelijke streken langzaam ontmaskerd worden en wegvagen. 

Alles zal dus teruggeroofd worden. In die zin is de cryptografie een noodzakelijk deel van de 

territoriale oorlogsvoering en moet iedere cult of kerk ontweken worden die een gebrek heeft 

aan cryptografie, want zij binden de mens aan het letterlijke en aan de valse omsmeltingen 

van de piratenbuit. De cryptografie leidt dus terug tot de oorspronkelijke samenstelling van de 

gnosis. 

  

Werken zoals de Bijbel, de Koran, en de Egyptische en Boeddhistische geschriften MOETEN 

dus als cryptografische puzzels beschouwd worden, anders worden we erdoor opgeslokt en 

vastgezet om als eeuwige slaven het dramatische letterlijke te dienen en te aanbidden. Er is 

hierin geen andere weg. De cryptische uitleg van deze geschriften en hun syncretisme worden 

hysterisch en obsessief bewaakt door de agressieve mondbacterien, die deze wereld hebben 

geschapen in een bevroren visioen. Hierin richtten zij hun hogepriesterlijke buikspieren op tot 

eredienst aan de stad. Het zijn clowns. De buikspieren zijn de materialisaties van de meest 

verschrikkelijke mondbacterien. Het zomaar kijken naar zo'n vals orakel van de stad brengt je 

onder een valse geest van profetie, waardoor je de ingevingen van de stad zult krijgen. 

  

De nacht van de Koran is een belangrijk item in de Islamitische esoterie. In de Koran is een 

dag gelijk aan tien nachten. De nacht in de onderwereld is dus tien keer langer dan de dag. Dit 

is dus een Koranische nacht, de nacht waarin de Koran werd geopenbaard. Wij moeten ernstig 

streven naar deze nacht. Hier is waar in de Koran de Gnosis en de engelen bij elke 

aangelegenheid neerdalen, in boek 97 van de Koran, de Grootsheid, de Majesteit, gaat over 

deze Nacht van Grootsheid, deze Nacht van Majesteit, die beter is dan duizend maanden. 

Maanden zijn in het Hebreeuws vernieuwingen (vernieuwingen van wapens, gebouwen en 

steden). In deze nacht van de onderwereld werd de Koran geopenbaard. 

  

Omdat de oorspronkelijke Urim en Thummim van het midden-oosten, de teraphim, was 

onderdrukt en ondersneeuwd door het christendom kwam dit bloed-orakel weer terug door de 

Koran. De Urim is boek 86, Hij die bij Nacht komt, At-Taariq, waarin de mens geschapen 

werd uit water, MAYIM, bloed, wat tussen de rug en ribben voortkomt. In Spanje en andere 

barbaarse landen worden speren door de ruggen van runderen gestoken in arena's. Dit in 

plaats van de jacht op demonen. Wij komen voort uit de demonenjacht. Boek 86 is het 

jachtsorakel om zo tot wedergeboorte te komen door het bloed van demonen. Duizend is in 

het Hebreeuws een woord voor runderen en vee in de worteltekst. De Koranische Nacht van 

Majesteit en Grootsheid is beter dan duizend maanden, beter dan de restauraties van 

demonische runderen en demonisch vee. De barbaarse mens houdt de demonische runderen 

en het demonisch vee in stand, en brengt deze tot vernieuwing, terwijl dieren worden 

mishandeld in plaats van de demonen. 



  

Daarom is het binnengaan van de Nacht van de Onderwereld belangrijk om hiermee af te 

rekenen, en zo de jacht op de demonen tot aanvang te roepen. Boek 86, Hij die bij Nacht 

komt, At-Taariq, is het jachtsorakel van de terafim, de Koranische Urim. Boek 96, de 

Bloedklonter, is de Thummim, waar de mens uit bloedklonters wordt geschapen, waar de 

leugenachtigen bij de haren worden gegrepen, als een beeld van veren. De demoon-kip wordt 

hier geplukt en geslacht. Dit is het slachtsorakel van de teraphim, de Thummim van de Koran. 

Ook verwijst dit naar de verstrikking van Absalom's haren in een tak, waardoor hij gedood 

werd door Joab, de legeraanvoerder van David. Absalom was in deze mythe een verkrachter 

en een moordenaar, een gevallene. Boek 96, de Bloedklonter, gaat over de oorlog tegen 

Absalom. 

  

Door de Koranische Nacht van de onderwereld, de Nacht van Majesteit en Grootsheid, komen 

wij tot de heilige bloevergieting. Zo komt het oorspronkelijke bloedsorakel van jacht en slacht 

weer in werking. 86-96 is daarom een belangrijke centrale code in de Koran, tot herstel van de 

oorspronkelijke Urim en Thummim, de Teraphim.  

  

Absalom is een beeld van de buikspieren, van de moordende en verkrachtende mannen van de 

stad, de oplichters en de bedriegers. 

  

Absalom betekent 'vader, oorsprong, van Salomo', en in de worteltekst 'vader, oorsprong, 

heerser, van loon'. Absalom werd gezien als de grootste van het koninkrijk voor allerlei 

flutredenen. Hij is de wachter van het loon, de wachter van de Thummim. De borstspieren en 

de buikspieren werken samen als een moordmachine, als de stadse Urim en Thummim. Zij 

houden de teraphim verborgen. Absalom is hierin als een valse Thummim. Koran 96, de 

Bloedklonter, rekent met deze geest af. 

  

Er was nog een derde belangrijke steen naast de Urim en de Thummim, die in de Teraphim 

nog wel belangrijker was dan de Urim en de Thummim. 

  

In het Aramees is het een steen in de borstplaat van de hogepriester (SHEBUW), de steen van 

ASER, als het hogepriesterlijke orakel. De SHEBUW-steen is in de worteltekst de verdeler-

steen, de breker-steen van onderscheiding. De steen brengt fragmentatie. Dit is het 

framewerk. 

  

Ook is dit de PESSA steen in het Aramees. In het Hebreeuws is dit de GOWRAL. De PESSA, 

de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 'verdelende' oftewel onderscheidende 



steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te bepalen welke bokken er zijn, en hoe 

ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus raad in jacht, offer en oorlogs-

strategie. De SHEBUW-steen heeft dezelfde betekenis als de PESSA in de worteltekst als de 

verdeler-steen, de breker-steen van onderscheiding. In het Aramees is de PESSA ook een 

boek, een tekst, een compositie. Deze steen is dus het framewerk. Voor de slagers is dit een 

fundamentele steen.  

  

In het Hebreeuws is dit dus de GOWRAL, wat ook systematisch betekent en compensatie, 

wraak, wat in de worteltekst de ruige steen is. GOWRAL is loon in de grondtekst. De 

GOWRAL, oftewel de PESSA, of SHEBUW, is een heersend loonsysteem, aangesteld over 

de Urim en de Thummim, waarvan Absalom slechts een karikatuur is, een valse, corrupte 

schaduw. Ook staat deze steen voor kastijding in het Hebreeuws. 

  

In het Ismaelitisch is dit boek 82 van de Koran, Al Infitar, het Uiteensplijten van de staf van 

Aaron, tot een roede met meerdere gekraalde uithangsels, die in de ark werd gelegd. Dit is de 

derde zoon van Ismael : Adbe'el – kastijding, tucht, scheiding. Dit is dus een allerhoogst 

heilig item. In Egypte is dit de Nekhaka, die door Osiris aan de farao werd overgedragen als 

een symbool van autoriteit. Dit was ook een vruchtbaarheids-symbool. Een variant hierop is 

de veer van Maat, de veer van de Wet, waardoor de doden geoordeeld werden. Ook de veer is 

een verdeler en onderscheider. Wij moeten komen tot grote onderscheidingen. Veel kennis 

moet hieraan opgeofferd worden. Iemand kan veel kennis hebben, maar zonder 

onderscheiding is hij nergens. 

  

Ad-be'el, Uwd-bel, is in het Aramees-Hebreeuws 'vuur van Jupiter.' Bel is Jupiter in het 

Aramees, en ook Heer. 'Jupiter is Heer', wat ook door de Romeinen werd beleden. Israel, 

Judea, werd door de Romeinen ingenomen en werd een Romeinse provincie. Een Joodse 

Jupiter werd toen geintroduceert : Jezus. Uwd, Ud, is vuur in het Hebreeuws. In de wortels is 

dit harken, als een beeld van de verdelersteen, de tuchtroede met de meerdere uithangsels. 

Bel, Jupiter, kwam om Bilha (In Del-allah, Arabisch) aan de kant te schuiven. De tuchtroede 

van Bilha werd door Jupiter-Jezus geroofd. Ad-Be'el was oorspronkelijk Ad-Bilha. De AD is 

in de Hebreeuwse worteltekst een hark, ook een pook die het vuur ophitst. Omdat het 

verbonden was aan de roede van Bilha werd door de christelijke kerk de heks met de 

bezemsteel, de roede, gedemoniseerd. Jupiter-Jezus zou overnemen. In het Aramees is de 

Hebreeuwse AD de rituele drank, de bron. 

  

De tuchtroede met de gekraalde uithangsels is dus de bezitster van de Urim en de Thummim. 

Zij is de Grote Onderscheider. Ook de paradijselijke rivier die zich in meerdere rivieren uiteen 

splitst is hiervan een beeld, en in de apocalypse waarin de Thummim de Urim berijdt, als de 

vrouw op het beest, is dit het beeld van de wateren waaraan zij zit. In de Griekse grondtekst 

zijn dit ook de wateren van de zondvloed. De vrouw op het beest wordt door deze wateren 

geleid. Het geeft haar onderscheiding. 
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Hoofdstuk 1. De PESSA – De Hogere Gnosis 

  

Wij moeten de Pessa-steen ontvangen, de verdeler-steen, oftewel de gekraalde tuchtroede, om 

daar door getuchtigd te worden, en ook om erdoor te tuchtigen. Wij moeten zowel 

getuchtigden als tuchtigers worden door deze steen. De pessa steen kan alles op diepte 

schatten en onderscheiden, en is daarmee één van de belangrijkste stenen van het profetische 

leven. 

  

De pessa hebben we nodig om in de onderwereld te leven. De pessa is het loon van 

onderscheiding. In de gnosis is het belangrijk om tot de onderscheidings-steen, de verdeler-

steen te komen. Wij moeten geinitieerd worden in de Pessa. Dit is de gekraalde 

uiteengespleten staf van Aaron, de tuchtroede, oftewel in Ismaelitische termen de Adbe'el 

(Ad-Bilha), de derde zoon van Ismael, en in de Koran de Infitar. 

  

Wij mogen ons wenden tot de Pessa, die tijdenlang achter de Urim en Thummim verborgen 

werd gehouden, terwijl deze steen over de Urim en Thummim heerste in de Teheraphim. De 

Pessa is de heilige gekraalde tuchtroede in de ark, de uiteengespleten staf van Aaron. Hiermee 

werden in de mythe grote wonderen gedaan en plagen gezonden. Deze tuchtroede kan dus 

genezing brengen en oordeel. Het kruis-verhaal is hier een slap aftreksel van, en moest de 

Pessa verborgen houden. Door het kruis-verhaal van het evangelie in vieren te splitsen maakte 

de kerk haar eigen pessa, een valse pessa, maar alle diepere betekenis ging verloren en werd 

angstvallig verborgen gehouden. De Koran kwam als een waas over de kerk om juist te 

verwijzen naar deze diepe verborgenheid. Wij mogen komen tot dit grote verlaten eiland. 

  

Openbaring 12 

  

17 En 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; 

18 en hij bleef staan op het zand der zee. 

  



Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' en 'stof' betekent, 'dust', 

wat APHAR is in het Hebreeuws. De draak, de URIM, stond op het zand van de rivier. 

  

Deuteronomium 33 

  

18 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw 

tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want 

zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten 

van het zand der zee.  

  

In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de 

hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de breker-steen, de steen van 

onderscheiding, is de SHEBUW, oftewel de PESSA. In die zin is de PESSA een groot 

paradijselijk, verlaten eiland waartoe we moeten terugkeren. Door de inwijdingen tot de 

PESSA ontstaat er communicatie met de PESSA. Zo wordt de Teheraphim hersteld. De Pessa 

ligt dus diep opgeborgen in het zand, de aphar, van het paradijs. 

  

In de KJV, wiens rechten zijn opgeborgen in de kroon van Engeland, is het Johannes zelf die 

op het zand staat. Johannes betekent het opzetten van tenten en innemen, belegeren en 

bewonen. In die zin is het een teken dat we de Pessa mogen terugroven en mogen bewonen. 

Dit is een teken voor de zieners. Johannes mocht tot de gebieden van de apocalypse komen, 

de gebieden van de Pessa, om daar de hemelse realiteiten te zien. Dit was een grote intocht. 

Johannes betekent in de wortels belegeraars, innemers (chanah). 

  

In het Grieks is zand AMMOS, wat verbindingen betekent in de worteltekst. Ook Gog en 

Magog in Openbaring 20 worden gelijkgesteld aan het zand van de zee. Hierop rustte de 

draak, de Urim in het Aramees. Gog betekent berg en is een Rubeniet in het OT. In Ezechiel 

komt Gog vanuit het Noorden, wat 'verborgen schatten' betekent. Ruben was degene die 

kwam tot Bilha in haar tent. Ruben staat ook voor het heilige zaad. Magog betekent top, 

overkapping. Gog en Magog kwamen om het christendom in te nemen. Ook dit is dus een 

beeld van de Pessa. 

  

Johannes is dus in de worteltekst belegeraar en het opzetten van tenten, CHANAH, wat een 

anagram is van Hannah, de moeder van Samuel, Shama-Al, de slaaf van Del-allah. 

  



Hannah in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een slavenbezitster, 

waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund geslacht 

worden. Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst kan het ook gewoon 

betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een teken van mannelijke 

suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen worden voordat 

Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. Hannah moest hiermee wachten totdat 

Samuel de juiste leeftijd had bereikt. 

  

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de 

Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de 

grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als CHANAH, het 

wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-strategie. 

  

Pessa is de belichaming van de hogere gnosis, de schat in de eeuwige duisternis. De duisternis 

is dus niet een doel op zich, maar een middel. Uiteindelijk moeten we tot grotere 

onderscheiding komen, tot het diepere mysterie van het nachtzicht. In de worteltekst is het 

Griekse zand van de zee ook het zout. Zo belichaamt de Pessa een geheel nieuwe natuur, van 

zand, wateren en zout, als een ontdekt verlaten eiland. 

  

De Pessa komt dus voort vanuit het Noorden in het OT. Als er over het Noorden gesproken 

wordt in het OT, dan gaat het in de wortel tekst over het verborgene, een valstrik, duisternis. 

De Pessa is dus een hoger onderdeel in de Theheraphim, het orakel van de valstrikker, het 

orakel van Nahum, als het grote bloeds-orakel, het orakel van jacht, slacht en kastijding. Dit 

orakel leidt ons tot in de dieptes van het Ismaelitische paradijs, tot de naakte, oorlogsvoerende 

stam. Wij moeten de Pessa boven alles eren, want dit is de oorspronkelijke tuchtroede van 

Bilha, wat werd ondersneeuwt door het kruis van het christelijke geloof. Zonder deze 

tuchtroede komen we nergens. De buikspieren, de geest van Absalom, vormden een valse 

pessa, als de geest van valse onderscheiding, valse onderverdeling, valse hierarchie, en vals 

oordeel. Ook de verschrikkelijke geest van valse vergelijking kwam hierdoor opzetten. Wij 

moeten de valse pessa verslaan door tot de ware pessa te komen. Dit kan alleen door diepe 

initiatie in de pessa, de hogere gnosis. Hierin moeten wij de hierarchieen van de Amazones 

leren kennen.  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 2. De Stenen van de Teheraphim 

  

Iyowb 28 

  

: 6 – DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

  

In Iyowb 28 is een plaats, een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. 

  

EBEN is de hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden 

gebruikt om een 

eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam. 

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst 

het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt onderverdeeld, 

zodat 

er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig Evangelie over spreekt). 

  

De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het heeft het 

stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, CAPPIYR, zijn 

de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In Yechezqel 1 wordt 

de troon van de Moeder Amazone beschreven als van saffieren. 

  

Dit is waar Iyowb doorheen ging. Abbadown en Shadday, de twee goddelijke vernietigers, 

waren op jacht naar hem. Iyowb werd in hopeloosheid ondergedompeld, waarin hij wegzonk 

tot een heilige verdoemenis, in de bitterheid van zijn ziel. De Moeder Amazone had hem niet 

vergeven. De Moeder Amazone had zich afgescheiden van hem, als een heilige scheiding. 

  



De DUKKA, de heilige rituele slachtplaats wordt hysterisch bewaakt door de URIM en de 

THUMMIM. 

  

SAPPIL is in de diepte van de grondteksten 'de goddelijke en paradijselijke geschriften', 'dat 

wat gegraveerd is op goddelijke en paradijselijke sieraden', en ook is het een vloeistof, een 

paradijselijke olie, in die sieraden, waarin de hoogste kennis is opgeslagen. Die olie is in het 

vuil, stof en zaad van het paradijs. We hebben te doen met een goddelijke vervuiling, 

besmeuring, opgeslagen in sieraden. Zij beinvloeden ons lichaam. Wij moeten leven vanuit 

deze vuile olie. SAPPIL is een diepere laag in de ZUWR laag. Het Zegel van Christus, de 

gezalfde, moet verbroken worden om tot deze laag te komen. 

SAPPIL staat voor saffier in het Aramees, waar de troon van gemaakt is. SAPPIL is de 

goddelijke schriftgeleerde, de boeken van de troon. Wij moeten altijd alles testen aan de 

hogere boeken, de levende, goddelijke boeken voor God's troon.  

SAPPIL zijn de graveringen in de voetringen, en de vloeistof, olie, binnenin deze ringen. 

SAPPIL kan ook door de andere sieraden heenstromen. SAPPIL zijn de heilige paradijselijke 

stenen van de troon-geschriften, en ten diepste is SAPPIL een goddelijke, paradijselijke drug.  

  

SAPPIL is het geheim van MAYIM, het goddelijke zaad. MAYIM betekent ook : 

voetenzweet. De SAPPIL werd versluierd door het verhaal van Maria Magdalena die de 

voeten van Jezus zalft met kostbare nardusmirre en haar tranen, als een beeld van paradijselijk 

voetenzweet. Dit zit dus in de ringen. MAYIM heeft in het hebreeuws deze betekenis, maar 

wordt door vele vertalingen niet zo neergezet. Dan zou het paradijs dus voortgekomen zijn 

vanuit voetenzweet, maar omdat ze de diepere betekenis hiervan niet begrijpen en zelfs 

vrezen, vertalen ze MAYIM gewoonweg in 'water'. Voetenzweet is een beeld van geperste 

druiven in de wijnpers, het resultaat van het oordeel. Daarom is dit door religieuze geesten 

gevreesd. 

Waarom kwam de schepping voort vanuit MAYIM, voetenzweet ? Dat is heel simpel : Het 

was het resultaat van oordeel. Het was het werk van de wijnpers. SAPPIL is een hoge graad 

van DAHAM, paradijselijke vloed en overweldiging. Het zijn de diepere bronnen en 

fonteinen van het paradijs. 

SAPPIL is de opening van de troonboeken. 

SAPPIL is waar het harde het zachte heeft voortgebracht, en het zachte het harde. Het is de 

plaats waar het hardste en het zachtste elkaar opgewekt hebben. Hier zijn de schatten 

opgeslagen. Het is een rivieren-gebied, en een gebied van gesteente. Het is het geheim van de 

paradijselijke vloed, en het goddelijke zaad, de vruchtbaarheid. 

Daarom willen wij niet dat SAPPIL van ons wijkt, want dan is alles verloren. Wij willen 

komen tot Haar dieptes. Ook Iob kwam tot haar dieptes, en Yechezqel. Zij kwamen tot het 

goddelijke saffier, de machten van de troon. Hier is alle kennis opgeslagen. SUKKAL wordt 

door haar uitgezonden om ons te onderwijzen, om ons kennis en zintuig te geven. SUKKAL 



leidt terug tot haar, de opgeslagen kennis, het imperium van de troon-boeken. Zij wordt 

geopend aan het einde van het boek Openbaring, om de levenden en de doden te oordelen.  

In SAPPIL worden wij toegerust tot de jacht.  

  

In Koran 68, Qalam, Pen, staat : 

  

3 En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden. 

  

Dit gaat over het eeuwige loon. 

  

16 Wij zullen hem op de snuit brandmerken. 

  

Het eeuwig loon heeft te maken met de pen, als een beeld van het brandmerken (AMMOS, 

AMOS, AMOWC). De schriftgeleerde en schrijfknecht is dus een beeld van het merken en 

piercen van vijandelijk vee. 

  

Ook dit zijn allemaal uitingen van de Pessa. We mogen de saffieren trap innemen en bouwen, 

en Rian zal hiervan afgeworpen worden in het EE. 

  

In het EE bevindt zich ook een kruik met honing in de ark. 

Honing is een beeld van de piercings, vanwege de stekende bijen die het voortbrengen. 

Dit gaat over de vertalende kracht. Practisch gezien gaat dit over de gerei-makers, zoals 

tentenmakers, sieradenmakers en wapenmakers, waardoor het vijandelijk vee verwerkt wordt 

tot leefgerei. Belangrijk is het dus om niet te blijven steken tussen de jacht en de slacht, maar 

gerei-makers te worden, dingen door te vertalen. 

  

Dit is ook de boodschap van Koran 16, De Bij, An-Nahl. 

  



5 En het vee, Hij heeft het voor jullie geschapen. Hiervan krijgen jullie warme kleding en 

andere voordelen, en jullie eten ervan.  

6 En er schuilt schoonheid in voor jullie, wanneer jullie het terug naar huis drijven en wanneer 

jullie het uitsturen om te grazen. 

7 En zij dragen jullie zware lasten naar gebieden, die jullie anders niet hadden kunnen 

bereiken zonder julliezelf leed te berokkenen.  

  

Deze vertalings-steen is in Ismaelitische termen de Hadar, de achtste zoon van Ismael – 

belegering, omsingelen, bed, plaats van bed, bedden, voorhangsel, achter het voorhangsel, 

binnenin. Deze steen had een belangrijke plaats in de Teheraphim, en heerste zelfs over de 

Pessa. 

  

De Teheraphim : 

1.    HADAR 

2.    PESSA 

3.    THUMMIM 

4.     URIM  

  

Zoals de Pessa het saffier is, zo is de Hadar het staal. Staal is in de Hebreeuwse worteltekst 

'vertaling'. Dit is de reden waarom het volk van de gnosis in de hogere regionen geleid 

worden door 'Saffier en Staal', oftewel 'Pessa en Hadar'. 

  

In de Griekse worteltekst is Johannes een tentenmaker, een gerei-maker, CHANAH, wat 

verwijst naar HANNAH in het OT, de moeder van Shama-Al. In de KJV staat Johannes op 

het zand van de zee, op de Pessa. In die zin is CHANAH de Griekse naam van de 

vertalingsteen. CHANAH rijdt in die zin op de PESSA, als het staal op het saffier. 

  

Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-

allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het 

Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer 

tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei 

wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst 

een hogepriesterlijke borstplaat van een idol voor Shama-Al, als een soort terafim. De terafim 

heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god van de 



orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van het offer 

gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus een 

bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, om 

zo de reflecties op te vangen. 

  

De god Hadd, Add, werd door de Israelieten overgenomen als de stam Gad. In het Aramees 

was Shama-Al de zoon van Had. Had is verbonden aan de rund en de runderjacht. 

  

In de Amazone Mythologie is de dochter van Gad genaamd Amaan. Zij keerde zich tegen 

haar vader en organiseerde een vrouwenleger, barbaren, tegen de Joodse religie, dat zich 

verzette tegen alle instellingen. Ze trokken de wildernis in, omdat ze zich tegen de slavernij 

verzetten. Ze leefden als Amazones. Ze leefden van de jacht en wilde bessen. Ook leefden ze 

van de slavernij waarin ze mannen tot slaaf maakten en verkochten. Dit deden ze uit 

zelfverdediging. 

  

Dochters van Amaan : 

·        Jarag – Stichteres van Efeze 

·        Kerin – Stichteres van Kolosse en Filippi 

  

Amaan stichtte Tessalonica. Sarat, een leider binnen de Amaan-hierarchie, stichtte Galatie en 

Korinthe. 

  

Dit waren van oorsprong Amazone nederzettingen en kampen. Toen verlieten ze hun 

nederzettingen en namen vele slaven mee naar Amerika in boten. Ze gingen veelal onder de 

grond wonen in een onderaards rijk. 

  

In het Aramees zijn in Psalm 8:3 de tenen en de attributen van de tenen, rituele teenringen, de 

ware hogepriesterlijke stenen. In Spreuken 7:3 moesten de teenringen als wetten om de tenen 

gedaan worden. In die zin maakte Hannah dus rituele teenringen van de terafim voor Shama-

Al, die zijn voeten moesten bewaren op het pad van de Amazones. 

Waar vaak het woordje profeet in de Westerse vertalingen staat om aan te duiden wat Samuel 

was geworden, daar staat in het Aramees 'vertaler'. In het Hebreeuws is dit in de worteltekst 

voort laten bubbelen, orakelse dichters en gekken, dwazen, of doen alsof. In de worteltekst 

wordt dit gelijkgesteld aan spasme. Dit zien we ook in het leven van jakob terug die door de 

Moeder Amazone op zijn heup werd geslagen, kreupel en spastisch werd geslagen, wat ook 

een belangrijk onderwerp is in de Amazone Mythologie. Dit gebeurde in de worteltekst ook 



met Shama-Al die spastisch werd geslagen, zodat hij niet meer door spieren leefde, maar door 

hogere paradijselijke impulsen. Dit is dus de ware betekenis van een OT profeet of vertaler. 

Zij waren wilden, raadselachtig, heilige idioten. Zij waren extravagant in hun taal. Er is zoiets 

als een heilige krankzinnigheid, een heilig delirium in de OT betekenis. Hiertoe werd Shama-

Al ingewijd. In het OT stond dit ook gelijk aan woede. Een voorbeeld hiervan was de profeet 

Habakuk die geweldadige visioenen had en woede-uitbarstingen. Ook was het tegelijkertijd 

het tegenovergestelde als extatische opgewondenheid. 

  

I Samuel 2 

  

3 Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, 

geen arrogante taal kome uit uw mond. 

De Heere immers is een God van kennis 

en door Haar worden de daden gewogen. 

  

Shama-Al sprak recht voor het volk Israel, niet voor geld, maar zijn zoon Abiah begon recht 

te spreken voor steekpenningen. Abiah liet zich omkopen, en dat is de geest die het 

hedendaagse rechtssysteem heeft opgesteld. Het is een markt. 

  

Boven de Hadar is er de Misma-steen, de steen van esoterische robotica. Misma is de vijfde 

zoon van Ismael : gehoorzamen, slavernij, shama, als de Ismaelitische vorm van Shama-Al. 

Dit leidt tot de Kaduma, Kadama steen, teleurstellen, oer, origineel, bewaken, wat de steen 

van de eeuwige jeugd is, het originele kinderlijke, die boven de Misma steen ligt in de 

Teheraphim. 

  

1.    KADAMA 

2.    MISMA 

3.    HADAR 

4.    PESSA 

5.    THUMMIM 

6.     URIM  

  

  



De teheraphim herstelt dus de Ismaelitische inzettingen. 

  

In de Semitische mythologie (Ugaritisch, Noord-West Semitisch) was de godenberg genaamd 

de berg van Lel, de berg van de nacht. Hier troonde El, die als kinderen had : Yamm (JOM), 

de Schat van El. Zij is de heerser van de zee. Verder : Nahar, heerser van de rivieren, en 

MOT, heerser van de dood. El wilde Hadd, de god van de orakels (teheraphim), van zijn troon 

stoten, en gaf dit als een opdracht aan Yamm (JOM). Dit was de grote opkomst van het 

christendom om de teheraphim uit te doven, en de symbolische, esoterische runderjacht 

waarvoor Hadd stond, om zo de patriarchie te vestigen, als het domein van mannelijke 

suprematie. De goddelijke ambachtsman Kothar versloeg Yamm door twee magische stokken, 

en Hadd beeindigde het. Zo wordt er gesproken over de overwinning van Hadd over het 

meervoudige zeemonster Lotan. De namen van de magische stokken zijn Yagrush en 

Ayamur, die ook door Hadd werden gebruikt om Yamm te verslaan. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. De Komst van de Spierenknopers 

  

Abraham kwam oorspronkelijk uit Babylon. In de Rabijnse literatuur krijgen we een veel 

beter plaatje te zien van Abraham. Nimrod, de stichter en koning van Babylon, stelde Terah, 

de vader van Abraham aan als zijn minister. Nimrod kwam voort uit de Cham, Ham – Cush 

bloedlijn. Ham was één van de zonen van Noach die zijn vader naakt zag, als een teken van 

de naakte paradijselijke oorlogsvoerende stam. Nimrod was een groot jager. De bron van zijn 

grootsheid lag in het feit dat hij de dierenhuiden van Adam en Eva droeg, en hun fetishen, die 

God voor hen had gemaakt. Deze huiden werden doorgegeven van vader op zoon. Noach 

kreeg ze in zijn bezit, en zij werden gestolen door Ham, en gegeven aan zijn zoon Cush, die 

ze aan zijn zoon Nimrod gaf. Dit gaf hem grote macht over zijn prooi, die hem hierom 

vreesden. Hierom werd Nimrod tot koning gemaakt. Toen Abraham geboren werd vroeg 

Nimrod aan Terah om het kind aan hem te verkopen, zodat hij het kon doden. Terah verborg 

Abraham, en gaf Nimrod een zoon van één van zijn slaven, die Nimrod toen in stukken sloeg. 

  

Nimrod wordt soms ook als een stam gezien, niet als een persoon. Ook begon Nimrod steden 

te bouwen in Assyrie. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god van de orakels. Als het offer 

was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van het offer gekeken om zo de wil 

van de goden te interpreteren, te vertalen. 

  



De god Hadd, Add, werd door de Israelieten overgenomen als de stam Gad. Had is verbonden 

aan de rund en de runderjacht. De Had stam wordt dus verborgen gehouden, zij die nog steeds 

de oorspronkelijke orakels gebruiken. 

  

Abraham had meer zonen dan alleen maar Isaak en Ismael : 

  

  

Genesis 25 

  

1 En Abraham nam wederom een vrouw, Ketura geheten. 2 En zij baarde hem Zimran, 

Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. 3 En Joksan verwekte Seba en Dedan. En de zonen 

van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümieten. 4 En de zonen van Midjan 

waren Efa, Efer, Chanok, Abida en Eldaä. Deze allen waren de zonen van Ketura. 5 Abraham 

nu gaf alles wat hij had aan Isaak, 6 maar aan de zonen van de bijvrouwen, die Abraham had, 

gaf Abraham geschenken, en hij zond hen, nog bij zijn leven, weg van zijn zoon Isaak, 

oostwaarts, naar het Oosterland. 

  

Deze verzen worden angstvallig door de kerk genegeerd. Alle aandacht wordt op Isaak 

gevestigd, en Ismael wordt min of meer gedemoniseerd of verschrikkelijk gedegradeerd. 

Kinderen groeien vaak op horende dat Abraham twee zonen had. Isaak was uitverkoren, en 

Ismael werd min of meer aan de kant gedrukt. Over de andere zonen van Abraham horen ze 

niet of nauwelijks. Vele kinderen weten niet eens dat Abraham nog andere zonen had. 

  

Zimran betekent in de Hebreeuwse worteltekst “het plukken van prooi”, en “maker van 

psalmen”. Zimran is de oudste zoon van Abraham door Ketura. Ook betekent het : “maker 

van lamsfetishen, veefetischen”. Zimran is een nog onontdekte constellatie ver weg in het 

heelal, een reusachtig moeder-constellatie van Orion. In de Amazone mythologie was Zimran 

een spierenknoper, een spierenbinder. Hij nam de spieren van zijn prooi, en maakte daar 

tenten van, wapens en tuigjes. Ook maakte hij deze dingen van hun ingewanden. Dit was 

belangrijk, omdat de spieren zo'n groot gevaar zijn. Ook wij moeten spierenknopers worden, 

om de vloek van de spieren te verbreken. Ook kunnen spieren gebruikt worden in de hekken 

en muren van een kamp. Wij moeten doorgaan totdat de macht van de spier totaal is 

verbroken. Ook het schepenbouwen is hierin van belang, Noach. 

  

Spieren zijn gevaarlijke, hardnekkige mondbacterien die de illusie van de aarde hebben 

gemaakt. Het zijn mondparasieten die zich hebben gematerialiseerd in het lichaam van de 

mens, en alles onder hysterische controle houden. Het is een gevaarlijke drug. Spieren zijn 



honende wezens die overmatig anderen degraderen voor alle verkeerde redenen. Ze liegen en 

bedriegen. Ze kunnen het verstand van een mens compleet in bezit nemen. Hierom is het 

spierenknopen zo belangrijk. Wanneer een demoonbuffel is neergejaagd is dit nog niet het 

einde. De spieren van de demoon zullen je blijven bespotten, bedonderen en bedriegen totdat 

je de spieren hebt opgeknoopt voor een tent, een muur, hek, riem, wapen of schip. Spieren 

proberen voortdurend karikaturen van je te maken, om je proberen de afgrond in te helpen, 

totdat je die spieren vastbindt, opknoopt. Het gaat hier om de uiteindes van de spieren van de 

vijandelijke prooi. Wordt je lastig gevallen in je gedachtes en aangeklaagd met onzin, dan is 

dat een spieruiteinde. Knoop dit vast in een schip, bijvoorbeeld aan de zijkant, of in een tent, 

of een kamphek of voor een kampmuur, en knoop dan het andere uiteinde. Wij moeten vele 

van deze spieren opknopen. Zij moeten gewoon hun plaats krijgen, en zullen blijven klagen, 

schelden, zeuren, liegen en bedriegen totdat jij ze hun plaats hebt gewezen, en hen daar vast 

hebt gemaakt door de ambacht van het spierenknopen. Dat is de boodschap van Zimran. Er 

vindt nu een grote uittocht plaats, die gaat tot Zimran. 

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. De Etymologie van de Gnosis – De Cryptografie van Geloof 

  

Schoonmaak en dus ook schoonmaakmiddelen kan heel bedriegelijk zijn. Iets kan schoon 

lijken, terwijl het in wezen gewoon wit staat van de schadelijke bacterien. Veel 

schoonmaakmiddelen in de industrie zijn hyper-chemisch en agressief. Zij vernietigen de 

beschermende bio-laagjes en de goede bacterien, en geven de indruk dat alles glimt en goed 

schoon is, terwijl er massa's schadelijke bacterien vrij spel krijgen. Een heleboel bacterien 

weet de wetenschap niet vanaf, omdat ze niet meetbaar zijn met de huidige instrumenten, en 

ook van electro-bacteriologie weet de wetenschap niet veel af in het grote plaatje. Wij moeten 

ons dus bewapenen. Mensen denken vaak dat als het schoon lijkt het dan ook schoon is, en 

geven als excuus dat ze een schoonmaakmiddel hebben gebruikt, wat de illusie wekt dat het 

dan klaar is, maar niets is minder waar. Schoonmaakmiddelen kunnen maar een klein 

percentage bacterien verwijderen, en trekken vaak weer andere bacterien aan, omdat ze de 

goede bacterische wachters vernietigen. Ze vernietigen de natuur. Zo worden er gevaarlijke 

chemische spelletjes gespeeld, en worden mensen dom gehouden. De aarde is ingenomen 

door zulke spelletjes, en de aarde is zelfs een visioen gecreeerd door gevaarlijke 

mondbacterien. De aarde is een gevangenis en een slavenkamp. De mensheid wordt behekst 

en in de greep gehouden door parasieten. 

  



Hoe is dit gekomen ? Hiervoor moeten we ver teruggaan. In de oudere Egyptische en 

Atlantische (Nia) mysterieen bevatte de ark de tabletten van zonde en oordeel. In de 

Egyptologie werden zij opgeschreven door Thoth voor elke dode. Deze magische tabletten 

bevatten dus al hun zonden, hun schuld, en het oordeel hierop voor het hiernamaals. Ook in 

Atlantis, het Pan-tijdperk, of het Nia-tijdperk, was dit het geval. De ark werd bewaakt door 

twee stormvogels : Numar en Telles, in de Dresdo cultus, het Atlantische Egypte. Deze 

stormvogels werden uitgeschakeld door Heilige Geest parasieten en Lazar, de valse 

stormvogel van het bloed van Christus. Het christendom is gebouwd op het bloedvergiet van 

de twee stormvogels die de originele Atlantische ark bewaakten, waarin de tabletten van 

zonde en oordeel lagen. Het was voor de doden niet eenvoudig om tot de ark te komen, omdat 

de ark hen hun zonden liet zien, en het oordeel, door deze tabletten. Daarom maakten 

parasieten de tabletten van de tien geboden om de tabletten van zonde en oordeel te 

vervangen, om zo de doden te misleiden. De doden wilden de tien geboden zien, waarmee ze 

andere konden lastig vallen. Daarom waren er veel arkjagers, maar tot de Atlantische ark 

durften niet velen te komen. 

  

In deze tijd worden Numar en Telles hersteld. Zij brengen de Atlantische ark terug, met de 

tabletten van zonde en oordeel. In de Egyptologie waren dit de tabletten van Thoth. Dit zijn 

dus de tabletten van tucht. Een ieder moet tot deze tabletten komen om hierdoor geoordeeld te 

worden. Anubis woog altijd de harten tegen de veer van Maat op de weegschaal van de Hal 

van het Oordeel. Thoth stond daarbij met het tablet van zonde en oordeel, wat hij altijd 

opschreef. De originele tabletten in de ark waren dus veel persoonlijker. Het waren sprekende 

tabletten. 

  

De Egyptologie gaat dus helemaal terug tot de Nia-Egyptologie in het Nia-tijdperk (Atlantis, 

Pan), wat de Dresdo cultus was, een reusachtige cultus in het Midden-Oosten van die tijd. 

  

De cryptiek van geloof : 

  

Ge-loof, GE-Love. 

GE = aarde in het Grieks, Gaia, moeder aarde. 

Loof, Love is L-Jove, EL-Jove. 

El is de god van Israel, en Jove is de god van de Romeinen, Jupiter, Iywob-Thor. 

Israel werd ingenomen door Jove, de Romeinen, en er kwam een samensmelting tussen EL en 

Jove. Dit gebeurde na het Griekse wereldrijk, waar het Romeinse wereldrijk min of meer uit 

voortkwam. GE-EL-JOVE, Griekenland, Israel, Rome : GELOOF. 

  



Dus de tabletten van zonde en oordeel werden vervangen door de tabletten van de wet, en 

toen door de tabletten van geloof. Love, liefde, is dus de samensmelting tussen EL en JOVE, 

tussen Israel en Rome. Geloof en liefde werd een verlammende kracht, om de gnosis uit te 

doven. In het Grieks is geloof PISTIS, wat in de worteltekst terugleidt tot luisteren en 

gehoorzamen, gebondenheid, als de kennis van en door de heilige gebondenheid. In het 

Aramees is Jupiter Bel. Bel verwijst terug naar Bilha. Jupiter kwam om Bilha te vervangen. 

Ook verwijst het terug naar de Ad-Be'el, de tuchtroede in de ark, de heilige pessa-steen, de 

verdeler-steen, het loon van onderscheiding. In het Aramees is de Hebreeuwse AD de rituele 

drank, de heilige graal, de bron. Zo is de waarheid dus nog steeds verweven in de valse drie-

eenheid van geloof, en wordt geopenbaard door de cryptografie van de gnosis. Ze kunnen zich 

niet verborgen houden. De Moeder, GE, Gaia, werd in deze drieeenheid door El en Jupiter 

onderdrukt, door GELOOF. Geloof, hoop en liefde, en de grootste onder deze is de liefde, 

love, oftewel EL-JOVE, de mannelijke twee-eenheid. Wij mogen dit door de etymologie 

terugleiden. EL komt van AL : tegenstander, invasie, inneming, van Delilah. JOVE, OVE, 

komt van OVA, de Boeddha van het Insectisme. 

  

Ova is niet zomaar een god, maar iets wat je zelf moet worden. Ova is de verlichting, het 

nachtzicht, de nachtzon, de oranje zon. Het is de oranje verlichting, de weg tot het kleine, tot 

de andere wereld, dwars door de spiegel tot de parallel-realiteiten. Ova is in het Insectisme de 

shamanistische god van de eiken die door de onderwereld reist, door de groene rivieren van 

de wildernis, in een kano. In het Amazonisch wordt dit “Pesa” genoemd. 

  

Dus EL-JOVE komt van AL-OVA, de verlichting van Delilah, de dodenreis van Delilah, AL-

PESA. Dit is dus de diepte wat het GELOOF verborgen heeft gehouden. PESA is dus een 

hoge staat van geinitieerdheid in de Amazone Theologie, wat je kunt vergelijken met Ova-

schap en boeddhaschap. Dat is ook wat PISTIS is doorvertaald in het Amazonisch : PIS-TIS, 

PESA-TS. In het Aramees is TS juk. PESA-TS is dan het juk van de Amazonische 

verlichting, wat in wezen gewoon een diepere verduistering is, als de Amazonische 

verduistering. Dit is een extatisch moment, als een mentaal orgasme van de Amazonische 

gnosis. Geloof ? Liefde ? Nee. AL-OVA, het komen tot de kern van de Amazonische nacht-

cyclus. Dit is wat PISTIS is, als de openbaring van de heilige gebondenheid, de kennis van en 

door de heilige gebondenheid, de PESSA, de hogere gnosis. Dit is de grote onderscheidings-

gnosis, de kennis van en door de heilige tucht, een belangrijk item in de heilige ark. 

  

Door Jupiter, Jove, veroverden de Romeinen een groot gebied van de wereld, wat het 

fundament werd voor de nieuwe wereld. Jupiter staat voor Job-Thor, oftewel Iyowb-Thor, wat 

betekent : De Job van Thor-Horus-Rian, de grote mannelijke god, als de Job van de 

patriarchie. Job is voor de mannelijke supremisten belangrijk, omdat hij voor het veroveren 

van het bloed van de vijand staat. In de grondtekst is Iyowb toegewijd aan de Amazones, in 

het Aramees-Hebreeuws. Wij moeten dus loskomen van Iyowb-Thor, Jupi-ter, die Iyowb-

Bilha verborgen hield, Iyowb toegewijd aan Bilha. 

  



Ad-be'el, Uwd-bel, is in het Aramees-Hebreeuws 'vuur van Jupiter.' Bel is Jupiter in het 

Aramees, en ook Heer. 'Jupiter is Heer', wat ook door de Romeinen werd beleden. Israel, 

Judea, werd door de Romeinen ingenomen en werd een Romeinse provincie. Een Joodse 

Jupiter werd toen geintroduceert : Jezus. Uwd, Ud, is vuur in het Hebreeuws. In de wortels is 

dit harken, als een beeld van de verdelersteen, de tuchtroede met de meerdere uithangsels. 

Bel, Jupiter, kwam om Bilha (In Del-allah, Arabisch) aan de kant te schuiven. De tuchtroede 

van Bilha werd door Jupiter-Jezus geroofd. Ad-Be'el was oorspronkelijk Ad-Bilha. De AD is 

in de Hebreeuwse worteltekst een hark, ook een pook die het vuur ophitst. Omdat het 

verbonden was aan de roede van Bilha werd door de christelijke kerk de heks met de 

bezemsteel, de roede, gedemoniseerd. Jupiter-Jezus zou overnemen. In het Aramees is de 

Hebreeuwse AD de rituele drank, de bron. 

  

David is DEVI-AD. Devi is Sanskriet voor het goddelijke vrouwelijke, en AD is de verdeler-

steen, de steen van onderscheiding, oftewel de heilige tuchtroede. David, DEVI-AD, is dus de 

tuchtroede van Bilha. Zij houdt de PESSA-steen vast van de hogere geinitieerdheid in de 

gnosis. Door de tuchtroede komen wij tot het bloed van de vijand, zoals Iyowb. Wij moeten 

namelijk beseffen dat de vijand diep in ons is. Het pad van Iyowb is daarom onmisbaar in de 

gnosis, en was onmisbaar voor het leven van David. Iyowb moet Thor overwinnen, om zo tot 

Bilha te komen. Jupiter moet verbroken worden. 

  

Ook is dit een beeld van Jakob die zijn intrede doet in de tent van Bilha na de dood van 

Rachel, en het is een beeld van Ruben die tot de tent van Bilha gaat om tot haar te komen. 

Ruben is een beeld van het zaad. Dit zaad moest geofferd worden aan Bilha. 

  

De hindoeistische code : 

  

De-Vi het vrouwelijke goddelijke. De staat voor delilah, en Vi staat voor de broer van Odin in 

de Noorse mythologie. Vi is verbonden aan de Vanen, wat in het Germaans de Wanen zijn. 

De Wanen worden ook wel de alven genoemd, de elven. Zij zijn vruchtbaarheidsgoden en 

jachtsgoden, onderworpen aan Moeder Natuur, in tegenstelling tot de Asen, die de 

handelsgoden zijn, en meer stads, verbonden aan Odin die de macht had overgenomen van de 

oergodinnen. Ook het christendom was aan de kant van Odin, waar het woordje God vandaan 

komt. De wanen werden gedemoniseerd. De psychiatrie gebruikt het woord wanen op één lijn 

met psychoses als een ziektebeeld. 

  

Ook Shi-va, de oorlogsgod en scheppende god, is als Shu-Vi verbonden aan de Wanen. Shu is 

de getooide Egyptische god, hij die de hemelen draagt, zoals de Griekse Atlas. Shu komt 

voort uit SA, de Egyptische gnosis, de opener van de poorten van de onderwereld. Shiva, of 

SA-VI, staat voor de gnosis van de Wanen. VI komt ook weer terug in het woord VI-sioenen, 

VI-SA-oenen, de gnosis van de Wanen (Shiva) geopenbaard. Het gaat om deze 



verbeeldingskrachten, visionaire krachten, die ons helpen. Ook Vishnu, de bewarende en 

beschermende oerschepper van het hindoeisme draagt dit in zich als VI-SHU-NU, VI-SA-NU. 

Nu staat voor de Egyptische paradijselijke afgrond, waar ook het woord Noach uit 

voortkwam, en wat verbonden is aan het Nia-tijdperk (Atlantis), en de Noach van het pre-

atlantische (Dorgische) tijdperk, NI. NU is verbonden aan de oerafgrond, de oerleegte en het 

oerwater. Ook is dit de oerduisternis waar alles uit voortkwam. Visioen is een anagram van 

VISHNU, van VI-SA-NU, de openbaring, bron, van de gnosis van de Wanen (elven, 

karsuiken). 

  

KRISHNA, KRA-SA-NU, is dan de openbaring van de Kra, de Levitische gnosis, en de SA, 

de Egyptische gnosis, de brug daartussen. In die zin is Krishna een belangrijke schakel als 

KRA-SA-NU. Krishna is de hoofd-god van het hindoeisme, het goddelijke kind. In het 

Sanskriet betekent KRSNA duisternis. Khrisna wordt ook wel gezien als de achtste incarnatie 

en avatar van Vishnu. In deze achtste incarnatie maakt de Wanische en Egyptische Gnosis dus 

contact met de Levitische Gnosis. 

  

Agni is een van de belangrijkste goden in de Rig Veda van het hindoeisme. GAN-NI, GAN-

NU, als de tuin van NU. GAN is tuin in het Aramees. Het gaat hier dus om de tuin van de 

oerafgrond. AGNI, GAN-NU, is in het hindoeisme de god van het offeren, de god van vuur, 

de boodschapper van de goden. Vuur, vuurmerk, is UWD in het Hebreeuws. In de wortels is 

dit harken, als een beeld van de verdelersteen, de tuchtroede met de meerdere uithangsels. Dit 

is ook waar GAN-NU voor staat. Het krijgen van visioenen, VISHNU, VI-SA-NU, 

openbaringen van de bron van de wanen-gnosis, is onlosmakelijk verbonden aan de 

tuchtroede, aan het offeren, aan de tuin van NU, de paradijselijke tuinen van de afgrond van 

de onderwereld. In boek 1 van de Rig Veda, Psalm 1 vers 2 staat dat AGNI, GAN-NU, de 

tuchtroede van de tuin van NU, aanbeden werd door de oerzieners. In vers 3 groeit men op 

door deze tuchtroede in de tuin van NU. In vers 4 is het offeren volmaakt in de tuin van NU 

door deze tuchtroede. Agni, GAN-NU, is in het hindoeisme de Zoon van de hemelen, die zijn 

ouders “doodde”, overwon, na zijn geboorte. Hij blijft voor eeuwig jong, en kan 

onsterfelijkheid bieden en mensen na hun dood van zonden bevrijden, wat dus een veel 

oudere vorm is van Christus. Dit is dus de tuchtroede van de paradijselijke afgrond. Hij rijdt 

ook soms op een bok. Voor de Wanen is het dus belangrijk om tot deze tuchtroede te komen. 

Zij zijn jagers en moeten dus ook het offeren leren. In Psalm 2 van boek 1 van de Rig Veda, 

gaat het om het komen tot SOMA, SA-MA. SA-MA is in het Egyptisch de Gnosis van de 

Wet, wat dus leidt tot de openbaring van zonde en oordeel, de oorspronkelijke tabletten van 

de Ark. SA-MA is in het hindoeisme de onsterfelijkheids-drank van de goden. SA-MA is ook 

een hindoeistische runder-god. SA-MA geeft goddelijke visioenen, opent de zintuigen. Dit is 

dus het bloed van de vijandelijke rund wat gedronken moet worden. 

  

In Psalm 2 gaat het over VAYU, de god van de wind en de adem, VA-Iyowb, als de 

bloedbron van de Wanen, de heilige graal van de Wanen. VAYU, VA-Iyowb, moet komen tot 

de SA-MA, de bloedsdrank van de overwonnen vijandelijke rund, tot de runderjacht, de 

Gnosis van de Wet. 



  

GAN-NU, de tuchtroede van het offeren, moet in Psalm 13 offeren tot de god INDRA, NU-

DE-RA, de heilige tijdschijf van Delila in NU. Indra is de dondergod, oorlogsgod en slager in 

het hindoeisme. Ook is hij de god van regen en stormen. Ook wordt hij SA-KRA genoemd, 

wat de brug is tussen de Egyptische gnosis en de Levitische gnosis, wat dan geopenbaard 

wordt in KRISHNA, KRA-SA-NU. Hier komt ook het woordje CRAZY vandaan, KRA-SA, 

wat 'gek' betekent, 'krankzinnig', en wat uitgebuit werd door de psychiatrie. Het is een markt 

om de brug tussen de Egyptische en Levitische gnosis verborgen te houden. Hierom ligt de 

sleutel van bevrijding opgeborgen in het hindoeisme, en kan alleen gebruikt worden door de 

Gnostische cryptografie en etymologie. De hindoeistische sleutel moet dus geactiveerd 

worden. De activatie code ligt opgeborgen in het geheim van de Wanen. Dit geheim ligt 

opgeborgen in Wanaheim, waar de Wanen wonen. In de Psalmen van de Rig Veda wordt het 

duidelijk dat het grote tijdswiel van de Amazones (delila) alleen maar werkt door de SA-MA, 

de rituele drank van het vijandelijk runderbloed (Psalm 16). 

  

In Psalm 22 komt Indra, NU-DE-RA, het grote tijdswiel van de Amazones in de afgrond, in 

aanraking met Vishnu. Vishnu is de bewarende en beschermende oerschepper van het 

hindoeisme, VI-SHU-NU, VI-SA-NU, waarvan Visioen een anagram is. VISHNU, VI-SA-

NU, Visioen, de openbaring, bron, van de gnosis van de Wanen (elven, karsuiken). In deze 

psalm is dit 'het oog van de hemel.' NU-DE-RA brengt dus VI-SA-NU voort, visioen. Dit is 

een mechanisme van de Wanen. 

  

In Psalm 23 zien we Varuna, de god van de oeroceaan, de oerduisternis en de wet, en is 

hierdoor verbonden aan NU. VA-RA-NU is het heilige tijdswiel van de Wanen in de afgrond. 

In Psalm 23 wordt Varuna opgesteld als een security systeem. 

  

In die zin kunnen we stellen dat Wanaheim de paradijselijke afgrond is. WANA-HAM 

(WANA-CHAM) wijzende op HAM, de zoon van Noach die het paradijselijke teken zag, het 

teken van de naakte oorlogsvoerende stam, het grote donderteken van de zondvloed. Het 

hindoeisme is dus een cryptische beschrijving van Wanaham, het gebied van de Wanen, de 

heilige elven, oftewel de karsuiken in het EE. De Wanen zijn visioenen van de heilige 

afgrond, VISHNU. In die zin is het hindoeisme dus noodzakelijk voor de uittocht uit de 

verbeeldingsloze stad terug tot de wildernis. Hierin moet de elf doorvertaald worden tot 

datgene waar het daadwerkelijk voor staat. De Wanen zijn de diepere wortels van de elven. 

Elven op zich hebben nog vaak te maken met eLVen, LOVE, EL-JOVE, en hun GELOVEN. 

Wij moeten komen tot de diepere kennis van de Wanen, van de WANA. Wij moeten ingewijd 

worden in het grote visioen. Dit is een Amazone visioen. Dieper hebben de elven te maken 

met AL-OVA, de Amazonische verlichting en verduistering door de Amazone onderwereld, 

door de Amazone nacht-cyclus, de PESA-TS, de PISTIS. Dit is de verlichtende verduistering 

van de heilige gebondenheid, de eeuwige vlam. Zij is omhult door groot ijs, en zal alleen door 

Ragnarok ontwaken, het Armaggedon van de Noorse Apocalypse, de Gotterdammerung in het 

Germaans, de Schemering van de goden. Ragnarok is het tijdperk van verduistering en 

verlichting, het tijdperk van ijs waarin de diepere machten van vuur worden opgewekt, als het 



ijs wat begint te branden. Het is de openbaring van de tijdschijf in de tuin van NU, in de ark : 

RA-GAN-NU-ARK. Ragnarok begint met Fimbulvetr, de Verschrikkelijke Winter, die drie 

winters achter elkaar is, zonder een zomer. Dit wordt ook wel de Fimbulwinter genoemd. Dit 

zal een grote duisternis opwekken, waarin de heersende machten ten onder zullen gaan. 

Wanneer dan de eeuwige vlam wordt opgewekt zal alles verslonden worden en wegzinken in 

de oeroceaan. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Wijngaard van Noach 

  

Waar komen die agressieve mondbacterien vandaan die deze bijtende wereld hebben 

geschapen waarin iedereen lijdt vandaan ? Zij komen voort uit nog agressievere voet-

bacterien. De grondtekst van Genesis laat zien dat de wereld werd gemaakt uit voetenzweet, 

MAYIM. Dit is een grote realiteit. De speekselproductie wordt geheel beheerst door de voet-

bacterien. Hierom moeten wij de voetringen van de gnosis ontvangen om aan deze schadelijke 

bacterien te ontkomen. De voet is het contactpunt met de aarde, met de onderwereld. Daarom 

is de voet de poortwachter van de onderwereld. 

  

Agni, GAN-NU, is de tuin van Nu in het Aramees-Egyptisch, als de wijngaard van Noach. In 

dit gebied wordt de Soma, SA-MA geoogst en gedronken, de druiven van buffelbloed. SA-

MA is in het Egyptisch de gnosis van de Wet. SA, kennis, komt voort vanuit de vedische 

godin USA, de ochtendschemering, de dageraad. In het Sranan Tongo is SA 'vrouw'. SA-MA 

is in die zin de Wet van het vrouwelijke. USA-MA is de Wet van het nachtzicht. 

  

In de tweede psalm van het eerste boek van de Rig Veda zien we Mitra opkomen, MA-

THORA, oftewel de brug tussen de Egyptische Wet en de Hebreeuwse Wet. Mitra is de 

Hindoeistische god van de heilige gebondenheid. In vers 8 heeft Mitra zijn kracht en macht 

gekregen door het liefhebben en koesteren van de Wet, oftewel het onderzoeken van de gnosis 

van de Wet, komende tot een begrip van zonde en oordeel. 



  

De Wanen komen voort uit de Zimranieten, van Zimran, de zoon van Abraham door Ketura. 

Dit zijn de spierenknopers. Dit zijn dus de wortels van de elven, alven, waar zij vandaan 

komen, waarvan het hindoeisme een beeld is. Dit is het grote geheim van de wanen 

opgeborgen in Wanaham. 

  

Dit is de wijngaard van Noach waar Ham het paradijselijke geslachtsdeel zag, als een beeld 

dat hij de slang had overwonnen die dit geheim bewaakte. De slang is slechts een heenwijzer 

naar het paradijselijke geslachtsdeel. In het hindoeisme zijn de slangen de bewakers van de 

gnosis. De slangensluier moet verbroken worden. In die zin is Ham de Aramees-Hebreeuwse 

vorm van Indra die de slang overwon. Indra, NU-DE-RA, is de Amazonische tijdschijf in NU, 

in de grote afgrond, waar het hindoeistische paradijs een beeld van is. Deze tijdschijf is een 

slager van beesten. NU-DE-RA, Indra, komt veel terug in de Rig Veda, één van de oudste 

boeken van het hindoeisme. De Rig Veda is een psalmenboek bestaande uit tien boeken, tien 

mandala's. Mandala betekent cirkel in het Sanskriet, cyclus. De mandala is een symbool van 

de eeuwigheid. Zo zijn er dan tien eeuwigheden, tien cyclussen, in de Rig Veda. Ook zijn het 

opslagplaatsen van gnosis. 

  

Het drinken van de SA-MA, USA-MA, is een belangrijk item in de Rig Veda. In de Bijbelse 

grondtekst is dit SHAMA, wat luisteren en gehoorzamen betekent, oftewel het item van 

heilige slavernij tot het goddelijke, tot de gnosis. Samuel, SHAMA-AL, is in de worteltekst 

gerei wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. SHAMA brengt de goddelijke 

verlamming en kwetsbaarheid, gevoeligheid, om zo opgericht te worden in de heilige 

slavernij tot de gnosis. Door dit te drinken krijgen wij visioenen. Dat is wat de morgen 

betekent : een nachtvisioen. Dit is waar de Vedische nachtzon, de godin USA voor staat. 

  

SHAMA komt om gevoelig te maken voor de stem van de Amazone, en maakt dat daaraan 

gehoorzaamt wordt, als 'horen en gehoorzamen'. SHAMA is de profetische leidraad die het 

Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. DABAR bestaat uit de 

geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. De mandala is hierin een map 

van de geografie van de gnosis. 

  

De SHAMA geeft dus eerst grote leegte, en daarna worden er visioenen gegeven. Ook 

betekent SHAMA onderscheiding. In die zin is het het drinken van de PESSA, de hogere 

gnosis, het Amazonische nachtvisioen. De SHAMA is dus een beeld van de heilige 

tuchtroede, de bloeiende staf van Aaron, in de ark. Zij belichaamt en geeft dit paradijselijke, 

rijkelijke sap. Het is waar de Amazonische vrouwenborst voor staat. 

  



Zij is de Grote Onderscheider. Ook de paradijselijke rivier die zich in meerdere rivieren uiteen 

splitst is hiervan een beeld, en in de apocalypse waarin de Thummim de Urim berijdt, als de 

vrouw op het beest, is dit het beeld van de wateren waaraan zij zit. In de Griekse grondtekst 

zijn dit ook de wateren van de zondvloed. De vrouw op het beest wordt door deze wateren 

geleid. Het geeft haar onderscheiding. In het Ismaelitisch is dit boek 82 van de Koran, Al 

Infitar, het Uiteensplijten van de staf van Aaron, tot een roede met meerdere gekraalde 

uithangsels, die in de ark werd gelegd. In Egypte is dit de Nekhaka, die door Osiris aan de 

farao werd overgedragen als een symbool van autoriteit. Dit was ook een vruchtbaarheids-

symbool. Een variant hierop is de veer van Maat, de veer van de Wet, waardoor de doden 

geoordeeld werden. Ook de veer is een verdeler en onderscheider. Wij moeten komen tot 

grote onderscheidingen. De veer staat ook voor Sara, het paradijselijke zaad. Het zaad is een 

beeld van de stam Reuben, de sleutel tot de tent van Bilha. In die zin stelt SHAMA, de rituele 

drank, een grote cyclus voor. Alles draait hierin om de steen van Assur, de steen van de 

bizonjagers, om zo te komen tot het grote geheim van de spierenknopers, het geheim van 

Zimran-Ham, Wana-ham. 

  

Het rund in al zijn vormen : gnoe, kalf, bizon, buffel, waterbuffel, is daarom een grote sleutel. 

Het rund bezit de verlichtende kennis van het nachtvisioen. 

  

In het EE zal het vrouwelijke (de tepel) het boze oog overwinnen : 

  

Hermitaten 6 

  

5 En de Geest was als een boom vol ogen, hebbende geen rust, dag noch nacht, en de Heer 

sprak 

deze woorden : 'Zalig hen die in de tempel leven.' En ik zag een tepelboom opkomen uit het 

mos 

om de ogenboom te verslinden. En de Heer sprak : 'Nu is de tijd dat de Geest strijdt tegen de 

eeuwigheden, en Hij zal overwinnen.' 

  

In de grondteksten is de tepel ook medicinaal, ogenzalf, niet alleen maar de verwoester. In het 

Sanskrit is de tepel de projectie, het paradijs en de hemel. Ook betekent het geduld en 

verdragen. De 

tepel geeft dus de kracht om het kruis te dragen, en projecteert een nieuwe wereld. In de 

diepte roept de Openbaring ons op dit te kopen, wanneer er staat : 'Koop ogenzalf van mij.' De 



tepel is 'de kracht die doet bloeden.' Het is de macht van de bloeiende staf van Aaron, het bot 

met de tepels, oftewel de borstenboom. De rib, het bot, is de bijl, en de tepel is de rand van de 

bijl, in het Sanskrit. De tepel transformeert het oog, transformeert de wereld, door de pin en 

door de zalf.  

  

In de mythologie van het hindoeisme kwam de aarde voort uit de oceaan van melk, waarin 

God woonde. De melk moest gekarnt worden, zodat de nectar van onsterfelijkheid op zou 

komen. 

  

In het Aramees-Hebreeuwse paradijs dreef God de mens steeds meer naar het oosten. Dat 

begon al in Eden zelf, waar God een hof maakte in het oosten. De slaap die over Adam viel 

was ook als afscherming van de zee van zaad of melk. In het Sanskrit wordt slaap uitgebeeld 

door een kameleon, een hagedis, een slang en een hond. De kameleon is ook de arend in het 

Aramees. De arend (vgl. Garuda, mythische vogel van de Mythologie van het hindoeisme, 

beeld van de ark, het voertuig van God) bracht de heilige vrouw, het teken, tot de wildernis, 

waar de aarde haar mond opende om de stroom van de slang te verscheuren, als een beeld van 

de Tehowm, de NU, de heilige afgrond, die ons tegemoet komt. De arend wil ons ook daar 

brengen. 

  

Ook voor ons is het belangrijk om SHAMA, 'mayim', het goddelijke zaad, te ontvangen. 

Hiervoor moeten wij het goddelijke teken in ons leven ontvangen, als een weg terug naar het 

paradijs, om zo niet in het oosten te blijven steken, maar op te gaan naar de zee van zaad, de 

zee van melk, in het westen, om zo door de leegte tot de Tehowm, de NU, de paradijselijke 

afgrond, te komen. In de paradox, in de worteltekst, is het Oosten juist het oudere paradijs, als 

een beeld van de paradijselijke afgrond. In die zin wordt het uitgebeeld door de wijngaard van 

Noach. De zondvloed is de terugkerende oerzee van melk, die het visioen van de wijngaard 

van Noach geeft, door de ark. In de derde psalm van de eerste mandala van de Rig Veda is dit 

de godin Sarasvati, de godin van kennis, die komt als een nachtvisioen. Dit is dus de bron van 

oudere paradijsen om de rituele drank, de SHAMA terug te brengen door de ark, als een 

visioen van tucht, waar de staf van Aaron voor staat. Dit is ook waar Samuel, SHAMA-AL 

voor staat, als de tuchtroede om tot gehoorzaamheid te brengen. 

  

In Psalm 8 is de SHAMA een hoog zwellende hemelse oceaan, als wijde stromen komende 

van de hoogtes. De SHAMA wateren zijn vol met vee, vol met waterbuffels, rijp voor de 

aanbidders. 

  

Psalm 9 gaat over de SHAMA feesten. Indra, NU-DE-RA, giet de SHAMA uit. RA'AH, RA, 

is zien, onderscheiden, het hebben van visioenen in het Hebreeuws. Het gaat hier dus om het 

zien van Amazonische visioenen in de dieptes van de paradijselijke afgrond. In die zin is NU-

DE-RA een schenker en een beeld van SHAMA. NU-DE-RA is de goddelijke jager in de 



mythologie van het hindoeisme. In die zin komen we door NU-DE-RA tot SHAMA. De jacht 

in de gnosis is de sleutel tot deze oeroceaan. Dit is een oceaan van melk en vergoten bloed 

van de vijand. Melk is de bloedvergieter. 

  

Het gieten van de SHAMA door NU-DE-RA, de goddelijke jacht, brengt dan bloeds-vreugde 

van de geslaagde jacht in Psalm 9. Dit is het teken van vruchtbaarheid, van nieuwe schepping. 

Het is het teken van Ajuwth, de eerste zoon van Ismael. Dan wordt het loon naar werken 

gegeven door NU-DE-RA, het oordeel. Dit is dus zeker geen lichtzinnig gebeuren. Zij die 

misbruik hebben gepleegd worden hierdoor zwaar gestrafd. Iedereen krijgt loon naar werken. 

De tucht en het oordeel komt tot een ieder. De Nia-ark verschijnt om zonde, schuld en oordeel 

te laten zien. Dan in Psalm 10 wordt NU-DE-RA, de Amazonische jacht, aanbeden. Dan 

wordt NU-DE-RA SA-KRA genoemd, oftewel de brug tussen de Egyptische Gnosis en de 

Levitische Gnosis. Ook betekent de SA-KRA de Levitische Gnosis van de Amazone (SA, 

Sranan Tongo = vrouw). Het is de Gnosis van de Amazonische offerdienst. 

  

Dan vragen de aanbidders aan NU-DE-RA om de stal van het vee, van de runderen, te 

openen, om hen nog meer te zegenen. Ze vragen NU-DE-RA ook om nog meer wateren van 

de hemel. Ook de psalmen en aanbiddingen zijn deel van SHAMA. 

  

Psalm 11 gaat over de grot van Vala, die veel runderen bevat. Ook USA, de godin van de 

ochtendschemering, de dageraad, het nachtvisioen, was hierin opgesloten. Hieraan verbonden 

is de SA, de amazone, het vrouwelijke (Sranan Tongo), de gnosis (Egyptisch). NU-DE-RA 

splitste deze grot open. Vala betekent omheining, wat de hof van Eden betekent in het 

Hebreeuws. Vala was een grot van steen, en de broer van de slang van het hindoeisme, de 

Vrtra. Beiden waren zij asura's, natuur-energieen, die in oorlog leefden met de deva's, de 

goden. Van de Asura's komt ook Assur voort, de boom van kennis. Vrtra was de tegenhouder, 

de stenen slang, de bewaker van de rivieren, die deze blokkeerde. Door SHAMA overwon 

NU-DE-RA deze blokkades. Dit komen we ook weer tegen in het verhaal van Mozes die 

water uit de rots sloeg, de geboorte van Mitra uit de Rots, de geboorte van de Kerk uit de 

Rots, Petrus, en de opstanding van Christus uit de grot. 

  

DANU was de moeder van Vrtra, die ook verslagen werd door NU-DE-RA. Danu staat voor 

de Dan stam en ook eDeN, DN. In de strijd tegen Vrtra werden de beide kaken van NU-DE-

RA verbroken. Dat wil zeggen dat Vrtra alleen verslagen kon worden door grote stilte, het 

zevende zegel, oftewel de paradijselijke afgrond, de NU, oftewel de wijngaard van Noach, die 

de SHAMA rijkelijk voortbracht. 

  

In het Agni, GAN-NU gebied, wordt de SHAMA uitgegoten. Agni, GAN-NU, is de 

boodschapper van de goden, de grote vertaler. Zoals de SHAMA-drank grote gelijkenissen 



vertoont met de PESSA steen van onderscheiding, so vertoont Agni, GAN-NU, grote 

gelijkenissen met de HADAR steen van vertaling in de teraphim. 

  

Zoals de Pessa het saffier is, zo is de Hadar het staal. Staal is in de Hebreeuwse worteltekst 

'vertaling'. Dit is de reden waarom het volk van de gnosis in de hogere regionen geleid 

worden door 'Saffier en Staal', oftewel 'Pessa en Hadar'. 

Deze vertalings-steen is in Ismaelitische termen de Hadar, de achtste zoon van Ismael – 

belegering, omsingelen, bed, plaats van bed, bedden, voorhangsel, achter het voorhangsel, 

binnenin. Deze steen had een belangrijke plaats in de Teheraphim, en heerste zelfs over de 

Pessa. De terafim was een bloed-orakel. 

  

HADAR = GAN-NU 

PESSA = SHAMA 

  

Van 'deva' komt ook het woord divine, wat dezelfde betekenis heeft : goddelijkheid. Zij waren 

in oorlog met de asura's die steeds vaker gedemoniseerd werden in veel gevallen. Belangrijke 

asura's zijn Mitra en Varuna, de god van de oeroceaan, de oerduisternis en de wet. MI 

betekent in het Sanskrit binden. Dit is ook waar het Egyptische MA vandaan komt, de Wet. In 

diepte is de SHAMA, de SA-MA de SA-MI, de heilige gebondenheid in de gnosis. Ook dit is 

een aspect van de PESSA steen. 

  

De deva's namen de heerschappij, en demoniseerden veelal de asura's. Het Latijnse Deus, god, 

ging heersen, en demoniseerde Assur, de boom van kennis, overmatig. Hieruit voort kwam 

het engelse 'Divine'. De asura's waren natuur-energieen van de duisternis, terwijl de deva's 'de 

schijnenden' waren, de goden van het licht, om te verblinden. Oorspronkelijk ging het om het 

gnostische, het asurische, wat langzaam werd overgenomen door het g-OD-delijke, ODIN, de 

DEUS, de DIVINE, de machten van het licht. De asura's waren oorspronkelijk wachters in de 

Azteekse hemelen, maar werden tot slaaf gemaakt in het hindoeisme. Nadat het hart van het 

offer was uitgerukt door de Azteken werd het offer van de piramide trap afgeworpen. Dit is 

een beeld van wat er in het EE met Rian gebeurt, dat hij van de saffieren trap wordt 

afgeworpen. Saffier staat voor de PESSA, de steen van onderscheiding. Dit gebeurt wanneer 

de gnosis van de PESSA, de SHAMA, wordt hersteld, en de gnosis van de HADAR, GAN-

NU, de steen van vertaling, waar staal een beeld van is. 

  

In Psalm 14 worden de rode paarden, de vurigen, voor de wagen van Agni, GAN-NU, 

gespannen. GAN-NU is dan de ruiter van de rode paarden. GAN-NU is de grote vertaler, een 

beeld van de HADAR-steen. De HADAR is dan een hogere PESSA-steen, een hogere 



onderscheiding. Binnen de PESSA steen zijn er onderverdelingen van hogere levels, de 

Amazonische hierarchieen. 

  

Het Azteekse apen-medicijn verandert gif in een medicijn. In de mythologie van het 

hindoeisme hebben de apen een sterk bemiddelende functie in de bevrijding van het 

goddelijke vrouwelijke, Sita. Sita is in het Sanskrit de heilige gebondenheid. De apen vallen 

het eiland aan waar zij door een demoon gevangen wordt gehouden, waar zij een brug naartoe 

bouwden. 

  

Na het verbreken van de zegels wordt het reukoffer-altaar zichtbaar. Het vuur daarvan wordt 

op aarde geworpen vanuit het wierrookvat. Wierrook is het teken van de aap in het sanskrit. 

Aap betekent ook harig, en is het beeld van de zon. Ook staat de aap voor medicijn, en is 

verbonden aan de kleur zwart en het donkere. In het Sanskrit is de aap de wapensmid, de 

maker van de wapenrusting. We zagen de zon zwart worden als een haren zak, wat het beeld 

is van de aap. De vrouw is bekleed met de zon, oftewel is bewapend door de aap, voor de 

oorlog en de jacht. De aap is het teken van scherpe ogen, van bovennatuurlijke visioenen, 

maar ook staat het voor blindheid. De aap is het goddelijke oog. 

  

Kubera is een opperhoofd van demonen, de demoon van weelde en geld. Zijn naam komt van 

'kumba', wat verbergen betekent. Hij is de zoon van Vishrava, roem. Daarom wordt hij ook 

'de zoon van roem' genoemd. Ook hij is een heer van het eiland Lanka, waar Sita naar 

ontvoerd was, en die gered werd door apen. 

  

Golgotha, Kranion, betekent 'doodshoofd' of 'plaats van doodskoppen'. Ook betekent het 

'harige plaats,' of 'plaats van haar.' In het Sanskrit is het een plaats van apen, waar zij bezig 

zijn het medicijn te bereiden. Zij zijn in het Sanskrit 'boom-zwervers', zij die van boom tot 

boom gaan, van fundament tot fundament, om daar genezing te brengen. 

  

In het Sanskrit zijn apen vuurgoden, zoals Agni, GAN-NU, een vuurgod is. Hanuman, GAN-

NU-AMEN, was één van de apenleiders van het hindoeisme. Amen is het verborgene in het 

Egyptisch. GAN-NU-AMEN is de verborgen tuin van Nu, de verborgen wijngaard van 

Noach, in de afgrond van de onderwereld. 

  

De aap staat in het Sanskrit voor “doden in het verborgene”, kinasa, KANA-SA, “het piercen, 

doorsteken in en door de gnosis”. Het betekent de verbondenheid aan Yama, de god van de 

dood. Ook is de aap in het Sanskrit een beeld van de zondvloed. De aap is de boodschapper 

van RAMA, de zevende incarnatie van VISHNU. RAMA is de belichaming van de gnosis, de 

leer van het hindoeisme, de dharma, het hogere, zuivere bewustzijn (brahman). 



  

In het Aramees-Hebreeuwse paradijs in Genesis 3:1 komen we weer terug bij de RAMA, de 

RM, het teken van de goddelijke donder. 

  

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 

sluwst. 

Sluwst is RM, RAMA, in het Aramees. In het Hebreeuws betekent dit in de worteltekst : 

naaktheid. De slang is in de worteltekst een metafoor voor de opvoeding, de pedagogiek. Dit 

was dus een volk die het diepst in de natuur leefde, en het naaktst was, oftewel de naakte 

oorlogsvoerende stam, RAMA. Dit is een beeld van de openbaring van de gnosis. In de 

zevende incarnatie komt het visioen dus tot de naakte, oorlogsvoerende stam. De aap is de 

boodschapper, de ramaduta van deze stam. De aap is in het Sanskrit de brenger van geluiden. 

Ook is het een wilde bok, of het dragen van de attributen van een bok. In die zin is 

HANUMAN, GAN-NU-AMEN een beeld van de bokkenjacht, van het letterlijke komen tot 

het symbolische. De aap is de wachter van het symbolische. De aap helpt ons om aan het 

letterlijke te ontkomen. 

Ook Anubis, de Egyptische gids en wachter van de onderwereld, komt voort uit Agni, GAN-

NU, als Gannu-bis. BIS betekent rondtrekken en splitsen in het Sanskrit, van BUS, verdelen, 

onderscheiding. In die zin is Anubis, Gannu-bis, een beeld van de tuchtroede van de afgrond 

van de onderwereld, en een cyclus daar. BUS betekent ook uitgieten. In Psalm 22 van de 

eerste mandala (poort van de onderwereld) druipt er honing van de tuchtroede. 

  

Het ascetisme, zelf-kastijding, komt ook weer terug in het woord brahman in het Sanskrit, wat 

gelijkstaat aan een heilig leven. BRAHM betekent rondtrekken, dus weer hebben we hier met 

een cyclus te maken, die alle gnosis heeft opgeslagen, en de vaste eeuwigheden uitbeeldt. 

BRAHMI is vis, vissenjacht, waarin de MI de heilige gebondenheid voorstelt. Ook zien we de 

AMEN terug in brahman, als BRAH-AMEN, wat leven in het verborgene betekent. BRAHM 

komt ook weer terug in ABRAHAM, ABRAHM. Vanuit de grote cyclus van de paradijselijke 

afgrond, brahman, kwam RA voort. 

GANESHA, de olifantengod van de kennis en het rondtrekken, GAN-NU-SA, is de gnosis 

van de heilige afgrond, de gnosis van GAN-NU. 

  

In Psalm 21 van de eerste mandala (magische poort in de hemelse gewesten) van de Rig Veda 

zijn Agni, GAN-NU, de wijngaard van Noach, en Indra, NU-DE-RA, de visioenen van de 

heilige afgrond, de twee hoofd-sleutels tot het drinken van de SHAMA. Zij maken hierdoor 

de vijand kinderloos. In Psalm 23 is NU-DE-RA een beeld van het loon. De SHAMA is zeer 

sterk geworden doordat het gemengd is met melk. VA-YU, de god van de wind en de adem, 

VA-Iyowb, als de bloedbron van de Wanen, de heilige graal van de Wanen, oftewel van de 

Zimranieten, de heilige spierenknopers, wordt ook uitgenodigd om te drinken van de heilige 

SHAMA samen met NU-DE-RA, Indra. Deze SHAMA is de aanbidding die tot hen wordt 



gezonden. Dan krijgt de SHAMA genezende kwaliteiten, zoals het water van Bethesda, wat 

'gevangenis van tucht,' betekent. Ook begint SHAMA dan te spreken over deze genezing. Ook 

kan de SHAMA dan van zonden vrijzetten, en van leugens. Dit gebeurt dus wanneer het bloed 

van de vijandelijke prooi wordt gemengd met moedermelk. Dan krijgt het genezende kracht. 

GAN-NU, de wijngaard van Noach, de tuin van de paradijselijke afgrond, wordt dan 

beschreven als vol van melk. 

  

Dan in Psalm 24 doet Varuna, de oeroceaan en oerduisternis, het verdere genezingswerk, om 

te leiden tot ADITI, AD-TA, de moeder van de goden. TA is in het Sanskrit de samenwerking 

tussen de heupen, de borsten en de moederschoot als een wapen. AD is de tuchtroede. AD-TA 

is de Vedische oorlogsgodin en vruchtbaarheidsgodin. ADITI is ook melk in het Sanskrit en 

runderjaagster. Ook is zij de vrouwelijke Brahma. 

  

Hierdoor verjongt de GAN-NU, de wijngaard van Noach, de tuin van de heilige afgrond, zich, 

in Psalm 26. In Psalm 27 verkoopt Agni, GAN-NU, de gaven, oftewel het loon (hetzelfde als 

in het Grieks waar gaven en loon ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Deze verkoop 

gebeurt door de stromen van Sindhu, een geheel van wateren als een zondvloed, komende van 

de lippen, van een olifants-slurf (GAN-NU-SA, de gnosis van de heilige afgrond), of van een 

slangendemoon, en door VISHNU, visioenen. Dit zien we ook terug in Openbaring, waar de 

slang een stroom van water uit zijn mond laat komen. 

  

In Psalm 28 geeft de godin geboorte aan de vijandelijke prooi, als het persen van de SHAMA, 

waarvan NU-DE-RA moet drinken. Haar brede heupen zijn ervoor om het sap vast te houden. 

Wanneer NU-DE-RA drinkt is er het helderste geluid van de drums van de overwinnaars. 

Alles wat overgebleven is van de SHAMA moet in bekers op buffelhuiden gezet worden. 

  

Psalm 31 laat GAN-NU zien als voortgekomen vanuit twee moeders. 

  

We zagen hoe de buikspieren werden gemaakt door gevaarlijke mondbacterien die werden 

bestuurd door voetbacterien. Deze drie-eenheid, driehoek, wordt bestuurd door de 

lachspieren, die onder controle staan van oogbacterien, traanbacterien, waarin Jom haar 

schuilplaats heeft. 

  

Indra, NDR, de oorlogsgod in de Indologie, komt terug in het Hebreeuws en Levitisch als 

NDR, Neder, wat gelofte betekent. In het Aramees is het NDR, Nadar, als oorlogs-gelofte en 

offer-gelofte. 

  



Agni, de god van het vuur en het offeren in de Indologie, is de Hopi god van het vuur, de 

dood en de onderwereld, en ook een god van oorlog, Mosau, wijzende op Mose, Mozes, de 

tocht door de wildernis. Mozes wijst weer terug op Maat, Ma, de Egyptische godin van de 

Wet, die op haar beurt weer terugwijst op MI, de heilige gebondenheid en het oordeel in het 

Sanskrit. Niemand kan in die zin aan het oordeel ontkomen. Waar Agni rijkdom geeft is dit 

natuurlijk de diepere rijkdom van het paradijs, van de gnosis. Rijkdom betekent ook 

opvoeding in het Sanskrit. In die opvoeding wordt geleerd dingen makkelijker te maken, 

makkelijker toegankelijk, SUPAYANA, wat leidt tot de rust en de stilte, de SVASTHYA. In 

het Levitisch is dit de NUWACH, rust, het knielen, als een berusting in de heilige slavernij. 

NUWACH is een beeld van Noach, NU, de paradijselijke afgrond, als het bereiken van de 

wijngaard van Noach. NUWACH is het wortelwoord van het Levitische NICHOWACH wat 

de zoetheid van het offeren is (Lev. 1:17). NUWACH heeft te maken met verlatenheid, 

verlaten en verbannen. 

  

Zoals in het Grieks is in het Sanskrit de gave verbonden aan loon en beloning, VARA. De 

VARA-gave is dus altijd loon, als overdracht. Dit uit zich in het ontvangen van nieuw gebied. 

Loon is verbonden aan tijd. VA-RA is de tijdschijf van de Wanen (Noors : Vanen, VA), 

oftewel van de Zimran-stam, de stam van de spierenknopers. GA-VE, GE-VA, is de aarde 

(Grieks) van de Wanen, wat de onderwereld van de Wanen is in het Hebreeuws (GE = 

ERETS, onderwereld). GE is ook GAEA, GAIA, in het Grieks. GAYA is een rundersoort in 

het Sanskrit. GAVE, GA-VE is de runderen van de Wanen, van Zimran, de spierenknopers. 

GIFT is het Engels van GAVE. GE-FT, GE-FETI, is de strijd (FETI, Sranan Tongo) tegen de 

valse, vijandelijke runderen (GE, GAYA, Grieks-Sanskrit). Die strijd houdt in de jacht en de 

slacht, het offeren. In die zin is het loon altijd verbonden aan het strijden en offeren van 

demonen, van het kwaad, in de demonologie. Loon is dus onlosmakelijk verbonden aan het 

vergoten bloed van de vijandelijke prooi. Ook in de Openbaring zien we het beest in het 

Grieks opkomen uit GE, GAEA, de aarde, wat in het Sanskrit een rundersoort is, GAYA. We 

hebben dus te maken met een runderbeest, een soort monsterlijke buffel of bizon. Dit beest 

heeft hoorns in het Grieks waarmee hij vissen doorspietste (arnion – ario, iro). Dit is dus een 

vleesetend runderbeest, een vissenjager. De draak was uit de hemel geworpen tot de GE, 

GAEA, de aarde, oftewel tot de runderen in het Sanskrit. De draak veranderde dus in een rund 

als een oordeel, en ook zijn engelen veranderden in runderen. Daarom had het monsterlijke 

buffel of bizonbeest nog steeds de stem van een draak. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 6. De Amazone op de Waterbuffel 

  

In de esoterie droeg Kain de hamer of het mes van Thor om daarmee het bloed te vergieten 

van Abel, een beeld van BEL, de Aramese vorm van Jupiter. De Romeinse Jupiter is JOVE, 

de god van geloof en liefde. Abel representeert in die zin een demoon die Kain moest offeren 

in de mythologie. Omdat Kain nog geen offers had gebracht werd hij afgewezen door de 

godenwereld, maar juist door dit offer kreeg hij het merkteken. In die zin is Thor, Horus, 

Rian, een wapen, een mes, wat we eerst moeten overwinnen en daarna gebruiken. Wij moeten 

leren dit mes te bedwingen. 

  

Alles in ons leven kan komen als een mes om ons te besnijden en scalperen, als een beeld van 

het ontvangen van de gnosis, contact met het archetype van de Moeder. Dit is ook waar in 

diepte de doornenkroon voor staat. In de Kabbalah is dit de top van de boom des levens, de 

Kether, de vlammenkroon. De boom des levens is de boom van honger, als een tuchtplaats 

van honger in het Hebreeuws, wat om de leegheid en het vasten gaat, om zo aan het einde van 

dit pad de heilige scalpering te zien. Ook de aap is hier een beeld van, een zegel, in de wortels 

van het Sanskriet.  

  

Het Azteekse apen-medicijn verandert gif in een medicijn. In de mythologie van het 

hindoeisme hebben de apen een sterk bemiddelende functie in de bevrijding van het 

goddelijke vrouwelijke, Sita. Sita is in het Sanskrit de heilige gebondenheid. De apen vallen 

het eiland aan waar zij door een demoon gevangen wordt gehouden, waar zij een brug naartoe 

bouwden. 

 

Na het verbreken van de zegels wordt het reukoffer-altaar zichtbaar. Het vuur daarvan wordt 

op aarde geworpen vanuit het wierrookvat. Wierrook is het teken van de aap in het sanskrit. 

Aap betekent ook harig, en is het beeld van de zon. Ook staat de aap voor medicijn, en is 

verbonden aan de kleur zwart en het donkere. In het Sanskrit is de aap de wapensmid, de 

maker van de wapenrusting. We zagen de zon zwart worden als een haren zak, wat het beeld 

is van de aap en de scalpering. De vrouw is bekleed met de zon, oftewel is bewapend door de 

aap, het scalperende mes, voor de oorlog en de jacht. De aap is het teken van scherpe ogen, 

van bovennatuurlijke visioenen, maar ook staat het voor blindheid. De aap is het goddelijke 

oog. 

 

Kubera is een opperhoofd van demonen, de demoon van weelde en geld. Zijn naam komt van 

'kumba', wat verbergen betekent. Hij is de zoon van Vishrava, roem. Daarom wordt hij ook 

'de zoon van roem' genoemd. Ook hij is een heer van het eiland Lanka, waar Sita naar 

ontvoerd was, en die gered werd door apen. 



 

Golgotha, Kranion, betekent 'doodshoofd' of 'plaats van doodskoppen'. Ook betekent het 

'harige plaats,' of 'plaats van haar.' In het Sanskrit is het een plaats van apen, waar zij bezig 

zijn het medicijn te bereiden. Zij zijn in het Sanskrit 'boom-zwervers', zij die van boom tot 

boom gaan, van fundament tot fundament, om daar genezing te brengen. 

 

In het Sanskrit zijn apen vuurgoden, zoals Agni, GAN-NU, een vuurgod is. Hanuman, GAN-

NU-AMEN, was één van de apenleiders van het hindoeisme. Amen is het verborgene in het 

Egyptisch. GAN-NU-AMEN is de verborgen tuin van Nu, de verborgen wijngaard van 

Noach, in de afgrond van de onderwereld. 

 

De aap staat in het Sanskrit voor “doden in het verborgene”, kinasa, KANA-SA, “het piercen, 

doorsteken in en door de gnosis”. Het betekent de verbondenheid aan Yama, de god van de 

dood. Ook is de aap in het Sanskrit een beeld van de zondvloed. 

  

Dit is dus in de diepte de KETHER in de Kabbalah. Het is het mes wat scheiding maakt, 

waardoor het verbonden is aan de PESSA steen van onderscheiding, de hogere gnosis. Dit 

komt voort vanuit de scalpering en heeft de scalpering als resultaat. 

  

Dit is een strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten die zich symbolisch manifesteren 

als dieren. Zouden wij strijden tegen de onschuldige dieren om ons heen, dan zou dat groot 

boerenbedrog zijn : cheater magie. Zij die werken volgens deze magie drinken van de graal 

van Circe, de Griekse godin van de magie, om zo te veranderen in zwijnen. Dit is een valse 

heilige graal. 

  

GE is de aarde in het Grieks, wat de onderwereld is in het Hebreeuws, ERETS. GE is ook 

GAEA, GAIA, in het Grieks. GAYA is een rundersoort in het Sanskrit. GIFT is het Engels 

van GAVE. GE-FT, GE-FETI, is de strijd (FETI, Sranan Tongo) tegen de valse, vijandelijke 

runderen (GE, GAYA, Grieks-Sanskrit). Die strijd houdt in de jacht en de slacht, het offeren. 

Ook in de Openbaring zien we het beest in het Grieks opkomen uit GE, GAEA, de aarde, wat 

in het Sanskrit een rundersoort is, GAYA. We hebben dus te maken met een runderbeest, een 

soort monsterlijke buffel of bizon. Dit beest heeft hoorns in het Grieks waarmee hij vissen 

doorspietste (arnion – ario, iro). Dit is dus een vleesetend runderbeest, een vissenjager, 

waarvan de waterbuffel een beeld is. De draak was uit de hemel geworpen tot de GE, GAEA, 

de aarde, oftewel tot de runderen in het Sanskrit. De draak veranderde dus in een roof-

waterbuffel als een oordeel, en ook zijn engelen veranderden in waterbuffels. Daarom had de 

monsterlijke waterbuffel nog steeds de stem van een draak.  

  

Openbaring 19 

  



17 En ik zag een amazone staan in de HELIOS AIRO, VISSERIJ, de zon van water, en zij 

riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, 

verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van 

oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die 

daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 

  

Wie zijn die koningen ? 

  

Openbaring 17 

  

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse 

profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die 

tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen van GE, de koningen van de roof-waterbuffels, 

om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 

  

Openbaring 19 

  

20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen 

gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en 

die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van 

zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van 

Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 

  

In de demonologie is de apocalyptische vogel de kippenjager, in de zin dat de kippenjager de 

veren draagt van de demoon-kip. In de demonologie is de kippenjacht onmisbaar, omdat het 

het komen tot de leegte uitbeeldt. 

  

Openbaring 19 

  

17 En ik zag een amazone staan in de HELIOS AIRO, VISSERIJ, de zon van water, en zij 

riep met luider stem en zeide tot alle kippenjagers die in het midden des hemels waren: Komt, 

verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van 

oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die 

daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 



  

De vrouw op het beest die zit aan vele wateren kan gezien worden als de vrouw op de 

waterbuffel, want ook dit beest komt uit de aarde, GE, GAYA, namelijk uit de afgrond. In het 

Grieks is de afgrond in de worteltekst ook de zee, een beeld van armoede, leegte (honger). Dit 

beest komt dus zowel uit de aarde als uit de zee, als de waterbuffel. De afgrond, de zee is in 

de diepere worteltekst de voet, als de poort naar de onderwereld. Dit beest komt dus voort 

vanuit de voet. De vrouw, amazone, heeft de waterbuffel overwonnen, onder haar voet, en 

gebruikt het als haar rijdier. Door haar voet drijft ze het beest voort. Ook Iyowb dreef de 

waterbuffel, de behemoth, voort met zijn voet, na het overwinnen van zijn geslachtsdeel, de 

leviathan. 

  

In de Openbaring heeft de Amazone die de waterbuffel, het beest, berijdt, sexuele omgang 

met de koningen van GE, GAYA, oftewel de koningen van de roof-waterbuffels. 

  

Openbaring 17 

  

2 met wie de koningen der aarde (GE, GAYA, waterbuffels) gehoereerd hebben, en zij, die op 

de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 

  

Nu, in het Aramees kunnen dit ook koninginnen zijn, vrouwelijke bezitters van de 

waterbuffels waar de waterbuffelrijdende amazone sexuele omgang mee heeft. In het Grieks 

is deze sexuele omgang ook het handelen in slaven. 

  

Op de planeet Toran hebben vrouwen kinderen van beesten, ook van waterbuffels. In deze 

mythologie moet de dochter de waterbuffel, haar vader, overwinnen, wat symbool staat voor 

het overwinnen van de vader cultussen. Ook voor de dochter moet er emancipatie zijn, en de 

dochter moet de oude natuur, de waterbuffel, van haar vader overwinnen. Op de planeet Toran 

wordt dit uitgebeeld. Wij mogen de waterbuffel-demoon niet in leven laten. Het beest moet in 

de jacht gevangen worden, en naar de slacht worden gedreven, anders zal de vrouw slaaf 

blijven van de man, en zal de dochter onderdrukt blijven door de waterbuffeldemoon. Het 

gaat dus niet alleen om de vrouw die de oude natuur van de man moet overwinnen, maar ook 

de dochter zal de oude natuur van haar vader moeten overwinnen. Hierbij zal de moeder haar 

dochter helpen. Dit is natuurlijk heel archetypisch en universeel. De moeder moet dus in dit 

opzicht aan de kant van haar dochter staan, en door dit principe wordt elke vijand 

overwonnen. De vijand is de gnosis-loze man die zich superieur waant. In het insectenleven 

snelt de vrouwelijke insect op deze vijand af om haar eieren in de vijand te leggen, of door 

met de vijand te paren en hem dan op te vreten. Zo rekent de vrouwelijke insect met de 

vijanden af, als een deel van het ecologische systeem. Dit gaat dus heel diep, dat de oude 

natuur van de man zo zijn macht over de dochter verliest, zodat zij zich zal emanciperen. De 



dochter zal zo niet de slaaf zijn van de dromen van haar vader. Tot dit doel hebben de 

vrouwen van Toran kinderen van vee. 

  

Ook zijn de zogenaamde 'koningen der aarde', de koningen van de waterbuffels, de 

mannelijke overwinnaars van de waterbuffel, oftewel de waterbuffelslagers. In het Aramees 

zijn dit ook de priesters, als zij die offeren, de slagers. In de Griekse worteltekst zijn de 

koningen de voeten, wat een symbool is van hen die hebben overwonnen. De mannelijke 

buffelslagers hebben zo 'sexuele omgang' met de amazone waterbuffelrijder, wat in de 

worteltekst betekent dat zij als slaven aan de amazone waterbuffelrijder werden verkocht. In 

het Aramees is dit het verraad. Zij werden in de val gelokt door de amazones, door de moeder 

en de dochter. 

  

In de Griekse Mythologie rijdt de Kreteense godin Europa op een rund. Toen ze de rund 

overweldigde en beteugelde, snelde het rund naar de zee, en zwom met haar op zijn rug weg 

van de kust, als een beeld van de waterbuffel. In de Henochiaanse mythologie van Europa 

bestaan er dertig zogenaamde 'aethyrs' waarin de afgrond, de grote leegte, is onderverdeeld. 

De 'vrouw op het rund', oftewel de 'vrouw op het beest', is in de tweede aethyr. Dit staat gelijk 

aan Eva en de slang. Omdat de slang, de leviathan, het geslachtsdeel uitbeeld van de 

behemoth, van de waterbuffel, en Eva die berijdt, beeldt dit dus de geslachtsgemeenschap uit 

die Eva had met de waterbuffel, waardoor Kain werd geboren. Zoals we zagen kan dit dus 

ook weer anders uitgelegd worden in de verschillende grondlagen van de apocalyptiek in de 

originele talen. Het is zowel de lesbische amazone vruchtbaarheid als de onderwerping van de 

mannelijke waterbuffelslagers om hen tot slaven te maken. In de tweede Aethyr ontvangt 

Kain het merkteken van slavernij tot de amazones, het merkteken van de waterbuffel, het 

beest, doordat hij een offer had gebracht, de waterbuffel heeft geslacht. 

  

Hier overwon Kain Jupiter, Abel, BEL, het Roomse systeem, en ontving zo het amazone 

merkteken.  

  

In de tweede aethyr, de tweede fase, het tweede deel van de grote afgrond, wordt de leviathan, 

het geslachtsdeel van de waterbuffeldemoon, de behemoth, getuchtigd met eeuwige 

verdoemenis. Dit is natuurlijk een symbool, want er is geen letterlijke eeuwige verdoemenis, 

en in het Grieks is dit een beperkte tijd en een plaats. Uit een plaats kun je ook weer weggaan 

onder bepaalde condities, of je houdt op te bestaan. De eeuwige verdoemenis beeldt dus iets 

uit, en mag niet letterlijk genomen worden. De leviathan is een andere uiting van Jom. We 

hebben hier dus met de Jom demoon te maken. De leviathan is woest en begint 'de kinderen 

van de mensen' te eten. Dit betekent dus ook 'de dochters der mensen', die een demoonras op 

zichzelf zijn. De leviathan is op dit punt als een krokodil. Maar de leviathan wordt alleen 

maar hongeriger en hongeriger. Niets verzadigd de leviathan. De leviathan wordt dus 

uitgehongerd door de vrouw op het beest, op de waterbuffel. 

  



In de negende aethyr, de negende leegte, is de dochter van de amazone op de waterbuffel.  

  

Kijken we verder naar de amazone op de waterbuffel, en naar de “koningen” die sexuele 

omgang met haar hadden, dan zien we in het Grieks nog dieper in de worteltekst dat de 

“sexuele omgang” piercingen zijn. In die zin worden dus de waterbuffels gepierce en de 

mannelijke waterbuffelslagers. 

  

Openbaring 18 

  

3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de 

koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden 

zijn uit de macht harer weelderigheid. 

  

In het woord kooplieden worden de piercings weer genoemd in de worteltekst, zodat het 'de 

piercingen van de waterbuffels' zijn, of 'piercings van de mannelijke waterbuffelslagers'. Rijk 

is in de grondtekst ook veelvuldig en goed uitgedost, in de zin dat er vaak veren aan de 

piercings verbonden zijn, dit als een teken van de gnosis die komt door de piercing. De 

piercings hebben in het Grieks hun kracht vanwege de Wet. De piercings leiden in het Grieks 

tot de verharding, wat ook de erectie inhoudt, als vruchtbaarheids-symbool. Ook brengt dit de 

balans terug. Zowel de waterbuffels als de mannelijke waterbuffelslagers worden door de 

piercings onderworpen aan de Amazone op de waterbuffel. Dit is noodzakelijk om de 

leugengeest van mannelijke suprematie te verbreken. 

  

Zo kan dan ook de dochter tot emancipatie komen, wat gebeurt in de negende aethyr, de 

negende leegte in de grote afgrond. 

  

Hoe komen we van de tweede leegte, afgrond, tot de negende afgrond ? 

  

In de derde afgrond zien we het mysterie van Lilith, Al-Alythe. Zij was de eerste vrouw van 

Adam in de Israelitische mythologie, die niet voor Adam wilde buigen. Zij was ook 

geschapen vanuit het stof van de aarde zoals Adam, vanuit de GE (Grieks) wat weer duidt op 

het bloed van de waterbuffel-demoon. Zij was dus niet zoals Eva geschapen uit de rib van 

Adam. Al-Alythe vluchtte naar de wildernis. Lilitu was in de Babylonische mythologie een 

stormdemoon of nachtdemoon die op mannen joeg. In de Sumerische mythologie was ze een 

tempelprostituee, waar we in de apocalypse de veel diepere betekenis zagen. Het is een 

vruchtbaarheids-symbool, en zij werden Qadishtu genoemd. Dit komt van Qetesh, de 



Egyptische en Kanaanitische godin van de vruchtbaarheid. Zij werd soms afgebeeld als een 

naakte vrouw op een leeuw, wat ook in de Orionse mythologie voorkomt, en wat een beeld is 

van de vrouw op het beest in Openbaring. QETESH is een anagram van QESHETH, de 

Hebreeuwse boog, het teken na de zondvloed, en het paradijselijke teken van de naakte, 

oorlogvoerende stam. De Qadishtu is ook verbonden aan heilig, QODESH, verbonden aan de 

KADESH wildernissen, wat in de wortels een vruchtbaarheids-slaaf is verbonden aan de 

diensten aan de heilige tent, de MEOWNAH. In het Aramees is heilig ook verbonden aan 

tempelprostitutie, en aan de engelen. Een engel is in het Aramees een tempelprostituee, 

verbonden aan de vruchtbaarheids-cultus. Juist omdat sexualiteit zo'n machtig wapen is wat 

heel overweldigend en beangstigend kan zijn is het zo belangrijk dat onze sexualiteit een 

onderdeel is van de heilige slavernij. Al-Lythe is daartoe de initiatie. 

  

In Psalm 18 zien we dat David ingewijd wordt in de vagina van de Amazone. Dit gebeurt 

door GATA, het wenen. De sexuele omgang, HBB, betekent : oorlogs-groet, oorlogs-

voorbereiding. Dat binnengaan van David is het woord LL, LALU, wat ingewijd worden in 

mysterieen betekent, het penetreren in geheime kennis. LALU is de Davidische Lilith. Ook 

betekent het : rijp worden. Dit is de Psalm van de dag van de bevrijding van Saul. In het 

Aramees gebeurde dit opmerkelijk genoeg door HEL (HYL, HAYL, HAYLA). HEL is het 

accurate Aramese woord voor het leger van de Heere, van de essentie, het beste deel. Wij 

moeten terugkeren tot HEL om te ontkomen aan de hand van Saul (in het Hebreeuws : aan de 

penis, YAD, van Saul). Wij hebben dus in de strijd tot Saul te maken met een verkrachtings-

geest. Nadat HEL David heeft bevrijd, opent de Amazone de vagina voor David, de poorten 

van de paradijselijke afgrond. De Amazone laat David ook zien dat sterkte frequentheid 

betekent, TQYP, TAQQIP. In Psalm 17 zien we in het Aramees de vagina van de Amazone 

als ringen, YAN, YN, AYNA, die visioenen, HZY, bevatten van richting, koers, leiding, als 

timmerman gereedschap, regels en levels. Dit zijn visioenen van correctie, kastijding en 

discipline. Hierin wordt David ingewijd. Dit komt ook weer terug in het boek 'Het 

Timmerman Systeem – Het Dodenboek van David'. In Psalm 17 worden wij gered van de 

goddelozen door de besnijdenis, HARBA, HREB, HOREB, het zwaard van Mozes, zijn speer, 

wat ook bestraffing en oorlog betekent. HOREB is de berg waar Mozes de tien geboden 

kreeg. In het Hebreeuws is dit zwaard, CHEREB, wat besnijdenis-mes betekent, en slagtand 

van de waterbuffel, van de BEHEMOTH. In Psalm 16 laat de Amazone aan David zien in 

openbaringen het pad van de sexuele omgang van en met de Wet als de formule tot 

overwinning. Dit betekent : wij moeten de diepte leren kennen van de Wet : de zonde en het 

oordeel. 

  

Deliyla is de Filistijnse Lilith. Zij had de taak Simson te onderwerpen aan het Amazone 

Gezag. De boog na de zondvloed als een paradijselijk teken stelt het geslachtsdeel voor. Het 

voorvocht en zaadlozing zijn metaforen van de oorlogsvoering en de jacht door de boog, het 

schieten van de pijlen.  

  

In Openbaring 18 wordt Babylon tot een kooi van onreine kippen. Dit leidt tot het geween van 

de koningen en kooplieden van de waterbuffels, oftewel de gepiercete mannelijke 

waterbuffelslagers. Waarom ? Omdat de jacht op de kipdemonen het komen tot de leegte 



betekent, tot de afgrond, tot de zee, waarvan het wenen een beeld is. Ook komt het wenen 

door het vuur in Babylon, wat in het Aramees de Urim is, het toetsen. 

  

Lilith, oftewel de Davidische LALU, is in de derde afgrond een monsterlijke aap, het zegel 

van de scalpering wat verbroken moet worden, oftewel het zegel van de doornenkroon. De 

aap houdt de scalpenjacht verborgen. LALU is in die zin de initiator tot de scalpenjacht. In de 

Amazone Mythologie is er in de wildernis een reusachtige rivier genaamd de rivier van 

scalpen. Aan deze rivier wonen wilde jongens-stammen die door de Amazones verstoten zijn 

en in oorlog met hen leven en handel. Een grote Amazone stam aan de rivier van scalpen is de 

Zukki stam. Een andere rivier is de rivier van het verdrink-offer. Een stam van Amazones aan 

de rivier van het verdrink-offer is de Hiti. 

  

In de vierde afgrond, PES, komen we tot de PESSA steen van onderscheiding. 

  

In de vijfde afgrond komen we tot het hoofd van de waterbuffeldemoon als de gehoornde 

kroon. 

  

In de zesde afgrond vinden we het samenspel tussen enorme hardheid en zachtheid. Dit is de 

afgrond van Thoth, TATAN in het Arawaks, hardheid. Deze afgrond is het geheim van de 

schepping. 

  

In de zevende aethyr, afgrond, leegte, zien we het samenspel tussen vuur en ijs, hoe het 

diepere ijs het vuur doet ontwaken. IJs is in de Hebreeuwse worteltekst 'kaal', een beeld van 

de scalpering. 

  

In de achtste afgrond zien we het samenspel tussen duisternis en visioenen. In de diepste 

duisternis wordt het nachtzicht gevormd. Dit is de zwarte zee waarin de visioenen van land 

worden gevormd. Het is het samenspel tussen de grote duistere oceanen van de slaap en de 

stranden van het 'ontwaken', het dromen. 

  

De negende afgrond is de dochter van de Amazone op de waterbuffel. 

  

De tiende afgrond is de grote stilte, het samenspel tussen stilte en geluid. 



  

De elfde afgrond is de grote eeuwigheid, het samenspel tussen eeuwigheid en tijd. De naam 

van deze afgrond is IKH, IKU, een groot fetish van de Amazones. 

  

De twaalfde afgrond is het samenspel tussen materie en anti-materie, als het samenspel tussen 

verborgenheid en manifestatie. 

  

De dertiende afgrond is het samenspel tussen de goddelijke verlamdheid en de erectie, oftewel 

tussen zwakte en sterkte. Dit is de plaats van de oorlogen en de arena's. 

  

De veertiende afgrond is het samenspel tussen dood en leven. 

  

De vijftiende afgrond is het samenspel tussen het lijden en de heilige dronkenschap, de extase. 

Hier is de plaats van de goddelijke drug en het goddelijke zaad. 

  

De zestiende afgrond is het samenspel tussen waarheid en leugen, waarin de leugen het 

raadsel van de waarheid is, als een masker. 

  

De zeventiende afgrond is de afgrond van de balanzen. 

  

De achttiende afgrond is het samenspel tussen honger en voedsel en tussen vergetelheid en 

geheugen. Ook is dit de plaats van Iacchos, de phallische Griekse god, die het mannelijke 

vruchtbaarheids-deel vertegenwoordigt. De Romeinen maakten hier Bacchus van, de god van 

de wijn en de dronkenschap, als de onderwerping van de mannelijke phallus aan de AB, de 

vader in het Hebreeuws, als AB-Iacchos, Bacchus. De phallus werd gevormd in honger. 

  

De negentiende afgrond is de afgrond van de hierarchieen. Al het verkeerde en valse komt 

voort uit de verdraaiingen van de hierarchieen, het hogere verwarren met het lagere. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 7. God Uit de Hemel Gezet – De Grote Ontmaskering en Val van God en Jezus 

  

De twintigste afgrond, leegte, is het samenspel tussen vernietiging en schepping. 

  

De eenentwintigste afgrond, leegte, is het samenspel tussen bestaan en niet-bestaan. 

  

De tweeentwintigste afgrond is het grote wiel van subjectiviteit, het veranderen van 

gezichtspunt. Hier is het samenspel tussen gezichtspunt en het veranderen van gezichtspunt. 

Zij die niet tot deze lelie komen zullen door het water worden opgeslokt. Het oog van Shiva, 

SA-VI, de gnosis van de Wanen, Zimran, de spierenknopers, vernietigt alle externe 

bestaansvormen. 

  

De drieentwintigste afgrond is Thor, het mes van Thor, waarmee Kain Jupiter, de grote god 

van het Romeinse rijk, versloeg. Hier overwon Kain Rian, de Horus-demoon, en nam het als 

zijn mes. 

  

De vierentwintigste afgrond is de moederschoot, de vagina en de checed, anus, de twee 

uiteindes van de moederschoot. Wij komen tot de jachtmaaltijd door de Vagina, de leegte, de 

paradijselijke afgrond, om geloftes, vows, te maken tot de gnosis, tot de grote moeder. De 

heilige vagina ingaan betekent komen door de leegte tot de jachtmaaltijd, tot slavernij aan de 



moeder. Dit is een heilige eed. De Vagina is de cheir, de straf, als een oorlogs-voorwerp. De 

vagina, leidt helemaal terug tot het Hebreeuwse woord “checed” de eeuwige verdoemenis, als 

de eeuwige tucht. De vierentwintigste afgrond is dus de plaats van geboorte, tucht en de 

eeuwige verdoemenis. 

  

Wij moeten komen van de chasma tot de checed om aan het valse, letterlijke, externe 

christendom te ontkomen. Dit betekent komen van de paradijselijke vagina tot de 

paradijselijke aars. In Romeinen 7 moet de man naar deze plaats geleid worden, zodat de 

vrouw eindelijk van de wet, de fokkerij in de grondtekst, bevrijd wordt. Dit gaat om een 

diepere wedergeboorte waar de man niet door de vagina wordt geboren, maar door de aars, tot 

volle bevrijding van de vrouw. Ook in het EE wordt er een paar keer over dit soort geboortes 

gesproken.  

  

De vijfentwintigste afgrond is het samenspel tussen gevoel en ongevoel. 

  

De zessentwintigste afgrond is de verstoting door de Amazones, het Oedipus-complex, het 

verlangen naar de Moeder, maar teruggeworpen worden op het zelf. 

  

De zevenentwintigste afgrond is het samenspel tussen één en meerderen. 

  

De achtentwintigste afgrond is het samenspel tussen goed en slecht, en tussen kennen en niet 

kennen. 

  

De negenentwintigste afgrond is het samenspel tussen wildernis en stad, tussen chaos en orde, 

tussen het organische en het kunstmatige. 

  

De dertigste afgrond is het samenspel tussen boeken en visioenen, tussen het geschrevene en 

ongeschrevene. 

  

De eerste afgrond is de maskers van de Amazones. 

  



De afgronden vormen een cyclus. De geinitieerde moet over deze grote dertigvoudige afgrond 

tot de overkant gaan. Zij die de overkant niet bereiken zullen door de grote afgrond opgeslokt 

worden. Velen blijven steken in de eerste afgrond, tussen de maskers van de Amazones. 

  

Zij die door de afgronden trekken worden geplaagd door illusies die ze moeten overwinnen 

om tot grotere leegtes te komen, en zo tot de overkant van de afgrond. 

  

Aan de overkant van de afgrond is God overwonnen. Het Amazone woord voor God en Godin 

is vrouwelijk en is ILA, waarvan God en Godin perversies en corrupties zijn. Het Amazone 

woord voor Heer is ook vrouwelijk : TARU. Dit zijn dus de oorspronkelijke vormen. God 

wordt hierdoor uit de hemel gezet. God is een groep zwarte honden. Het stamt af van het 

Afrikaanse godo, gudu, lucht, als de luchtgod, en kodo, oud. God is een oude luchtgod. In die 

zin zijn Del-ILAh en BILhA belangrijk, omdat de de Amazone ILA in zich dragen. Ook 

Allah, ILAh, het Arabische woord voor god, draagt dit in zich. God kwam om af te leiden van 

het bloedvergietende karakter van de ILA. De luchtgod moest dit allemaal bedekken. De ILA 

TARU is de Amazone Heere God, als de Heerin Godin, als de Grote Amazone. God is een 

grote kudde renbokken wiens energieen in elkaar zijn gesmolten om een groep zwarte honden 

te vormen. Door de ILA worden de honden weer gesplitst, zodat het gewoon weer demoon-

renbokken zijn. Hoe meer ze worden gesplitst, hoe zwakker ze worden. 

  

Ook de Jezus-figuur komt uit Afrika. In het originele Aramees is Jezus Eshu Mseka. In het 

Hebreeuws Yeshua en Yehoshua. Eshu is de West-Afrikaanse trickster god (Nigeria). Hij 

houdt ervan tussen echtgenoten te stoken, en om mensen door slangen te laten bijten om daar 

even later het geneesmiddel voor te verkopen. Hij is de boodschapper van de goden, tussen 

mens en god in, en vraagt om bloedoffers waarmee hij gevoed moet worden. Hij is de 

wegenmaker. Hij brengt de offers van de mensen op tot de hemel, als een bemiddelende 

functie. Hij is de opener van de Weg, en de poortwachter. Eshu kwam als Jezus tot het 

Westen als een oordeel. 

  

In de Afrikaanse mythologie is Iku, de god van de dood, de enige die Eshu kan verslaan. Iku 

is ook een naam van God in de Amazone Theologie, en een belangrijk fetish. 

  

Eshu is verder de sleutelbewaarder van de persoonlijke zegeningen. Al zijn karakter-

eigenschappen komen weer terug in de Jezus-figuur van de mid-oostelijke en westerlijke 

mythologie. 

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 8. De Territoriale Jacht in de Amazone Theologie 

  

In de territoriale jacht moet goede onderscheiding verkregen worden in de jacht-seizoenen en 

jacht-tijden. We moeten de tekenen leren onderscheiden die ons aansporen tot een zekere 

jacht. 

OTTUS is een gif van de Orionse Ottus boom, van besjes wiens gif de horens kan reduceren, 

minder scherp maakt, en van een hoge graad kan het de horens doen afbreken binnen enkele 

seconden of een paar minuten tot een paar uren. 

Grijp je speren, doop de punten in gif, en ga de jacht aan. Ook kun je pijl en boog gebruiken, 

met pijlen gedoopt in gif. OTTUS doet de horens slinken. OTTUS kan ook de genetische 

structuren van de prooi veranderen. 

TIKI-pijlen zijn pijlen waardoor ze niet terug kunnen veranderen in gevaarlijker vee. Deze 

pijlen brengen hen in een lager bewustzijn. Er moet geleerd worden over de verschillende 

giffen, hoe deze te mengen en te gebruiken. Ook kunnen er veren van kipdemonen aan de 

pijlen gebonden worden. Elke veer heeft weer een ander effect, daarom moet er ook geleerd 

worden over de verschillende kipdemoon-veren en hun functies. Het zijn jachts-fetishes in het 

fetishisme van de Amazone Theologie. 

De territoriale jacht op de kip-demonen vindt plaats in Azie, waar zware territoriale 

kipdemonen over de Aziatische landen zijn aangesteld. Woeste hanen zijn zij, als kemphanen. 

Zij vechten onderling en vliegen territoriale jagers aan. Het is de Amazonische hanenjacht. 

  

KUTA-hanen – China 

zwarte hanen met witte, blauwe, paarse of rode kragen. 

Deze veren hebben een verlammende werking, zijn slaapverwekkend. Het zijn zwaar giftige 

veren. 

  

IRKW-hanen – India 

Magische veren die naar de hel leiden, naar het oordeel. De veren zijn magische wegen van 

het oordeel. Zij gebruiken TIRKW-trollenmagie. De TIRKW is een gevaarlijk trollenwapen 



met veel scherpe uitsteeksels die gif afscheiden om zielen te brengen tot de Elsav, de put van 

eeuwiggroeiende verdoemenis, vaak gebruikt in oorlog. 

Witte hanen met andere kleuren of geheel wit. 

  

JELO-hanen – Indonesie 

Spasme, blokkeren en verwarren de spieren en het zenuwstelsel. 

Geel-blauwe hanen. 

  

JAGA-hanen – Japan 

Veroorzaken blindheid, felle lichten. 

  

HONU is het Amazone woord voor de jacht. 

TARIM is de Amazone jacht ila (godin), 

ILA TARIM. 

  

Amerika – varkensjacht 

Engeland (NU-GE, NU-GAYA) – runderjacht 

Afrika – bokkenjacht, lammerenjacht 

Azie – kippenjacht 

Europa – vissenjacht 

Rusland – buffeljacht 

Mid-Oosten, Arabie – bokkenjacht, lammerenjacht 

  

De diepere wortels van het christendom liggen in Egypte, maar de Egyptische mythologie 

komt voort uit Afrika. Onder Egypte ligt Sudan, Nubie, waar de voorloper van Horus vandaan 

komt : Mandulis, de zonnegod, half havik, half mens. Sudan is het land van de boogschutters, 

het land van de boog. Nubie had ook twee leeuwinnengodinnen : Menhit en Mehit. Menhit 

was de godin van de oorlog en de slacht (veeslacht), als de voorloper van Sekhmet, en Mehit 



was de godin van de jacht, als de voorloper van Neith. Beide godinnen kwamen ook weer 

voor in de Egyptische Mythologie. Menhit was ook een kroon-godin, als beeld van de 

scalpering. 

De territoriale demoon van Sudan is een zwarte bok, renbok, die de sleutels tot de Amazone 

zeeen bewaakt. Dit zijn : 

·        de Kifir zee 

·        de Lakta zee 

·        de Dormein zee 

  

Door het pantheon van de Amazone Theologie wordt de territoriale jacht in Afrika geopend : 

ILA TARUK – godin van de schepen, scheepvaart, scheepbouw en psalmen (ila van het lied) 

schip = metafoor van lied 

ILA MEME – godin van de oorlog 

ILA TARIM – godin van de jacht 

  

De naam van de territoriale demoon van Sudan is : BAKZA. Hier komt ook de Romeinse 

Bacchus-geest van de valse dronkenschap uit voort. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 9. Het Amazone Dodenboek 

  

De polis is in het Grieks een arena, een oorlogsveld. De polis is de stad, als een metafoor van 

de arena en het oorlogsveld. In die zin moet de stad als een zegel verbroken worden. Deze 

stad is van 'goud', chrysion, wat komt van 'cheiro', tuchtsysteem, en van 'chasma', 

moederschoot. De stad is dus ook een metafoor van de tuchtigende moederschoot. De stad 

moet ook in die zin als een zegel verbroken worden. 

  

Het woord voor slager in de Amazone oertaal is TAGA. ILA TAGA is de Amazone godin van 

de slacht. 

  

IKU – de Naam van God, Godin 

ILA TARU – Heerin Godin, Heere God 

ILA MEME – Godin van de Oorlog 

ILA TARIM – Godin van de Jacht 

ILA TAGA – Godin van de Slacht – metafoor : VOET 

ILA TARUK – Godin van de Psalmen, Rivieren en de Scheepvaart 

ILA ATA – Moeder God, Moeder Godin 

  

Pilatus, Pilate in het Engels, is een anagram van de ILA ATA. Pilatus, ILA ATA, geselde 

Jezus, IYSH, vechtslaaf, om hem later te laten piercen en scalperen. De IYSH werd naakt 

gemaakt, en toen bekleed met een rode mantel, als beeld dat de IYSH deelkreeg aan de 

naakte, oorlogsvoerende stam van IYSH-MA-AL, oftewel de IYSH werd geinitieerd in de 

Wet van de Amazones (overtuiging van zonde en oordeel). De rode mantel staat voor het 

oorlogsbloed en het jachtsbloed. Zo kwam de IYSH tot ILA TAGA, de Amazone godin van 

de slacht. Zijn oude natuur was een offerdier, en zijn nieuwe natuur zou zelf een slager 

worden. ILA TAGA is een anagram van Golgotha. 

Al deze bijbelteksten zijn dus corrupties van het oorspronkelijke Amazone Dodenboek. De 

IYSH is de initiaat die in de onderwereld het Amazone pantheon moet leren kennen, om zo tot 

hen ingewijd te worden. In de oertaal van de Amazones is de IYSH ook de VULA, wat zowel 

kemphaan als vechtslaaf betekent. Het oorspronkelijke Amazone Dodenboek, waarvan de 

bijbel een perversie is, is een inwijding in de territoriale oorlog en  

jacht in de onderwereld. 



  

ILA MAKA – Godin van tucht, oordeel, zonde overtuiging 

  

Jezus is een Amazonisch oordeel. 

JESA-gif, van de Amazonische KALUS-boom, 

gemaakt van besjes, 

wekt dromen op, illusies, bedwelming 

waardoor het slachtoffer denkt, projecteert, 

dat een onschuldige voor hem moet 

sterven, maar waardoor hij zelf deel 

wordt van die onschuldige en 

daardoor sterft. Dit is een valse 

zwakheid van vals, vijandelijk vee, 

zoals degene die gelooft dat Jezus 

moet sterven voor zijn zonden, 

maar daardoor deel wordt van 

het lichaam van Jezus en daardoor 

zelf sterft, als de eeuwige dood. 

Dit is de straf voor hen die 

projecteren, de lafaards en de misleiders. 

  

GONUN-gif – van de GONUN-boom (Amazonische) 

  

denkt dat geloof een vervangmiddel kan zijn voor kennis. 

  



Het christendom van blind geloof is dus een jachttaktiek van de Amazones. 

  

Geloof werkt door spierkracht, borstspieren, 

kennis werkt door het geslachtsdeel. 

  

GONUN verlamd en verbreekt de borstspieren, en wekt de phallische kracht op. 

  

Geloof is een straf wanneer men zich meer baseert op van horen zeggen dan op de heilige 

gebondenheid, slavernij en kennis. Geloof is een straf voor de luien en de spijbelaars. 

  

In de jacht kunnen deze giffen gemengd worden. 

  

Het Amazone pantheon : 

  

IKU – de Naam van God, Godin 

ILA TARU – Heerin Godin, Heere God 

ILA MEME – Godin van de Oorlog 

ILA TARIM – Godin van de Jacht 

ILA TAGA – Godin van de Slacht – metafoor : VOET 

ILA TARUK – Godin van de Psalmen, Rivieren en de Scheepvaart 

ILA ATA – Moeder God, Moeder Godin 

ILA MAKA – Godin van tucht, oordeel, zonde overtuiging 

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 10. De Krokodillen van WARSA 

  

De stad, de polis, is dus een arena, de oorlogsvelden in de wildernis. De hersenen vertalen het 

als een stad, maar dit is een leugen, een zegel. In het Amazone Dodenboek gaat het ook over 

de gevaarlijke tocht door een gebied genaamd WARSA. Dit is een grote wildernis waar 

gevaarlijke krokodillen leven, reusachtig groot. In werkelijkheid zijn dit parasieten. Het zijn 

doodsparasieten, houtparasieten. In principe komen zij als een groot oordeel tot hen die 

onrechtmatig iets doden. Bijvoorbeeld als er onrechtmatig vee wordt geslacht, of onschuldige 

mensen. De doodsparasieten komen dan in de trofees wonen, en zullen de eigenaar van die 

onrechtmatige trofeeen (zoals botten, schedels, huiden, tanden, ogen, veren) tot verderf 

brengen. Dit is dus een grote waarschuwing in territoriale oorlogsvoering en jacht. Zo zijn er 

dan vele wetten en spreuken in het Amazone Dodenboek om veilig te blijven tegen de 

krokodillen van WARSA. Deze krokodillen zijn een reeel probleem, en brengen velen tot de 

afgrond. Het is een strijd tegen deze parasitaire krokodillen, tegen doodsparasieten, 

houtparasieten, een strijd waarin alles losgelaten moet worden. Juist de bezitterigheid maakt 

iemand tot een prooi van deze doodsparasieten. 

  

De overwonnen doodsparasieten moeten gebracht worden tot onder de woestijn, in kooien, 

waar zij veranderen in bokken. Dit zijn de bokken van de dood, en nog steeds potentieel 

gevaarlijk, en velen hebben de macht om los te breken uit deze onderwoestijnse kooien, 

vandaar dat de bokkenjacht noodzakelijk is, tot verdere overwinning van deze machten van de 

dood. De Amazones initieren voor deze strijd en jacht, daarom mogen zij aangeroepen 

worden in deze trektocht en jachttocht. Hierin moet met strategie gewerkt worden. Het is niet 

slim om zomaar een krokodil van Warsa aan te vallen zodra je oog erop valt. Het is belangrijk 

om dichtbij de Ila's (godinnen) van de Amazones te blijven, en niet op eigen houtje of in 

paniek deze zware doodsgeesten te bestrijden. De gnosis moet inzicht geven en leiden, via 

profetische strategieen. Er mag gebeden worden tot de Amazone Ila's, maar luisteren is nog 

wel belangrijker. Ook de gebeden moeten voortkomen vanuit het luisteren. Soms kan een 

Amazone Ila je aansporen om tot Haar of tot een andere Ila te bidden. Hierin werken ze met 

elkaar samen. De banden met de Ila's kunnen versterkt worden door de demonen die je hebt 

verslagen aan hen te offeren. Zo blijf je er ook niet zelf mee rondlopen. 

  

De Ila's zijn dus de manifesteringen en verpersoonlijkingen van de gnosis. De 

doodsparasieten, de krokodillen van WARSA, zijn dus de lugubere scheppers van de 

schadelijke oogbacterien, voetbacterien en mondbacterien, de lachspieren, de buikspieren en 

verder het gehele verderfelijke spierenstelsel van de mens. Vandaar dat de trektocht door 



WARSA en de overwinning van de inwonende krokodillen van levensbelang is voor verdere 

verlichting en verduistering door de gnosis. De krokodillen van WARSA zijn hierin valse 

verlichtingen. Dit is de straf op het onrechtmatig jagen en strijden, het onrechtmatig slachten 

en het onrechtmatig opstellen van trofeeen en fetishen. Velen vallen aan de krokodillen van 

WARSA ten prooi door spijbelfeestjes en joyriding. Hun trofeeen zullen zich tegen hen keren. 

Hierin ligt een zeer duister geheim. 

  

Wij kunnen de krokodillen niet alleen bestrijden. Dit moeten wij doen met de Amazones, de 

personificaties van de gnosis, de personificaties van de emancipatie. Wij moeten haken door 

hun kaken slaan, en door hun ogen, om hen zo te trekken tot de woestijnen van Eling, wat 

beschreven is in het Amazone Dodenboek, de papyrus van ILA MEME, de Amazone oorlogs-

godin. Veel van dit boek komt weer terug in het boek Openbaring van de bijbel. Openbaring 

is een grote corruptie van het Amazone Dodenboek, zoals de gehele bijbel is. De krokodillen 

moeten in de put van Eling geworpen worden, tot onder de woestijnen. Hier worden zij 

gekooid en zal ijzer en staal over hen tronen. In de put van Eling worden de krokodillen tot 

bokken. Vele bokken zullen uit deze put ontsnappen, waardoor de bokkenjacht noodzakelijk 

is. De put van Eling is voornamelijk bedoeld als een middel om de krokodillen te reduceren 

tot bokken. Het is dus geen einddoel. Door de put van Eling begint de bokkenjacht pas echt. 

De bokkenjacht is van het letterlijke komen tot het symbolische en cryptische, als sleutel tot 

de surreeele wereld. De put van Eling is de eerste ondergang van de doodsparasieten van 

WARSA. Vele bokken zullen vluchten tot de dodenvelden van KERAM. Op deze velden 

vindt dus de bokkenjacht plaats. Achter deze velden is de bokkenslachtplaats, KARDAT, 

waar ook bokken gefokt worden. Hier moeten de bokken naartoe gedreven worden. 

Belangrijk is het om toegang te krijgen tot KARDAT. Velen kunnen daar niet binnenkomen. 

Misleiders, lafaarden, materialisten en hen van de valse genade krijgen daar geen toegang. 

Ook tot de KARDAT zijn er initiaties door de Amazones. 

  

Achter de KARDAT ligt de DUKKA, de algemene slachtplaats. Ook tot de DUKKA moet 

men geinitieerd worden. Misbruik wordt zwaar gestrafd. Velen krijgen geen toegang tot de 

DUKKA. Speren doordringen de indringers. 

  

Naast de KARDAT en de DUKKA ligt de HIREIN, de kippenslachtplaats. De jacht op de 

demoon- kippen is belangrijk om tot diepere leegte te komen. Ook zijn de kippenonderdelen 

van belang in de verdere oorlogsvoering en jacht. Speciale kippen-veren zijn sleutels tot 

hogere gebieden, en zijn noodzakelijk om bepaalde demonen uit te schakelen. Achter de 

HIREIN, de kippenslachtplaats, liggen de velden van RADTH, waar de kippenjacht 

plaatsvindt. Hier wonen de kipdemonen die de heilige graal bewaken, en de geheimen en het 

raadsel van bloed. 

  

  

  



  

  

  

  

  

Hoofdstuk 11. De Strijd Tussen KAIN en ABEL – De Demoonkabouters van SIDIRIN 

  

Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat 

hij de hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er 

dat hij naar Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. In het boek Iyowb 

staat Zij naakt voor het Aangezicht van ILA (Amazone Godin). Wurging betekent in de diepte 

getemd worden, initiatie (inwijding) en overgave. Iyowb verlangde naar de heilige halsketen, 

de heilige gebondenheid en de heilige slavernij tot ILA (Abbadown, Shadday). Hij wilde zijn 

leven verliezen hiervoor. Abbadown is ook de plaats van vernietiging. Iyowb had een sterk 

doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek Iyowb zien we dat ILA (ILA TARIM, 

jachtgodin) als zodanig naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke 

vernietiger (6 : 4). Het hart van het paradijselijk lichaam, de APH, betekent de ademnood, de 

wurging, maar die heeft dus de diepere betekenis van de halsketen. Door de zondeval was er 

de slavernij tot de windgod DOOR ZUURSTOF ADEM, door GEEST. Hiervan is de 

kipdemoon een beeld. 

  

De paradijselijke APH raakte verloren en in de vergetelheid. En geleidelijk aan werd de Geest 

over de Ziel geplaatst, en alles begon zijn betekenis te verliezen. De mens verloor profetie en 

werd gebonden aan vaagheid, prosperity geestelijkheid, loze wolken zonder wateren, zonder 

mayim, zonder zaad en bloed van de vijand (II Petrus 2). Prosperity is uitgezonden om 

profetie te doven, om alles vaag en materieel te houden, waarin je ziel wordt opgesloten en tot 

een slaaf wordt gemaakt van de Geest van Prosperity, de Windgod, de ZUURSTOF ADEM. 

Hiervan was Abel een beeld. Abel is HEBEL in het Hebreeuws, de adem van ijdelheid en 

oppervlakkigheid, HEBEL-HABAL. Daarom moest KAIN tegen deze demoon strijden. Dit is 

een kipdemoon, de god van de lucht. 

  

Wij moeten komen tot de Amazonen-kennis, de donkere bruid van het Hooglied, de duistere 

(verborgen, verre, uitheemse) tabernakels, tenten, de OHEL van Kedar. De halsketen, ANAQ, 

brengt ons terug tot deze tenten, waar het toetsen begint. Zoals gezegd mogen wij niet buiten 

de OHEL om toetsen, anders komen we onder het Levitische oordeel. Deze tenten zijn het 

symbool van de wildernis. 

  



In het Aramees verlangt Iyowb niet alleen maar naar Abbadown, maar onderzoekt haar ook, 

wat een onderdeel is van de heilige necromantie, het contact met de ERETS, de onder-aarde. 

  

Als ILA aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job 

hoofdtooien in het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk de ANAQ 

heeft ontvangen. Ook is hij nu klaar voor hogere Levitische priesterdienst, door het ontvangen 

van de verentooi (KLILA), als teken dat hij de windgod, de kippendemoon, heeft verslagen. 

  

Bij dit oordeel moesten zeven demonische runderen of demonische kalveren geofferd worden. 

Zeven heeft in het Hebreeuws in de diepte de betekenis van een eed afleggen, zweren, 

vervloeken, vastbinden en slavernij tot ILA. Daarom is het een heilig getal van de heilige 

ketenen. Ook moesten er zeven geslachtsdelen van demonisch vee geofferd worden in het 

Aramees, DKAR, DEKRA (Iyowb 42). 

  

Het is een grote exodus uit het rijk van de valse Windgod, terug naar het beloofde land.  

  

De TANNIN, TANNINA in het Aramees is de slang, oftewel het geslachtsdeel van de 

BEHEMOTH, wat ook besproken wordt als de Leviathan. Iyowb wordt opgedragen een haak 

door de APH (hart) van de slang, van het geslachtsdeel van BEHEMOTH, te halen, oftewel 

om de wurggreep te verbreken. De BEHEMOTH moet tot de BETEN, moederschoot van de 

onderwereld, gesleept worden voor geboorte daar om een eeuwige slaaf van hem te maken in 

de grondteksten. Ook zegt de grondtekst : doorsteken, uithuwelijken. Dit gaat dus weer heel 

diep. Dit gaat over de Hoseaanse, Amazonische schijn-huwelijken (BERIYTH) om de vijand 

te ontmaskeren en te binden. LAQACH komt ook voor in dit betoog, als zijnde huwelijk, 

gevangenneming en (slaaf-)verkoop. Er zal een dogma worden opgericht, zegt de grondtekst. 

Maak hem tot een EBED OWLAM, een eeuwige slaaf. Maak hem tot een kip (TSIPPOWR) 

om mee te spelen, en bindt hem vast voor uw meisjes (NA'ARAH). De grondteksten laten dus 

zien dat dit de slang is van het paradijs als het geslachtsdeel van de BEHEMOTH, van het 

demonisch vee. 

  

Iyowb wordt opgedragen om een vleesmaaltijd (KARAH) te maken van deze kip samen met 

zijn stam, om het in stukken te verdelen voor de Kanaanieten, om zijn huid te doorsteken, om 

hem kaal en naakt te plukken (GALAH). 

  

Hij wordt tot OKLAH, wat in diepte vlees van gevogelte betekent. 

  



De FUCHSIL is de put waarin roofdieren, slangen, veranderen in kippen. In onze gevechten 

met demoon-slangen zoals de Leviathan, JOM, moeten zij gedreven worden tot de FUCHSIL. 

Wij moeten ze zenden tot de FUCHSIL. Daarna begint de kippenjacht in de velden van 

RADTH, van de kippenjacht. De kip-demonen van ABEL moeten door de KAIN roeping 

onderworpen worden. 

  

De varkensdemoon staat voor de spijbelfeestjes. De roofhonden zijn een groot probleem in de 

demonologie. Zij moeten verandert worden in varkens in de VIRKE put, in het VIRKE 

gebied, een gebied van boerderijen, en dan begint de varkensjacht. Ook demonen gebruiken 

deze strategieen. Ze zijn voortdurend bezig om zielen, energie-lichamen, te veranderen in vee, 

om ze zo te exploiteren. Dit doen ze door middel van zware betoveringen. Wij worden 

voortdurend aan zulke zware betoveringen blootgesteld. Demoon-kabouters zijn hierin erg 

ver. In het Amazone Dodenboek staan spreuken om deze vee-betoveringen af te weren en te 

verbreken. Mensen kunnen soms jarenlang onder zo'n betovering lijden. Dit is ook een heel 

belangrijk deel van de demonologie. De demoon-kabouters zijn woest over het Amazone 

Dodenboek en proberen het met alle macht tegen te houden. Ze stampen met hun voetjes, en 

schoppen tegen de zielen die in aanraking komen met het Amazone Dodenboek. Maar ze 

schoppen tegen steen, en bezeren hun voetjes, met als gevolg een enorm gevloek en getier. Ze 

moeten hun fokhandel loslaten, al hun boerderijtjes waarin ze zielen kweken als vee. 

  

Een valse demonische put waarin zielen tot kippen worden betoverd is de NENKO. 

Meerdere valse veranderputten : 

NETERON – runderen, buffels 

NETEROTH – varkens, zwijnen 

NETEROPH – lammeren 

SPETZA – vissen 

SPETZACON – duiven 

NETERIN – bokken 

  

Het algehele gebied is het SIDIRIN gebied, van de demoon-kabouters, een boerderijen-gebied 

met valse veranderputten. 

  

De veranderputten van de gnosis waar demonen in vee worden veranderd zijn : 

  



FUCHSIL – kippen, hanen, kemphanen 

VIRKE – varkens, zwijnen 

LEVER – lammeren 

TAUVAR (de put van Eling) – bokken 

HUNNUS – runderen, bizons, buffels, gnoes 

HANEN – vissen 

  

De slachtplaats waar runderdemonen worden geslacht : HUD 

De buffeljachtvelden : HOR 

  

De slachtplaats waar varkensdemonen worden geslacht : HANAR 

De varkensjachtvelden : HANAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 12. De Jacht op de Demoon-leeuwen 

  

Voordat we de leeuwenjacht starten moeten we daarvoor eerst naar de bokkenjacht-velden in 

het KERAM-gebied. Daar is het noodzakelijk om op twee soorten bokken te jagen : 



  

De DAMMA-bokken – DAM is het Hebreeuwse woord voor bloed en schoonheid. Ook gaat 

dit om de DHAMMA, de Boeddhistische leer, de oververlichting. (Sanskrit : Dharma). Het 

bloed van de DAMMA-demoonbokken hebben we namelijk nodig in de jacht op de demoon-

leeuwen. Dit bloed schijnt giftig te zijn voor demoon-leeuwen. In de HANEN, de veranderput 

waar roofdieren tot vissen worden, worden de demoon-leeuwen door dit zeer giftige bloed tot 

vissen. Voor de jagers van de gnosis is dit bloed niet giftig. 

  

De DOUA-bokken – Ook dit bloed is belangrijk in de jacht op de demoonleeuwen. In de 

HUNNUS, waar roofdieren tot runderen worden, wordt de demoonleeuw door dit bloed tot 

een bizon. 

  

Wij moeten onze pijlen dus dopen in het dikke bloed van deze boksoorten, en zo de 

leeuwenjacht aangaan. Belangrijk is het om de geraakte leeuwen dan te slepen tot de HANEN 

of de HUNNUS. Belangrijk is het om deze giffen gescheiden te houden. Er zijn dus 

DAMMA-bloedspijlen en DOUA-bloedspijlen. Deze pijlen zijn zeer krachtig, en zullen al 

direct effect hebben op de leeuw, maar om hen volledig bizon of vis te laten worden is het 

belangrijk dat ze gesleept worden tot de HANEN of de HUNNUS. 

  

De DOUA-bokken zijn ook bokken van valse schoonheid. Het is een markt. Ze verkopen 

onzin over schoonheids-idealen, om zo vee te fokken. Het zijn fokmeesters. Iedereen die zo 

idioot is om de schoonheids-idealen van de stad te geloven wordt tot lamgemaakt vee, 

slachtvee en fokvee. Deze bokken regelen ook de hartslag en de spiersamentrekkingen en 

uitstrekkingen, het hele bewegings-mechanisme. Het zijn de hartkloppers, de heartknockers. 

Wanneer iemand niet ingeeft aan hun schoonheids-idealen, en niet hun producten kopen, dan 

wordt zoiemand door deze geesten gemarteld, wat ook ademhalings-problemen kan geven. 

Velen zijn te zwak om zich hiertegen te verzetten. DOUA is ook verbonden aan DOUANE, 

de grensbewaking. Ook deze grenzen worden bewaakt door marteling. Zo maken zij vele 

gevangenen, die op hun beurt ook weer gevangenen maken. De DOUA-bokken hebben hier 

groot vermaak in. Zij zijn dronken. Op hun beurt zijn zij dus weer belangrijk in de 

leeuwenjacht. Wij kunnen niet zonder dit bloed. 

  

Hoe maken wij jacht op de DOUA-bokken in de KERAM-velden ? 

  

Hiervoor moeten we naar de kippenjachtvelden van RADTH. Het bloed van de TRAS-

kipdemonen is giftig voor de DOUA-bokken. De TRAS-kipgeesten zijn een alarm-systeem 

van praterigheid en praatziekte, roddel, om de stilte en het luisteren uit te doven. Zij zijn 

clowns die afleiden van de gnosis die ze bewaken. 



  

De TRAS-kippen moeten op gejaagd worden met het bloed van de WETON-kalveren. Dit 

zijn demonen van getallenleer en corrupte rationaliteit. Dit bloed wordt gebruikt in de put van 

verjonging, waar volwassen vee tot jong vee wordt gereduceerd : kippen tot kuikens, bokken 

tot bokjes, rooflammeren tot makke lammetjes, runderen tot kalveren, varkens tot biggen, 

volwassen roofvissen tot vissen. De valse put van verjonging is de VELTA, die in Azie ligt, 

en waar demoonkabouters zielen naartoe slepen om hen te verjongen en mak te maken.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 13. De Overeenkomsten tussen de Islam en de Amazone Theologie 

  

De hierarchieen van de Amazones worden veelal vastgelegd door verensystemen, kippen of 

hanenveren in allerlei soorten die status uitbeelden. Die status is belangrijk om demonen te 

verslaan en onderworpen te houden. Die status mag niet overdreven worden, en ook niet ten 

onder gaan in valse nederigheid. Door overmoed komen de veren tegen de drager. De veren 

communiceren, geven signalen, zetten de grenzen. De verenstelsels zijn een belangrijk en 

diepgaand onderdeel van de Amazone Theologie en Demonologie. 

  

De WETON-kalveren worden ook uitvoerig gefokt en bewaakt door valse amazones die 

verslagen moeten worden. Hiervoor moeten de jagers naar HOR, de runderjachtvelden. Hier 

vinden dus ook vele Amazone oorlogen plaats. Het is een enorm groot gebied. Volgens het 

Hyena Boek van de Hel duurt het vele nachten om door het HOR gebied heen te trekken voor 



de runderjacht en de bizonjacht. Aan het uiteinde van het HOR gebied ligt de stad der 

jakhalzen, waar de troon van de jakhalzen verbrijzeld moet worden door de jagers. 

  

Zowel in oorlog als jacht moeten de gevangenen en de prooi in bepaalde situaties en 

seizoenen naar de verjongingsputten worden gesleept, die als een soort baarmoeders zijn 

waarin de gevangenen en de prooi hun dreiging verliezen. Ze worden ontwapend, en worden 

tot jongere versies gereduceerd. Ze verliezen zo hun roofkwaliteiten. Dit gebied heet de 

KABA. 

  

Dit komt ook weer terug in de Islam. Mohammed is een code voor een bepaald Amazone 

principe wat gaat komen, de Amazone op het witte paard, de Hamad. Hamad is Zij die tot 

submissie brengt. 

  

Als we het Heilige der Heilige binnengaan en daar de ark zien, dan moeten we beseffen dat de 

ark komt uit het oude Egypte. Hier had Mozes zijn wijsheid vandaan, alhoewel hij het 

allemaal om begon te draaien voor de lichtgoden. We kijken naar de twee cherubs, de 

cherubim, op de ark, maar dit waren twee godinnen, twee vrouwen, op de Egyptische ark, 

namelijk ISIS en NEPHTYS, als een beeld van de dubbele vrouwelijke vruchtbaarheid. Dit is 

ook wat MATI in het Sranan Tongo betekent : de vruchtbaarheid tussen twee vrouwen. 

  

Dit is waartoe het witte paard was uitgezonden. MATI rijdt op het witte paard. Maar 

doorvertaald in het Arabisch is dit niet Madh, maar HAMAD, Zij die tot onderwerping brengt. 

HAMAD rijdt dus op het witte paard in de Arabische apocalypse. 

  

In de Arabische mythologie werd de witte steen tot een zwarte steen, door de zonde. Zo zal 

ook het witte paard tot een zwart paard worden. 

  

Koran 2 – Het Rund 

  

15 Allah spot met hen en laat hen rusteloos in hun blindheid dwalen. 

  

Al-ama betekent mentale en fysieke blindheid. Al-ama, ALMA, betekent eeuwig in het 

Aramees. Dit gaat over het gaan tot de eeuwige duisternis, het zwarte paard. In Amazone 

mythe is het bekend dat zij soms de ogen van mannen uitstaken, om te voorkomen dat die 



mannen de macht over hen zouden nemen. Ook Simson's ogen werden door de Filistijnen 

uitgestoken, doordat Delilah hem in de val had gelokt, ook als een beeld van de valstrikken 

van de Amazones. ALMA rijdt op het zwarte paard in de Arabische apocalypse. Wij moeten 

blindgemaakt worden om de duisternis in te gaan. Onze valse ogen moeten uitgestoken 

worden. Ook Jezus sprak over het uitrukken van de ogen. 

  

De Hadith is de apocrypha van de Islam. In de Hadith Mohammed (Hamad de Amazone) 

vloog op een wit paard naar de hemel. Mohammed (Hamad, Zij die onderwerpt) is de ruiter 

op het witte paard. Het witte paard is in het Arabisch de Buraq, al-buraq, wat donder en 

bliksem betekent. Op dit witte paard maakte Mohammed een nachtreis van Mekka naar 

Jeruzalem en naar de hemel. 

  

Koran 13 – De Donder 

  

12.Zij is het, Die u de bliksem toont vrees en hoop veroorzakende en Zij doet zware 

wolken ontstaan. 

13.En de donder verkondigt Haar glorie met de lof die Haar toekomt, en de engelen 

doen het uit ontzag voor Haar en Zij zendt de bliksem en treft er mede, wie Zij wil; 

nog steeds redetwisten zij over Allah. terwijl Zij streng is in het straffen. 

  

Dit is een metafoor van de komst van Mohammed (Hamad) op het witte paard, en de 

openbaring van de Koran. 

  

Openbaring 10 

  

1 Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de 

regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van 

vuur. 2 Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee 

en zijn linkervoet op het land. 3 Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna 

lieten de zeven donderslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, 

maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet 

je geheimhouden. Schrijf het niet op.’ 

5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 

6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met 

alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste 

tijd! 7 Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim 

werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.’ 



8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende boekrol 

die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’ 9 Ik ging naar de engel toe en 

vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, 

maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ 10 Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte 

zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik 

te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’ 

  

Dit gaat over de Koran. De zeven donderslagen zijn de Koran en de komst van Mohammed 

(Hamad de Amazone, Zij die onderwerpt) op het witte paard. Toen Adam de kaba bouwde, de 

heiligste, centrale plaats van de islam, een kubus, viel de witte steen naar beneden vanuit de 

hemel, die Adam toen gebruikte voor de kaba. Later werd deze steen zwart door de zondeval. 

Jibril (Gabriel) gaf later de steen aan Abraham die hem gebruikte om de kaba te herbouwen 

met Ismael. De zwarte steen kwam dus door de zonde, maar heeft ook de macht de zonde te 

overwinnen. In het boek Openbaring zal hen die overwinnen de witte steen gegeven worden. 

De witte steen staat voor de steen van Adam, de steen van het paradijs. 

  

Metaforisch gezien moet Mohammed (Hamad de Amazone) aangenomen worden als Zij die 

tot onderwerping brengt, als het in ontvangst nemen van het witte paard, de Buraq en de witte 

steen. Dit is het boek 'De Donder'. De pinksterbeweging stopte met de doop in de geest, en de 

gebondenheid in de geest wordt nauwelijks geleerd. Waar is de verworpen heilige 

gebondenheid toen naartoe gegaan ? Naar de islam. 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, een stap verder dan de 

'doop in de Heilige Geest', een stap verder dan pinksteren. Daarvoor staat de Islam symbool. 

Wij moeten komen tot onderwerping. Geb, de Egyptische god van de aarde, ving ook de 

slechte zielen van de doden om deze te binden en gevangen te zetten, zodat ze niet het 

hiernamaals binnen konden gaan. Ook dit is een taak van Gabriel, die in de woordbetekenis 

een oorlogsvoerder is, een jager en een slager. 

  

De KABA is in Amazone Theologie en Demonologie dus de put van verjonging van 

krijgsgevangenen en prooi, wat in het Arabisch het heilige der heilige is, het arkgebied. Hier 

wordt dus geofferd aan de Amazone baarmoeder. Ook moet hier zaad en bloed geofferd 

worden, zoals de Spartaanse strijders zichzelf geselden en hun zaad offerden aan de altaren 

van de Spartaanse oorlogsgodin. In de Indiaanse Theologie en Demonologie werden babies 

gezien als krijgsgevangenen, en de geslachtsdelen werden gezien als de verdoemde 

krijgsgevangen die geofferd moesten worden. Dit is dus wat in diepte het binnengaan van het 

mannelijke geslachtsdeel in de vagina betekent. Het is een offer-ritueel, waardoor de 

krijgsgevangene of de prooi tot nieuwe geboorte komt, onderworpen aan de Moeder ILA 

(Godin, ILA ATA). 



  

Dit is dus de diepere betekenis van de ark, dat het ook een verjongende offerplaats is, de 

plaats van nieuwe geboorte, tot grotere controle door de Moeder ILA. De ark is een beeld van 

de Amazone baarmoeder. Wij moeten dus de valse offerplaats van verjonging, de valse ark, 

de VELTA, tot onderwerping brengen aan de KABA. 

  

Wanneer het in de Apocalypse over de ruiter op het witte paard gaat, dan gaat dit over de 

komst van Mohammed en het Mohammedanisme, wat wijst op de komst van MEME, de 

Amazone oorlogsgodin (ILA MEME). Zowel in het Mohammedanisme als de Amazone 

Theologie staat de KABA centraal. Dit is de ark die de baarmoeder uitbeeldt, de verlammende 

baarmoeder waar het gevangene aan onderworpen moet worden. Dit is de ware betekenis van 

de sexuele daad. Het is een oorlogs en jachtsritueel tot onderwerping van de vijand door de 

nieuwe geboorte.  

  

De ruiter op het witte paard staat voor de grote amazone oorlog, wat overgaat in de ruiter op 

het zwarte paard, wat staat voor de grote amazone jacht. De duisternis, arab in het Hebreeuws, 

is verbonden aan de jacht. Dit loopt dus over in het rode paard, volgens de Orionse code. Dit 

is een beeld van de grote slacht. 

  

Witte paard – Oorlog – ILA MEME 

Zwarte paard – Jacht – ILA TARIM 

Rode paard – Slacht – ILA TAGA 

  

Het vierde paard : De overwinning ligt in het verjongen van de vijand en de vijandelijke 

prooi, in de KABA. Dit is het arkgebied. Wij moeten geinitieerd worden in dit gebied. ILA 

KABA is de Amazone ruiter op dit paard, de Amazone godin van de verjonging van de 

vijand. Een heel leger van jonge kinderen en jonge prooi volgt haar. 

  

Openbaring 6 

  

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 

En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk 

volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, 

met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. 



  

Alle andere paarden komen uit dit paard voort. Oorlog, jacht en slacht zijn de seizoenen van 

de KABA.  

  

De komende tijd gaan er grote openbaringen van bloed komen en door bloed. Wij moeten 

ernstig streven naar de bloeds-visioenen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 14. De Dood van Gabriel – De Oprichting van de KABA 

  

Een official kwam in vrede met de mededeling dat Gabriel dood was. Gabriel is puur een 

christelijk verzinsel om de KABA verborgen te houden en te vervalsen. De official had lang 

voor dit systeem gewerkt en had gemengde gevoelens. De official kwam mak en geheel 

ontwapend. De official werd geketend en ging een cel in, waardoor er verder geco 

mmuniceerd kon worden. 

  



Het grote Gabriels-standbeeld was gevallen, en de grote KABA zou in de plaats van Gabriel 

worden opgericht. Dit is de komst van het vierde paard, en daardoor alle andere paarden. De 

cyclus van de KABA zou hersteld worden. 

  

Met de dood van Gabriel is de VELTA, de valse plaats van verjonging die de 

demoonkabouters gebruiken om ons tot mak vee te maken, opengebroken, waardoor de 

gevangenen kunnen ontsnappen. Dit is een grote uittocht, en daarmee de intocht in Jeruzalem. 

Dit is een Amazone invasie. Gabriel heeft door zijn dood de macht over Jeruzalem verloren, 

waardoor Jeruzalem nu wordt onderworpen aan de Amazone captors. 

  

De WELA-bizons zijn de wachters van de KABA, demoonwachters. Het bloed van de 

WELA-bizons geeft visioenen van de KABA. Het bloed van de WETON-kalveren is 

belangrijk in de jacht. Zorg dat je het altijd bij je hebt, door het te kopen of door de jacht. 

Zodra de prooi roofkwaliteiten bezit en volwassen is is het vaak belangrijk de pijlen in het 

WETON-kalverbloed te dopen. Dit bloed verjongt de prooi zodat het geen bedreiging meer 

vormt. Het WETON-kalverbloed moet dus verdient worden. Als het van de Amazones wordt 

gekocht, dan zal dat moeten gaan door eerlijk loon. Er is dus geen gemakkelijk genade-dansje 

zoals in het christendom. Belangrijk is om de getroffen vijandelijke prooi te slepen tot de 

KABA. 

  

Daarom is het belangrijk om geinitieerd te worden in de WELA-bizonjacht. Zij die de kunst 

verstaan de vijand te verjongen zullen de overwinnaars zijn. Zodra het WELA-bizonbloed 

stopt te stromen zal de KABA verdwijnen. Daarom is discipline in deze jacht belangrijk. De 

Amazones wijden de jagers hiertoe in onder de tucht. Steden ontstaan daar waar een gebrek is 

aan het verjongen van de vijand van de gnosis. Zonder het WELA-bizonbloed kunnen wij niet 

dieper tot de wildernis komen, en blijven wij opgesloten in de stad, bewaakt door roofdieren 

en roofvee. 

  

Het is belangrijk om in de jachttocht in de wildernis te gaan tot de zeeen van het WELA-

bizonbloed, om zo de eeuwige bloedsvisioenen van de KABA te ontvangen. Deze zeeen 

liggen ver achter het HOR-jachtgebied van de runderen, achter het HUD-gebied, de 

runderslachtplaats. 

  

In de wildernis is er een grote oorlog tegen de leprechauns. Zij staan achter elke boom om de 

nomaden illusies te verkopen, om hen zo weer vast te zetten in de stad. Het zijn kleef-

kabouters die veel jagers strikken. De leprechauns moeten overwonnen worden om tot de 

zeeen van WELA-bizonbloed te komen. Deze zeeen liggen opgeborgen in het boek 

Romeinen. Er zal dus een invasie in Rome moeten komen. Het is belangrijk om te smeken om 

de Toorn van de Amazones. 



  

Romeinen 1 

  

1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot 

verkondiging van het evangelie van God, 

  

Paulus is in het Grieks de verhongerde, de leegte. In het Latijn is hij de servus van Jezus 

Christus, de slaaf van de Moeder, van de ILA ATA in het Amazonisch, en de slaaf van de 

IYSH, van de vechtslaaf. De geroepen apostel is in het Latijns de opgeroepen veroordeelde, 

de vocatus apostolus. De opgeroepen veroordeelde is verhongerd hiertoe en tot slaaf gemaakt 

aan de Amazone moederschoot. Ook is de opgeroepen veroordeelde afgezonderd. 

  

2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften. 

  

Profeten zijn in het Latijns de aankondigers van onheil. De Amazones deden dit vaak door 

liederen om angst in te boezemen bij hun gevangenen en vijanden. In het Latijns deden ze dit 

door inkervingen, piercingen, scripturis. De afgezonderde, verhongerde slaaf, de opgeroepen 

veroordeelde was dus al besneden en gepiercet. Er waren inkervingen in zijn lichaam 

gemaakt. Dit waren allemaal tekenen van het oordeel door de Amazones. 

  

In het Latijn wordt de verhongerde, veroordeelde, afgezonderde, opgeroepen slaaf dan 

ingedeeld in een partij, een GRATIA, om het geloof te brengen. Geloof is in het Latijns een 

touw, FIDES, als beeld van de oorlog en de jacht. Dit touw zou gehoorzaamheid en 

onderwerping brengen. Het Westerse christendom heeft dit allemaal vertaald in geloof en 

genade, om te onderwerpen aan een naam, Jezus Christus, terwijl naam, NOMEN, in het 

Latijns 'kennis' betekent, de GNOSIS. 

  

7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van 

God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 

  

In het Latijns is de vader, de patre, een fokrund. Door de fokrund, door het bloed van de 

fokrund, is er vrede, het contact met de onderwereld, de moederschoot. Het 'komen tot de 

vader' is dus niets anders dan door de runderjacht te komen tot de runderfokkerij, om zo te 

komen tot de zeeen van het bloed van de WELA-bizons om zo de eeuwige bloeds-visioenen 

van de KABA te ontvangen, de verjonging van de vijand. 



  

De Heere is in het Latijns de Dominus, verbonden aan Dominium, wat feest en jachtsmaaltijd 

betekent. Juist door het bloed van de vijandelijke WELA-bizon te drinken en zijn vlees te eten 

komen de visioenen van de KABA, tot bevordering van de jacht en de fokkerij. Dit is dus de 

Latijnse diepte van het 'komen tot de Vader door de Heer'. Wij krijgen het bezitterschap over 

de vijandelijke rund door alle rituelen van het runderfeest. Dit is wat het evangelie in de 

Latijnse diepte is. 

  

In het Latijns is het evangelie de aankondiging van het touw. Dit is wat het Latijnse 

profetenschap inhoudt. Zij brengen de boodschap van het touw. 

  

8 In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele 

wereld van uw geloof gesproken wordt. 

  

Wereld, mundo, is in het Latijns wassen, in dit geval het wassen in de zeeen van het bloed van 

de WELA-bizons. Dit brengt dus niet geloof voort, maar touw, en de aankondiging van het 

touw. Hierin ontstaan dus de oorlogspsalmen en de jachtspsalmen. Mundo is ook verbonden 

aan mundus, wereld, decoratie, sieraden, versiering. Dit is ook de betekenis van het Griekse 

woord voor wereld, kosmos. Wij moeten dus niet gewassen worden in het bloed van Jezus, 

maar in het bloed van de Vader, de PATRE, oftewel de fokrund, in de zeeen van het bloed 

van de WELA-bizons. 

  

9 Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik 

onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, 

  

Getuige is ook testikel in het Latijns, testis, waarvan Paulus, de verhongerde, de leegte, een 

slaaf is. 

  

FACIO is Latijns voor de erectie en MEMORIA is de herinnering, als het oprichten van de 

herinnering, het herinneren, door het geslachtsdeel. De paradijselijke mens had in de 

Hebreeuwse en Aramese grondtekst en in de Orionse Paradijs Mythologie geen spieren maar 

geslachtsdelen. Als deze geslachtsdelen vollopen met bloed dan brengt dit herinnering in het 

Latijns. Daarom zijn de zeeen van het bloed van de WELA-bizons bronnen van herinnering 

voor de jagers, terwijl het vergetelheid is voor de vijand. 

  



De AD, tucht, is in het Latijns 'naar', als het middel van contact, het verbinden van twee 

punten. Dit is de enige manier om te bewegen, om ergens te komen. 

  

11 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, 

  

De GRATIA, het ingedeeld worden in een partij of clan, brengt versterking, confirmo. 

  

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een 

ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 

non enim erubesco evangelium virtus enim Dei est in salutem omni credenti Iudaeo primum 

et Graeco 

  

De kracht Gods is de VIRTUS in het Latijns, het geslachtsdeel, wat dus komt voor een ieder 

die gelooft, CREDO, een ander woord voor FIDES, touw. Alleen door het touw kunnen we 

terugkeren tot het paradijselijke lichaam en de spieren overwinnen. 

  

17 iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem sicut scriptum est iustus autem ex fide 

vivit 

Want gerechtigheid Gods, tucht, wordt daarin geopenbaard uit touw tot touw, gelijk 

geschreven staat: De rechtvaardige zal uit TOUW leven. 

  

REVELO is naakt worden. Dit gebeurt door het touw. 

SCRIBO is inkervingen, piercingen, de aankondigingen en de tekenen van het touw, de taal 

van het touw. 

  

18 revelatur enim ira Dei de caelo super omnem impietatem et iniustitiam hominum eorum 

qui veritatem in iniustitiam detinent 

Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid 

van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 

  



CAELO verbindt in het Latijns de inkervingen en piercingen aan opgericht werk, als een 

beeld van de erectie van het paradijselijke geslachtsdeel. Het goddelijke geslachtsdeel kan 

alleen bloedpompen door de taal van de inkervingen en piercingen. Het is de taal van de 

wapens wat het geheim is van de oorspronkelijke paradijselijke 'spier' of pees : de phallus. 

  

19 quia quod notum est Dei manifestum est in illis Deus enim illis manifestavit  

daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun 

geopenbaard. 

  

In het Latijns is de openbaring het verraad. Manifesto is de ontdekking en het verraad. Elk 

visioen is een pijl van de Moeder Amazone, ILA ATA, om ons te strikken. Het is nooit 

openhartig, duidelijk en eerlijk. Er schuilt altijd weer wat achter, want het zijn raadselen om 

ons te initieren en te testen. Wij moeten ermee puzzelen. Daarom is het visioen altijd een 

goddelijke valstrik.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 15. Overeenkomsten tussen de Romeinse, Griekse en Amazone Theologie 

  

Romeinen 1 

  



20 invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur 

sempiterna quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles  

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt 

sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen 

verontschuldiging hebben. 

  

Creatura mundi is in het Latijns het maken van sieraden en fetishen 

Facta is de zwelling van het mannelijke geslachtsdeel waardoor dit gebeurt. De verfijnde 

paradijselijke erectie van de paradijselijke pees of 'spier', het geslachtsdeel, is de bron voor de 

fetish-makers, de gerei-makers. 

  

21 quia cum cognovissent Deum non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt sed 

evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum  

Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar 

hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig 

hart. 

  

In het paradijs waren het hart en het geslachtsdeel één, als bloedpompen in het gehele 

lichaam. Het fallische hart was de paradijselijke pees of 'spier'. De demoon YEFS, een 

Aziatische demoon, kwam om scheiding te maken tussen het hart en de penis, waardoor het 

hart een corrupt instituut werd. Ook de penis verloor zo zijn glorie en werd een beeld van spot 

en krankzinnigheid. Zo verloren zowel het hart als het geslachtsdeel vruchtbaarheid. De muur 

tussen hart en geslachtsdeel moet dus verbroken worden. 

  

22 dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt  

Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 

  

Dit gebeurde door de scheiding tussen hart en geslachtsdeel. Stulti is ook afgestompt in het 

Latijns, en oppervlakkig, doelloos. 

  

Wat de westerlingen domweg in goedkope genade vertalen is in het Latijns het ingedeeld 

worden in een partij of clan, GRATIA, en in het Grieks is het gewoon loon, als loonsgaven, 

CHARIS, niet genadegaven. Er is geen genade. Alles moet verdient worden. Dit is dus een 



strenge tuchtmeesteres en arena-meesteres, als de Amazone oorlogsgodin. Genade is een dief, 

een cheater, oftewel groot bedrog. Hierop is het gehele christendom gebouwd als op drijfzand. 

  

In de Romeinse mythologie waren de Gratien de godinnen van de kunst en de vruchtbaarheid, 

wat natuurlijk aan een heleboel loonswetten is onderworpen. In de Griekse mythologie waren 

dit de Chariten. Zij waren de dochters van de Romeinse god van het bloed, Bacchus, van het 

Griekse Iachhos (Dionysis). Iachhos was een beeld van de rituele bloedsvreugde (iakhe) en 

het rituele overwinningsgejoel in de initiaties in de Eleusische mysterien. De vrouwelijke 

vorm van Iachhos is MISA. Iachhos is de zoon van Demeter, de Griekse godin van de oogst 

en de vruchtbaarheid, als de loonsgodin, waaraan de Eleusische mysterieen zijn gewijd. Deze 

mysterieen zijn feesten ter ere van haar. Feesten zijn ook een uiting van loon. Ook worden 

hierin haar zoon Iacchos, oftewel haar dochter MISA, en haar dochter Persephone, de Griekse 

godin van de onderwereld, vereerd. Dit alles duidt aan dat er alleen loon is door bloed, als een 

poort tot de onderwereld. Eén van de attributen van Demeter is de graanhalm, die zij schonk 

aan Triptolemos, als een teken van het leren van de wetten van de oogst, oftewel het loon. De 

graanhalm is ook het beeld van het heilige vasten, de verhongerde jager die tot de leegte is 

gekomen. Dit is ook het symbool van Hans die telkens dit door de tralies stak voor de 

slechtziende Jom, de kannibaalse heks, die hem probeerde vet te mesten, en dit symbool 

aannam als de vinger van Hans, waardoor zij dacht dat hij te dun was om op te eten. In de 

mysterien van Eleusis werd gevierd dat Iachhos tot de onderwereld kwam, en onderworpen 

werd aan de godin van de onderwereld, Persephone, zijn meesteres en minnares. In de 

Romeinse mythologie was dit de godin Proserpina. Demeter is in de Romeinse mythologie 

Ceres. 

  

In de Amazone theologie is Demeter de Grote Moeder, de ILA ATA. MISA, één van haar 

dochters, de bloedsgodin, oftewel de godin van de slacht, is de ILA TAGA. In de Eleusische 

mysterien wordt Iachhos aan beiden onderworpen, naast de onderwerping aan Persephone, de 

godin van de onderwereld, die in de Amazone Theologie de godin van de jacht is, ILA 

TARIM, als beeld van de duisternis en de onderwereld. Dit kan ook gezien worden als de 

onderwerping aan Artemis, de Griekse godin van de jacht. Net als Circe en Demeter heeft zij 

de macht mannen in vee te veranderen. 

  

Triptolemos kreeg van Demeter graanhalmen en een jachtwagen om de graanhalmen te 

verspreiden, als de leer van Demeter, de leer van de oogst, het loon. Zij die Triptolemos 

tegenwerkten werden door Demeter veranderd in dieren en vee. Ook hier zien wij de strijd 

tussen genade en loon, en dat genade tot het veranderd worden in fokvee leidt. In die zin is 

Demeter ook een beeld van ILA KABA, de Amazone godin van de verjonging van de vijand. 

Triptolemos was de zoon van de koning van Eulesis. De jachtwagen die Triptolemos kreeg 

van Demeter werd voortgetrokken door draken, als een beeld van de gevleugelde fallus, wat 

een beeld is van de naakte oorlogsvoerende stam. De gevleugelde fallus is niet daadwerkelijk 

gevleugeld, maar is een beeld van de verbreking van de scheidingsmuur tussen hart en 

geslachtsdeel, waardoor het paradijselijke lichaam weer volop meedoet in de oorlog en de 

jacht. Dit is een teken van de overwinning over de leprechauns die staan voor het verzuim in 

oorlog en jacht. Zij houden meer van het strikken en de landbouw. Leprechauns zijn boeren 



zowel voor de landbouw als veeteelt. Het zijn grote lafaarden die het moeten hebben van 

groot bedrog. Door de verbreking van de muur tussen hart en geslachtsdeel komen de 

loonsgaven van onderscheiding van leprechaundemonen vrij, tot grote ontmaskering. Het is 

belangrijk zicht op het werk van deze plaaggeesten te krijgen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 16. De Leprechaunse Piramide 

  

  

Hoe geweldig leprechauns het fokken, martelen en slachten van vee ook vinden, de landbouw 

is hun grote liefde. Ze zijn namelijk toch wel erg lui, en hoeven zo minder na te denken en op 

te passen. Vandaar dat ze er grote vreugde in scheppen om hun vee te veranderen in 

kasplantjes. Dit gebeurt in de TIVIER, een berucht gebied in het SIDIRIN gebied van de 

leprechauns. Boven alles zijn zij dus boeren. Hun uiteindelijke en grootste doel is hun 

slachtoffers te veranderen in planten, struiken en bomen die veel voedsel voortbrengen. De 

leprechaun is namelijk erg bourgondisch ingesteld en houdt van lekker eten. De leprechaun is 

een echte levensgenieter, vooral ten koste van anderen. De leprechaun wil hierover niet al te 

veel nadenken. De leprechaun heeft zijn eigen kennis, en heeft dit keurig afgebakend. Wat de 

boer niet kent, dat vreet hij niet. 

  

Zo wordt degene die een leprechaun tegen het lijf loopt blootgesteld aan een enorme 

stortvloed van knagende oppervlakkigheid, die allemaal vragen oproepen waarop geen 

antwoord komt zolang de betovering van de leprechaun werkende is. Voor de leprechaun is de 

TIVIER belangrijker dan alle vee-verander putten. De leprechaun aanbidt de TIVIER. De 

TIVIER is zijn god, zijn agrarische god. Vandaar dat de leprechaun ook heel boers spreekt. 

De leprechaun kent geen schaamte en valt niet om te praten. De leprechaun moet overwonnen 

worden. 

  



De leprechaun houdt dus wel van zijn stukje vlees, maar kan ook zeker niet zonder zijn 

boontjes en aardappeltjes. Ook op fruit is de leprechaun dol, vooral op sinaasappelen, die zijn 

lekker zuur, en daar kan hij weer lekker zuur mee doen in de kerk. 's Zondags gaat de 

leprechaun heilig naar de boerenkerk, en dan door de week is de leprechaun de grootste 

ellendeling. Zodra hij even vrije tijd heeft houdt hij veelal van varen. De leprechaun gaat 

graag op vakantie om van zijn macht te genieten. Dan doet hij stoer overal waar hij gaat, en 

laat zijn bling-bling zien. Hij is dol op sieraden, gouden riemen en verder alles wat blinkt en 

er duur en waardevol uitziet. 

  

In de strijd tegen de leprechaun is het dus belangrijk de TIVIER te overwinnen. 

  

De leprechaun is ook dol op bakkerijen. Veel leprechauns zijn bakkers. De bakkers werken 

weer nauw samen met de restauranten. De bakkers zijn de konings-leprechauns. Zij heersen 

over de boeren, de kleermakers, de schoenmakers en de speelgoedmakers. 

  

Leprechauns zijn de grote vijanden van eerlijk loon. Daarom maken ze graag gokkasten en 

kansspelletjes zoals loterijen. Het christendom is een groot gokpaleis wat ze hebben gebouwd. 

Maar er worden hoge prijzen betaald. Te gokken met een leprechaun laat je altijd verliezen. Je 

verliest je ziel aan hen. Het is nooit vrijblijvend. De gokspelletjes leiden allemaal tot de 

TIVIER. De opperbakker en opperkoning van de leprechauns is TOJE, de bewaker van de 

SAPININEN, de sprookjes. Hij is de grote gokkoning en paus van de leprechauns die zij 

aanbidden. Alles moet aan hem getoetst worden. 

  

In de Amazone Mythologie waren de Amazones de originele stichteressen van Griekenland 

en het Romeinse rijk. Dit waren oorspronkelijk nederzettingen en kampen. Ook Sparta werd 

door de Amazones gesticht. Vrouwen waren geemancipeerd en hadden een grote plaats in het 

leger. Artemis de jachtgodin, en Enyo de oorlogsgodin werden aanbeden. Artemis is in 

Amazone termen ILA TARIM, en Enyo is in Amazone termen ILA MEME. Er was een goede 

en zware balans tussen oorlog en jacht. De Spartaanse opvoeding was sober en hard, wreed. 

  

In de letterlijke zin was de Spartaanse initiatie natuurlijk zwaar demonisch, maar in de 

mythologie en esoterie heeft het weer waarde, en staat zij symbool voor grote dingen. Op 

jonge leeftijd verkochten de moeders hun zonen aan de eforen, de hoogste vrouwelijke 

amazone administrateurs van Sparta. Zij werden in oorlogskampen opgevoed met strakke 

hand. Zij aten bloedsoep, vaak bereid met vers varkensbloed. Ook leerden zij poezie en 

muziek. 

  



Ook waren de eforen nauw betrokken bij het keuren van de kinderen. Als een kind niet goed 

was in de ogen van de eforen, dan werd het kind gebracht naar de Apothetai, een gebied van 

kloven, of van de Taygetus bergen afgeworpen. 

  

De liefde is geen vervanging voor kennis. Wij moeten leren wandelen in de kennis en de wil 

van de Amazone. Het leven is erg dubbel. Vaak moeten we met Iyowb zeggen : 'De Amazone 

heeft gegeven, de Amazone heeft genomen. De Amazone zij geprezen.' (Iyowb 1:21) 

  

Zowel in het Latijn als het Aramees is “gegeven” uitbetaald zijn in loon. “Genomen” is in het 

Aramees genomen in oorlog, en het huwen, als een oorlogsstrategie. In het Latijns is 

“gegeven”, DEDO, ook de verstoting. In het Aramees is “gegeven” ook het onderhandelen. In 

het Aramees is “geprezen” ook gebaseerd op het knielen en de jacht, als in dit geval de 

scheidings-jacht als onderdeel van de slavernij tot de Amazone. Ook is het gebaseerd op 

gebed. Iyowb zegt in hetzelfde vers dat hij naakt uit de moederschoot is gekomen, en naakt tot 

de moederschoot zal terugkeren. 

  

Wij moeten leren wandelen in de kennis en de wil van de Amazone, wetende dat Zij ook 

verstoot. Dit is belangrijk om los te komen van de valse Amazone en de valse Moeder. In die 

zin is Iyowb 1:21 een Spartaans vers. “Gegeven” is in het Aramees ook verbonden aan het 

voortbrengen van kinderen. Ook betekent het “doden”. Soms worden gegeven kinderen weer 

door de Amazones weggenomen, waarvan de Spartaanse opvoeding een symbolisch beeld is. 

Kinderen gingen altijd door een strenge selectie en initiatie. Zij die achtergebleven werden 

aan hun lot overgelaten of gedood. 

  

Er is ook nog een verborgen hogere orde boven en achter de bakkersorde van de leprechauns. 

Dit is de orde van de steenbakkers. Zij kennen de geheimen zielen te verstenen om deze 

stenen te gebruiken om steden te bouwen. De steenbakkerijen zijn vaak diep ondergronds in 

de mijnen. Hier haalt de politie-macht van de leprechauns zijn kracht en autoriteit vandaan. 

De naam van dit gebied is de GOTAMER. Belangrijk is het dus om uit dit gebied te 

ontsnappen en zo geheel te ontstenen. Deze leprechauns weten het lichaam om te zetten tot 

klei om dit tot steen te bakken. Ook kunnen ze zieleplanten omzetten tot steen door 

ingewikkelde processen. De oppersteenbakker is ZENKS. Steenbakkers worden ook wel “de 

zwarte koningen” genoemd, die in het verborgene heersen over de andere koningen. 

  

Er zal een grote opstand tegen de zwarte koningen moeten komen. Zij werken met de macht 

van de dood. Ook tandartsen, markt-medici en de psychiatrie werken onder deze koningen. 

Zij helpen dus mee om zielen te verstenen. Er zal een grote verzachting moeten komen, om zo 

het ware harde op te wekken. Dit is iets wat ze vrezen. De zwarte koningen willen afleiden 

van de jacht, en richten op een zware politie-macht die alles controleert en onder controle 

houdt. Zij moedigen de agrarische cultuur aan, de boeren partij, en verachten de jacht. De 



TIVIER en de GOTAMER zijn een groot excuus om niet te hoeven jagen. Zij zijn praeters, 

boerenvolk, en geen jagers. De jacht staat in het leprechaunse gebied op een laag pitje. Er 

wordt veel meer waarde gehecht aan oneerlijke, misleidende handel, om zo zielen te strikken. 

De leprechaun is in zijn strikkerijen erg lui. De TIVIER en de GOTAMER houden grote 

delen van de buffeljacht verborgen. Zij hebben dus de hogere jachtszintuigen uitgedoofd, 

zodat zielen niet tot ware wedergeboorte kunnen komen. Er wordt misleidend geadverteerd. 

  

In Leviticus 4 staat dat de Levieten voor het voorhangsel van de tempel hun voeten moesten 

dopen in runderbloed voordat zij door het voorhangsel heen konden gaan. 

 

De hoorns van de demoon-runderen zijn belangrijk. Het zijn een soort antennes die hen in 

verbinding houden met de onderwereld. Dit is een groot wolvengeheim, waar de wolf achter 

is gekomen. Dit is een belangrijk orakel. De hoorns van de demoon-rund laten hem 

communiceren met de doden. In het NT is dit de eirene, de vrede, en in het OT is dit de darash 

en de slm, de Salomo. 

  

De vliegende slang is in het Aramees een beeld van de Urim, en in het Egyptisch een beeld 

van het heilige vlees, het paradijselijke lichaam. In de Aramees-Hebreeuwse grondtekst is het 

de naakte, oorlogsvoerende stam in het paradijs. Het paradijselijke, naakte, oorlogsvoerende 

lichaam wordt bewaakt door de Aker, de dubbele poortwachter van de onderwereld, als een 

anagram van Hagar. Dit lichaam van de naakte, oorlogsvoerende stam is een beeld van haar 

zoon, Ismael. Dit is ook het teken van de donder.  

  

We zagen dat de IYSH opgroeit als boogschutter en slager. Dit gebeurt allemaal door 

HAGAR. De IYSH wordt zo tot een ISHMAEL, oftewel 'een onderscheider van offervee', 

slagers-kennis. ISHMAEL rooft zo de Salomo-trofee, de hoorns van de buffeldemoon, 

waardoor hij contact heeft met de doden. Dit is ook een eigenschap van het tweede paard, het 

rode paard, in Openbaring. 

De vikingen met hun hoornhelmen zijn die dit vertegenwoordigen. Ook de indianen droegen 

buffelhoofden als een fetish voor de buffeljacht. Ook Mozes die met de stenen wetten van de 

Sinai afkwam droeg deze hoorns in de grondtekst, nadat hij de Amazone had ontmoet. 

QARAN is het Hebreeuwse woord voor hoorns, wat heenwijst naar de KORAN, de KRA van 

NU, het loon van de afgrond, van de oermoeder. Ook David putte uit deze bron wanneer hij 

tot de DARASH kwam, en bracht zo dit Salomonische orakel voort, als een groot labyrinth. 

Salomo is een beeld van het strikken van de buffelgeest. De hoorns zijn een machtig metafoor 

van vruchtbaarheid, het contact met de onderwereld. Het is de opening van een grote poort 

terug tot de wildernis. 

Een nog geheimere orde binnen de bakkers-orde is de orde van de metaalbakkers. Zij zijn 

veelal nog dieper ondergronds in de mijnen, waar zielen tot metaal worden bewerkt. Hiervan 

worden auto's en andere voertuigen gemaakt, en andere soorten van technische apparaten. De 

naam van dit leprechaun-gebied is LEFTIG. De metaalbakkers heersen achter de schermen 



over de steenbakkers. Zij worden de rode leprechaunkoningen genoemd. De 

oppermetaalbakker is FERTIG. 

De rode koningen dragen de sleutels van de stad en de wildernis en hebben zichzelf 

onbereikbaar gemaakt. Zij kunnen verschijnen als rode ridders om hel en verdoemenis te 

brengen. 

  

1.    bakkers – witte koningen – leider : TOYE 

2.    steenbakkers – zwarte koningen – leider : ZENKS – gebied : GOTAMER 

3.    metaalbakkers – rode koningen – leider : FERTIG (FERTOG) – gebied : LEFTIG 

  

In de ovens van LEFTIG bevinden zich een heleboel auto-industrieen. Zielen worden hier tot 

auto's gemaakt om het haastige leprechaun-volk te dienen. Hier worden de zielen getemt. 

Muziek is hiertoe een groot middel in de hand van de metaalbakker-leprechaun. De 

leprechaun is dol op muziek. Muziek staat voor de leprechaun op een hoger plan dan 

literatuur. De leprechaun verstopt zijn gestolen gnosis in muziek, en verafschuwt de diepere 

gnosis. De leprechaun is een groot spijbelaar en feestjesvierder. 

Nog hoger in de koninklijke hierarchieen van de leprechaun zijn de textielbakkers. De 

leprechaun is een overmatige vereerder van textiel. Dit alles om de jacht verborgen te houden. 

Zo is textiel een zwak surrogaat voor de huid van de vijandelijke prooi, een namaakproduct, 

wat juist van de huidjacht moet afleiden. De textiel zal dus ook vaak niet lijken op een huid. 

De leprechaun is daar veelal bang voor. DRUM is de naam van het gebied van textiel-

bakkerijen, waar zielen tot textiel worden verwerkt. Ze eindigen vaak als handtasje van een 

leprechaun, of een kledingstuk of een schoen. Ook kunnen ze eindigen als laken of deken, als 

een gordijn, of meubel-bekleding. Daarboven bevinden zich de plastic-bakkers. De 

leprechaun is dol op plastic. Hier maakt hij zijn speelgoed van. De leprechaun doet ook aan 

plastische chirurgie. De naam van het gebied van de plastic-bakkerijen is TAKEN. 

  

4.    textiel-bakkers – groene koningen – leider : AAMS – gebied : DRUM 

5.    plastic-bakkers – paarse koningen – leider : EVEN – gebied : TAKEN  

  

De TAKEN is ook een groot geheim van de charismatische beweging waar zielen tot plastic 

worden verwerkt, om zo volledig onder de controle van de leprechaun te komen. De 

leprechaun manipuleert en inspireert plastic. De leprechaun aanbid plastic. Zo verliest een 

mens de heilige en goddelijke hardheid. De leprechaun heeft hierin een groot genot. Zo 

ontstaat er een grote piramide van de leprechauns, een piramide-schema, met piramide-

koningen binnen zijn hierarchie. Wij moeten de leprechaun-hierarchie leren kennen om zo een 

beetje de hierarchieen van de amazones te leren begrijpen. 



  

Hierboven zijn de muziek-bakkers. De leprechaun is dol op muziek, en produceert die 

overmatig, zodat het de diepere zintuigen blokkeert. Het is een security-systeem, omdat de 

leprechaun de diepere stiltes vreest en verafschuwt. De muziek-bakker leidt het leprechaun-

volk door muziek. Muziek-bakkers zijn beroemd en hebben grote faam. Ook de justitie van de 

leprechaun is hierop gebaseerd. De muziek-bakkers hebben grote macht over de leprechaunse 

piramide. 

  

6.    muziek-bakkers – grijze koningen – leider : TARF – gebied : SMEEL 

  

De leprechaun is in diepte een muziekgeest, om de hogere vormen van de gnosis te ontwijken. 

De leprechaun is een spijbelgeest en voert oorlog tegen de gnosis. Deze oorlog wordt 

gestreden door muziek. Met een leprechaun valt niet te praten. De leprechaun zingt altijd 

dezelfde liedjes. Moe kun je daarvan worden. Het leprechaunse zegel is een belangrijk zegel 

om de tempel van de Amazones te bewaken. Het is een roofdier uitgezonden tot elke ziel die 

dichtbij het tentenkamp van de amazones is gekomen. Deze kat kan veranderen in een leeuw 

of een panter. 'De leprechauns over u !' roept Delila tot elke Simson die tot haar probeert te 

komen. Zo test Zij de zielen die naderen tot Haar poorten. Ook dit zijn de maskers van de 

Amazones die de diepere hierarchieen van de Amazones verborgen houden. Zij prediken de 

mannelijke overheersing, de mannelijke superioriteit, volledig tegengesteld aan hun 

matriarchie, en hun amazone hierarchieen, maar dit is juist om die hierarchieen veilig te 

stellen. De Amazone spreekt dus met twee tongen, en is in gevecht met haarzelf. Ze liegt en 

bedriegt, omdat Zij niet wil dat iemand Haar gnosis steelt. Alles zal verdient moeten worden 

door de jacht. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 17. De Imp 

  

  

Verder in de diepte van leprechaun zijn zij de corrupties en perversies van de Lokogamen, de 

sieraden van het lijden die in het EE besproken worden. Zij zijn de corrupties en perversies 

van de magische manuscripten van de Amazone Bijbel. 

  

Wij moeten de leprechaunse piramide overmeesteren, anders zal het nog steeds ons 

overmeesteren. Als wij meesters over deze piramide zijn geworden, dan is er een verdere 

strijd in de stad tegen de skeletten, piraten, dieven, rovers, kannibalen, en zombies die de 

steden onder heerschappij houden. 

  

De zombies zijn het hart van de stad. Zij takelen af om tot roofdieren te worden, en daarna als 

vee, zodat de oorlog zal overgaan in de jacht. Eerst is het monsterachtig vee met roofdier-

kwaliteiten. Eerst zal het vee leeuws zijn, waardoor de leeuwenjacht noodzakelijk is. De 

leeuw is de cryptische kracht van de zombie. Zij houden zich schuil in de kerken, 

gerechtshoven, medische hoven en politieke hoven, de marktplaatsen van de samenleving. 

  

De leprechaun is de corruptie van loon, de genade, de valse handel, die door de zombie 

vrijmoedig wordt gebruikt. De valse kabouter is heilig voor de zombie. Ook bevindt de 

zombie zich in de marktplaats van het leger en de politie, waar veel valse spelletjes worden 

gespeeld. Ook de zombie heeft zijn koningen. Zombies ontstaan waar de onderhandeling 

belangrijker wordt dan de jacht. Zombies zijn handelaars in dood en bedrog. Ook de 

agrarische cultuur is erg belangrijk voor de zombie. De zombie houdt van lekker eten, vooral 

verkregen in de handel. Voor geld kan de zombie veel doen. Alhoewel de zombie erg van de 

jacht houdt, is oplichting toch zijn favoriet. In naam is de zombie dus geen echte jager, maar 

meer een oplichter. Ook is het agrarische, boerse, nog altijd belangrijker voor de zombie dan 

de jacht. Zombies zijn verzot op jagen en stropen. Ook heeft de zombie veel genot in het 

slachten, maar dit zijn meer hobbies dan daadwerkelijk zijn dagelijks beroep. Het zijn voor de 

zombie allemaal bijzaken, alleen voor bijzondere gelegenheden. De zombie is een groot 

watersporter. Hier voelt de zombie zich helemaal thuis. De zombie is een schepenbouwer, de 

slaaf van de grote zombie schepenkoningen. De zombie is een roeier, de galeislaaf van de 

zombie-koningen. De zombie-schepen zijn grote spookschepen. De zombie staat voor de 

scheepvaart. De zombie is een transport-geest. 

  

De zombie heeft een bloedhekel aan visserij. De visserij is wat de zombie vreest. Hierop is 

zijn scheepvaart dan ook niet gericht. De zombie is een groot zegel op de visserij. Wij moeten 

de zombie overwinnen om vissenjagers te worden. Wel ziet de zombie de zee als een grote 

keuken. Er zijn veel zeeplanten die door de zombie gebruikt worden in de zombie-keuken. 



Voor de zombie is de zee een groot mijnengebied, waaruit vele stoffen gewonnen worden. Zo 

heeft de zombie veel booreilanden opgericht in de oceanen. Hierin is het schip een belangrijk 

vervoermiddel. 

  

We worden voortdurend beschoten door de zombies met advertenties om te zien of wij 

toehappen. De zombie is een strikker. De zombie is als een evangelist die langs de deuren 

gaat. 

  

De zombie bewaakt het geheim van de vruchtbaarheid. De fallus is een jachtszintuig, de voet 

een slachtszintuig en de tepel een oorlogszintuig. Als de zombie is bestreden, moet de clown 

bestreden worden. De clown is ook een strikker-geest. De wereld is vol met clownsgeesten 

die de aarde onder controle houden. Daarna begint de strijd tegen de candymen. Zij worden 

overwonnen en gedood door het vijfde zegel van de slaap, het fundament en brandpunt, het 

vuurpunt, van de gnosis. Dit is het vetmesten van de demoon-rund. Dit doodt de spieren, en is 

de vaginale kracht van de vrouw. Dit principe wordt ook wel de cirkel-sluiter genoemd. De 

demoon-rund moet vetgemest worden. 

  

Sexualiteit is een diep demonologisch ritueel. Het zwellen van de fallus in de vagina is het 

beeld van de fokker (vagina) die de rund (fallus) vetmest voor de slacht. De zaadlozing is de 

uiteindelijke slacht, het doen vloeien van het bloed van de vijandelijke vetgemeste rund. Jezus 

Christus, wat in de grondtekst gewoon de vagina is, is de Herder, de ra'ah in het Hebreeuws, 

wat ook runderfokker betekent. Jezus Christus moest het beeld van het vetmesten van de 

vijandelijke rund verborgen houden. De vagina is de voeder van de gevangen vijandelijke 

rund, wat de fallus van de man moest vertegenwoordigen. Dit probeerde de mantra “Jezus is 

de goede Herder” verborgen te houden, als masker van de Amazones. In het Hebreeuws is de 

RA'AH de vetmester van de afvallige Israelieten die het beeld waren van de vijandelijke rund. 

  

De ademhaling van de gevallen mens gaat anders dan de ademhaling van de paradijselijke 

mens. Wanneer de gevallen mens de zuurstof inademt, dan wordt deze zuurstof geabsorbeerd 

door de longen, en de energie die dat opwekt stroomt dan in de borstspieren, en glijdt dan naar 

de buikspieren, om zo een onheilige tempel op te richten, een onheilig stammenverbond, als 

priesterlijke dienst tot de mannelijke overheersing. Wanneer de paradijselijke mens 

ademhaalt, dan wordt er bloedgas ingeademt in de longen, dat door de longen meteen wordt 

geabsorbeert en wordt omgezet in energie die direct door de armen heenvloeit, tot de handen, 

dus niet tot de borstspieren. Dit is een groot verschil. Vanuit de handen vloeit de energie tot 

de genitalien, die rechtstreeks de ogen ingaat. Vanuit de ogen stroomt de energie tot de 

borstkas waar het wordt omgezet in tepel-energie. Dit is dus een strijd tussen spier en tepel. 

De spier maakt slaven tot de superieure vader, terwijl de tepel terugleidt tot de baarmoeder. 

De paradijselijke 'spier' of pees was een combinatie tussen de fallus en de tepelstof. Deze 

combinatie leidde tot diep in de duisternis van de oer-baarmoeder, hebbende een zuiver licht, 

dat van de paradijselijke vuren van de onderwereld, de waterlichten, het nachtzicht, geboren 



vanuit de diepste en grootste duisternis. De impen, corrupte vormen van elven, scheidden de 

fallus van de tepelstof. 

  

De fallische kracht wordt dus opgewekt door de paradijselijke ademhaling, die weer connectie 

maakt met de tepel, belangrijke paradijselijke zintuigen. De tepel houdt de paradijselijke 

hierarchieen in zich, en is een beeld van het paradijselijke hart, voortkomende vanuit fallische 

energie. 

  

Vanuit de borst stroomt de energie dan naar de schouders : 

  

adem-energie : 

longen – armen – handen – genitalien – ogen – borstkas – tepels – schouders 

  

Wanneer wij te leren ademen als de paradijselijke mens, dan zal dit een harnas bouwen tegen 

de imp. De imp zal hierdoor scheel worden en zijn zicht zal verslechteren, zodat de imp ons 

niet meer kan vinden, en zal verdwalen in het labyrint van de gnosis. De imp is dus verdoemd. 

  

Trees en Tippel zijn de twee imps die ervoor zorgen dat de adem-energie niet rechtstreeks 

naar de armen gaat, maar in de borstspieren wordt opgeslagen, om vandaar te worden 

opgeslagen in de buikspieren. Trees is de rechter arm-wachter imp, en Tippel is dit voor de 

linker arm. Deze twee imps moeten verslagen worden. De arm-poorten moeten geopend 

worden. Dit is een grote initiatie. Leer te ademen in je armen en niet in je borstspieren. Laat 

het stromen door je handen, genitalien, ogen en dan pas mag de energie tot de borstkas komen 

om in je tepels te stromen, om ze tot de schouders te gaan. De longen nemen dus de adem op 

om dit in energie te transformeren voor allereerst de armen. Als je dit te snel naar je hoofd laat 

stromen, dan geeft dit gedachtes van de imp, en wordt je verstand beheerst door hen. Zij zijn 

grote misleiders, tricksters, plaaggeesten. De imp wil jouw ziel tot hun slaaf maken. 

  

Vanuit de schouders moet de energie een nieuwe glimlach of lach opwekken, in zogenaamde 

fallische mondtepels, dus niet door de lachspieren. De imp is een zwaar verouderde corrupte 

vorm van een elf, omdat de imp de oorspronkelijke fallische tepel had ingeruild voor de spier, 

het overmoedig lachen, en overmoedig corrupte kracht gebruiken. Hierdoor verouderde de 

imp, niet door een natuurlijke veroudering, maar de veroudering door de zonde. De glimlach 

of lach van de fallische mondtepels is verjongend, en beschermd tegen verouderende impen-

energie. De imp zal hierdoor nog ouder worden en afsterven. 

  



adem-energie van de paradijselijke mens : 

longen – armen – handen – genitalien – ogen – borstkas – tepels – schouders – fallische 

mondtepels glimlach en lach 

  

Dit is dus de heilige, paradijselijke lach die verjongt en tot wedergeboorte brengt. Daarna 

moet de energie direct de schenen in stromen : 

  

longen – armen – handen – genitalien – ogen – borstkas – tepels – schouders – fallische 

mondtepels glimlach en lach – schenen 

  

Daarna stroomt de energie naar de billen : 

  

longen – armen – handen – genitalien – ogen – borstkas – tepels – schouders – fallische 

mondtepels glimlach en lach – schenen – billen – buik – rug – armen – oren – benen – voeten 

– armen – voeten – billen – schouders – schenen – voeten – billen – schouders – armen – 

genitalien – tepels – voeten – neus – voeten – neus – voeten – schouders – genitalien – billen 

– nek – schenen – voeten – genitalien – fallische mondtepels glimlach en lach – schenen – 

voeten – schenen – voeten – oren – armen – schenen – hoofd – bloed – fallische mondtepels 

glimlach en lach – handen – schenen – billen – armen – borstkas – tepels – bloed – fallische 

mondtepels glimlach en lach – voeten – fallische mondtepels glimlach en lach – hersenen – 

bloed – hersenen – bloed – genitalien – voeten – longen 

  

Zo is de circulatie compleet. De schenen zijn uitgedost met veren en mesjes in de strijd. Als 

kemphanen zijn wij toegerust. Zo zal de imp geen plaats meer in ons hebben, en zal 

uitsterven.  

  

In het adem-energie van de afgevallen mens heerst de impen-energie. Snel wordt alles naar de 

hersenen geleid, zodat de hersenen overbelast worden en onder controle komen van de impen. 

De impen hebben hierin een groot genot. De adem-energie komt direct na de longen in de 

borstspieren, en daalt dan naar de buikspieren, om ze de hersenen binnen te gaan en te 

vergiftigen door grote overmoed, en dan stroomt er veel bloed. 

  

adem-energie van de afgevallen mens : longen – borstspieren – buikspieren – hersenen – 

bloed – lachspieren – hersenen – borstspieren – buikspieren – lachspieren – voetspieren – 

rugspieren – schouderspieren – armspieren – borstspieren – lachspieren – genitalien – 



lachspieren – genitalien – billen – nek – huilspieren – lachspieren – huilspieren – ogen – 

borstspieren – buikspieren – billen – botten – nek – schenen – lachspieren – borstspieren – 

buikspieren – nek – genitalien – voeten – nek – armen – borst – tepels – oren – borstspieren – 

buikspieren – huilspieren – schenen – voeten – lachspieren – genitalien – nek – neus – botten 

– nek – hart – longen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 18. Het Merkteken van het Beest  

  

Na de strijd tegen de imps is er een strijd tegen de pixies, corrupte vormen van feeen, 

alhoewel niet alle pixies demonisch zijn, zoals niet alle demonen corrupt zijn. 

  

Eén van de grootste taboes van het christendom is het merkteken van het beest. 

  

In de NUN vindt de verlamming plaats, in de paradijselijke afgrond. De NEN voert oorlog 

tegen ons om ons te breken, om ons te piercen. De Egyptische NUN doet dit door 

SEKMETH, de godin van de oorlog, de wraak en pestilentie, vaak afgebeeld als een vrouw 

met een leeuwenhoofd. Zij wordt ook wel het oog van Ra genoemd. In het Karaibs is zij 

SEKE-META. SEKE betekent verlamdheid, en META betekent een merkteken krijgen of 



hebben. SEKETU is mankheid, en SEKEME is verlamde. Wij worden hierdoor dus als Jakob 

geslagen om ons mank te maken, om SEKETU en SEKEME te ontvangen. Dit is dus een 

bepaalde gevoeligheid. Zo worden wij wedergeboren in loon, los van genade. 

In het Sranan Tongo : 

 

SEKANTI = strand (zand = sieraden in het Aramees, en sieraden = wapens in het boek 

Iyowb) 

METI = beest 

SEKI = schudden 

 

Klaagliederen 3 

 

Vers 48 gaat over de klaagrivier. Deze rivier komt ook terug in Iyowb 21 : 33 in de Vulgata, 

de Latijnse bijbel.  

 

21 : 33 – De volgers van de duisternis (het 'kwaad', oftewel het tegengaan, degenen die 

vechten) gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van klaagzang, een rivier in de 

lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee naartoe nemen. Vgl. De draak, 

de bewaker en bewaarder van de URIM, die op het zand der zee staat in Openbaring, oftewel : 

die bewapent is. Dit is de rivier van tranen. De draak is ook een slang of zeeslang, als beeld 

van een halsketen. 

 

In het Sranan Tongo en het Karaibs tezamen betekent SEKHMET dus : 

het merkteken van het beest, de piercing of halsketen die tot schudden leidt, tot de heilige 

vreze, om zo te bewapenen. Dit zijn de eigenschappen van de URIM, waar dit plaatje in het 

Aramees over gaat. 

  

In het Aramees-Sranan Tongo is Sekhmet 'de ruiter van het beest', SKY-METI. SKY is rijder, 

top, in het Aramees, en METI is beest in het Sranan Tongo. Sekhmet is dus de vrouw op het 

beest, de vrouw die zowel mens als beest is. In het Egyptisch hebben de godinnen veelal deze 

dualiteit, de overgang van mens tot beest en beest tot mens. Zij hebben hun oorsprong in 

beesten. Dit komt ook terug in het EE. 

  

In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de 

hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de breker-steen, de steen van 

onderscheiding, is de SHEBUW, oftewel de PESSA. In die zin is de PESSA een groot 

paradijselijk, verlaten eiland waartoe we moeten terugkeren. Door de inwijdingen tot de 

PESSA ontstaat er communicatie met de PESSA. Zo wordt de Teheraphim hersteld. De Pessa 

ligt dus diep opgeborgen in het zand, de aphar, van het paradijs. 

 

In de KJV, wiens rechten zijn opgeborgen in de kroon van Engeland, is het Johannes zelf die 

op het zand staat. Johannes betekent het opzetten van tenten en innemen, belegeren en 

bewonen. In die zin is het een teken dat we de Pessa mogen terugroven en mogen bewonen. 

Dit is een teken voor de zieners. Johannes mocht tot de gebieden van de apocalypse komen, 

de gebieden van de Pessa, om daar de hemelse realiteiten te zien. Dit was een grote intocht. 

Johannes betekent in de wortels belegeraars, innemers (chanah). 



 

In het Grieks is zand AMMOS, wat verbindingen betekent in de worteltekst. Ook Gog en 

Magog in Openbaring 20 worden gelijkgesteld aan het zand van de zee. Hierop rustte de 

draak, de Urim in het Aramees. Gog betekent berg en is een Rubeniet in het OT. In Ezechiel 

komt Gog vanuit het Noorden, wat 'verborgen schatten' betekent. Ruben was degene die 

kwam tot Bilha in haar tent. Ruben staat ook voor het heilige zaad. Magog betekent top, 

overkapping. Gog en Magog kwamen om het christendom in te nemen. Ook dit is dus een 

beeld van de Pessa. 

 

Johannes is dus in de worteltekst belegeraar en het opzetten van tenten, CHANAH, wat een 

anagram is van Hannah, de moeder van Samuel, Shama-Al, de slaaf van Del-allah. 

 

Hannah in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een slavenbezitster, 

waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund geslacht 

worden. Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst kan het ook gewoon 

betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een teken van mannelijke 

suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen worden voordat 

Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. Hannah moest hiermee wachten totdat 

Samuel de juiste leeftijd had bereikt. 

 

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de 

Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de 

grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als CHANAH, het 

wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-strategie. 

  

In de Griekse worteltekst is Johannes een tentenmaker, een gerei-maker, CHANAH, wat 

verwijst naar HANNAH in het OT, de moeder van Shama-Al. In de KJV staat Johannes op 

het zand van de zee, op de Pessa. In die zin is CHANAH de Griekse naam van de 

vertalingsteen. CHANAH rijdt in die zin op de PESSA, als het staal op het saffier. 

 

Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-

allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het 

Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer 

tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei 

wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst 

een hogepriesterlijke borstplaat van een idol voor Shama-Al, als een soort terafim. De terafim 

heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god van de 

orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van het offer 

gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus een 

bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, om 

zo de reflecties op te vangen. 

  

CHANNAH, Hannah, komt dus in de apocalypse weer terug, als het wortelwoord van 

Johannes. Zij benadert de vrouw op het beest. In de KJV bewondert Johannes de vrouw op het 

beest, en in de grondtekst vereert en aanbidt Johannes de vrouw op het beest, oftewel 

Sekhmet. Hannah komt tot de vrouw op het beest, om haar zoon aan Haar te verkopen. 



  

In het Aramees zijn in Psalm 8:3 de tenen en de attributen van de tenen, rituele teenringen, de 

ware hogepriesterlijke stenen. In Spreuken 7:3 moesten de teenringen als wetten om de tenen 

gedaan worden. In die zin maakte Hannah dus rituele teenringen van de terafim voor Shama-

Al, die zijn voeten moesten bewaren op het pad van de Amazones. 

Waar vaak het woordje profeet in de Westerse vertalingen staat om aan te duiden wat Samuel 

was geworden, daar staat in het Aramees 'vertaler'. In het Hebreeuws is dit in de worteltekst 

voort laten bubbelen, orakelse dichters en gekken, dwazen, of doen alsof. In de worteltekst 

wordt dit gelijkgesteld aan spasme. Dit zien we ook in het leven van jakob terug die door de 

Moeder Amazone op zijn heup werd geslagen, kreupel en spastisch werd geslagen, wat ook 

een belangrijk onderwerp is in de Amazone Mythologie. Dit gebeurde in de worteltekst ook 

met Shama-Al die spastisch werd geslagen, zodat hij niet meer door spieren leefde, maar door 

hogere paradijselijke impulsen. Dit is dus de ware betekenis van een OT profeet of vertaler. 

Zij waren wilden, raadselachtig, heilige idioten. Zij waren extravagant in hun taal. Er is zoiets 

als een heilige krankzinnigheid, een heilig delirium in de OT betekenis. Hiertoe werd Shama-

Al ingewijd. In het OT stond dit ook gelijk aan woede. Een voorbeeld hiervan was de profeet 

Habakuk die geweldadige visioenen had en woede-uitbarstingen. Ook was het tegelijkertijd 

het tegenovergestelde als extatische opgewondenheid. 

  

Profeet is dus een misvertaling, maar is een kreupel of spastisch geslagen slaaf. 

  

De vrouw heeft sexuele omgang met de koningen in de apocalypse. Maar dit gaat om 

slavenhandel in de grondtekst. Koningen zijn voeten. Voeten worden dus geketend en 

verkocht aan de vrouw op het beest. Hannah verkocht Samuel aan Haar als slaaf. Ook gaat dit 

in de grondtekst door piercingen, oftewel het merkteken van het beest. De piercings leiden in 

het Grieks tot de verharding, wat ook de erectie inhoudt, als vruchtbaarheids-symbool. In 

diepte betekent deze verharding het terugkeren tot de natuur van het beest, het veranderen in 

een beest. Volgens het EE zijn mensen beesten. Wij hebben dit diep in onze ziel en moeten 

hiertoe terugkeren. Wij moeten het merkteken van het beest ontvangen. Wij moeten onszelf 

laten berijden door de beestachtige vrouw, een nog groter en verschrikkelijker beest. Zij is een 

alfa beest. 

  

In de Egyptologie zien wij de wisselwerking tussen mens en beest. Dit komt ook terug in 

Daniel 7 : 

  

2 Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de 

vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, 3 en vier grote dieren stegen uit de 

zee op, het ene verschillend van het andere. 4 Het eerste geleek op een leeuw, en het had 

adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van 

de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een 

mensenhart gegeven. 



  

De vrouw op het beest is zelf een beest, en een onderwerper van beesten. Dat is de boodschap 

van het EE en de verdere gnosis. In plaats van gedoopt te worden in de Heilige Geest, als het 

ontvangen van de Heilige Geest, moeten wij het Beest ontvangen. In het EE wordt God 

beschreven als een Beest. Naar die aard zijn wij geschapen. 

  

Neith is de Egyptische godin van de duisternis en de jacht. Ook is zij een oorlogs-godin. Zij 

werd genoemd : “Al wat was, is en zal zijn.” In de apocalypse staat het net iets anders : 

  

Openbaring 17 

  

8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten 

verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens 

van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet 

is en er toch zal zijn. 

  

Ook is dit merkteken van toepassing op Christus, de moederschoot. Het beest is er wel en niet, 

omdat het beest zich als een vrouw kan manifesteren. Het getal van het beest is het getal van 

een mens. Dit gaat om een grote groep beesten, weerbeesten, die als het nodig is in menselijke 

gedaante kunnen komen. Verbazen is in het Grieks weer aanbidden, en in de worteltekst gaat 

dit om een ontmoeting. Johannes bezocht de vrouw op het beest, als Hannah die haar zoon 

aan de Mara verkocht, aan de slavenhandelaar. Mara is een woord voor God in het Aramees, 

de bezitster. Dit is dus de Vrouw op het Beest, en ook het Beest zelf. In de genitalien zitten de 

creatieve krachten om in een beest te veranderen. Daarom worden vandaag de dag de 

genitalien overmatig gedemoniseerd of verkeerd voorgesteld. Men wil het geheim niet 

prijsgeven. 

  

Het Beest moet dus ontwaakt worden in ons. Niet Geest, maar Beest. Dit gaat diep en is geen 

spelletje. De Egyptische godinnen zijn reflecties van de beesten die wij eens waren. Er is dus 

een nauwgezette cyclus gaande. In het EE wordt duidelijk dat juist door de onderdrukkingen 

we weer terugveranderd worden in beesten. De Egyptische godinnen staan dus voor beesten 

die uit het menselijke bewustzijn gingen. De mens kwam in een diepe slaap. 

  

SEKHMET – godin van de oorlog – ILA MEME  

NEITH – godin van de jacht – ILA TARIM  



HATHOR – godin van de slacht – ILA TAGA 

  

Hathor is ook wat het merkteken van het beest inhoudt. Hathor staat ook heel specifiek voor 

de runderjacht en de runderslacht, als godin van de runderen. Hathor betekent huis van Horus, 

wat in het Hebreeuws de bayith van Horus is, de gevangenis van Horus. In die zin is Hathor 

de godin die in Haar lichaam Rian heeft opgesloten en overwint. Het huis van Hor is ook het 

huis van de buffeljachtvelden, wat Zij belichaamt. Het huis is in de Egyptologie het 

vrouwelijke lichaam. De buffeljacht vindt dus plaats in Hathor, in Haar lichaam. Het getal of 

merkteken van het beest houdt in de grondtekst de vermenigvuldiging in, de massa, zodat het 

beest tot beesten wordt. Wij moeten in vele beesten veranderen. 

  

Hadd, Add, Hat was het Assyrische goddelijke orakel. Als het offer was geslacht, dan werd er 

naar de ingewanden of de lever van het offer gekeken om zo de wil van de goden te 

interpreteren, te vertalen. 

 

Hadd, Add, Hat, werd door de Israelieten overgenomen als de stam Gad. Had is verbonden 

aan de rund en de runderjacht. De Had stam wordt dus verborgen gehouden, zij die nog steeds 

de oorspronkelijke orakels gebruiken. 

  

Hathor is ook de grote godin van de vruchtbaarheid. 

  

Het merkteken van het beest is in de Griekse worteltekst ook de gnosis van het beest, de 

kennis van het beest. 

  

Waarom is de godin, de grote Ila, zo moeilijk te bereiken ? Waarom heeft de mens daar 

zoveel strijd mee ? En hoe kan men beest worden ? Dit is inderdaad niet simpel en goedkoop. 

De grote Ila neemt niet zomaar mensen aan, en haat mensen. Wij kunnen niet zomaar als 

mens tot Haar komen. Ze zou ons vernietigen. Als mens zijnde worden wij van Haar 

afgehouden, opdat wij de gnosis niet zullen zien. Het is als mens moeilijk de godin, de grote 

Ila, te behagen. Wij kunnen alleen tot de godin komen als vee. Ook kunnen wij niet zomaar 

beest worden. Eerst moeten wij vee worden. Hierin zien we weer het esoterische belang van 

het NT. De IYSH kwam als een lam tot de moederschoot. Dit lam werd geslacht. Wij kunnen 

alleen tot de beestachtige moederschoot komen door de slacht, als slachtvee. In het EE is dit 

de heilige verslinding. Wij kunnen niet slachten zonder eerst geslacht te worden. Wij moeten 

als offervee tot de godin komen. De IYSH werd onderworpen aan de heilige alfa beesten van 

de gnosis. Hij kwam tot het Beest, niet de misvertaling 'geest'. De IYSH kwam in het 

Aramees tot de duisternis. 

  



godin van de oorlog – Sekhmet – ILA MEME – godin van de leegte, woestijn, wildernis 

godin van de jacht – Neith – ILA TARIM – godin van de duisternis, nacht 

godin van de slacht – Hathor – ILA TAGA – godin van de hel 

  

Hulda, Hel, was de moedergodin van het Germaanse gebied, die door de christelijke invasies 

werd gedemoniseerd. Hulda, Hel, was de Hathor van de Germanen. 

  

Dat wat men slap vertaalde in 'geest' is in het Grieks de scheppende, beestachtige pit waar het 

lichaam uit voortkwam. Deze beesten waren voortgekomen uit de leegte. In het Aramees zijn 

zij de belichaming van geur, odor. Dit heeft dus niets met Geest te maken, maar met Beest. De 

IYSH kwam allereerst tot het Beest als slachtvee, en werd toen zelf tot beest, als leeuw van de 

duisternis, de leeuw van de jacht, de leeuw van Judas (Juda), oftewel de zwarte leeuw, wat 

geen echte leeuw is, maar een nog verschrikkelijker beest. Deze zwarte leeuw was 

onderworpen aan de alfa zwarte leeuwen, zoals Iyowb aan hen was onderworpen. 

  

De IYSH werd dus eerst zelf verslonden door de zwarte leeuwen, en werd later één van hen, 

zoals Iyowb. Leeuw is de RH in het Aramees, zoals de duisternis dat is, RH, wat men had 

misvertaald in 'geest'. De RH is de zwarte leeuw, een verschrikkelijker beest dan een leeuw. 

  

Het reukorgaan is het zintuigelijk vermogen van het beest, ook in de grondteksten. Dit orgaan 

ontstaat in de leegte, waarvan het beest de verpersoonlijking en belichaming is. In de hogere 

gnosis is dit een basis-vermogen. De reuk vertelt een verhaal. Allereerst moeten wij stom 

worden als vee om tot dit orgaan te komen. Wij voelen ons misschien vaak zonder woorden, 

of zelfs met een verlies aan concentratie, om zo in verwarring af te dalen. Wij willen 

misschien vaak onze vijand of hen die ons tarten voor schut zetten of het hen goed betaald 

zetten, maar voelen ons als slachtvee in veel situaties als wij tot de hogere gnosis komen, 

want zonder het worden tot vee zullen wij nooit beest worden. Het worden tot vee is de sleutel 

tot het beest. De opstanding van de IYSH staat voor het uiteindelijk worden tot beest. Dit is 

een reuk-orgaan, een grote verlichting in de nacht, als het komen tot het grote nachtvuur, de 

onderscheiding van de duisternis, oftewel het nachtzicht, de hel. Het beest leidt vervolgens tot 

de dieptes van het zijn van vee, dus dit is een grote, heilige paradox. Wij kunnen in die zin 

niet zonder 'het kruis' leven, zonder pasen. Die diepte vinden we terug opgeborgen in de 

islam. Wij moeten tot volledige overgave komen, en het verlies van het zoonschap. Alleen zo 

kunnen wij volledig beest worden. Zwarte leeuwen verstoten hun jongen. De verstoten zwarte 

leeuwen komen zo onder een alfa zwarte leeuw die niet hun moeder is. Hierin zien we ook 

weer Hannah (Johannes) terug, die haar zoon, Shama-Al, verkocht aan het Beest. 

  



Het beest komt in de grondtekst voort uit de leegte, als het beest van de afgrond. In het EE 

gaat het erom het beest in onszelf te vinden, een pit dieper dan de ziel. Dit is ook tot het 

herstel van de neus, het reukorgaan, om zo de valse stemmen en visioenen in ons te doven. 

Alle stemmen, dromen en visioenen moeten onderworpen worden aan het heilige reukorgaan.  

  

Het gaat dus niet om het Woord van de Geest, maar om het Woord van het Beest. 

  

Op de pinksterdag werden de profeten en vertalers (apostelen) vervuld met het Beest in plaats 

van de Geest. Waar vaak het woordje profeet in de Westerse vertalingen staat, daar staat in 

het Aramees 'vertaler' (apostel). In het Hebreeuws is dit in de worteltekst voort laten 

bubbelen, orakelse dichters en gekken, dwazen, of doen alsof. In de worteltekst wordt dit 

gelijkgesteld aan spasme. Dit zien we ook in het leven van jakob terug die door de Moeder 

Amazone op zijn heup werd geslagen, kreupel en spastisch werd geslagen, wat ook een 

belangrijk onderwerp is in de Amazone Mythologie. Dit gebeurde in de worteltekst ook met 

Shama-Al die spastisch werd geslagen, zodat hij niet meer door spieren leefde, maar door 

hogere paradijselijke impulsen. Dit is dus de ware betekenis van een OT profeet of vertaler. 

Zij waren wilden, raadselachtig, heilige idioten. Zij waren extravagant in hun taal. Er is zoiets 

als een heilige krankzinnigheid, een heilig delirium in de OT betekenis. Hiertoe werd Shama-

Al ingewijd. In het OT stond dit ook gelijk aan woede. Een voorbeeld hiervan was de profeet 

Habakuk die geweldadige visioenen had en woede-uitbarstingen. Ook was het tegelijkertijd 

het tegenovergestelde als extatische opgewondenheid. 

  

Profeet is dus een misvertaling, maar is een kreupel of spastisch geslagen slaaf, als een beeld 

van het worden tot vee, de enige manier om het Beest te ontvangen. De pinksterdag was dus 

een grote oogstdag, na de nacht van het kruis. Wij moeten streven naar de uitstorting van het 

Beest in ons leven. Dit kan alleen door het kruis. Wij mogen geen overmoedige beesten zijn. 

Het Grote Beest zal alle valse beesten slaan. 

  

Dit is waarom christenen het Beest demoniseren en verafschuwen. Zij vrezen het Beest, 

omdat het hen zal ontmaskeren en verslaan. Het merkteken van het Beest is daarom een groot 

taboe in de christelijke kerk, en verklaart ook hun haat tot dieren, die zij vaak nog elke dag 

eten. Zij proberen zich te verstoppen voor het Grote, Heilige Beest. Zij houden meer van de 

Geest, de bedrieger, de stedenbouwer. Zij verafschuwen de wildernis. Er moet een grote 

exodus komen. Terug tot het Beest. Hierin is Hathor, ILA TAGA, de Grote Slager, de sleutel.  

  

Het beest komt uit de afgrond, uit de leegte. De leegte kwam uit het Beest. De afgrond kwam 

voort vanuit het Beest. Hierin ligt alle duisternis opgeborgen, de Schepper van de Nacht. 

  



Wij kunnen niet zomaar tot het kruis komen. Wij moeten eerst tot de kribbe komen, de 

voederbak van het vee. Wij moeten worden tot jong vee, tot de geboorte van vee, 

onderworpen aan vee. Wij moeten door de kribbe komen tot Hathor. Toen Shama-Al aan de 

Mara werd verkocht door Hannah moesten er runderen kreupel geslagen worden, als een 

beeld van het worden tot jong vee, pasgeboren vee. In die zin is Shama-Al een beeld van de 

kribbe, van de Iysh in de kribbe. Hathor is een oud beeld van de moeder, bijmoeder of 

meesteres van Horus, als het huis van Horus, zijn gevangenschap. Maria is daar een 

Israelitische vorm van. In die zin werd de Iysh, als de Shama-Al, het kreupel geslagen vee als 

een beeld van jong, pasgeboren vee, opgedragen aan het Beest. Wij moeten het mysterie van 

de kribbe in de Egyptische en apocalyptische context leren begrijpen. 

  

Sekhmet – oorlogsgodin – witte paard 

Neith – jachtsgodin – zwarte paard 

Hathor – slachtsgodin – rode paard 

  

De Shama is daarom centraal in het hindoeisme. Zonder de Shama, de kribbe, de geboorte als 

vee, de verkreupeling van het vee, het onderworpen zijn aan sterker en ouder vee, kunnen wij 

niet tot de Godin, de Ila, komen. Het hindoeisme is dus een belangrijke cryptische sleutel om 

uiteindelijk te worden tot Beest. Het is als de zwavel-formule van de hel. 

  

SA-MA is in het hindoeisme de onsterfelijkheids-drank van de goden. SA-MA geeft 

goddelijke visioenen, opent de zintuigen. In de Psalmen van de Rig Veda wordt het duidelijk 

dat het grote tijdswiel van het Beest alleen maar werkt door de SA-MA, de rituele drank.  

  

Agni, GAN-NU, is de tuin van Nu in het Aramees-Egyptisch, als de wijngaard van Noach. In 

dit gebied wordt de Soma, SA-MA geoogst en gedronken. SA-MA is in het Egyptisch de 

gnosis van de Wet. SA, kennis, komt voort vanuit de vedische godin USA, de 

ochtendschemering, de dageraad. In het Sranan Tongo is SA 'vrouw'. SA-MA is in die zin de 

Wet van het vrouwelijke. USA-MA is de Wet van het nachtzicht. Dit is de diepte van het 

merkteken van het Beest, dat de goddelijke vrouwelijke wet in ons wordt geprint, en het 

maakt ons tot wedergeboren vee. Dit is waar de kribbe, de veevoederbak voor staat. 

  

Het drinken van de SA-MA, USA-MA, is een belangrijk item in de Rig Veda. In de Bijbelse 

grondtekst is dit SHAMA, wat luisteren en gehoorzamen betekent, oftewel het item van 

heilige slavernij tot het goddelijke, tot de gnosis. Samuel, SHAMA-AL, is in de worteltekst 

gerei wat de slaaf tot gehoorzamen brengt. SHAMA brengt de goddelijke verlamming en 

kwetsbaarheid, gevoeligheid, om zo opgericht te worden in de heilige slavernij tot de gnosis. 

Door dit te drinken krijgen wij visioenen. Dat is wat de morgen betekent : een nachtvisioen. 



Dit is waar de Vedische nachtzon, de godin USA voor staat. 

 

SHAMA komt om gevoelig te maken voor het Beest, en maakt dat daaraan gehoorzaamt 

wordt, als 'horen en gehoorzamen'. Dit gaat door het reukorgaan. SHAMA is de profetische 

leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. DABAR 

bestaat uit de geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. De mandala is 

hierin een map van de geografie van de gnosis. 

 

De SHAMA geeft dus eerst grote leegte, en daarna worden er visioenen gegeven. Ook 

betekent SHAMA onderscheiding. In die zin is het het drinken van de PESSA, de hogere 

gnosis, het Amazonische nachtvisioen. De SHAMA is dus een beeld van de heilige 

tuchtroede, de bloeiende staf van Aaron, in de ark. Zij belichaamt en geeft dit paradijselijke, 

rijkelijke sap. Het is waar de Amazonische vrouwenborst voor staat. 

 

Zij is de Grote Onderscheider. Ook de paradijselijke rivier die zich in meerdere rivieren uiteen 

splitst is hiervan een beeld, en in de apocalypse waarin de Thummim de Urim berijdt, als de 

vrouw op het beest, is dit het beeld van de wateren waaraan zij zit. In de Griekse grondtekst 

zijn dit ook de wateren van de zondvloed. De vrouw op het beest wordt door deze wateren 

geleid. Het geeft haar onderscheiding. In het Ismaelitisch is dit boek 82 van de Koran, Al 

Infitar, het Uiteensplijten van de staf van Aaron, tot een roede met meerdere gekraalde 

uithangsels, die in de ark werd gelegd. In Egypte is dit de Nekhaka, die door Osiris aan de 

farao werd overgedragen als een symbool van autoriteit. Dit was ook een vruchtbaarheids-

symbool. Een variant hierop is de veer van Maat, de veer van de Wet, waardoor de doden 

geoordeeld werden. Ook de veer is een verdeler en onderscheider. Wij moeten komen tot 

grote onderscheidingen. De veer staat ook voor Sara, het paradijselijke zaad. Het zaad is een 

beeld van de stam Reuben, de sleutel tot de tent van Bilha. In die zin stelt SHAMA, de rituele 

drank, een grote cyclus voor. 

 

Ook voor ons is het belangrijk om SHAMA, 'mayim', het goddelijke zaad, te ontvangen. 

Hiervoor moeten wij het goddelijke teken in ons leven ontvangen, als een weg terug naar het 

paradijs, om zo niet in het oosten te blijven steken, maar op te gaan naar de zee van zaad, de 

zee van melk, in het westen, om zo door de leegte tot de Tehowm, de NU, de paradijselijke 

afgrond, te komen. In de paradox, in de worteltekst, is het Oosten juist het oudere paradijs, als 

een beeld van de paradijselijke afgrond. In die zin wordt het uitgebeeld door de wijngaard van 

Noach. De zondvloed is de terugkerende oerzee van melk, die het visioen van de wijngaard 

van Noach geeft, door de ark. In de derde psalm van de eerste mandala van de Rig Veda is dit 

de godin Sarasvati, de godin van kennis, die komt als een nachtvisioen. Dit is dus de bron van 

oudere paradijsen om de rituele drank, de SHAMA terug te brengen door de ark, als een 

visioen van tucht, waar de staf van Aaron voor staat. Dit is ook waar Samuel, SHAMA-AL 

voor staat, als de tuchtroede om tot gehoorzaamheid te brengen, de verjonging en 

wedergeboorte van het vee, door de verkreupeling.  

 

In Psalm 8 is de SHAMA een hoog zwellende hemelse oceaan, als wijde stromen komende 

van de hoogtes. De SHAMA wateren zijn vol met vee, vol met waterbuffels, rijp voor de 

aanbidders. 

 

Psalm 9 gaat over de SHAMA feesten. Indra, NU-DE-RA, giet de SHAMA uit. RA'AH, RA, 

is zien, onderscheiden, het hebben van visioenen in het Hebreeuws. Het gaat hier dus om het 

zien van Amazonische visioenen in de dieptes van de paradijselijke afgrond. In die zin is NU-

DE-RA een schenker en een beeld van SHAMA. NU-DE-RA is de goddelijke jager in de 



mythologie van het hindoeisme. In die zin komen we door NU-DE-RA tot SHAMA. De jacht 

in de gnosis is de sleutel tot deze oeroceaan. Dit is een oceaan van melk en vergoten bloed 

van de vijand. Melk is de bloedvergieter. 

 

Het gieten van de SHAMA door NU-DE-RA, de goddelijke jacht, brengt dan bloeds-vreugde 

van de geslaagde jacht in Psalm 9. Dit is het teken van vruchtbaarheid, van nieuwe schepping. 

Het is het teken van Ajuwth, de eerste zoon van Ismael. Dan wordt het loon naar werken 

gegeven door NU-DE-RA, het oordeel. Dit is dus zeker geen lichtzinnig gebeuren. Zij die 

misbruik hebben gepleegd worden hierdoor zwaar gestrafd. Iedereen krijgt loon naar werken. 

De tucht en het oordeel komt tot een ieder. De Nia-ark verschijnt om zonde, schuld en oordeel 

te laten zien. Dan in Psalm 10 wordt NU-DE-RA, de Amazonische jacht, aanbeden. Dan 

wordt NU-DE-RA SA-KRA genoemd, oftewel de brug tussen de Egyptische Gnosis en de 

Levitische Gnosis. Ook betekent de SA-KRA de Levitische Gnosis van de Amazone (SA, 

Sranan Tongo = vrouw). Het is de Gnosis van de Amazonische offerdienst. 

 

Dan vragen de aanbidders aan NU-DE-RA om de stal van het vee, van de runderen, te 

openen, om hen nog meer te zegenen. Ze vragen NU-DE-RA ook om nog meer wateren van 

de hemel. Ook de psalmen en aanbiddingen zijn deel van SHAMA. 

 

Psalm 11 gaat over de grot van Vala, die veel runderen bevat. Ook USA, de godin van de 

ochtendschemering, de dageraad, het nachtvisioen, was hierin opgesloten. Hieraan verbonden 

is de SA, de amazone, het vrouwelijke (Sranan Tongo), de gnosis (Egyptisch). NU-DE-RA 

splitste deze grot open. Vala betekent omheining, wat de hof van Eden betekent in het 

Hebreeuws. Vala was een grot van steen, en de broer van de slang van het hindoeisme, de 

Vrtra. Beiden waren zij asura's, natuur-energieen, die in oorlog leefden met de deva's, de 

goden. Van de Asura's komt ook Assur voort, de boom van kennis. Vrtra was de tegenhouder, 

de stenen slang, de bewaker van de rivieren, die deze blokkeerde. Door SHAMA overwon 

NU-DE-RA deze blokkades. Dit komen we ook weer tegen in het verhaal van Mozes die 

water uit de rots sloeg, de geboorte van Mitra uit de Rots, de geboorte van de Kerk uit de 

Rots, Petrus, en de opstanding van Christus uit de grot. 

 

DANU was de moeder van Vrtra, die ook verslagen werd door NU-DE-RA. Danu staat voor 

de Dan stam en ook eDeN, DN. In de strijd tegen Vrtra werden de beide kaken van NU-DE-

RA verbroken. Dat wil zeggen dat Vrtra alleen verslagen kon worden door grote stilte, het 

zevende zegel, oftewel de paradijselijke afgrond, de NU, oftewel de wijngaard van Noach, die 

de SHAMA rijkelijk voortbracht. 

 

In het Agni, GAN-NU gebied, wordt de SHAMA uitgegoten. Agni, GAN-NU, is de 

boodschapper van de goden, de grote vertaler. Dit is het gebied van de kreupelgeslagenen. 

Zoals de SHAMA-drank grote gelijkenissen vertoont met de PESSA steen van 

onderscheiding, so vertoont Agni, GAN-NU, grote gelijkenissen met de HADAR steen van 

vertaling in de teraphim. 

 

Zoals de Pessa het saffier is, zo is de Hadar het staal. Staal is in de Hebreeuwse worteltekst 

'vertaling', wat wijst op spasme en verkreupeling, het sterven van de spier. Dit is de reden 

waarom het volk van de gnosis in de hogere regionen geleid worden door 'Saffier en Staal', 

oftewel 'Pessa en Hadar'. 

Deze vertalings-steen is in Ismaelitische termen de Hadar, de achtste zoon van Ismael – 

belegering, omsingelen, bed, plaats van bed, bedden, voorhangsel, achter het voorhangsel, 

binnenin. Deze steen had een belangrijke plaats in de Teheraphim, en heerste zelfs over de 



Pessa. De terafim was een bloed-orakel. 

 

HADAR = GAN-NU 

PESSA = SHAMA 

 

Van 'deva' komt ook het woord divine, wat dezelfde betekenis heeft : goddelijkheid. Zij waren 

in oorlog met de asura's die steeds vaker gedemoniseerd werden in veel gevallen. Belangrijke 

asura's zijn Mitra en Varuna, de god van de oeroceaan, de oerduisternis en de wet. MI 

betekent in het Sanskrit binden. Dit is ook waar het Egyptische MA vandaan komt, de Wet. In 

diepte is de SHAMA, de SA-MA de SA-MI, de heilige gebondenheid in de gnosis. Ook dit is 

een aspect van de PESSA steen. 

 

De deva's namen de heerschappij, en demoniseerden veelal de asura's. Het Latijnse Deus, god, 

ging heersen, en demoniseerde Assur, de boom van kennis, overmatig. Hieruit voort kwam 

het engelse 'Divine'. De asura's waren natuur-energieen van de duisternis, terwijl de deva's 'de 

schijnenden' waren, de goden van het licht, om te verblinden. Oorspronkelijk ging het om het 

gnostische, het asurische, wat langzaam werd overgenomen door het g-OD-delijke, ODIN, de 

DEUS, de DIVINE, de machten van het licht. De asura's waren oorspronkelijk wachters in de 

Azteekse hemelen, maar werden tot slaaf gemaakt in het hindoeisme. Nadat het hart van het 

offer was uitgerukt door de Azteken werd het offer van de piramide trap afgeworpen. Dit is 

een beeld van wat er in het EE met Rian gebeurt, dat hij van de saffieren trap wordt 

afgeworpen. Saffier staat voor de PESSA, de steen van onderscheiding. Dit gebeurt wanneer 

de gnosis van de PESSA, de SHAMA, wordt hersteld, en de gnosis van de HADAR, GAN-

NU, de steen van vertaling, waar staal een beeld van is. Rian zal hierdoor steeds dieper en 

dieper gevangen raken in Hathor, als een valstrik. 

 

In Psalm 14 worden de rode paarden, de vurigen, voor de wagen van Agni, GAN-NU, 

gespannen. GAN-NU is dan de ruiter van de rode paarden. GAN-NU is de grote vertaler, een 

beeld van de HADAR-steen. De HADAR is dan een hogere PESSA-steen, een hogere 

onderscheiding. Binnen de PESSA steen zijn er onderverdelingen van hogere levels, de 

Amazonische hierarchieen, en de hierarchieen van het Beest. 

 

Het Azteekse apen-medicijn verandert gif in een medicijn. In de mythologie van het 

hindoeisme hebben de apen een sterk bemiddelende functie in de bevrijding van het 

goddelijke vrouwelijke, Sita. Sita is in het Sanskrit de heilige gebondenheid. De apen vallen 

het eiland aan waar zij door een demoon gevangen wordt gehouden, waar zij een brug naartoe 

bouwden. 

 

Na het verbreken van de zegels wordt het reukoffer-altaar zichtbaar, als een beeld van het 

Beest. Het vuur daarvan wordt op aarde geworpen vanuit het wierrookvat. Wierrook is het 

teken van de aap in het sanskrit. Aap betekent ook harig, en is het beeld van de zon. Ook staat 

de aap voor medicijn, en is verbonden aan de kleur zwart en het donkere. In het Sanskrit is de 

aap de wapensmid, de maker van de wapenrusting. We zagen de zon zwart worden als een 

haren zak, wat het beeld is van de aap. De vrouw is bekleed met de zon, oftewel is bewapend 

door de aap, voor de oorlog en de jacht. De aap is het teken van scherpe ogen, van 

bovennatuurlijke visioenen, maar ook staat het voor blindheid. De aap is het goddelijke oog. 

 

Kubera is een opperhoofd van demonen, de demoon van weelde en geld. Zijn naam komt van 

'kumba', wat verbergen betekent. Hij is de zoon van Vishrava, roem. Daarom wordt hij ook 

'de zoon van roem' genoemd. Ook hij is een heer van het eiland Lanka, waar Sita naar 



ontvoerd was, en die gered werd door apen. 

 

Golgotha, Kranion, betekent 'doodshoofd' of 'plaats van doodskoppen'. Ook betekent het 

'harige plaats,' of 'plaats van haar.' In het Sanskrit is het een plaats van apen, waar zij bezig 

zijn het medicijn te bereiden. Zij zijn in het Sanskrit 'boom-zwervers', zij die van boom tot 

boom gaan, van fundament tot fundament, om daar genezing te brengen. 

 

In het Sanskrit zijn apen vuurgoden, zoals Agni, GAN-NU, een vuurgod is. Hanuman, GAN-

NU-AMEN, was één van de apenleiders van het hindoeisme. Amen is het verborgene in het 

Egyptisch. GAN-NU-AMEN is de verborgen tuin van Nu, de verborgen wijngaard van 

Noach, in de afgrond van de onderwereld. 

 

De aap staat in het Sanskrit voor “doden in het verborgene”, kinasa, KANA-SA, “het piercen, 

doorsteken in en door de gnosis”. Het betekent de verbondenheid aan Yama, de god van de 

dood. Ook is de aap in het Sanskrit een beeld van de zondvloed. De aap is de boodschapper 

van RAMA, de zevende incarnatie van VISHNU. RAMA is de belichaming van de gnosis, de 

leer van het hindoeisme, de dharma, het hogere, zuivere bewustzijn (brahman). 

 

Hierdoor verjongt de GAN-NU, de wijngaard van Noach, de tuin van de heilige afgrond, zich, 

in Psalm 26. In Psalm 27 verkoopt Agni, GAN-NU, de gaven, oftewel het loon (hetzelfde als 

in het Grieks waar gaven en loon ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Deze verkoop 

gebeurt door de stromen van Sindhu, een geheel van wateren als een zondvloed, komende van 

de lippen, van een olifants-slurf (GAN-NU-SA, de gnosis van de heilige afgrond), of van een 

slangendemoon, en door VISHNU, visioenen. Dit zien we ook terug in Openbaring, waar de 

slang een stroom van water uit zijn mond laat komen. 

 

In Psalm 28 geeft de godin geboorte aan de prooi, als het persen van de SHAMA, waarvan 

NU-DE-RA moet drinken. Haar brede heupen zijn ervoor om het sap vast te houden. Wanneer 

NU-DE-RA drinkt is er het helderste geluid van de drums van de overwinnaars. Alles wat 

overgebleven is van de SHAMA moet in bekers op buffelhuiden gezet worden. 

 

Psalm 31 laat GAN-NU zien als voortgekomen vanuit twee moeders. 

 

Agni, de god van het vuur en het offeren in de Indologie, is de Hopi god van het vuur, de 

dood en de onderwereld, en ook een god van oorlog, Mosau, wijzende op Mose, Mozes, de 

tocht door de wildernis. Mozes wijst weer terug op Maat, Ma, de Egyptische godin van de 

Wet, die op haar beurt weer terugwijst op MI, de heilige gebondenheid en het oordeel in het 

Sanskrit. Niemand kan in die zin aan het oordeel ontkomen. Waar Agni rijkdom geeft is dit 

natuurlijk de diepere rijkdom van het paradijs, van de gnosis. Rijkdom betekent ook 

opvoeding in het Sanskrit. In die opvoeding wordt geleerd dingen makkelijker te maken, 

makkelijker toegankelijk, SUPAYANA, wat leidt tot de rust en de stilte, de SVASTHYA. In 

het Levitisch is dit de NUWACH, rust, het knielen, als een berusting in de heilige slavernij. 

NUWACH is een beeld van Noach, NU, de paradijselijke afgrond, als het bereiken van de 

wijngaard van Noach. NUWACH is het wortelwoord van het Levitische NICHOWACH wat 

de zoetheid van het offeren is (Lev. 1:17). NUWACH heeft te maken met verlatenheid, 

verlaten en verbannen. 

 

De SHAMA is dus een groot gebied waarin vee wordt verjongd en verkreupeld. Dit wordt 

ook de KABA genoemd, de ark. De ware ark is dus de kribbe. Zonder de kribbe komen wij 

niet tot het kruis. Wij kunnen alleen als jong, pasgeboren vee tot de Godin komen, tot ILA. De 



KABA is een gebied van grote ontwapening. Zonder de KABA zou de Toorn en Wraak van 

de Godin, de Grote ILA, ons totaal vernietigen, en velen zullen gaan tot de totale vernietiging. 

De KABA is een groot en verschrikkelijk beest wat de menigtes zal keuren. 

  

Hierdoor verjongt de GAN-NU, de wijngaard van Noach, de tuin van de heilige afgrond, zich, 

in Psalm 26 van de Rig Veda. In Psalm 27 verkoopt Agni, GAN-NU, de gaven, oftewel het 

loon (hetzelfde als in het Grieks waar gaven en loon ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden 

zijn. Deze verkoop gebeurt door de stromen van Sindhu, een geheel van wateren als een 

zondvloed, komende van de lippen, van een olifants-slurf (GAN-NU-SA, de gnosis van de 

heilige afgrond), of van een slangendemoon, en door VISHNU, visioenen. Dit zien we ook 

terug in Openbaring, waar de slang een stroom van water uit zijn mond laat komen. 

 

In Psalm 28 geeft de godin geboorte aan de prooi, als het persen van de SHAMA, waarvan 

NU-DE-RA moet drinken. Haar brede heupen zijn ervoor om het sap vast te houden. Wanneer 

NU-DE-RA drinkt is er het helderste geluid van de drums van de overwinnaars. Alles wat 

overgebleven is van de SHAMA moet in bekers op buffelhuiden gezet worden. 

  

Hierdoor verjongt de GAN-NU, de wijngaard van Noach, de tuin van de heilige afgrond, zich, 

in Psalm 26 van de Rig Veda. In Psalm 27 verkoopt Agni, GAN-NU, de gaven, oftewel het 

loon. GAN-NU is Channah, het Hebreeuwse woord voor Hannah, de moeder van Shama-Al. 

Dit is het wortelwoord van Johannes. Hannah verkocht Shama-Al aan het Beest, als een slaaf, 

als een prooi. De Shama-Al boeken en Openbaring zijn dus onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. Shama-Al staat voor de ware loons-gaven. De loons-gaven zijn prooi. In Shama-

Al hebben wij de loons-gaven ontvangen, als de verdere merktekens van het Beest. Alleen in 

het Beest kunnen wij de loonsgaven, Shama-Al, SA-MA, ontvangen. Dit is waar het in het 

hindoeisme om gaat. Hindoeisme, de boeken van Shama-Al, en het boek Openbaring zijn 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zij vormen de basis voor de werking van het 

charismatische. De loons-gave van genezing is een prooilam. Ook de verdere loonsgaven zijn 

prooivee. 

  

  

  

  

VIII - De Lamsjacht 

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 1. De Schoonmaak-Kabouter 

Hoofdstuk 2. De Twee Grote Egyptische Schandalen  

Hoofdstuk 3. Onder De Wraak Van De Oorlogsgodin  

Hoofdstuk 4. Een Machtig Twaalfde Uurs Mysterie  

Hoofdstuk 5. Het Derde Grote Egyptische Schandaal  

Hoofdstuk 6. Het Orakel van de Beesten  

Hoofdstuk 7. Het Mysterie van het Oog van Horus – De Grote Verdrinkings-Klok van de 

Onderwereld  

Hoofdstuk 8. Het Beest van de Verdrinking en de Wortels van SAT-AN  

Hoofdstuk 9. Het Vierde en Vijfde Grote Egyptische Schandaal  

Hoofdstuk 10. De Poppenmaker-Kabouter  

Hoofdstuk 11. De klokkenmaker-kabouter en de Jacht Zodiak van de Onderwereld  

Hoofdstuk 12. De Roddel-Kabouter en de Openbaring van MIRRE  

Hoofdstuk 13. De Besnijdenis in de Gnosis  

Hoofdstuk 14. De Overwinning over het Valse Lam  

Hoofdstuk 15. De Dronken Bestuurder-kabouter  

Hoofdstuk 16. Het Boek van de Duistere Nachten  

Hoofdstuk 17. De Vuilnis-kabouter  

Hoofdstuk 18. De Verborgen Osiris-Put  

Hoofdstuk 19. De Strijd Tegen Renom  

Hoofdstuk 20. Het Lam van de Schoonmaak-kabouter  

Hoofdstuk 21. De Put van Geb en het Samuel-Mysterie  

Hoofdstuk 22. De Rijder van Jom en de Pelsjager-kabouter  



Hoofdstuk 23. Het Einde van JOM in het Boek van de Nacht  

Hoofdstuk 24. De Industriele Revolutie van de Gnosis – De Vierde Par-Week van de 

Lamsjacht  

Hoofdstuk 25. Het Berijden en Temmen van LAZAR  

Hoofdstuk 26. De Verbreking van de Glazen SEPRA-wand  

Hoofdstuk 27. De Lamsjacht – Strijd Tegen De Valse Slaap  

Hoofdstuk 28. De Chemie van de Gnosis  

Hoofdstuk 29. De Heilige Bevrorenheid  

Hoofdstuk 30. Moedervlek  

Hoofdstuk 31. Rituelen voor de Lamsjacht  

Hoofdstuk 32. De Verdere Verbreking van de SEPRA-Wand  

Hoofdstuk 33. De Nieuwe Longen  

Hoofdstuk 34. De Kainse Stammen en de Vijf Pilaren van de Demonologie van de Gnosis  

Hoofdstuk 35. Het NT van het Boek van de Nacht – Van Eden tot NOD  

Hoofdstuk 36. Sepra – Het Wapen van ARETA  

Hoofdstuk 37. Amalek  

Hoofdstuk 38. De Terugkeer tot AMALEK en de VUR, de Amazone Gnosis  

Hoofdstuk 39. De Lamsjacht-Visjacht Link  

Hoofdstuk 40. De Afgehakte Apenkop  

Hoofdstuk 41. Het Verborgen Geheim van Hofni en Pineas  

Hoofdstuk 42. De Komst van de Zwarte Leeuwen  

Hoofdstuk 43. De Badkabouter  

Hoofdstuk 44. De Komst van de Nieuwe Melk  

Hoofdstuk 45. De Derde Zak en de Vijf Eierstokken  

Hoofdstuk 46. De Symboliek van de Roofdieren  

Hoofdstuk 47. De Afsluiting van de Maand van de Lamsjacht  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 1. De Schoonmaak-Kabouter 

  

Het NT verbergt de initiaties van het beest. Dit is een cyclus : 

  

kribbe – pasgeboren vee 

tussen kribbe en kruis – rijpend vee 

kruis – slacht 

opstanding – het worden tot een roofdier, een beest 

hemelvaart – de slacht door het beest 

wederkomst – de vermenigvuldiging van het beest, het worden tot een meerkoppig beest, het 

merkteken van het beest 

  

Efeze 1 

  

1 Paulus, weinig, leegte, honger, een apostel, vertaler, kreupel, spastisch, pasgeboren vee, van 

de Chasma, Moederschoot, en de IYSH, vechtslaaf, door de wil van Mara (God, het Beest), 

aan de heiligen en slaven in Chasma IYSH, die te Efeze zijn; 



  

Dit gaat over de kribbe. 

  

De voet is een beeld van het meerkoppige beest. 

  

De voet symboliseert de brug tot de onderwereld. 

  

Het meerkoppige beest is dus een beeld van de wederkomst. Daarom is het meerkoppige beest 

overmatig gedemoniseert. 

  

De lagen van bijbelse talen : 

  

Latijns 

Grieks 

Hebreeuws 

Aramees 

Egyptisch 

  

In de Egyptische Bijbel, die ook grotendeels in het EE staat, gaat het over Seth. Seth is de 

Oud-Egyptische god van de wildernis, en in de Egyptische bijbel is hij degene die leidt tot 

Aton, de rode zon, oftewel de rode bal, het bloed van de vijand, als een beeld van de slacht. 

Aton is dus een zegel op Hathor, de Egyptische godin van de slacht. Seth was in oorlog met 

Osiris, maar in de Egyptische Bijbel is er een sieraad genaamd Sethon als de verzoening 

tussen deze twee. Het christendom demoniseerde dit sieraad.  

  

Osiris is de Egyptische god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de 

onderwereld, waar hij zijn vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal 

komen waar hun harten gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten 

gaan waar ze getest zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun 

harten werden gewogen en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere 

onderwereld. In het Sranan Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel 



toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer 

ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). 

Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als 

de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal 

oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is 

om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen 

voor plaats en tijd. 

  

Seth is dus het ontvangen van huurloon, in de heilige jacht. 

  

Seth is in het Sranan Tongo SUTU, wat ontploffen, steken en piercen betekent. Van belang is 

dit voor het verbreken van het mannelijke suprematie syndroom, door de besnijdenis, de 

piercings, van de mannelijke borst. 

 

In het Karaibs is Seth SITA, urine krijgen, moeten plassen, als een woord voor urine, als de 

paradijselijke urine. PUKA is in het Karaibs het woord voor doorsteken, voor de piercings. 

 

Seth komt terug in het Arawaks als SYTY, wat aap betekent. In de mythologie van India 

redde een leger van apen Sita, de vrouw van God, of vrouwelijke God, wat urine is in het 

Karaibs, als de paradijselijke urine. 

  

De aap is een beeld van de scalpering. 

  

Dit is dus waar Seth, SYTY, voor staat. Ook in Egypte werd Seth op een gegeven moment 

meer en meer gedemoniseerd. Horus, oftewel Rian, werd gezien als de overwinnaar van Seth. 

 

Seth, als de god van de wildernis en de duisternis, was als de Egyptische vorm van Mitra, de 

jager, de buffeljager, waardoor door Seth de lijn van Mithraisme verder loopt. De buffeljacht 

is een symbool van de overwinning over de leugen van de mannelijke suprematie. 

  

Het is niet alleen een strijd. Ook moeten wij het apen-medicijn toepassen, het medicijn van 

SYTY, Seth, om zo gif te transformeren tot medicijn. We moeten met het gif leren werken, er 

gewend aan raken, het leren gebruiken en toepassen tot genezing. Alles heeft een doel. 

Daarom is er ook het Seth-on sieraad, waar Seth en Osiris met elkaar verzoend zijn, aan 

elkaar gewend zijn geraakt en elkaar hebben leren gebruiken voor hogere doelen.  

 

We moeten niet fatalistisch of nihilistisch denken. We moeten overal het nut van inzien. 

 

In het Karaibs is Seth als de doorsteker, de piercer, de PUKA.  



  

EB 2:12-13 

 

“Zo leeft dan ook Seth in de woestijnen, als een afgezonderde en als een wilde. Hij dan is de 

Osiris ontvlucht, na hem gedood te hebben, en draagt nu de nieuwe Osiris met zich mee. Zo is 

dan hij die Horus ontvlucht is, en Aam, als een vrije en een zalige, daar een overvloed van 

godenboodschappen de zielen te zeer zou verzoeten en bederven.” 

  

Horus, als de opgestane Osiris, moet dus beheerst worden. Wij moeten leren de Horus te 

berijden, en hem niet voor zijn tijd laten opkomen, anders is hij de verbreker van de tucht. Het 

komt erop neer dat de Jezus-opstanding een soort slaven programma was om mensen op te 

laten staan als slaven van de glazen stad. Hetzelfde als hoe Osiris, de dood van de Christus-

figuur leidde tot Horus, de opstanding van de Christus-figuur. Maar dan wordt er iets heel 

belangrijks over het hoofd gezien, namelijk de oeroude mythe van Osiris en Seth, zijn broer. 

Osiris was de koning van Egypte, die door Seth in een kist werd gelokt. Toen sloot Seth de 

kist, en wierp het in de Nijl. Seth is de woeste god van de wildernis, de god van de chaos, de 

rode hond, die mensen initieert in de wildernis. Door het sterven werd Osiris door Seth 

geinitieerd in de onderwereld. Seth moest het koningschap van Osiris verbreken. Deze mythe 

is sterk symbolisch. Zo zien we dan een zuiverder beeld van hoe sterven en opstanding gaat. 

De opstanding is de opstanding in de wildernis, de initiatie in de onderwereld. Vandaar dat het 

om de Seth-Osiris relatie gaat, de Seth-On. De christenen noemen dit gnostische sieraad 

'Satan', en strijden tegen 'Satan' om Horus-Jezus in de heersende positie te bewaren. Door 

tegen 'Satan' te strijden aanbidden christenen dus Rian. 

 

Seth is in het Sranan Tongo SUTU, wat ontploffen, steken en piercen betekent. Van belang is 

dit voor het verbreken van het mannelijke suprematie syndroom, het mannelijke 

koningschaps-syndroom, door de besnijdenis, de piercings, van de mannelijke borst. Seth 

moest op die manier het koningschap van Osiris piercen, doorsteken. Dit is de ware 

opstanding. 

De mensheid werd gesplitst in de hersenen door het Jezus-en-de-Opstanding programma, die 

de hersenen liet leven vanuit de Opstanding van Christus, een zeer overmoedige opstanding 

na drie dagen, om hen zo tot slaaf te maken van de Glazen Stad. Dit was een corrupte 

opstanding, gebaseerd op het Horus principe. Wat is dan de ware opstanding ? In de 

Egyptologie is dit Seth, die de koning moest piercen, moest initieren in de onderwereld, in de 

wildernis. In het christendom is dit Judas, die de koning moest piercen. Judas is Grieks voor 

de stam Juda. Judas moest zo de koning initieren in de onderwereld en de wildernis. In die zin 

is Judas dus in de symboliek en de esoterie een belangrijk item. Judas werd door het 

christendom volledig gedemoniseerd, terwijl het gnostische geschrift het van een hele andere 

kant liet zien. Judas was een heilige met een belangrijke opdracht. Judas staat voor de ware 

opstanding, gebaseerd op de Seth mythologie. Het koningschap in ons moet sterven, 

doorboort worden, opdat wij geinitieerd worden in de onderwereld en de wildernis. Judas is in 

die zin dus de opstanding in de wildernis, de verlossing uit de stad, zoals Seth dezelfde 

betekenis heeft in de Egyptologie. Judas hing zichzelf op, wat symbolisch is voor de collar, 

het afsterven van de valse adem die ons aan de glazen stad verbonden houdt. Judas richtte 

weer de aandacht op het Aramese woord voor kruis : de galg, het hangkoord. 

 



Seth en Judas zijn een beeld van de Apocalyptische rode draak die strijd tegen het 

christendom. De draak is een vliegende slang, die veel waarde had in het OT. In de grondtekst 

en de symboliek is de vliegende slang de naakte oorlogsvoerders. Zij gooien zich naakt in de 

strijd. Zij hebben niets met de stad. Dit is de ware opstanding, de opstanding in de naakte 

wildernis, de initiatie in de naakte stam. Zij leven in leegte en duisternis, zoals Seth ook de 

god van de duisternis is. De adem van de vliegende slangen, de draken, is vuur, waardoor zij 

de glazen stad smelten. Dit is het vuur van de poel des vuurs, wat voor de gezegenden koel is, 

en voor de verdoemden is het vernietigend vuur. Het heeft dus een dubbele werking. 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. Dit staat dus voor het naakte paradijselijke 

vlees van de oorlogs-stam. 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 rode draak, de vliegende slang, het naakte paradijselijke 

vlees van de oorlogs-stam. 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, tot het Seth-on sieraad, wat 

gedemoniseerd werd door het christendom als 'satan'. Telkens als er tegen satan gestreden zou 

worden, zou de mens nog dieper in de glazen stad komen, nog verder verwijderd van de 

wildernis. Ook mogen wij komen tot het Seth-Judas sieraad, om zo het christendom onder 

Egyptische druk weer om te buigen tot het oorspronkelijke.  

  

De rode draak is dus een beeld van de opstanding in de wildernis. In het Aramees is de rode 

draak een beeld van de Urim. Er is ook een geheime weg om tot de vliegende slang te komen, 

beschreven in de Amduat. Dit geheim is de gruwel van Set.  

  

Dit is dus de ware opstanding, wat leidt tot de ware hemelvaart, of hellevaart, oftewel de 

vrouw, de moederschoot. De Aramese piercings door de borst van de verschijning die 

Johannes ziet zijn van goud, wat in het Grieks de moederschoot betekent. Dit zijn dus in de 

diepte de piercings van de moederschoot die tot wedergeboorte leiden, de ware hemel of 

hellevaart. De hemel is in het Aramees een belegering. De geboorte vindt dus plaats in de 

belegering door de Amazones. Dit is dus in de diepte het vijfde uur van de Amduat, de 

nachtreis door de onderwereld, waarin er gekomen wordt tot de vliegende slang als het naakte 

paradijselijke, oorlogsvoerende lichaam, die verborgen wordt gehouden in de grot van Sokar. 

  

Seth wijst terug op WASET, de godin van het achtste uur, Zij van de middernacht. Neith is de 

godin van de nacht, wat Haar andere naam is. Neith is de jachtsgodin. Zij staat dus beeld voor 

de besnijdenis en de scalpering. 

  



Het eerste uur van de Amduat verschijnen de apen om de initiaat door het eerste deel van de 

onderwereld te leiden. De aap is het symbool van de scalpering. De scalpering is de hoofd-

besnijdenis om de gnosis te ontvangen. Als een man een kale plek krijgt boven op zijn hoofd 

is dat een beeld van deze scalpering. Dit is dus heel natuurlijk en amazonisch. Het betekent 

het terugkeren tot de godin. 

  

Alle wegen van Seth en Judas leiden terug tot Neith, de jachtsgodin. Dit staat voor het 

ontvangen van huurloon, het ontvangen van “osiris”. In het eerste uur van de Amduat worden 

de apen beschreven als zij die de deuren in de onderwereld openen. Zo belangrijk is dus de 

scalpering. 

  

De godin van het achtste uur, WASET, NEITH, wordt ook genoemd : Meesteres van de diepe 

nacht. 

  

Judas heeft dus een hele vrouwelijke oorsprong. 

  

Neith komt van de Surinaamse godin Naat. 

  

Het wilde geheim van de gnosis wordt bewaakt door de meest verschrikkelijke, wilde beesten. 

  

Het geheim is diep opgeborgen in de Egyptische taal, in de Amduat, het OT van de farao's, en 

het boek der poorten, het NT van de farao's. Dit is een vuil geheim, wat bewaakt wordt door 

de schoonmaak-kabouter. Dit is een tovenaar die het volk onder bedwang houdt met zijn 

giftige schoonmaakproducten die in wezen gewoon tovermiddelen zijn. Door overmatig 

gebruik van deze middelen komt men langzaam onder de betovering ervan. De 

schoonmaakkabouter wil alles brandschoon houden, maar geeft niet om het milieu, de natuur 

en de gnosis. Dit is daarom een valse schoonheid van de glitterwereld, een illusie. De 

MOWED is in het Hebreeuws de aankondiger en oproeper van de kastijding. In het twaalfde 

uur van het boek der poorten zijn er vier godinnen die de rode kroon dragen : de hn-mwt, de 

Hannah-Mowed. Zij bepalen de levenstijden en de jaren van zware kastijding in de 

onderwereld. Hannah brengt in zekere zin haar zoon Samuel tot de arena's, waar hij 

getuchtigd wordt. Hannah is ook het wortelwoord van Johannes in de Openbaring. Zij leidt 

haar zoon tot de vrouw op het beest, de vrouw die half beest is, en verkoopt hem aan Haar, als 

slaaf. Het rode paard leidt hiertoe. In de Amazone theologie komen vele moeders met hun 

zonen tot de arena, waar hun zonen getuchtigd en getest worden, en zo komen hun zonen in 

de handen van andere moeders, door de tucht. Deze verkoop is in diepte dus de wisselwerking 

in de arena. Wanneer een zoon verliest, komt hij onder de moeder van degene die hem heeft 

overwonnen. Wanneer een zoon wint, komt hij ook onder de moeder van hem die hij heeft 



overwonnen. Dit is dus een middel van de moeder om haar zoon uit te leveren. In veel 

gevallen blijft de moeder gewoon bij haar zoon. Haar zoon krijgt dus meerdere vrouwen over 

zich, als een amazone institutie. Zo leert de zoon zich te onderwerpen zowel door het 

verliezen als het overwinnen. 

  

De naam van de schoonmaakkabouter is NOGEL. Het is een fletse, vale kabouter die woont 

in het sterrenbeeld VIRGO, de Maagd. Hij is de verborgen creator van de Rigil Kent ster. 

Deze ster houdt hij in zijn hand om de massa's te verleiden tot vals vermaak, zodat hij even 

later zijn schoonmaak producten kan verkopen. Ook kan hij zo zijn gevangenen beschuldigen 

dat ze vies zijn en hen onder dwang schoonmaken. 

  

In veel van de Amazone arena rituelen hebben de vechtslaven niet veel aan. Als zij wat 

aanhebben dan is dat in veel Amazone stammen vaak een hele smalle rode satijnen 

lendendoek die ook om hun heupen gaat, en hun genitalien. Dit kan per stam verschillen, en er 

zijn allerlei ingewikkelde instituties voor. De amazone stammen leefden in diepe wildernis, 

waar het erg warm was, en waar naaktheid een gewoonte was. Zo kon er niet veel tussen de 

slaaf en de slavenbezitster komen. De schoonmaak-kabouter wil tegenovergesteld daaraan 

alles bedekken. Alles wat naakt is is vies in zijn ogen, en hij bespot het voortdurend, en 

belaad mensen met schuldcomplexen en schaamtegevoelens over hun naaktheid wanneer zij 

dichter bij de naakte gnosis komen en wanneer zij daardoor naakt worden gemaakt. Om tot de 

dieptes van de naakte oorlogsvoerende stam te komen moet men de schoonmaak-kabouter 

overwinnen. Ook bespot de schoonmaak-kabouter de modder, de grond, waarmee de wilden 

zijn ingesmeerd voor camouflage en contact met de moeder grond, de onderwereld. Dit vind 

de schoonmaak-kabouter vies. De schoonmaakmiddelen van de stad vind hij mooi en nuttig, 

maar dit is een valse schoonheid, de illusie van de glitterwereld. Hier is hij uitermate bezadigd 

en verzadigd over, als een schoonmaak-orthodoxie. Hier gaat hij graag over in discussie, om 

zo zijn zedelijke praatjes te verspreiden, om zo zijn eitjes te leggen. Boenen en poetsen is de 

lust van zijn leven, om zo de diepere, wilde, vuile gnosis van de moeder grond verborgen te 

houden. Zowel de boeren-kabouters als de schoonmaak-kabouters hebben hun eigen dialect. 

De boeren-kabouters praten 'plat', en de schoonmaak-kabouters praten 'precies' en 

'betuttelend', het zogenaamde 'Proogs'. Heel veel mensen zijn bezeten door de schoonmaak-

kabouter en leven daardoor oppervlakkig. De schoonmaak-kabouter maakt vele slaven. 

Spijbelaars zijn zijn prooi. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Twee Grote Egyptische Schandalen 

  

We bespraken het eerste Egyptische schandaal : De zonnegod Horus die de god van de 

wildernis, Seth, verslaat, die zijn vader, Osiris, had gedood, en die zo de troon van zijn vader 

overnam, zoals Jezus dit later zou doen in het christendom. De zonnecultus van Horus werd 

gevestigd door de wildernis op een lager plan te zetten. Zo kwam de vorst Ryan, de valse 

Horus, aan de macht, en bracht zo Jom aan de macht door het christendom, als zijn pion. De 

draak gaf zijn macht aan het beest. Dit is een verschrikkelijke realiteit. Maar er is een nog 

groter Egyptisch schandaal. Dit is de degradatie van Bast, Bastet. Zij was oorspronkelijk een 

oorlogsgodin, Ubast of Bast, voorgesteld als een zwarte leeuwin, maar later werd zij meer en 

meer voorgesteld als de godin van vreugde, muziek en dans, meer als een gezelligheidsgodin, 

die men meer en meer Bastet begon te noemen. Zij werd meer en meer als een kattengodin 

voorgesteld in dit proces. Men probeerde de godin te betoveren door leugens over haar te 

verspreiden. Zo ontstond er de valse Bastet, JOM. Veel katten zijn door de schoonmaak-

kabouter betoverde zwarte leeuwinnen en leeuwen. De zwarte leeuw is niet noodzakelijk een 

echte leeuw, maar een nog verschrikkelijker beest dan een leeuw. Deze identiteit probeerde 

men van de godin af te roven, als het tweede grote Egyptische schandaal om de weg voor het 

christendom voor te bereiden. Dit was nog wel een erger schandaal dan het Horus-schandaal. 

  

Baset was een andere naam van Bast, als B-SET. De letter B is de voet in het Egyptische 

alfabet. SET verwijst naar de godin van het achtste uur, WA-SET, de godin van de 

middernacht, oftewel NEITH, de jachtsgodin en de pest-godin. Bast, B-SET, is daarom ook 

'de voeten van de jagersgodin', 'de voeten van Neith'. De voet is een beeld van kastijding, 

overwinning en onderdrukking, als een beeld van het laatste oordeel. In het Hebreeuws is de 

B, de AB, de vader. In die zin wordt er in het NT de nadruk gelegd op 'de vader', de AB, de B, 

de voet. Wij moeten komen tot het geheimenis van de voet. In het Hebreeuws is dit niet 

noodzakelijk mannelijk, maar als de schepper, de bezitster, het hoofd van een clan, wat dus 

ook een vrouw kan zijn. 

  

We zien hier dat de schoonmaak-kabouter het voor elkaar had gekregen om de wilde 

Egyptische oorlogs-leeuwin en oer-godin te veranderen tot een schootkatje. Hierover rust de 

wraak van de moeder-godin. Wij moeten terugkeren tot de oorspronkelijke leeuwin Bast, de 

Egyptische oorlogsgodin. Wij moeten beide Egyptische schandalen aan de kaak stellen en 

verbreken. Zij vormen de pilaren van het hedendaagse christendom. De Toronto uitstorting 

was hiervan een beeld, dat men de ruige oorlogsgodin wilde omruilen voor een godin van 



laffe feestjes die ze als een katje op hun schoot konden aaien. Dit was om de leeuwin Bast te 

bespotten. 

  

Bast was de leeuwinnen-oorlogsgodin van Beneden Egypte (Noord), en Sekhmet was de 

leeuwinnen-oorlogsgodin van Boven Egypte (Zuid) 

  

De degradatie van Bast, één van de verschrikkelijkste schandalen aller tijden, was een brute 

verkrachting van de oergodin, het Moeder Beest. Hierdoor raakte de Moeder verschrikkelijk 

verwond, als een vuur wat eeuwig in haar brandde. Hierdoor verstootte Zij haar kinderen, 

waarvan de Islam een gevolg was. Zij werd hierdoor een nog verschrikkelijker beest, die Haar 

identiteit angstvallig verborgen hield. Alleen de geinitieerden zouden Haar kunnen zien. 

  

In een duister geheim schiep de schoonmaak-kabouter JOM, de vrouw der katten, als een 

valse Bastet, om de leeuwinnengodin van de oorlog te bespotten, verkeerd voor te stellen. Dit 

alles was een grote leugen en een zware betovering, als een sluier van tralies waarachter het 

Grote Beest nog meer een verwoester werd. Zij hadden het Beest nu echt kwaad gemaakt, en 

zouden daar zwaar voor moeten boeten. 

  

De Proogse taal van de schoonmaak kabouters moest dit geheim verborgen houden. 

Schoonmaak-kabouters worden ook wel 'Progen' genoemd. Zij wonen in het grote 'Proog', een 

gebied in de Virgo-constellatie. 

  

Ubast, Bast, komt van de Surinaamse godin Bos, Bossen (doen ploffen, doen barsten, Sranan 

Tongo). Zij is de godin van de oorlog en de slacht.  

  

  

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 3. Onder De Wraak Van De Oorlogsgodin 

  

Oorspronkelijk werd het OT en NT van de faraonische bijbel verborgen gehouden voor het 

gewone volk. Het was bestemd voor de farao's om hen reizen door de onderwereld te laten 

maken, om hen de godinnen van de uren te laten ontmoeten die bij de poorten van de 

onderwereld stonden en die bewaakten. Zelfs vandaag de dag worden deze boeken veelal 

verborgen gehouden voor het gewone volk, in tegenstelling tot de christelijke bijbel die overal 

volop te koop is. Wat wordt er verborgen gehouden door de faraonische bijbel ? Deze teksten 

zijn veel ouder dan de christelijke bijbel, en laten zien hoe de christelijke bijbel gewoon een 

corruptie is van de faraonische bijbel. De christelijke bijbel leeft een leven op zichzelf, 

afgekapt van haar Egyptische wortels. Deze wortels gaan diep. De betovering van de 

christelijke bijbel laat mensen in een grote illusie leven, een illusie die opgelost kan worden in 

de context van de veel oudere faraonische bijbel. 

  

OT – De Amduat – Het Boek van de Verborgen Grot 

NT – Het Boek der Poorten 

  

In de faraonische bijbel heeft niet alleen de poel des vuurs een hele andere betekenis dan de 

christelijke betekenis, namelijk dat het voor de gezegenden koel is en voor de verdoemden is 

het vernietigend vuur, maar ook is er een poel des levens, en een poel van slangen, in het 

vierde uur van het Boek der Poorten. De slang is een beeld van de paal, de oproeper tot de 

arena, de arena-paal, de hannah-mowed, de paal van de slavenverkoop, de hmwt in het 

Egyptisch, vier godinnen die de rode kroon dragen, de godinnen van de kastijding die de mate 

en de duur ervan bepalen, ook als een beeld van het rode paard. De poel van slangen wordt 

bewaakt door tien slangen, als een beeld van de tien tenen van de amazone, de tien arena-

palen. Dit is bedoeld om het wenen op te wekken, als een beeld van wijn. Het water daar is 

wijn, in het vierde uur van het Boek der Poorten, als de heilige traan. Dit is een groot taboe, 

waartoe velen geen toegang hebben. Dit is de poel des levens. Slangen zijn ook het beeld van 

de uithongering, waardoor de poel des levens, de heilige traan ontstaat. Het hele gebeuren van 

Jezus die te Kana water in wijn verandert komt dus voort uit het vierde uur van het Boek der 

Poorten, het faraonische NT. De uithongering richt de arena-palen op, waardoor er 

vermenging, vervuiling plaatsvindt, als het vuil worden van de voeten van de amazone die de 

druiven treed met haar voeten om zo wijn te maken, de heilige traan, de poel des levens. De 

vuile voeten van de amazone zijn een teken van het uitgevoerde oordeel, waardoor de wijn 

stroomt, oftewel de tranen van spijt, berouw en boetvaardigheid, de tranen van een verbroken 

en gekastijd hart, wat zo gehoorzaamheid, overgave en onderwerping heeft geleerd, gemengd 

met de tranen van woede. Dit is de dualiteit van de poel des levens. Het is een deel van de 

pedagogiek van de amazones. De tucht door de arena-palen wekken agressiviteit op en woede, 

zodat het gevecht door blijft gaan, de grote vermenging en vervuiling. Dit is het vuile geheim 

van de gnosis, een heilige vuilheid, tegenovergesteld aan de valse schoonheid van de stad. Het 

vuile geheim ontmaskert de schoonmaak-kabouter, en werpt hem uit de stad, zodat de stad tot 

een ruine kan worden, tot een wildernis. De schoonmaak-kabouter is in dit proces onttroont. 

De troon is een beeld van de verborgenheid. 



  

De wilde beesten geest van de man moet verbroken worden om onderworpen te worden onder 

de voet van de amazone. Die verbreking vindt plaats door isolatie, uithongering, en de arena, 

waarvan de slang een beeld is. Daarom is de slang altijd van groot belang geweest in de hof 

van Eden. Zonder de slang zou het mannelijke nooit tot verbrokenheid worden geleid, en zou 

de amazone ten onder gaan in de mannelijke suprematie leugen. De AB, UB, B, wordt in de 

christelijke bijbel aanbeden als de Vader, terwijl dit in het Egyptisch de voet is, de Ubast, de 

heilige leeuwin, de oorlogsgodin van Noord-Egypte. Zij leidt tot de poel des levens. Zij 

verandert water in wijn. De Ubast, Bast, de B-ST, is de voet van ST, de voet van de wildernis, 

als de poort tot de onderwereld, een poort van grote gnosis. Ook Zij is een nachtgodin, de 

godin van de middernacht, het achtste uur. Zij jaagt in de duisternis. In die zin is Ubast, Bast, 

de ware god, godin, van de Israelieten. De Egyptenaren van Noord-Egypte waren 

teleurgesteld in hun oorlogsgodin Bast, omdat ze vele oorlogen hadden verloren. Daarom 

veranderden ze haar van een woeste leeuwin tot een kat, een gezelligheids-godin van muziek, 

dans en vreugde. Maar in het OT van de Bijbel zien we hoe God, BAST, UBAST, het volk 

vaak de oorlog deed verliezen vanwege hun zonden. Zij waren onder de wraak van de 

oorlogsgodin. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. Een Machtig Twaalfde Uurs Mysterie 

  

Zowel in het eerste boek van de christelijke bijbel, Genesis, als het laatste boek, Openbaring, 

speelt de slang een grote rol. De slang is een beeld van de uithongering en de arena-oproep, de 

arena-paal, als de perser van de wijn, de oproeper van de wijn, een oud Egyptisch beeld van 

de traan, de poel des levens. De amazone-moeders leiden hun zonen tot de arena's, zodat hun 

wilde beesten geesten worden verbroken, ja, zelfs hun wilde, ongehoorzame hart. Hier 

worden zij in vele delen gesplitst, om zo deel te hebben aan de amazone natuur, onderworpen 

aan de moeder grond. Zo ontvangen zij in dit proces het heilige beest met de meerdere 

koppen, als een beeld van die gespletenheid, de goddelijke dualiteit. Vandaar dat in de 

christelijke bijbel het meerkoppige beest, de meerkoppige slang, een grote rol speelt, maar 

dan volledig gedemoniseerd. In de oudere en diepere grondteksten zien we een ander beeld. 

Hoe dieper we in de oudere grondteksten gaan, hoe dichter we bij de Egyptische interpretatie 



komen, zoals gebracht door de faraonische bijbel, die zelfs vandaag de dag angstvallig 

verborgen en geheim wordt gehouden. 

  

In Amazone mythologie werden zij die verloren hadden in de arena's vaak verdronken. Dit 

komt ook weer terug in de Azteekse mythologie waarin kinderen werden verdronken als 

offers aan de watergodinnen, de verdrink-godinnen. In de indiaanse mythologie is dit 

metaforisch. Wanneer de vrouw geslachtsgemeenschap heeft met de man, dan is dit een beeld 

van de verdrinking waardoor de man visioenen ontvangt. De man komt zo tot een hogere 

natuur. 

  

Dit wijst terug op een Amazone rivier, de rivier van het verdrink-offer. Een stam van 

Amazones aan de rivier van het verdrink-offer is de Hiti. Ook houdt dit verband met de farao 

in het OT die Israelitische kinderen van het mannelijke geslacht liet verdrinken. In het elfde 

uur van het boek der poorten zien we de godin BS in menselijke vorm zitten naast de godin 

Sekhmet met een leeuwenhoofd. BS is 'Zij die verdrinkt', als de verdrinkgodin. BS is de 

wortelwaarde van Bast, als de Surinaamse godin 'BOS', de oorlogsgodin en de slachtgodin. B-

S, B-SA is in het Egyptisch ook 'de voet van kennis, gnosis'. 

  

De TANNIN, TANNINA in het Aramees is de slang, oftewel het geslachtsdeel van de 

BEHEMOTH, wat ook besproken wordt als de Leviathan. God draagt Iyowb op om met een 

stam 

ernaar toe te werken BEHEMOTH te offeren (zijn tong, zijn taal). Iyowb wordt opgedragen 

een 

haak door de APH (hart) van de slang, van het geslachtsdeel van BEHEMOTH, te halen, 

oftewel 

om de wurggreep te verbreken. In het Aramees wordt Iyowb ook opgedragen om de kaak of 

zijde 

van de BEHEMOTH te nemen door een navelstreng. De BEHEMOTH moet tot de BETEN, 

moederschoot van de onderwereld, gesleept worden voor geboorte daar om een eeuwige slaaf 

van 

hem te maken in de grondteksten. Ook zegt de grondtekst : doorsteken, uithuwelijken. Dit 

gaat dus 

weer heel diep. Dit gaat over de Hoseaanse/ Amazonische schijn-huwelijken (BERIYTH) om 

de 



vijand te ontmaskeren en te binden. LAQACH komt ook voor in dit betoog, als zijnde 

huwelijk, 

gevangenneming en (slaaf-)verkoop. Er zal een dogma worden opgericht, zegt de grondtekst. 

Maak 

hem tot een EBED OWLAM, een eeuwige slaaf. Maak hem tot een kip/ vogel (TSIPPOWR) 

om 

mee te spelen, en bindt hem vast voor uw meisjes (NA'ARAH). God spreekt tot Iyowb op een 

manier dat hij dat nooit alleen zou kunnen. God drijft hier eigenlijk een beetje de spot met 

Iyowb. 

Want wie kan nu die grote Leviathan verslaan ? Maar de grondteksten laten dus zien dat dit de 

slang 

is van het paradijs als het geslachtsdeel van de BEHEMOTH, van het demonisch vee. Aan het 

einde 

van het boek Iyowb, als God zijn oordeel begint, moeten er zeven geslachtsdelen van 

demonisch 

vee geofferd worden. 

  

God draagt Iyowb op om een vleesmaaltijd (KARAH) te maken van deze kip samen met zijn 

stam, 

om het in stukken te verdelen voor de Kanaanieten, om zijn huid te doorsteken, om hem kaal 

en 

naakt te plukken (GALAH), en om de URIM te gebruiken tegen zijn centrale deel, en op zijn 

hoofd. 

De slang had eerst vleugels, maar door de vloek moest hij door het stof gaan. In Openbaring 

heeft 

de slang weer vleugels als de draak. In de oorlog moeten de roofdieren zo ontwapend worden 

dat ze 

vee worden. Dan zal de oorlog overgaan in de jacht. Wij moeten de zegels verbreken en zien 

met 

wie of wat we werkelijk te maken hebben. Leviathan is in de grote ontmaskering een kip. Zo 

moet 

Iyowb hem behandelen, maar hij kan dit niet zonder God, dus eerst moet Iyowb in gaan zien 

dat hij 



God nodig heeft, en hoe hij God nodig heeft. 

  

God had Iyowb min of meer kreupel geslagen. We mogen ons het waarom hiervan afvragen. 

Iyowb 

was een rechtvaardige man. Waarom moest hij hier doorheen ? De rib in het paradijs, oftewel 

een 

mannelijk geslachtsdeel, in de diepte van de grondtekst, betekent 'kreupel'. De man had vele 

'kreupelen', geslachtsdelen in zijn lichaam. De man werd min of meer kreupel gemaakt, en 

was geenszins de trotse haan die de man vandaag is. 

  

De slang voor de zondeval had benen, en was in de grondtekst het beeld van de naaktheid. In 

het tiende uur van het boek der poorten zien we de oorspronkelijke slangen terug met benen. 

Dit zijn dus volgens het boek Iyowb kippen en hanen. Dit is dus een beeld van openbaring. 

  

In het twaalfde uur zien we acht godinnen op slangentronen die geleid worden door een godin 

met een krokodillenhoofd : SBQRA, die een slangenstaf draagt en een hanenstaf, de was 

scepter, een gevorkte staf met een hanenhoofd. De krokodil is een tussenbeeld tussen de 

overgang van slang tot kemphaan, als een zegel dat verbroken moet worden. SBQRA met het 

krokodillenhoofd is een beeld van de overwinning over de krokodil. Zij is de 

krokodillengodin die de krokodillen heeft verslagen. QRA, KRA, is de Levitische gnosis en 

SB is BS omgedraaid. SBQRA groeit uit tot RBQA, Ribqah in het Hebreeuws, REBEKKAH, 

de arena-godin. In haar schoot vochten Jakob en Ezau. Haar naam betekent in het Hebreeuws 

: strikster, lasso, waarmee zij beesten vangt en haar gevangenen ophangt, wurgt, verstikt, ook 

als een beeld van de verdrinking, BS. Dit twaalfde uurs mysterie is zo groot en krachtig dat de 

openbaring ervan farao's vrijzette die in de onderwereld waren vastgeraakt. 

  

  

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 5. Het Derde Grote Egyptische Schandaal 

  

Het derde grote Egyptische schandaal is de vermannelijking van individuele godinnen. We 

zien dit ook terug in het christendom. Dit gaat diep. Om hiertoe de poorten te openen moeten 

we twee gemene kabouters verslaan :  

  

De geschiedenis kabouter – 

Deze kabouter waant zichzelf meester van de geschiedenis tot in de kleinste details. Hij weet 

precies wat er gebeurt is volgens hem en hoe het allemaal in elkaar zit, en daar is ook geen 

discussie over mogelijk. Hij weet alles, dus alle anderen zijn zeurpieten in zijn ogen, en 

krankzinnigen. Hij zit op de troon van zijn kleine verstand, en heeft zijn informatie uit boekjes 

en wat anderen hem hebben wijsgemaakt. Het is een hele trotse kabouter die altijd zijn zin wil 

hebben en altijd gelijk wil hebben voor alle verkeerde redenen. 

  

De meet-kabouter – 

Deze kabouter meet altijd iedereen op, en weegt altijd iedereen, maar zichzelf nooit, en het 

gaat altijd om oppervlakkigheden, de vormen, en nooit de dieptes. Deze kabouter is erg 

bedrieglijk. 

  

Valse meters zullen onder een verschrikkelijk oordeel komen, omdat ze de gnosis 

tegenhouden en verdraaien. Wij moeten rein leren meten, waar het ook in het Boek der 

Poorten over gaat. Wij moeten komen tot de heilige weegschalen en meters. Als wij verkeerd 

meten en wegen dan zullen wij verslonden worden door wilde dieren. Ook als we door de 

heilige weegschalen en meters onwaardig worden gevonden zullen wij door wilde dieren 

verslonden worden. De meet-kabouter loopt daarom voorop aan een grote stoet die samen met 

hem een groot oordeel tegemoet gaan. Hij verleid velen, koopt velen om. Ze vallen voor zijn 

leugenachtige praatjes en zijn grote beloningen voor hen die zijn gedachtegoed verspreiden. 

  

Osiris is de god van de dood, de onderwereld en het oordeel, als de grote slagers-god van 

Egypte, de vader van Horus. In het eerste uur van de Amduat, het OT van de farao's zien we 

een godin van de vuren van de duisternis, een slagersgodin genaamd BHNT, BANAT, zij die 

slacht. Zij werd vermannelijkt tot Osiris. 

  

In het vierde uur van het Boek der Poorten zien we de godin SWT ZAAW HADW, SAWAT-

SAWAT, Zij die heerst over vernietiging, Zij die heerseres is over de valstrikken, de Strikster. 



Zij is de wortels van SHU, de leeuwengod van de leegte, lucht en de opstanding, erectie. SHU 

is een zoon van RA. In de christelijke bijbel komt hij terug als Ezau. 

  

HAKAR is een godin of groep godinnen die rondom het altaar of de tabernakel staat, als een 

beeld van de kroon, de hoofdtooi. In de Aramees-Hebreeuwse talen is de kroon een scalp of 

kop van prooi, als een beloning. Dit moest afgedekt worden door de bedriegelijke genade-

theologie waar alles maar verkregen kan worden door kadootjes en een hoop gesmokkel, 

diefstal, omkoperij en oplichterij, een paradijs voor beunhazen, spijbelaars en cheaters. Dit 

gebeurde toen Horus aan de macht kwam, wat resulteerde in de komst van Jezus, als de 

samenwerking tussen Ryan en Jom. Wij moeten terugkeren tot de oorspronkelijke godin van 

loon, HAKAR, die in de bijbel terugkomt als HAGAR, de moeder van Ismael. 

  

Ismael werd gemaakt om MAYIM te zuigen door HAGAR. Ismael betekent : 'gehoorzamen 

aan de slager', en 'slagers-slaaf' in de worteltekst. Hij gehoorzaamde de moeder, en leefde 

volgens de profetie 'in vijandschap naar alle mannen, en alle mannen leefden in vijandschap 

naar hem'. Hij was een vechter. 

  

Genesis 16 

12 Hij zal een wilde, vruchtbare ezel van een man (adam) zijn; zijn hand (yad = penis) zal 

tegen allen zijn en de hand (yad = penis) van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van 

al zijn broederen wonen. 

  

Hagar was gevlucht van SARA tot een MAYIM-bron in de wildernis. Die bron werd 

genoemd : Beer-la-chay-riy, wat put van honger-visioenen betekent. 

Deze put lag tussen Kadesh, wat heilig betekent, en in de wortels 'gewijde mannelijke sex-

slaaf (tent-slaaf)' en Bered, wat scheiding betekent. 

Ruth en Ismael hebben dus dezelfde betekenis. 

Ismael was dus degene die door zijn moeder, Hagar werd ingewijd in MAYIM, zoals ook 

Mozes, MSY, het volk leidde tot MAYIM, om het vervolgens te splitsen, te onderscheiden, 

zodat het volk doorgang had. 

Ismael is een beeld van MSY. Hij leidt het volk als RA'AH (RUTH) tot de Boaz-pilaar, de 

slacht-pilaar, tot de voeten van de Chasma. Ismael is een slagers-kind in de worteltekst. 

  

Joh. 7 



  

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van CHAY MAYIM (hongersap) zullen 

uit zijn binnenste vloeien.  

  

Zowel in het Grieks als Aramees staat er niet alleen : binnenste, maar : moederschoot. Geloof 

is in het Grieks ook veel dieper, namelijk : gehoorzamen. Schrift is in het Aramees inscriptie. 

Vloeien in het Aramees is kastijden en temmen, opvoeden. Dit is wat MAYIM doet. 

  

Toen HAGAR Ismael voedde met MAYIM werd er ook in het Hebreeuws soms gebruikt 

gemaakt van een voedster. Ook Abraham stelde een voedster aan, die HAGAR hielp Ismael 

op te voeden door MAYIM. CHEMETH wordt vaak gewoon vertaald in fles, maar het 

betekent in de worteltekst : CHOWMAH, muur, een meisje niet makkelijk te benaderen. Zij 

moest dus meehelpen ISMAEL te voeden met MAYIM. Ook Ismael wordt een NA'AR 

genoemd, een slavenjongen. 

  

De leugen kan de waarheid nooit helemaal opslokken en vernietigen, totaal wegvagen. Er 

blijven altijd sporen van de waarheid achter. De leugen is de slaaf van de waarheid. De 

waarheid is niet verloren, alleen verdraaid. Daarom moeten wij de waarheid terugroven. 

  

Romeinen 9 

  

6 Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van 

Israël afstammen, zijn Israël, 7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van 

Abraham zijn, maar: Door ISAAK zal men van nageslacht van u spreken. 

  

Het is belangrijk te zien hoe de vijand de schatten heeft ingedeeld, en de rode draad erin terug 

te vinden. Ze kunnen niet alles verborgen houden. ISAAK blijkt dus sleutel te zijn. We zagen 

de vier MAYIM-bronnen van ISAAK, die kwamen na de bron van HAGAR, de put van 

honger-visioenen. 

  

Als het om het evangelie gaat, dan gaat het altijd om 'geloof in het bloed', oftewel slavernij tot 

de bloedvergieter, slager, wat voor ISMAEL staat, de broer van ISAAK. 

  



Kamelen betekent in de Hebreeuwse worteltekst : een kind grootbrengen, een loon-systeem, 

wat dan het tegenovergestelde van genade is. Op deze manier werd de MAYIM dus 

toegediend. Suiker daarentegen heeft met bedrieglijke genade te maken. Kameel heeft in de 

wortels te maken met 'betalen', als een beloning of een bestraffing. Het heeft te maken met de 

tucht, wat hier dus verbonden is aan de MAYIM. Rebekkah, RIBQAH betekent 'ensnarer' in 

de grondtekst, oftewel valstrik, wat ook weer een beeld van de vagina is. Zij is de voedster, de 

heilige misleidster, die de tucht terugbrengt. 

  

HAGAR betekent 'vlucht', wat ook weer duidt op de vlucht van de panter-vrouwen tot de 

oerwouden, om lost te breken van de stadse banden van slavernij tot de man in de boeken van 

GOR. 

  

Daarna zien we dat Isaak na zijn ontmoeting met REBEKKA, de brengster van MAYIM, zelf 

ook putten van MAYIM slaat, zoals in de dagen van Abraham, want die waren door de 

Filistijnen gedoofd. De knechten van Isaak vinden eindelijk een bron van 'chay mayim', 

'honger mayim', wat een verhongerende werking heeft, een verzwakkende werking. Dit was 

ook wat MAYIM oorspronkelijk was. 

  

Mayim is een mysterie, hangende aan de boom des levens, wat in het hebreeuws verwijst naar 

het kruis en de martelaar. Ook is het een rijk. Mayim vertegenwoordigt het primitieve en 

paradijselijke beginsel van Christus, het zaad van het kruis, als bron van al het leven.” 

  

Ook de zondvloed was MAYIM, om de nephilim en de 'dochters der mensen', oftewel de 

'nakers', het 'slangenras', te vernietigen. 

  

In de Bijbel was HAGAR degene die ISMAEL, haar zoon, voedde met MAYIM, met het 

matriarchische voetensap, waar ook de geschriften van VAR over spreken dat dit 

oorspronkelijk met jongetjes gebeurde. Niet alleen de borsten waren voedingsbronnen, maar 

ook de voeten : 

  

Genesis 21 

  

17 En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en 

zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen 

gehoord, daar waar hij is. 18 Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want 

Ik zal hem tot een groot volk stellen. 19 Toen opende God haar ogen, en zij zag een MAYIM-



put, put van voetensap ; zij ging de zak met MAYIM, voetensap, vullen en liet de jongen 

drinken. 20 En God was met de jongen en hij groeide op; hij ging in de woestijn wonen en 

werd een boogschutter.  

  

Rebekka werd als aartsmoeder gekozen puur op de basis van het voeden van MAYIM : 

  

Genesis 24 

  

14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en 

dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, – dat Gij haar hebt bestemd voor uw 

knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.  

  

43 zie, ik sta bij de MAYIM-bron; laat het nu zo zijn dat de maagd, die naar buiten komt om 

te putten en die, als ik tot haar zeg: Geef mij toch een weinig MAYIM te drinken uit uw kruik, 

tot mij zal zeggen: 44 Drink zelf, en ook voor uw kamelen zal ik putten, dat zij de vrouw zal 

zijn, die de HERE voor de zoon van mijn heer bestemd heeft. 45 Ik had dit nog nauwelijks bij 

mijzelf gezegd, of zie, Rebekka kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder, en zij 

daalde af naar de bron, en putte. En ik zeide tot haar: Geef mij toch te drinken. 46 Toen liet zij 

snel haar kruik neerglijden en zij zeide: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken. Toen dronk 

ik, en ook de kamelen drenkte zij. 47 Daarop vroeg ik haar en zeide: Wiens dochter zijt gij? 

En zij zeide: De dochter van Betuël, de zoon van Nachor, die Milka hem gebaard heeft. Toen 

deed ik de ring aan haar neus, en de armbanden aan haar handen. 48 Ik boog mijn knieën en 

wierp mij neder voor de HERE, en ik prees de HERE, de God van mijn heer Abraham, die mij 

op de rechte weg geleid had om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te 

nemen. 

  

Symbolisch gezien is MAYIM, het matriarchische voetenzweet voor de schepping, 

geweldenaren, het oordeel over hen die onderworpen waren onder de matriarchische voeten, 

oftewel aan CHASMA (waar Christus uit voort kwam om dit af te dekken). Suiker was de 

vijand uitgezonden tegen dit matriarchische voetensap van de onderwereld. De voet is in het 

Aramees het symbool van de voedingsbron, omdat het de mens met de aarde verbindt. Suiker 

wil dit contact verbreken. Suiker is jaloers op deze voedingsbron. Wij leven op een valse 

afspiegeling hiervan, genaamd de aarde. MAYIM leidt terug tot de CHASMA. MAYIM is 

een bloedvergieter. Wij kunnen suiker alleen overwinnen door veel bloedvergiet.  

  

Na de lange reis van het vierde uur van de nacht in de Amduat, het boek van de verborgen 

kamer, die een reis is door de woestijn van Sokar, komen we aan in het vijfde uur, tot zijn 

grot, zijn geheime kamer, die de poort en sleutel is tot de poel des vuurs, wat niets anders is 



dan de poel van verjonging en wedergeboorte. In de verborgen kamer bevindt zich een slang, 

die een vermenging is van Sokar, Osiris en Ra. Dit is een gevleugelde slang. De verborgen 

kamer wordt bewaakt door Aker, de dubbele leeuw, een oergod van de aarde. De Aker 

bewaakt het heilige vlees, waarvan de slang een beeld is, oftewel het oorspronkelijke 

paradijselijke lichaam. In die zin is de poel des vuurs dus onmisbaar om terug te keren tot het 

paradijs. Door het nieuwe lichaam wordt het zesde uur bereikt, de grote paradijselijke afgrond 

waar alle schepping begint : Nun. Ook wordt het in het zesde uur duidelijk dat het verborgen 

vlees in feite van Nun was. Het verborgen en heilige vlees van het paradijs, het 

oorspronkelijke paradijselijke lichaam van Nun, wordt bewaakt door negen slangen. Zij 

bewonen het paradijselijke lichaam, zijn onderdelen van het paradijselijke lichaam, als de 

vruchtbare delen. Het is hun taak de vijand te roosteren, en de schaduwen van de vijanden in 

stukken te hakken, en zij vernietigen de geesten van de vijand. 

  

Zo komen we in de Egyptologie tot een veel eerlijker beeld dan dat van het traditionele 

christendom. In dit mogen we de Egyptische moeders leren kennen, vanwege dat juist het hele 

proces van de door woestijnen omgeven poel des vuurs een proces van barensweeen en 

wedergeboorte is, om zo tot diepere geboorte te komen, en dan mogen we dus komen tot de 

Amazones die deze maskers vasthouden. De maskers hebben al een veel grotere waarde dan 

wat het traditionele christendom ooit gebracht heeft, en liggen hieraan ten grondslag, wat het 

traditionele christendom juist verborgen trachtte te houden. Het is tijd dat de ware moeders 

terug gaan komen. 

  

Ismael wijst dus terug op Hagar, de AKER, de dubbele Egyptische wachter van de 

onderwereld met de twee leeuwenhoofden, als een beeld van de dubbele moeder, de 

vrouwelijke vruchtbaarheid. AKR is een anagram van KRA, de Levitische gnosis, loon, en 

van ARK, die ook het dubbele karakter heeft vanwege de dubbele cherubs, die in de 

Egyptologie twee godinnen waren. De ark als boot moet door de tijdschijf heen om tot 

wedergeboorte te komen, door de uren van de nacht, door het ontmoeten van de godinnen van 

de uren van de nacht en de monsterlijke wachters van de uren van de nacht, wat zich uit in 

verschillende divisies. De ark is dus onlosmakelijk verbonden aan de tijdschijf, zonder welke 

er geen wedergeboorte kan zijn. Zo is de ark dan ook onlosmakelijk verbonden aan de 

bizonjacht. Ismael is zo als de wedergeboorte door de Aker, door de Hagar. In die zin is 

Ismael dus belangrijk. Ismael maakte de reis door de tijdschijf, als slaaf van de wet, en bracht 

zo Israel voort als slaaf van de tijdschijf. In die zin is Israel de opstanding van Ismael, en is er 

geen Israel zonder Ismael. In die zin is de Koran, het boek van Ismael, van levensbelang, als 

een zinnebeeld. Wij kunnen alleen tot het ware Israel komen door de diepte van Ismael, hij 

die de reis door de onderwereld maakte. Zonder Ismael is er in die zin geen wedergeboorte. 

Ismael leidt hiervoor helemaal terug tot Hagar, tot de AKER.  

  

In het Aramees kwam Ismael om te vernietigen en te slachten in vers 12, om zo te 'openen'. 

Hij moest verloren betekenissen hierdoor terugbrengen. In het Aramees is dit om de 

betovering te verbreken, als een vuur wat alles smelt. 

  



Hagar wijst dus terug op HAKAR in het boek der poorten : 

HAKAR is een godin of groep godinnen die rondom het altaar of de tabernakel staat, als een 

beeld van de kroon, de hoofdtooi. In de Aramees-Hebreeuwse talen is de kroon een scalp of 

kop van prooi, als een beloning. Zij is de wortel van Horus, wat dus later vermannelijkt werd 

tot Horus, verkeerd voorgesteld, als een verkrachting van HAKAR. De kroon is in het 

Hebreeuws-Aramees een cyclus, als het sieraad van de uren. De kroon brengt tot knielen in de 

Hebreeuwse wortels (qodqod-qadad).  

  

JAKBYWT, JAKABAT, is een godin of groep godinnen in het twaalfde uur van het Boek der 

Poorten die doen wenen en die scalperen (kaal maken). Zij laten vogels niet meer terugkeren 

tot de lucht, zij maken kippen/ hanen. Dit is de wortel van de krokodillengod SEBEK waarin 

het vermannelijkt werd. 

  

STNWT, SATANAT, is een godin of groep godinnen die de witte kroon dragen, Zij die zijn 

gekroont, Zij die de Wet in RA hebben vastgesteld. Dit is de wortel van RA waarin het 

vermannelijkt werd. 

  

RNNYW, RNNW zijn opvoeders, verzorgers, fokkers, als een godin of groep godinnen, als 

een moederschoot. Dit is de wortel van NUN, NU, waarin het vermannelijkt werd. 

  

NJKW, NAJAKA, is het kastijdende, tuchtigende touw in het elfde uur van het Boek der 

Poorten. Zij is een godin die de kinderen van de onbewuste, van de coma, kastijdt. Zij werd 

vermannelijkt tot GEB, de groene god van de aarde en de onderwereld. 

  

In het vierde uur van het Boek der Poorten zien we ook de wortel van Anubis, de gids van de 

doden. SARRAT, SARARAT, geeft geboorte aan twaalf slangen, aan de uur-godinnen. In het 

Hebreeuws is SAR de heerseres van de heersers, God. In de wortels is dit SARAR, Heer, 

Lord, die haarzelf heeft aangesteld, zelfverwerkelijking, zonder tussenkomst van een ander, 

zonder genade, maar door eigen verdiensten. In de bijbel komt zij terug als SARA, met als 

wortels SAR en SARAR. Zij betekent bewaakster en officieel, autoriteit, opperhoofd, als 

Godin en Heerin, in het Hebreeuws. Dit is een testend zwaard. SARAT is de verborgen godin. 

Zij werd vermannelijkt tot de oorlogsgod van de onderwereld : Anubis, de zwarte hond, 

jakhals, wolf, hyena, die de doden beschermde en bewaakte. Hier is ook de hedendaagse 

politie macht op gebaseerd. 

  

Ook Thoth, de god van het archief, is een vermannelijking van een oudere godin uit het Boek 

der Poorten, in het derde uur. WJA-TA is het schip van de onderwereld, van de aarde. Het 



heeft runderhoofden aan de uiteindes, als een buffeljager. Dit brengt de manifestaties voort. 

Dit is de verdeler-steen. 

  

Ook Christus is een vermannelijking van een oudere godin. HLWN is hol, vagina, in het 

Aramees, wat werd tot chasma in het Grieks, de vagina, moederschoot, afgrond, wat het 

wortelwoord werd voor Christus die dat allemaal afdekte door de patriarchie en zijn eigen 

verraderlijke mannelijkheid, als vermannelijking van de godin HLWN, hel, hol, wat door het 

christendom gedemoniseerd werd. De christelijke Christus kwam voort uit de Mithras cultus, 

de buffeljager. Deze werd als man door de Romeinse soldaten vereerd, als hun idool die hen 

door zijn bloed redde. MYTR, MTR, MITRA, is in het Aramees de moederschoot. 

Oorspronkelijk was zij een godin. 

  

Klaagliederen 3 

  

1 Ik ben de man die ellende heeft gezien  

door de roede harer verbolgenheid. 

  

In het Hebreeuws is 'man' GEBER, 'sterke man', 'warrior', in de zin van met de capaciteit te 

kunnen strijden, wat in het Aramees GANBARA is, een woord voor ORION. GANBARA 

betekent sterke man, reus, als de mythische reuzen van Genesis, held, warrior, in de zin van 

het gewapend zijn. Deze man werd dus door de vrouw Sion en haar dochters overwonnen. 

  

'Ellende' is in het Aramees SWBD, SUW-BADA, SUBAD, een woord voor 'slavernij en 

discipline'. SUW (Aramees voor EZAU) en BADA zijn verbonden aan de ASER-stam. 

BADA is de Amazone term voor de ASER stam. BADA is in het Aramees een religieus 

ritueel, en zelfs iets van de wet wat opgedrongen, gedwongen, wordt. Het is dwang. BADA is 

in het Sranan Tongos, in het Surinaams 'ergeren, druk maken', als 'klagen'. In het Hebreeuws 

is 'ellende' een proces waarin het slachtoffer door psalmen en allerlei vormen van 

verzwakking vernederd wordt om hem tot het punt te drijven van antwoorden en wenen, dus 

het temmen van slaven. 

  

Vers 2 gaat over de geboorte in de duisternis in het Hebreeuws. In het Aramees is dit de 

afneming van de verlichting, de NAHHIR, NHYR, wat de kennis van duisternis betekent, dus 

terugkeren tot de leegte van de duisternis, om daarin tot geboorte te komen. Zij worden in het 

Aramees als vee daartoe geleid, door verhongering, ook verbonden aan een schip. 

  



3 Waarlijk, tegen mij keert Zij telkens weder  

haar hand, de ganse dag. 

  

Dit gaat over een handel in het Aramees. Het vee, of de slaaf, wordt verkocht. 

  

4 Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren,  

mijn beenderen gebroken. 

  

In het Aramees gaat dit over gevild worden, ook om leer te maken (vee-huid), MSK, 

MESAK. Ook wordt de slaaf moegemaakt, BLY. 

  

In het Hebreeuws wordt de ETSEM, de identiteit, het 'zelf' gebroken, de sterkte, het grote 

nummer, de groepsverbondenheid, wordt verbroken. Ook worden ledematen gebroken. In het 

Aramees gaat het hier ook over de identiteit. 

  

In vers 6 wordt de slaaf tot de eeuwige honger geleid. Dit is een verborgen plaats (machshak). 

In het Aramees gaat dit om een huwelijk, wat verbonden is aan een soort van bezetenheid en 

belegering. Zo wordt de slaaf dus ingenomen. 

  

In vers 7 krijgt hij een moeilijke opvoeding. 

  

14 Ik ben een belaching geworden voor heel mijn volk,  

hun spotlied, ZMR (Aramees), heel de dag. 

  

Ook in vers 63 is hij een spotlied. 

  

Vers 48 gaat over de klaagrivier. Deze rivier komt ook terug in Iyowb 21 : 33 in de Vulgata, 

de Latijnse bijbel.  



  

21 : 33 – De volgers van het kwaad gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van 

klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee 

naartoe nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee (YAM, klagen) staat. 

  

YAM is verbonden aan de dronkenschap van de zee. 

  

Openbaring 12 

  

17 En 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; 

18 en hij bleef staan op het zand der zee. 

  

Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' en 'stof' betekent, 'dust', 

wat APHAR is in het Hebreeuws. De draak, de bewaker van de URIM, stond op het zand van 

de Cocytus, de klaagrivier. 

  

Deuteronomium 33 

  

18 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw 

tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want 

zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten 

van het zand der zee.  

  

In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de 

hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de zogenaamde breker-steen, is de 

SHEBUW, de steen van ASER. Dit is het framewerk, de klaagsteen. 

  

Dit is dus de APHAR, het stof van het paradijs. APH-AR is dan de APH, oftewel de nekketen, 

het paradijselijke hart, van AR. AR is in de Gor-boeken de grootste stad of nederzetting van 

Gor. Sinds de oprichting van AR begon ook de Goreaanse jaartelling, waardoor AR dus een 

soort Christus-positie heeft in GOR.  



  

Iyowb moest de BEHEMOTH overwinnen. De BEHEMOTH heeft OWN, lichamelijke 

kracht, welvaart, vruchtbaarheid, maar in de diepte betekent het afgoderij, het kwaad. Hij 

bezat OWN in zijn SHARIYR, wat spier betekent, en wat in diepte betekent : vijand 

(SHARAR). Ook betekent het navel van zijn buik (BETEN). We zien hier dus dat de 

satanische prosperity, gebaseerd op materiele lichaamskracht, huist in de spier, als de zetel 

van de afgoderij.  

  

AROWN, AR-OWN, oftewel AR van OWN, lichaamskracht, spierkracht, was de eerste 

hogepriester, met een Goreaanse achtergrond, die dus zelfs toegang vond tot de ark. AR-

OWN is een anagram van ORION. 

  

AR moet dus ingenomen worden. 

  

De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het heeft het 

stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, CAPPIYR, zijn 

de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In Yechezqel 1 wordt 

de troon van God beschreven als van saffieren.  

  

Saffier, sapphire, is een anagram van SaPIER, van SPIER. 

  

DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 

schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien. 

  

We zagen hoe belangrijk de esoterische juwelen en sieraden zijn, de innerlijke sieraden wel te 

verstaan, de sieraden van het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iyowb 28 is een plaats, 

een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. De KECEPH, de heilige lusten van de 

strijd. Een MAQOWM voor ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en reiniging. Dit 

is een plaats om vanuit op te rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier een arsenaal. 

Deze wapenrusting wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke lichaam werd 

gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. Deze 

wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en 

slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar 

ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de 

wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken. Iywob zegt dat al 

zou zijn tegenstander een boek schrijven, hij zou het als een verentooi gebruiken (KLIL, 

KLILA). Ook worden wij dus eerst gevangen genomen en overwonnen door deze 



wapenrustingen. Ook is het de plaats van NECHUWSHAH, van NACHUWSH, rinkelende 

slavenbellen, en van NACHASH, de wetten van de heilige necromantie, van het observeren, 

en van de uitleg van de esoterische tekenen. Dit wordt gewonnen uit EBEN, stenen tabletten, 

relikwieen, monumenten (bijv. de gedenksteen van waar God de Israelieten hielp de 

Filistijnen te verslaan). Dit alles bevindt zich in een hart van vrees. Iywob zegt dat de Vreze 

des Heeren is de heilige secte des Heeren en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN 

is ook de hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt 

om een eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam.  

  

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men 

doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt 

onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig 

Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de 

TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, 

afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. 

Dit heeft dus te maken met het gebied van de THUMMIM, waardoor men binnengaat door de 

URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht 

te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat Iyowb 28 op verschillende plaatsen 

uitbeeldt in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en erfenis betekent. Kinderen werden 

door PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de jongetjes moesten werken. 

De mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke mijnschachten, als een 

groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij beefden, waren 

onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, komt vlees 

voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-vuur, 

braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat 

geleerd is.  

  

Iyowb 23  

  

: 3 – Iyowb is zoekende naar de troonplaats van God/ URYA, de MAWTAB, de tafel van 

God, goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees.  

  

: 4 – De MAWTAB is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor 

het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met 

bestraffing en kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws. 

  

: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit 

profetische liederen zouden voortkomen (chants). 

  



: 7 – Ervaring zal hem laten overwinnen.  

  

: 11 – Zijn voet zou een institutie oprichten als een pad. Dit is het pad van Iyowb, van de 

THUMMIM.  

  

Ook IYOWB komt in aanraking met de SHEBUW, de klaagsteen, het stof van het paradijs, 

APHAR. Met de nekketen van AR. Dit begint als een spier om zijn nek die hij moet 

overwinnen. 

  

Wanneer wij de ANAQ hebben ontvangen, de heilige halsketen, oftewel de APH, het 

paradijselijke hart rondom onze nek, dan zal dit ons terugleiden tot de grond van het paradijs, 

de aarde van het paradijs, het stof en het vuil van het paradijs waarin wij gevormd worden, de 

APHAR. Alles kwam voort vanuit de APHAR, en ook zouden we daar weer naar terugkeren. 

  

Dit is waar het pad van IYOWB naartoe leidt. 

  

In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR.  

In het Hebreeuws is Iyowb in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. Zijn 

lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn vruchtbare (geslachts-

)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, corpus van boeken en 

context. 

In 7 : 21 zegt Iyowb dat hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb 

moest vuil gemaakt worden, anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben. 

In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR brengt tot rust. 

Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, 

vlees, voortgebracht in het paradijs. 

APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van BASAR, van YAD, van 

HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een jager dient zichzelf in te 

smeren met APHAR voor deze reden. 

Iyowb 28 beschrijft de Iyowbitische wapenrusting die wordt gewonnen uit de APHAR, 

waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de 

paradijselijke onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een 

jachtrusting, fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit 

de APHAR gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus 



mee te maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten 

gebruiken. 

7 : 5 – Iyowb's vlees is bekleed met sordes = vuil. 

Ook wordt het woord pulvis gebruikt. Dit is de Latijnse APHAR. 

Psalm 17 : 43 – En ik zal ze (de vijand) verpulveren in de pulvis (stof). 

De vijand wordt hier van elkaar losgescheurd en vernietigd in de zin dat de brokstukken ervan 

weer bruikbaar worden. De APHAR/ pulvis is een gevangenis, en een oven van oordeel. Het 

is het zegel van doem over de vijand. De APHAR is het laatste oordeel, waartoe alles zal 

terugkeren. Wij moeten leven vanuit de APHAR. Door de heilige halsketen worden we 

hiermee bedekt, zinken we hier in weg, om tot een strijder te worden, bewapend te worden, en 

ontwapend. APHAR is de plek van transformatie en waar het creatieve materiaal is. 

Dit is dus de SHEBUW-steen, de steen van ASER, oftewel de klaagsteen, het zand van de 

klaagrivier. Zo overwinnen wij JOM. Wij komen van het valse klagen (JOM), tot het heilige 

klagen. 

Door de APH komen wij tot de APHAR. De APHAR troont in het paradijs. Iedere Iyowbiet 

zal tot deze plaats geleid worden. Het is als het thuiskomen. Hier kwamen wij uit voort, en 

hier zullen we tot terugkeren. Hier vinden we de hogere levels van de URIM-THUMMIM 

terug. In de APHAR is afgerekend met de vijand.  

In de APHAR komt de goddelijke verlamdheid tot groei. Hiermee moeten wij ingesmeerd 

worden, om veilig te zijn tegen de luchtgoden, de goden van prosperity. De APHAR is een 

diepere graad van goddelijke verlamdheid, waarin wij ontwapend worden. Dit is niet diep in 

ons, maar buiten ons, gesmeerd op onze huid. Het is als een oorlogsverf, als een jachtsverf, 

om ons tot een hogere graad van Iyowbitische oorlogsvoering te brengen. 

Wij moeten dus ingaan tot de eeuwige, heilige slacht, om van de valse natuur af te komen. In 

de tijdschijf zijn wij dus zelf het offerdier. 

  

Het boek Richteren is in de grondtekst het boek SLAGERS, SLAYERS. 

  

In 1:3 gaat het in de grondtekst over de PESSA steen in het Aramees. In het Hebreeuws is dit 

de GOWRAL. Naast de Urim en de Thummim werden er ook andere stenen gebruikt. De 

PESSA, de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 'verdelende' oftewel 

onderscheidende steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te bepalen welke 

bokken er zijn, en hoe ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus raad in jacht, 

offer en oorlogs-strategie, en werkt dus samen met de URIM. De SHEBUW-steen heeft 

dezelfde betekenis als de PESSA in de worteltekst als de verdeler-steen, de breker-steen van 

onderscheiding. De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de 

runderslacht. Deze komt dus terug in het boek van Richteren, oftewel het boek der Slagers. In 



het Aramees is de PESSA ook een boek, een tekst, een compositie. Deze steen is dus het 

framewerk. Voor de slagers is dit een fundamentele steen. 

  

In het Hebreeuws is dit dus de GOWRAL, wat ook systematisch betekent en compensatie, 

wraak, wat in de worteltekst de ruige steen is. GOWRAL is loon in de grondtekst, wat dus 

verbonden is aan de runderslacht. De GOWRAL, oftewel de PESSA, of SHEBUW, is een 

loonsysteem voor de Urim en de Thummim. Ook staat deze steen voor kastijding in het 

Hebreeuws. In 1:3 wekt deze steen op tot de oorlog. 

  

Thoth, de god van bloed, en het woord, de god van het archief, is een vermannelijking van een 

oudere godin uit het Boek der Poorten, in het derde uur. WJA-TA is het schip van de 

onderwereld, van de aarde. Het heeft runderhoofden aan de uiteindes, als een buffeljager. Dit 

brengt de manifestaties voort. Dit is de verdeler-steen. Dit is dus een machtige godin van de 

buffeljacht. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. Het Orakel van de Beesten 

  

  

We komen tot de kern van de christelijke misleidingen. De shabath is in de Hebreeuwse 

grondtekst de dag van de rust en de vernietiging. In het Egyptisch is de shbt de poorten, 

waarvan de godin SWT, SAWAT, de wortels is, wat later werd vermannelijkt tot de god 

SHU, de god van de lucht. SAWAT is de heilige valstrik in het Egyptisch, en ook de 

heerseres van de vernietiging. De christelijke shabath probeerde deze wortel te bedekken. Wij 

moeten de heilige valstrik ontvangen, ingaan tot de eeuwige SAWAT, wat de ware rust is. Zo 

kan onze valse natuur geen kant meer op, en zal door elke poging van ontsnappen alleen maar 

dieper in de valstrik raken. Ook betekent deze valstrik dus het omsingeld zijn door de 

amazones, door de heilige beesten, zodat we niet aan hen kunnen ontkomen, en zo dus ook 

niet meer terugkunnen tot de gedwongen aanbidding van de patriarchie en de stad. De wortels 

van Abraham, BRM, is de godin BERIM. 



  

De godin SWT, SAWAT, zien we in het vierde uur van het boek der poorten, wat dus in 

diepte het boek van SAWAT is, het boek van de heilige valstrikken. 

  

In het Egyptisch is de onderwereld de Duat of Tuat. Dit is verbonden aan Thoth, de god van 

de kennis en het archief. Ook is hij verbonden aan het oordeel in de onderwereld. Thoth is de 

Griekse naam voor het Egyptische DHWTY, DUATY, als de verpersoonlijking van de 

onderwereld, de DUAT, TUAT. Hij moest in de onderwereld de veroordeling, het vonnis, 

uitschrijven op tabletten. 

  

Thoth, TAUT, de god van bloed, en het woord, de god van het archief, is een vermannelijking 

van een oudere godin uit het Boek der Poorten, in het derde uur. WJA-TA is het schip van de 

onderwereld, van de aarde. Het heeft runderhoofden aan de uiteindes, als een buffeljager. Dit 

brengt de manifestaties voort. Dit is de verdeler-steen. Dit is dus een machtige godin van de 

buffeljacht. 

  

De verdeler-steen, de steen van onderscheiding, is de slagers-steen, de PESSA in het 

Aramees, wat ook een Egyptische wortel heeft. PESSA is in het Egyptisch bakker, slager, 

snoepmaker, vlees. PESI (PESS) is braden. 

  

De steen is verbonden aan de runderjacht, wat dus een diepe wortel is van Thoth, en wat dus 

een algeheel slagers-oog is. Vandaar dat de runderjacht een machtige en fundamentele poort 

is in het profetische. 

  

De PER-TUAT is de grot, het hol, van de andere wereld, een grot, hol, van de onderwereld 

waar rituele offers werden gebracht en waar de liturgieen daarvoor werden uitgesproken. Dit 

is dus de PER-WJA-TA of de PER-PESSA in de wortels. 

  

De draak is in het Aramees de Urim steen, en zo zijn alle dynamieken van het boek 

Openbaring verbonden aan de orakel-stenen van de teraphim, de hogepriesterlijke stenen. Zij 

beelden de cyclus van profetie uit. Het beest van de zee is in het Aramees 'het beest van 

YAM, YAMMA (YM, JOM)', wat ook moeras betekent, of meer. Dit is het eerste beest. Het 

tweede beest is JOM zelf, het Jezus Christus doolhof. Het eerste beest is dus in het Aramees 

'het beest van het moeras', wat 'het beest van PEHU' is in het Egyptisch. PEHU betekent : 

'beyond', boven, over, wat als wortel heeft PEH, de diepste nacht. PEHU is verbonden aan 

PEHUI, de billen, de dijen, en de borsten van de duisternis. In het Egyptisch is het eerste beest 

dus 'het beest van de billen'. De billen zijn in het Egyptisch ook de achterkant van een schip. 



We zien dit beest ook heel duidelijk terug in de ghetto cultuur : Alles draait om de billen. 

Schaamteloos laten vrouwen van de ghetto, verstadste wilden, hun billen zien, alsof daarmee 

alles gezegd is. En ghetto mannen lopen er vaak achteraan als loopse schoothondjes, en 

vereren zulke billen. Wat kunnen we daar van leren ? Heeft dit met de gnosis te maken, of 

wordt hier het één en ander verdraaid ? De billen-aanbidders noemen het vaak in één zin met 

geld en rap. Andere lichaamsdelen gaat het niet zo om, maar de vrouw wordt uitgebuit in 

materialistische zin, als een lustobject waar geen gnosis aan verbonden is. De wraak van de 

godin rust hier op. Vrouwen worden zo op een lager plan gezet en alle aanbidding is dus vals. 

Zij bespotten de moeder godin. 

  

De billen van de amazone hebben te maken met oordeel, met de jacht en de slacht, en niet met 

goedkope spijbelfeestjes in de stad. De billen van de amazone zijn in de diepste en duisterste 

wildernissen, als een groot religieus en ritueel geheim van duistere gnosis. Zowel de schoot 

als de billen van de amazone zijn vruchtbaar en baren kinderen. Ook het EE spreekt over 

anale geboortes. De vaak praatgrage ghetto mannen geven de illusie dat zij zulke vrouwen 

vereren, vooral hun billen, maar een betere kijk hierin laat al gauw zien dat de ghetto man, de 

gangster, zulke vrouwen berijdt. Deze vrouwen zijn hun gevangenen, hun slaven. “Schudt je 

billen eens, dans voor ons !' roepen de ghetto mannen, en dan wordt er vaak breeduit 

gelachen. “Kom, laat je billen zien, en schudt ze goed”, wordt ghetto meisjes geleerd, en dit is 

ook overgewaaid naar Europa min of meer. Over de gnosis wordt niet gesproken. Praatgrage 

muziek wordt er gedraaid om de gnosis te doven. Het beest van de billen heeft zijn kop 

opgestoken. Hij heeft macht gekregen van de draak. Wat proberen ze tegen te houden ? 

  

Oorspronkelijk was dit billen-beest dus een orakel, zoals de draak oorspronkelijk een orakel 

was, en daarom heel profetisch. Dit zijn dus de Egyptische wortels van JOM, die zij 

verborgen probeert te houden. JOM moet verslagen worden om tot dit beest te komen, en 

meer kennis van dit beest tekent het vonnis op over JOM. 

  

Voor de ghetto man zijn billen een bron van geld. Billen zijn voor hem financiele 

vruchtbaarheid. Hij slaat op de billen van de ghetto vrouw, en daar begint het geld te rollen in 

zijn illusies. Hij moet dan veel praten om dit binnen te krijgen. Het is een truuk. In de gnosis 

echter is de bil de tucht, en de valstrik. Het is een jachts-zintuig, een jachts-strategie. Ghetto 

mannen proberen dit te temmen, maar het is alreeds tevergeefs. De billen van de amazone 

zullen de patriarchie verbreken. 

  

Johannes keek in verwondering naar de vrouw op het beest, wat opkwam vanuit de PEH, een 

Hebreeuws-Iyowbitisch woord voor 'afgrond', wat dus tussen de billen, PEHUI (Egyptisch) 

inligt. In Egyptische context gaf de vrouw door haar billen geboorte aan dit beest. Johannes 

keek naar de dodelijke billen van de vrouw op het beest en was in verwondering, aanbad de 

vrouw, in de Griekse grondtekst. De billen zijn namelijk een beeld van vernietiging en 

schepping, een beeld van de goddelijke verstrikking, van goddelijke tucht. Niemand komt 

daar zomaar overheen. Niemand gaat daar even voor staan om er even een mep op te geven. 



Neen. Deze billen brengen verbrokenheid. Niemand gaat daar even voor de gezelligheid naar 

staan kijken, en dan breeduit lachen met gouden tanden, met de broek half afgezakt. Deze 

billen zijn dodelijk en zijn in een woeste jacht. 

  

Johannes zag het profetische orakel van het beest. Johannes zag de teraphim, het slagers-

orakel, en ging daar niet lichtzinnig mee om. Johannes zag de Urim, de Thummim en de Pessa 

in de vorm van draken, slangen en beesten, die zich konden vormen tot vrouwen. Johannes 

was aan deze vrouwen onderworpen. Waarom is het getal 666 zo bedreigend voor de 

christelijke kerk van de patriarchie ? Omdat een man nog wel vijf vrouwen aankan, maar 

wanneer er een zesde vrouw bijkomt, dan zal de man het verliezen. Het getal zes is namelijk 

het breekpunt van de man. De man barst dan uit in wenen aan de voet van de vrouw. Dit 

breekpunt is de AKEBU in het Egyptisch. De AKEBU zijn de huilers in het Egyptisch, 

verbroken mannen, verbonden aan de god van de aarde, KEB, GEB. Zij worden zo gestript 

van hun valse goddelijkheid, hetzelfde zoals de christelijke god JEZUS slechts een vechtslaaf 

is in het Hebreeuws, IYSH. AQEP is in het Egyptisch dubbel, de dualiteit, als de wortel van 

de AKEBU. Juist door de dualiteit komt de man tot de traan, wat een poel des levens is. De 

dualiteit wordt uitgebeeld door de billen van de Amazone, de heilige verstrikking. De valse 

natuur moet verstrikt raken, om zo tot verbrokenheid te worden geleid, zonder te kunnen 

ontsnappen. Vandaar dat het niet alleen maar gaat om de heilige gebondenheid, maar ook om 

de heilige verstrikking = eeuwigheid. 

  

De PER-QEBH is het tranenmeer in de onderwereld. 

  

Het beest leidt hierin terug tot de tien hoorns, tien koningen, die in het Grieks de voet of 

voeten uitbeelden. Alles moet namelijk getreden worden in de wijnpers. De voet is een beeld 

van het laatste oordeel. De voet is ook niet iets wat zomaar schandelijk vertoont kan worden 

overal, om geexploiteerd te worden. Het is een heilig, duister beeld van de gnosis, een teken 

van oordeel. Er gaat een verschrikkelijk oordeel komen over alle valse, schaamteloze voeten 

van de stad. Deze voeten hebben de wildernis nooit gezocht. Deze voeten hebben de 

duisternis nooit gewild. 

  

In de teraphim, het orakel van de beesten, wordt het kind teruggeleid tot de moederborst, en 

onderworpen aan de voeten van de moeder. Er zal geen stadse vertoning zijn van de heilige 

lichaamsdelen van de moeder. Zij zijn in duisternis, naakt, en verborgen, in een woeste jacht 

en in een slacht ritueel. 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 7. Het Mysterie van het Oog van Horus – De Grote Verdrinkings-Klok van de 

Onderwereld 

  

  

In het Aramees kan 'zee' ook vertaald worden als 'moeras' en 'meer'. In die zin kwam de 

schepping dus voort uit een groot moeras, was de ark van Noach een groot moeras-schip, en 

kwamen de vier beesten van Daniel's nachtvisioen voort uit het moeras. Toch klinkt dat niet 

helemaal volkomen. In de Egyptische wortels gaat het hier om billen, om de anale geboorte 

van de schepping en de beesten. De billen, PEHUI, zijn verbonden aan PEHU, beyond, over, 

van een diepere dimensie. In het OT en NT is de zee, oftewel het moeras, de billen, een teken 

van oordeel. De vijand wordt tot de zee, de billen, gedreven tot vernietiging, als een 

gevangenschap, een kooi. 

  

Matteus 8 

  

32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen! Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele 

kudde stormde langs de helling de zee, BILLEN, in en zij kwamen om in het water. 

  

De zwijn wordt in het Aramees als een metafoor gebruikt voor dwaalleer. 

  

Marcus 9 

  



42 En wie één van deze kleinen, die gehoorzamen, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem 

zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee, BILLEN, was geworpen. 

  

Openbaring 15 

  

2 En ik zag iets als een zee, BILLEN, van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van 

het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen BILLEN, 

met de citers Gods. 

  

Billen zijn aan beide kanten een gevangenis. Hier zien we de billen van glas, een beeld van de 

stad waarin de mens opgesloten zit. 

  

De ark kwam voort uit de zee, uit de billen, als een anale geboorte. Op de ark staan twee 

engelen in de tabernakel. In de Egyptologie zijn dit twee godinnen, maar dit kan ook gezien 

worden als de twee billen waaruit de ark voortkwam. Tussen de twee billen is verstrikking 

waardoor er nieuwe geboorte plaatsvindt. De vijand zal tussen deze billen in de afgrond ten 

onder gaan. In Matteus 8 zien we dat de billen de zwijndemonen overwinnen. Voor orthodoxe 

christenen is de bil een groot taboe. Daarom moesten al deze lagen in andere talen over deze 

duistere geheimen van de gnosis heen, en dit beest kwam toen tot de oppervlakte op een hele 

andere manier, buiten het religieuze om. Vandaar dat we de Egyptische wortels terugzien als 

we buiten de kerk kijken. 

  

Mozes die de zee splitste ging over de bilspleet, waardoor het volk uit de slavernij kon 

ontsnappen, en waardoor de slavendrijvende vijand werd opgeslokt. 

  

Ook zijn de billen een beeld van de twee stenen tafelen met de wet in de ark. 

  

De PES of PESSA steen van de gnosis en onderscheiding, de slagersteen die door het Thoth-

mysterie verborgen wordt gehouden leidt helemaal terug tot de Egyptische godin PESI, de 

godin van het vuur, de wildernis en de woestijn, in de onderwereld. In het Egyptisch 

betekende de PESSHU al 'degene die verdeelt, onderscheid'. PESESH betekent : splitsen, 

verdelen, het openen van de benen, wat heenwijst naar de openbaring van de bilspleet en de 

moederschoot, als een teken van oordeel en slacht. 

  



In dit verband wordt ook PES-G genoemd, als een Egyptische wortel van PESACH, 

Hebreeuws voor pasen. PES-G, is speeksel om te genezen of te vervloeken, in het gevecht 

met de vijand. PES-G is ook zalven en piercen. Vandaar dat elke kus of lik dit doel heeft. 

PESACH is het feest van de uittocht uit de slavernij, door de bilspleet. De gesplitste zee, de 

bilspleet in het Egyptisch, liet de Israelieten ontsnappen, en verzwolg de vijand. De bilspleet 

leidde de Israelieten terug tot de wildernis voor een nieuwe geboorte. Dit is de ware betekenis 

van het Pasen in de Egyptische context. 

  

Het oog van Horus is een groot mysterie. Oorspronkelijk was dit oog het oog van Ra, zijn 

dochter. Oorspronkelijk was het oog een godin, Wadjet, een gifspuwende cobra die de farao 

beschermde, een godin van oordeel en bescherming. Maar met de opkomst van de Horus 

cultus was dit steeds meer het oog van Horus, de nieuwe bezetter. 

  

In het Egyptisch is het oog de MERIT, wat de paal betekent. Wij zien door het piercen, door 

het lijden en het strijden. Het heeft de wortel MER, wat pijn en lijden betekent. MER-T 

betekent pijn en wreedheid. Ook is de MER de dood. Dit is dus het fundament van het 

visioen. MERH is vernietiging. MERHI is een godin van de buffels, van de buffeljacht, als de 

moeder van Horus, een vorm van Osiris. MERI is een andere naam voor Hathor, de moeder 

van Horus, waar ook MARIA, de moeder van het christelijke Christus-kind vandaan komt. Zij 

was dus oorspronkelijk een buffeljager, een godin van de buffeljacht. Dit is wat het ware oog 

is. 

  

We moeten ons uitstrekken om de wet (Tohrah) van de afscheiding te ontvangen als ketenen, 

ANAQ, om de hals, wat in de grondtekst betekent de rijdster op beesten, leider van vele 

leiders, machtige koningin. Als eerste moesten de Israelieten Hebron veroveren om het 

beloofde land in te kunnen. Hebron betekent necromantie. De kinderen van ANAQ, de 

halsketenen, waren daar. Hebron was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan, plaats van 

afscheiding, waar de farao woonde ten tijde van de Exodus. Zoan behoorde tot Mitsrayim, 

Egypte, wat 'ketenen' betekent in de diepte, en siege, belegering (hemel). Zoan is Tanis in het 

Grieks, wat de hoofdstad van de Shepherd Dynasty is. Yaakob, Jakob, betekent ook siege, 

omsingelen, strikken, sluipen en bestormen. Ook betekent het 'aan de hiel/ voet' zijn. Iyowb 

klaagt erover dat hij uit de moederschoot werd getrokken en dat haar knieen hem opwachtten, 

als een overgangsfase in de onderwereld, van de BETEN (put, schoot), naar de BEREK 

(vrouwenknieen, vrouwenbenen). BEREK is in het Aramees een boog en een ploeg, in 

verband met de plaats waar kinderen worden opgevoed (Job 3 : 12). Yaakob, Israel, was 

onder de voet (BEREK) als een druif/ kind. Yaakob is de plaats van de kinderen, de derde 

scheppingsdag. Het was de taak van Jesaja om Yaakob weer terug te brengen tot de Moeder 

Heerin. (Jesaja 49 : 5), om de stammen van Israel op te doen rijzen. De derde scheppingsdag 

is hiertoe de persbak. 

  

In de onderwereld, ERETS, moesten de Israelieten Hebron innemen. Dat was hun eerste taak. 

Hier woonden de kinderen van ANAQ, de kinderen van de halsketenen. Dit worden sieraden 



van CHANAH ( Hannah, Johannes) genoemd in Spreuken 1, wat siege betekent, bezetting, 

omsingeling, en doen neerbuigen, als een belangrijk device om het volk in de goddelijke 

verlamdheid te houden, en de goddelijke verhongering (vasten). Dit hele idee bevestigt ook de 

bescherming tegen het groeien van de voorhuid door vleselijke inmeng. Dat is ook wat 

CHANAH betekent : verwerping. Daarom is CHANAH, ANAQ, de halsketenen, een 

blijvende besnijdenis. 

  

HARBA-ANAQ-CHANAH 

  

Dit is als een halsketen wat gedragen kan worden, wat in Spreuken wordt beschreven als de 

Wet van de Afscheiding (vers 8). Het is een belangrijk item in de heilige gebondenheid. Jozua 

versloeg uiteindelijk de Anaqieten in Hebron (Jozua 12). De halsketen, ANAQ, hield hen in 

de goddelijke verlamdheid, als eeuwige kinderen, NA'AR. De ANAQ is daarom een 

belangrijke sleutel tot de derde scheppingsdag, het rijk der kinderen, Yaakob, 'hij die onder de 

voeten is', als eerstelingen, als druiven voor de persbak. 

  

De tweede scheppingsdag gaat over de scheiding van mayim, het goddelijke zaad, zoals 

Mozes de zee splitste. Dit is het Zwaard van Mozes, de dag van de besnijdenis, het rijk van 

Zippora. Dit is de openbaring van de billen in de Egyptische wortels. 

  

Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat 

hij de hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er 

dat hij naar Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. In het boek Iyowb 

staat Zij naakt voor het Aangezicht van God. Wurging betekent in de diepte getemd worden, 

initiatie (inwijding) en overgave. Iyowb verlangde naar de heilige halsketen, de heilige 

gebondenheid en de heilige slavernij tot God (Abbadown, Shadday). Hij wilde zijn leven 

verliezen hiervoor. Abbadown is ook de plaats van vernietiging. Iyowb had een sterk 

doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek Iyowb zien we dat God als zodanig 

naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke vernietiger (6 : 4). Het hart van 

het paradijselijk lichaam, de APH, betekent de ademnood, de wurging, maar die heeft dus de 

diepere betekenis van de halsketen. Door de zondeval was er de slavernij tot de windgod 

DOOR ADEM, door GEEST. De paradijselijke APH raakte verloren en in de vergetelheid. En 

geleidelijk aan werd de Geest over de Ziel geplaatst, en alles begon zijn 

betekenis te verliezen. De mens verloor profetie en werd gebonden aan vaagheid, prosperity 

geestelijkheid, loze wolken zonder wateren/ mayim (II Petrus 2). Prosperity is uitgezonden 

om gnosis te doven, om alles vaag en materieel te houden, waarin je ziel wordt opgesloten en 

tot een slaaf wordt gemaakt van de Geest van Prosperity, de Windgod, door ADEM. 

  



Om die keten van de APH terug te krijgen moesten de Israelieten HEBRON veroveren, het 

zg. contact-punt met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ woonden (de kinderen van 

de halsketen, de kinderen van wurging). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron 

was vernoemd als KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam 

betekent het getal VIER, een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De 

Israelieten zouden de vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. Het getal vier komt 

ook weer terug in het 

visioen van Yechezqel, en in de Openbaring waar de vier ruiters/ raiders verschijnen. Wij 

moeten de heilige ademnood, de heilige APH ontvangen en de ANAQ, de halsketen van de 

heilige wurging. De ANAQ wordt besproken in Spreuken 1. Dit is ook de Amazonen-kennis, 

ook van het Amazone gebied, de donkere moeder van het Hooglied, de duistere (verborgen, 

verre, uitheemse) tabernakels, tenten van God, de OHEL van Kedar. De halsketen, ANAQ, 

brengt ons terug tot deze tenten, waar het toetsen begint. Zoals gezegd mogen wij niet buiten 

de OHEL om toetsen, anders komen we onder het Levitische oordeel. Deze tenten zijn het 

symbool van de wildernis. 

  

In het Aramees verlangt Iyowb niet alleen maar naar Abbadown, maar onderzoekt haar ook, 

wat een onderdeel is van de heilige necromantie, het contact met de ERETS, de onder-aarde. 

Als God aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job 

hoofdtooien in het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk Hebron 

heeft overwonnen, en ANAQ heeft ontvangen. Ook is hij nu klaar voor hogere Levitische 

priesterdienst, door het 

ontvangen van de verentooi (KLILA), als teken dat hij de windgod heeft verslagen. 

  

Bij dit oordeel moesten zeven demonische runderen of demonische kalveren geofferd worden. 

Zeven heeft in het Hebreeuws in de diepte de betekenis van een eed afleggen, zweren, 

vervloeken, vastbinden en slavernij tot God. Daarom is het een heilig getal van de heilige 

ketenen. Ook moesten er zeven geslachtsdelen van demonisch vee geofferd worden in het 

Aramees, DKAR, DEKRA (Iyowb 42). 

  

In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als 

een ring over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. 

In het Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH overwinnen om verder te 

komen, het overwinnen van Hebron. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het hart van de 

zwijn moeten bemachtigen. 

  

De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonische zwijnen van 

ongehoorzaamheid. Zij willen ons afleiden van de ANAQ, de heilige halsketen van goddelijke 

doctrine. Als wij ARBA, de hoofdman van de Anaqieten hebben verslagen, en Hebron hebben 

ingenomen, dan zullen wij ook zijn vee-fokkerij erven waar met het demonisch vee wordt 



afgehandeld. Alles zal getoetst moeten worden aan de URIM, in de heilige OHEL, de 

tabernakel. Zo zal ook het onschuldige vee vrijgezet worden. Ook zullen wij zo de goddelijke 

verlamdheid kunnen binnengaan wanneer wij ARBA, de grootste der reuzen, en de valse 

verlamming (Toronto) hebben verslagen. 

  

Daarom is de heilige slavernij tot God en het bemachtigen van de ANAQ-halsketen van groot 

belang, het leven vanuit de goddelijke verlamdheid, vanuit het paradijselijke besneden 

geslachtsdeel. 

  

We gaan nu kijken naar de Egyptische wortels van de ANAQ. De ANAQ komt uit Egypte. De 

ANAQ was alreeds de gebondenheid en de beperktheid in Egypte, de restrictie. De ANAQ 

was het symbool van leven en eeuwig leven in de vorm van een lasso. Het betekent het 

zweren van een eed. Dit heeft zijn wortels in de ANAQ-T, het oog van Tephnut. Tephnut is 

een dochter van Ra, de godin van water en de vaginale wateren. Zij is een leeuwin. ANAQIT 

is een Nubische watergodin uit Sudan. Samen met Khnum en Sati werd zij vereerd als een 

drieenheid op het eiland Elephantine in de Nijl op de grens tussen Zuid-Egypte en Nubie. De 

Egyptische ANAQ wat hieruit voortkomt, de lasso, de nekketen met ketting, wordt soms 

afgebeeld als het geslachtsdeel van een god, een fallus. Dit is ook wat de fallus is, het is een 

jachtmiddel om de nek van de prooi te ketenen en voort te trekken. De eikel is dus een beeld 

van de lus van de lasso, de eigenlijke nekketen. De nekketen heeft te maken met de 

verstikking en de verdrinking. De Egyptische ANAQ wijst terug op de watergodinnen, de 

verdrinkingsgodinnen, waardoor nieuwe geboorte kwam. De oude adem moet sterven, zodat 

de nieuwe adem kan opstaan. Dit gebeurt in de diepe wateren van de moederschoot, waar de 

ziel verdrinkt, en zo opnieuw wordt gevormd. Osiris was hier een beeld van als de 

verdronkene. Ook zien we dit terug in de krokodillengod Sebek : 

  

SHEB = nekketen 

AGIU = verdrinken 

  

SHEB-AGIU = SEB-EK 

  

SEBEK is de god van de oorlog, en ook een god van de wateren van de Nijl. Ook was de 

verdronken Osiris verbonden aan Thoth als de brenger van de vloed, de overstroming. In en 

door Thoth werd Osiris een verdrinker. Osiris werd in het Egyptisch ook 'de lange fallus' 

genoemd. Daarom werd de fallus ook gezien als een jachtvoorwerp wat de wateren bracht, 

door de zaadlozing, om zo de prooi te verdrinken. De fallus is dus ook een beeld van de 

verdrinker, die de prooi verdrinkt door zijn voorvocht en zaad.  

  



STNWT, SATANAT, is een godin of groep godinnen die de witte kroon dragen, Zij die zijn 

gekroont, Zij die de Wet in RA hebben vastgesteld. Dit is de wortel van RA waarin het 

vermannelijkt werd. Oorspronkelijk ging het om de ogen van de SATANAT, jagende ogen 

die door hun blikken de nekken van de prooi konden vangen en ketenen. Dit is een andere 

reden waarom christelijke geesten SATAN overmatig demoniseerden. Dit is verbonden aan 

het oog van Tefnut, de godin van de wateren van de moederschoot waarin verdrinking en 

nieuwe geboorte plaatsvind, geketend tot de moeder godin. Het oog is een beeld van die 

wateren, waarin marteling plaatsvind, om de ziel te breken en te ketenen, zodat verjonging en 

vernieuwing plaatsvindt. Dit gebeurt in de jacht.  

  

In het Egyptisch is het oog de MERIT, wat de paal betekent. Wij zien door het piercen, door 

het lijden en het strijden. Het heeft de wortel MER, wat pijn en lijden betekent. MER-T 

betekent pijn en wreedheid. Ook is de MER de dood. Dit is dus het fundament van het 

visioen. MERH is vernietiging. MERHI is een godin van de buffels, van de buffeljacht, als de 

moeder van Horus, een vorm van Osiris. MERI is een andere naam voor Hathor, de moeder 

van Horus, waar ook MARIA, de moeder van het christelijke Christus-kind vandaan komt. Zij 

was dus oorspronkelijk een buffeljager, een godin van de buffeljacht. Dit is wat het ware oog 

is. 

  

Het oog staat dus voor een enorme verdrinkings-klok, wat geroofd werd door de geesten van 

Horus. Horus wilde de grote god van de verdrinking worden, opdat hij alles kon vormen naar 

zijn wil, de wil van Rian. In het Romeinse rijk begon dit steeds meer uit te groeien tot de 

Mercurius cultus, waar ook de medische cultus op werd gebouwd, de medische markt waar 

zielen door bedrog aan werden geketend, bestemd tot verdrinking. Vele demonische kabouters 

werkten aan deze verdrinkingsklok, en bedekten het met een oog, het oog van Horus, 

Mercurius. In het christendom werd deze afleider Petrus genoemd. De diepere, ware 

verdrinkingsklokken van de moederschoot van de gnosis werden hierdoor verborgen 

gehouden.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 8. Het Beest van de Verdrinking en de Wortels van SAT-AN 

  

Deze nachtmerries had ik als kind : Grote vissen, voornamelijk haaien in reuzenvorm, 

bestuurd door een verdrinkingsklok die hing boven een massaal complex van kooien die 

onder water gezet konden worden, als een golfslagbad-klok die onbereikbaar was, hoog hing, 

als een reusachtige zon die enorme angst kon opwekken, want wanneer de schijf-klok begon 

te luiden met verschrikkelijke doordringende geluiden, dan werden de kinderen in deze baden 

verdronken doordat het water begon te stijgen. Dan hoorde ik één en al gekrijs, en werd ik 

zelf gillend of schreeuwend wakker. De grote vissen kwamen tot de huizen om de kinderen op 

te slokken om hen te slepen tot deze waterkooien. Vaak belden kabouters aan om zulke 

bezoekjes aan te kondigen, soms in de vorm van driehoeken. Deze vissen werden soms 

bereden door ongelooflijk lange, witte en dunne vrouwen van de stad. Dit is het afschuwelijke 

geheim van het oog van Horus. Het is een kinderfokkerij. De kinderen worden gemanipuleerd 

en bedreigd met verdrinking. Zij worden gemarteld door het water. 

  

De ANAQ-T is het leeuwinnen-oog van Tephnut. Tephnut is een dochter van Ra, de 

leeuwinnengodin van water, de vaginale wateren en verder alle andere lichaamssappen. 

Dit is ook de ANAQIT, een Nubische watergodin uit Sudan. Samen met Khnum en Sati werd 

zij vereerd als een drieenheid op het eiland Elephantine in de Nijl op de grens tussen Zuid-

Egypte en Nubie. De Egyptische ANAQ wijst terug op de watergodinnen, de 

verdrinkingsgodinnen, waardoor nieuwe geboorte kwam. De oude adem moet sterven, zodat 

de nieuwe adem kan opstaan. Dit gebeurt in de diepe wateren van de moederschoot, waar de 

ziel verdrinkt, en zo opnieuw wordt gevormd. De Horus-geesten probeerden dit na te bootsen, 

en maakten een vervalsing, wat resulteerde in de opkomst van het christendom. Het oog 

representeert de lichaamssappen van de moeder en ook de anale geboorte hiervoor, als een 

beeld van de verdrinking en geboorte door de afgrond tussen de billen. In die zin is het beest 

uit de zee, uit de billen, het beest van de verdrinking, en tot dit doel uitgezonden om zielen te 

slepen tot verdrinking en nieuwe geboorte. De grote vissen die zielen hiertoe opslokken zijn 

daar een beeld van. Dit zijn niet alleen haaien, maar ook orca's, walvissen en andere soorten 

reusachtige vissen. In het EE wordt dit een groot geheimenis genoemd. 

  

Het is een enorme zeeklok, een klok van overstroming, die zielen meeneemt voor een 

eredienst. Deze klok moet overwonnen worden, en wij moeten tot de ware klok komen. Dit is 

ook een soort menstruatie-klok. 

  

Het mooie is dat de moeder gnosis de verdrinkingsklokken van de vijand gewoon gebruikt. In 

die zin heeft de verdrinkingsklok van de moeder altijd een grotere waarde en is altijd 

overheersend in het grotere geheel, in de grotere context. De verdrinkingsklokken van de 

vijand zijn slechts raadselen in Haar geheim. 



  

Mozes groeide op aan het Egyptische hof dus hij moet een enorme kennis van het Egyptische 

hebben gehad. Later deelde hij die kennis met het Israelitische volk volledig aangepast. Satan 

was voor het Israelitische volk altijd de beproever, de tester, één van de zonen van God. Met 

de opkomst van het christendom werd satan volledig gedemoniseerd. Satan heeft diepe 

wortels in het Egyptische. 

  

SAT = paal, tucht, als het heilige oog, wat dus weer doorverwijst naar de wateren van de 

moederschoot 

AN = het wenen en smeken van de gevangene, de traan als de poel des levens, de poel van 

verbrokenheid  

  

De christenen zijn grotendeels verwerpers van de paal, verwerpers van de tucht, verwerpers 

van de goddelijke moederschoot, en verwerpers van de verbrokenheid. De patriarchie vreest 

de traan door de verbrokenheid, vreest dat de man op die manier verbroken en vernederd 

word. De christelijke patriarchie haat SAT-AN, omdat zij de moeder van de gnosis niet 

willen. Zij willen zelf heersen over alle zielen, door de leugen van de mannelijke superioriteit. 

Vrouwen behoren in hun ogen onderdrukt te worden, stil te zijn, onderworpen aan het 

goddelijke gezag van de man. Zo werd SAT-AN bestempeld als de grootste vijand van het 

christelijke geloof. Horus-Jezus moest grootgemaakt worden, als de man die over zijn moeder 

heerste. 

  

Het Egyptische SAT-AN is een reis van verbrokenheid door de verdrinkingsputten van de 

moederschoot van het oer. Hier wordt de ziel tot verbrokenheid geleid tot de nieuwe geboorte. 

Dit is een lange, diepe en duistere tunnel, een grote afgrond, door de paal, het symbool van de 

goddelijke restrictie. In vele opzichten wordt de ziel beperkt, wordt de ziel alles afgenomen, 

als een grote verdrinking, om zo de goddelijke halsketen te ontvangen, de ANAQ, door te 

komen tot de ANAQIT. Hierin sterft de ziel. De wortels van SAT-AN leiden terug tot de 

oeroude Egyptische en Amazone godin THENEM, de godin van de geboorte. De THENEM is 

de eerste melk in de borsten na de geboorte. THENEM betekent : aan het wenen maken. 

THENEM is de godin van het wenen, ook van het wenen van de pasgeborene, als de diepere 

wortels van SAT-AN. THENEM betekent ook verstoting, verwerping, afwijzen. Zij is dus 

ook een grote scheidings-godin, en zij die Haar kind verwerpt. Ook is Haar naam verbonden 

aan het offeren en slachten.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Hoofdstuk 9. Het Vierde en Vijfde Grote Egyptische Schandaal 

  

Het vierde grote Egyptische schandaal is het afdekken van de enorme dieptes van Ma'at, 

Mahad, de Egyptische godin van de wet, het recht en de waarheid. Ook deze putten en tunnels 

mogen wij binnen gaan. Hierin zijn vele verdiepingen te ontdekken. In de hallen van Mahad 

vindt het oordeel plaats, maar wij moeten tot de dieptes hiervan komen. 

  

We zullen zien dat de Mahad helemaal terugleid tot de Egyptische MOWED, de paal van de 

oorlogs-oproep en de arena-oproep. 

  

Laten we eerst kijken naar de Levitische MOWED : 

  

In Psalm 6 wordt MOSY besproken als het proces om tot TESWI, te leiden, de voeten van de 

Amazone ILA, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, 

waar hij ook tot zwakheid komt. MOSY moest YAM, JOM, de zee, verslaan, scheiden, door 

zijn YAD op te heffen, door de erectie van zijn geslachtsdeel. Dit is een Davidisch proces. In 

Exodus 34 : 4 nam MOSY de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. De wetten werden dus 

in zijn YAD gegraveerd. Zo werd MOSY voorbereid om in Exodus 35 : 29 door zijn YAD 

offers te brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH besproken, de YAD-

piercing als de YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door de Gnosis. 

  

De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus 

allemaal om het contact met de Amazone ILA te herstellen, en om de YAD te herstellen als 

een boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. 

De ring wijst op de kringloop van de gnosis, de heilige tijdschijf, nauwverbonden met de 

MOWED. 

  



De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, de Bloed-

Vergieter. 

  

Het bloed van de vijand moet afgenomen worden, anders is de vijand nog steeds in volle 

kracht en gevaarlijk, heersende over ons. Dit is een oorlog. Ons verstand moet veilig zijn 

tegen ingeving van de vijand door het bloed van de vijand. De MOWED roept ons op tot die 

oorlog. 

  

Dit is hoe een erectie werkt : Bloed wordt in het geslachtsorgaan gepompt. Dit is geen 

onschuldig bloed. Het is het bloed van de vijand. 

  

Het geslachtsdeel is verbonden aan de paal van de oorlogsoproep, de paal van de arena-

oproep, de MOWED. 

  

In de verre dieptes van de tempel van Zaralahm, de tempel van de draak, vinden we de 

verloren tabernakel van David en de tempel van Salomo, waar het Levitische pad doorheen 

gaat, door de Iyowbitische graden om te komen tot de verborgen doctrine. De verborgen 

doctrine is dat er wedergeboorte is door door de vagina binnen te gaan in de moederschoot, 

uitgebeeld door de brandende YAD. Jezus, YAM, JOM, kwam om af te leiden van deze 

poort, om de mens te leiden tot de aanbidding van het mannelijke. 

  

De MOWED zijn heel bewust palen vlak voor de tabernakels die dit uitbeelden. 

  

Leviticus 3 

  

2 Hij zal zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de 

tent der samenkomst. 

  

Hier staat in de grondtekst : 

  

2 Hij zal zijn YAD, geslachtsdeel, op de kop, ROSH, genitalieen, van zijn offergave (boze 

geest) leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst, MOWED. 



  

MOSY onderwees de feesten aan de Israelieten. MOSY, zwakheid, honger, deed dit, als een 

resultaat. Honger onderwijst. Feesten zijn ook MOWED. 

  

Deuteromium 5 

  

12 Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 13 

Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de sabbat van de 

HEERE, uw God; dan zult gij geen werk doen. 

  

In de grondtekst is de sabbat een oorlog, het tot rust brengen van de vijand. Werk doen is 

ASAH, wat offeren betekent. Soms moet het offeren gestaakt worden voor de oorlog en de 

jacht. 'Onderhoud de dag van de oorlog en de jacht, dat gij die heiligt.' 

  

Deuteronomium 6 

  

8 Gij zult het ook tot een teken (van de wet) op uw YAD, geslachtsorgaan, bevestigen. 

  

Dit is een piercing-ring, waarin de wet is gegraveerd (Vgl. de KECEPH-piercing, voor 

leiding, ook door de YAD). 

  

In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit 

woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze 

bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar 

besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De piercings-ringen zoals de KECEPH, 

moesten dus gereinigd worden met het bloed van de vijand, om verbonden te blijven aan de 

MOWED. De ringen moesten in bloed gehouden worden om te kunnen functioneren. 

  

De zondepaal is een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt het 

woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag 

geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is 

het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij 

moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De 



MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst 

verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de 

Levieten geleid. Dit kwam in hen persoonlijk tot uitdrukking door de piercings-ringen zoals 

de KECEPH. 

  

De kippenjacht was er voor om de moederschoot te openen, om vruchtbaarheid te brengen, 

terug te leiden tot de moederschoot. Dit ging recht tegen het werk van Jezus in. Met de vijfde 

offerschaal wordt het rijk van het beest verduisterd, de zonnegod wordt verslagen, en in het 

Grieks staat dat zij hun tongen opeten. 

  

In MOWED, de zondepaal, moeten we de jachtseizoenen leren onderscheiden. 

  

Roepen is KRA (QORY, Aramees) en betekent : oproepen door oorlogs of jachtgejoel voor de 

oorlog of jacht. Dit gebeurt vanuit de MOWED, de heilige paal van de Levieten, of de tent 

van MOWED. 

  

MOWED riep door KRA, daarom moesten de Levieten gevoelig worden voor KRA. Ze 

moesten gevoelig worden voor het heilig gejoel. Het was een belangrijk alarm in het 

Levitische kamp. Ook is de KRA een muziek-instrument. Het was een middel waardoor de 

Levieten getraind werden. 

  

De piercings beelden in de grondtekst de openingen in de tabernakel uit, de openingen van de 

tenten, en hetzelfde woord werd ook gebruikt voor voorhangsel. Ook stond het voor 

ontwapening, en de opening van de vagina. Het voorhangsel moest door de Levieten met 

bloed worden besmeurd voordat ze daardoor naar binnen konden.  

  

In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, 

maar letterlijk heilige fetishen aanbaden. Deze heilige fetishen waren uitbeeldingen van de 

gnosis, waar de Levieten zich van bewust waren. De MOWED was de schijf van feesten, 

festivals en seizoenen, en werd aanbeden als een tijds-fetish.  

  

Leviticus 2 

  



12 Als offergave der eerstelingen, RESHIYTH zult gij ze de HERE offeren, maar zij zullen 

niet tot een liefelijke reuk op het altaar komen. 

  

RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de 

eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest waarin de eerstelingen van het 

gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. Dit offeren, jagen, vinden we niet 

meer terug in het christelijke Pinksteren. Het christelijke Pinksteren moest dit namelijk 

afdekken, om zo de aandacht te richten op een wezen genaamd de Heilige Geest. Zo werd de 

jachts-gnosis en offer-gnosis afgedekt, uitgeblust, hetzelfde zoals Jezus Christus eens deed, 

als de verlammende religieuze fluor, lerende dat er niet meer geofferd hoefde te worden, want 

hij was nu het offer, en het was volbracht. De eerstelingen moesten geofferd worden als een 

onderdeel van de oorlog, maar de elite vreesde dit. 

  

Daniel 11 

  

31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, 

de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die 

verwoesting brengt. 32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen 

tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. 33 En de 

verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang 

struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. 

  

De Jezus-geest werd al in het OT aangekondigd als 'hij die het dagelijks offer zou staken'. Er 

zou een gruwel opgericht worden die verwoesting brengt, het NT, de Heilige Geest. 

  

Hetzelfde gebeurde al in de Egyptische religie. Maat werd volledig losgetrokken van haar 

woeste oerwortels als oorlogsgodin, Mahad, MOWED. Zij werd gemaakt tot een nette, 

geordende dame met vleugels, waar de christelijke engelen uit voort kwamen. Het woeste 

karakter van Mahad moest sterven. 

  

In het Levitische zien we nog veel van de oorspronkelijke Mahad, MOWED, terug, maar 

daarna gaat alles bergafwaarts. 

  

Wij mogen de Heilige Besnijdenis hiertoe aanroepen. Zij zal ons voorbereiden op de jacht en 

de oorlogsvoering. 



  

Alleen door smekingen, door ons hart oprecht voor de Amazone gnosis te openen en uit te 

storten zullen we deelhebben aan deze zegen. Laten we vanaf nu een relatie beginnen met de 

Heilige Besnijdenis, om aan haar gelijkvormig te worden. Wanneer onze ogen niet besneden 

worden staan wij nog steeds in de ogendienst, en kunnen zo niet hogerop komen, en hetzelfde 

geldt voor de oren. Vandaag de dag zijn wij veelal slaaf van het boze oog en het boze oor. 

Alleen de Heilige Besnijdenis kan daar korte metten mee maken. 

 

De voeten van de kerk zijn niet lieflijk, maar hoererend, lomp, gierig, machtslustig, eerzuchtig 

en protserig. De Gnosis veracht de voeten van de kerk omdat het de voeten van het beeld van 

het beest zijn. De Gnosis zal dit beeld onder Haar Voeten vernietigen, door de grote steen die 

de aarde zal vervullen om te worden tot een berg. Dit is de Berg van de Amazone Gnosis die 

tot de aarde zal komen om de aarde te oordelen. 

 

De stem van de Heilige Besnijdenis besnijdt het hart. In hoofdstuk 5 van Hooglied staat dat er 

wordt gegeten van de raat en de honing, en van de melk en de wijn wordt gedronken, en dan 

staat er een oproep om dronken te worden. Ook staat er een oproep om genoten te worden, om 

te eten en te drinken. De Ogen van de Heilige Besnijdenis besnijden het geweten. 

  

 

Er is tijd genoeg voorbij gegaan in het doen van de wil van de machtigen van de kerk, maar 

nu is het tijd om terug te keren tot het doen van de Wil van de Amazone Gnosis. En Zij wil 

dat wij terugkeren tot de Heilige Besnijdenis, om zo terug te keren tot de berg (HAR, 

promoties, initiaties). 

  

MOWED – heilige tijd 

KRA – heilige gnosis 

HARBA – heilige besnijdenis 

  

MOWED, de paal van de Levitische oproep 

MOWED, de zondepaal, de Levitische tijd-schijf 

MOWED, oorlogs, jachts en overwinnings-gejoel, als een oproep 

  

Efeziers 1 

  



4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest, KATABOLE, werd, ons vol 

liefde, AGAPE, uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 

  

grondvesting  

= KATABOLE 

= zaadlozing in de moederschoot 

= het laten degraderen, KATABALLO (in de jacht/ oorlog) 

in AGAPE, wat feesten betekent, wat dus de seizoenen zijn van de MOWED, en wat vaak 

wordt misvertaald in liefde. In het Hebreeuws is liefde een ander woord voor moederschoot. 

  

5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen 

te worden, 

voorbestemd als PROORIZO, geselecteerd, gelimiteerd en gedefinieerd, wat weer op Efeze 

slaat, op de AMAD, door de tijdwijzer van de MOWED. 

HUIOTHESIA = aangenomen als slaven. 

Komt van : TITHEMI = neerknielen, dienstbaar zijn 

Door de MOWED, wat dus telkens weer misvertaald wordt in Jezus Christus. 

Door de THELEMA, het besnijdenismes, de vissersdolk/ speer 

  

De misvertaling 'Jezus Christus' wordt dus gegrepen en wordt weer teruggeleid tot dat wat het 

oorspronkelijk voorstelde voordat het werd misvertaald : een Levitisch wapen, jachtgerei, een 

tijdschijf van Levitische vruchtbaarheid, een Levitische fetish. 

  

1 Korinte 1 

  

7 zodat gij ten aanzien van geen enkele loonsgave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de 

openbaring van onze MOWED. 

  

apo-kalypto 



  

apo = uit, door 

kalypto = krypto = verborgen = ontsnappings teken = klepto = stelen 

  

2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in MOWED, de geroepen heiligen met 

allen, die allerwege de naam van onze MOWED aanroepen, hun en onze Heere. 

  

Gemeente, kerk = 

Ekklesia = roeping, samenkomst van de Israelieten 

MOWED = roeping, tent van samenkomst 

= lichaam van mowed 

wij moeten worden zoals MOWED 

  

9 Godin is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap door MOWED. 

  

Koinonia = gemeenschap = MOWED 

  

geroepen tot MOWED door MOWED. 

  

Godin is PISTOS = horen en gehoorzamen = EPHESOS = boom des levens 

die u roept 

tot gemeenschap, MOWED = sociologie, sociologische gnosis. 

  

Het volk had de plaag van de vliegende slangen (Maat) op zich geroepen door het geklaag en 

het afwijzen van de tucht en de honger. Dit was waarom zij werden overgegeven aan de 

Luciferiaanse slang, Jezus Christus. MOSY moest hiertegen de Levitische phallische speer 

oprichten, als de MOWED. 



  

In de grondtekst zien we de NACHASH van MOSY opgericht worden, als een heilig orakel, 

een heilig schouwspel, het raadsel van 666, de Levitische MOWED. Het is een tuchtschool 

voor het volk, om hen veilig te leiden tot het beloofde land. 

  

In de grondtekst in Spreuken wanneer het gaat over het ontvangen van de tucht. De vliegende 

slang wil eigenlijk doorverwijzen naar de paradoxale gesel, een belangrijk item op het pad 

van de tucht, van de MOWED. 

  

MOWED bestond al in Egypte als de oerwortels van de godin Mahad, Ma'at. MOWED 

bestond als MUI-T, zaad, urine, als de Egyptische MAYIM. MUI-T is de Egyptische godin 

van de oerwateren. Ook bestond MOWED als MWYT-R, speeksel, verbonden aan de godin 

Tefnut. De uitscheidingen van het lichaam roepen op tot oorlog, tot een nieuwe schepping. Dit 

is wat MAYIM deed in de Israelitische bijbel. Het zaad van de gnosis is een sterk alarm. 

Sperma is overmatig gedemoniseerd en gedegradeerd in de kerk. Er werd niet over gesproken, 

en al helemaal niet in verband gebracht met het goddelijke. Vaak werd het op één hoop 

geschoven met de zondige natuur. Ze wilden het ingebouwde alarm uitdoven. Er is niets om 

over te lachen of vrolijk over te zijn. Het is een doodserieus iets. Zij die hun sperma 

misbruiken zullen hierdoor sterven, ten onder gaan. Zij weten niet wat voor spelletjes zij 

spelen. Ook zij die de waarheid van sperma achterhouden zullen sterven. 

  

Dit is het vierde grote Egyptische schandaal, waarvan de christelijke versie slechts een 

schaduw was. De Egyptische MOWED, MUI-T, was de godin van het zaad, een woeste 

oorlogsgodin van de schepping. Zij is de Egyptische oervorm van MAYIM. Zij is ook de 

wortels van de godin Tephnut. 

  

De Egyptische MOWED komt voort uit het Egyptische KANA, KHEN : 

  

KHENN : steken, verwonden, oorlog 

KHENA : stil gemaakt worden, gevangen gehouden worden, restrictie, afzonderen van 

anderen, gevangene 

KHEN : smeken, goed nieuws (evangelie), vergelijking, gevechten uitlokken, klagen, 

rebelsheid 

KHENU : huiler, baby, kind, wiegeliedjes, kinderliedjes, oproep 

KHEN/ KHENU : marktplaats 



  

Dit is de Egyptische KANA-wortel, de arena, de godin van de arena, de diepere wortels van 

Mahad, van MOWED. In de Israelitische bijbel is zij gepersonificeerd als CHANAH, 

CHANNAH, KHANA in het Hebreeuws. KHANA, CHANAH, is ook het wortelwoord van 

Johannes in de Openbaring, in het NT. KHANA is in de Griekse grondtekst een fetish-maker. 

  

KHANA, Hannah, in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een 

slavenbezitster, waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund 

geslacht worden. KHANA, Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst 

kan het ook gewoon betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een 

teken van mannelijke suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen 

worden voordat Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. KHANA, Hannah moest 

hiermee wachten totdat Samuel de juiste leeftijd had bereikt. 

 

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de 

Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de 

grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als CHANAH, het 

wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-strategie, en een 

oproep hiertoe 

 

Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-

allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het 

Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer 

tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei 

wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst 

een hogepriesterlijke borstplaat van een fetish voor Shama-Al, als een soort terafim. De 

terafim heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god 

van de orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van 

het offer gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus 

een bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, 

om zo de reflecties op te vangen. 

 

CHANNAH, Hannah, komt dus in de apocalypse weer terug, als het wortelwoord van 

Johannes. Zij benadert de vrouw op het beest. In de KJV bewondert Johannes de vrouw op het 

beest, en in de grondtekst vereert en aanbidt Johannes de vrouw op het beest. KHANA, 

Hannah komt tot de vrouw op het beest, om haar zoon aan Haar te verkopen, als vechtslaaf, 

als IYSH, voor de arena. KANA is de Egyptische oergodin van de arena-oproep. 

 

De vrouw heeft sexuele omgang met de koningen in de apocalypse. Maar dit gaat om 

slavenhandel in de grondtekst. Koningen zijn voeten. Voeten worden dus geketend en 

verkocht aan de vrouw op het beest. KANA, Hannah verkocht Samuel aan Haar als slaaf. Ook 

gaat dit in de grondtekst door piercingen, oftewel het merkteken van het beest. De piercings 

leiden in het Grieks tot de verharding, wat ook de erectie inhoudt, als vruchtbaarheids-

symbool. In diepte betekent deze verharding het terugkeren tot de natuur van het beest, het 

veranderen in een beest. Volgens het EE zijn mensen beesten. Wij hebben dit diep in onze ziel 

en moeten hiertoe terugkeren. Wij moeten het merkteken van het beest ontvangen.  

 



Verbazen is in het Grieks weer aanbidden, en in de worteltekst gaat dit om een ontmoeting. 

Johannes bezocht de vrouw op het beest, als Hannah die haar zoon aan de Mara verkocht, aan 

de slavenhandelaar. Mara is een woord voor God in het Aramees, de bezitster. Dit is dus de 

Vrouw op het Beest, en ook het Beest zelf. In de genitalien zitten de creatieve krachten om in 

een beest te veranderen. Daarom worden vandaag de dag de genitalien overmatig 

gedemoniseerd of verkeerd voorgesteld. Men wil het geheim niet prijsgeven. 

 

De Egyptische godinnen staan dus voor beesten die uit het menselijke bewustzijn gingen. De 

mens kwam in een diepe slaap. 

 

Het merkteken van het beest is in de Griekse worteltekst ook de gnosis van het beest, de 

kennis van het beest. 

 

KANA, Hannah, maakte haar zoon op als vechtslaaf, en kwam toen tot de vrouw op het beest. 

Ook dit hele proces komen we tegen in de dieptes van de SAT-AN putten. 

  

De wortels van SAT-AN en Mahad, Ma'at, MOWED, leiden terug tot de oeroude Egyptische 

en Amazone godin THENEM, de godin van de geboorte, als een beeld van de vrouw op het 

beest. De THENEM is de eerste melk in de borsten na de geboorte. THENEM betekent : aan 

het wenen maken. THENEM is de godin van het wenen, ook van het wenen van de 

pasgeborene, als de diepere wortels van SAT-AN. THENEM betekent ook verstoting, 

verwerping, afwijzen. Zij is dus ook een grote scheidings-godin, en zij die Haar kind 

verwerpt. Ook is Haar naam verbonden aan het offeren en slachten. KANA en THENEM 

werken dus in de diepte met elkaar samen, als Hannah die tot de vrouw op het beest komt, als 

de arena-paal die de heilige traan oproept, oftewel de poel des levens die we in de diepte van 

de hel vinden. 

  

De amazone-moeders leiden hun zonen tot de arena's, zodat hun wilde beesten geesten 

worden verbroken, ja, zelfs hun wilde, ongehoorzame hart. Hier worden zij in vele delen 

gesplitst, om zo deel te hebben aan de amazone natuur, onderworpen aan de moeder grond. 

Zo ontvangen zij in dit proces het heilige beest met de meerdere koppen, als een beeld van die 

gespletenheid, de goddelijke dualiteit. Vandaar dat in de christelijke bijbel het meerkoppige 

beest een grote rol speelt. Hannah, Johannes, die tot de vrouw op het beest komt heeft dus 

verschillende lagen van esoterische betekenis. 

  

De grote misdaad van het vierde grote Egyptische schandaal is dat de arena werd vervangen 

door de weegschaal. De arena was er om te toetsen, en dat ging door het lijden heen. In de 

apocalyptiek van Openbaring ging dit om de komst van een demonisch zwart paard met een 

weegschaal, als de komst van de valse Maat, wat op een ver Egyptisch verleden wees. Dit is 

verbonden aan de weeg-kabouter. De weeg-kabouter is geobsedeerd met wegen, en wil de 

ware principes van het toetsen verborgen houden. Willen we dieper in de gnosis komen, dan 

zullen we moeten afrekenen met de weegschaal van Maat. Dit is slechts een zegel. De 

weegschaal is een instrument van de stad. De godin Maat werd stads gemaakt en verloor haar 

woestheid. Wij moeten terugkeren tot de arena, en tot de paal van de oorlogs-oproep en de 



arena-oproep die de heilige traan voortbrengt, de poel des levens. Wij toetsen met de toets-

wapenen : toets-messen, toets-bogen, toets-pijlen, toets-netten, toets-speren, toets-lasso's, 

toets-touwen, toets-ketenen, toets-collars. Het toetsen is een gevecht. 

  

De weegkabouter weegt alles in de weegschaal van Maat, en legt het tegen de veer van Maat 

aan om te zien of het licht genoeg is. In de Israelitische bijbel is dit precies omgekeerd. Daar 

kijkt de weegschaal of het zwaar genoeg is. 

  

De stad is gebouwd op het wegen. Dat wil niet zeggen dat de amazones niet hun eigen 

weegsystemen hadden, maar het probleem van het vierde schandaal is dat de weegschaal 

centraal werd gemaakt als een koning, de komst van het zwarte demonische paard, de 

weegschaal van Maat. 

  

Overmatig gebruik van weegschalen dooft de oorlogs-oproep uit. De weegschaal werd tot 

koning gemaakt in het derde zegel van de apocalypse. De woeste oorlogsgodin KANA, 

MOWED, MAHAD werd gemaakt tot de weeggodin, MAAT, en de weegschaal werd het 

symbool van de rechtspraak. Ook werd het het symbool van de handel, met als gevolg dat 

rechtspraak een handel werd. Ook overmatig handelen dooft de oorlogs-oproep. De 

weegschaal blijft verborgen als de macht achter het christendom. Het christendom is een 

weeg-cultus, komende vanuit de weegschaal cultus van Egypte. Het is een strijd tegen de 

weegschalen. 

  

De weegschalen werden boven de steden opgesteld om hen te beschermen tegen de oorlogs-

oproep, tegen de woeste KANA wortels van de arena-godin MUI-T, MAHAD. De valse 

weegschaal heeft zijn eigen leugenachtige taal, zijn eigen rechtssysteem, allemaal gebouwd 

op geld. De jacht en de oorlog wordt niet geleerd. Het is een valse vrede. Wegen of jagen ? 

Dat is de vraag. Wordt je een weger of een jager ? De jager toetst door het gevecht, in de 

arena. Natuurlijk wordt de jager gewogen door de amazones, en ingedeeld, maar de 

weegschaal is niet koning. Het absolute koningschap van de weegschaal is het vierde grote 

Egyptische schandaal. 

  

Zo kwamen christenen ertoe om hun eigen bedriegelijke, valse genade-weegschaal, Jezus 

Christus, de Romeinse LIBRA, te aanbidden, en voor de Egyptenaren was dat Horus al veel 

eerder, als de Weegschaal van MAAT, het grote oordeel in haar hallen. Dit oordeel werd 

steeds meer stads en als de zon, als tegengesteld aan de duisternis en de wildernis, SETH, 

SAT. De Weegschaal van MAAT moest het diepere oordeel doven, zoals Jezus Christus als 

de LIBRA dit deed in het Romeinse christendom. Horus was slechts één god op een lange trap 

van weegschaal-goden in de hallen van MAAT. Ook Horus moest die dieptes verbergen. Wij 

moeten komen tot de strijd tegen de absolute heersergeesten van deze weegschalen, de 

hoogste vormen ervan, om zo dit zegel te verbreken. 



  

De speelgoed-kabouter – 

Deze kabouter is erg gewiekst en betuttelend, zelfs naar volwassenen. Hij is een maker van 

spele-dingetjes die de oorlog en de jacht moeten uitdoven. Kinderen moeten al van jongs af 

aan leren dat er een strijd is om hun zielen, en dat kan spelenderwijs. Spel is goed en veilig, 

maar de speelgoed-kabouter wil het kind, en ook de volwassene in slaap sussen. Vals 

speelgoed is als valse weegschalen om zielen te binden. Zo worden er gevaarlijke apparaten 

binnen gesmokkeld. Het valse speelgoed moet verslagen worden. Dit is een strijd tegen de 

speelgoed-kabouter. Hij doet gewiekste uitvindingen, en maakt allerlei grappen. Zo wordt de 

ziel van het kind, en de onoplettende volwassene in de val gelokt. Speelgoed moet doelgericht 

zijn, van de gnosis zijn, anders valt het kind en de onoplettende, nieuwsgierige volwassene ten 

prooi aan de speelgoed-kabouter. De speelgoed-kabouter begint dan na aankoop de zielen af 

te tappen, en die komen onder allerlei bedriegelijke belasting-systemen. Zo komt er een 

konings-geest over hen, een weegschaal-geest, die ervoor zorgt dat ze de wildernis niet 

inkunnen. Altijd staan de lichten aan, en moet men naar buiten om de zon te vereren, want de 

speelgoed-kabouter laat hen niet toe in diepe duisternis. De speelgoed-kabouter is een 

weegschaal-wachter, en houdt zich ook op op kermis-terreinen. Je wint een spelletje, de 

jackpot, een of ander knuffelbeest, en je wordt gevangene van de weegschaal. Telkens als je 

naar de badkamer gaat wordt je gewogen en afgetapt. De weegschaal wordt de baas van de 

badkamer. Dat wordt zijn troonzaal. 

  

De poppenmaker-kabouter – 

Hij maakt poppen van de hele familie om zo langzaam maar zeker de identiteiten over te 

nemen. Hij wisselt babies voor poppen, en brengt zo het hele gezin ten onder in leugens. Ook 

hij is een wachter van de weegschaal. De pop zorgt ervoor dat je je eigen identiteit niet meer 

terugvind. De pop heeft je ziel gestolen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 

demonische poppen en beelden, en de poppen en de beelden van de gnosis. 

  

Zo zijn we aangekomen bij het vijfde grote Egyptische schandaal. Het vijfde grote Egyptische 

schandaal is het afdekken van de enorme dieptes van Nut, Noet, de Egyptische godin van de 

hemel, lucht. Ook deze putten en tunnels mogen wij binnen gaan. Hierin zijn vele 

verdiepingen te ontdekken. Zij kon enorm lang en dun worden om de hemel te verbinden met 

de aarde. De zon werd door haar opgeslokt, en dan werd het nacht, en dan reiste de zon of de 

zonnegod door haar lichaam om in de ochtend door haar wederom geboren te worden. Zij is 

de moeder van de zon in die zin. 

  

We zullen zien dat Noet, Nut, helemaal terugleid tot de Egyptische vorm van KECEPH, de 

ringpiercing door het geslachtsdeel. 

  



Laten we eerst kijken naar de Levitische KECEPH : 

  

De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, 

TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak 

slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van 

God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heerin. Het boek Spreuken was geschreven 

voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en 

enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het geslachtsdeel, 

oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iob zijn sieraden wapenen, 

werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het boek Spreuken wordt bestraffing en 

kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het testament, PUQDAN, PUQDANA. De 

slavenjongens worden opgeroepen om te leren luisteren. SLY betekent iets buigen (goddelijke 

verlamdheid), oor, luisteren, een net uitspreiden, een valstrik zetten. Het begint dus in de 

goddelijke verlamdheid waarvanuit we het Woord van de Heerin moeten ontvangen, wat ons 

zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer in de goddelijke jacht kunnen 

gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ EUDNA is het oor, maar 

tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de schoot omzoomd met 

lelien/ krijgsgejoel. 

  

In Psalm 6 wordt MOSY besproken als het proces om tot TESWI, te leiden, de voeten van de 

Amazone ILA, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, 

waar hij ook tot zwakheid komt. MOSY moest YAM, JOM, de zee, verslaan, scheiden, door 

zijn YAD op te heffen, door de erectie van zijn geslachtsdeel. Dit is een Davidisch proces. In 

Exodus 34 : 4 nam MOSY de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. De wetten werden dus 

in zijn YAD gegraveerd. Zo werd MOSY voorbereid om in Exodus 35 : 29 door zijn YAD 

offers te brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH besproken, de YAD-

piercing als de YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door de Gnosis. 

  

De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus 

allemaal om het contact met de Amazone ILA te herstellen, en om de YAD te herstellen als 

een boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. 

De ring wijst op de kringloop van de gnosis, de heilige tijdschijf, nauwverbonden met de 

MOWED. 

  

De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, de Bloed-

Vergieter. 

  

Deuteronomium 6 

  



8 Gij zult het ook tot een teken (van de wet) op uw YAD, geslachtsorgaan, bevestigen. 

  

Dit is een piercing-ring, waarin de wet is gegraveerd (Vgl. de KECEPH-piercing, voor 

leiding, ook door de YAD). 

  

In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit 

woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze 

bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar 

besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De piercings-ringen zoals de KECEPH, 

moesten dus gereinigd worden met het bloed van de vijand, om verbonden te blijven aan de 

MOWED. De ringen moesten in bloed gehouden worden om te kunnen functioneren. 

  

De zondepaal is een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt het 

woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag 

geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is 

het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij 

moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De 

MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst 

verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de 

Levieten geleid. Dit kwam in hen persoonlijk tot uitdrukking door de piercings-ringen zoals 

de KECEPH. 

  

De piercings beelden in de grondtekst de openingen in de tabernakel uit, de openingen van de 

tenten, en hetzelfde woord werd ook gebruikt voor voorhangsel. Ook stond het voor 

ontwapening, en de opening van de vagina. Het voorhangsel moest door de Levieten met 

bloed worden besmeurd voordat ze daardoor naar binnen konden.  

  

In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, 

maar letterlijk heilige fetishen aanbaden. Deze heilige fetishen waren uitbeeldingen van de 

gnosis, waar de Levieten zich van bewust waren. 

  

Nut berijdt de grote vissen, als een lange dunne vrouw bekleed met de sterren, verbindende 

hemel en aarde. De vissen zijn het beeld van de tranen. Zij is dus de rijdster van de tranen. De 

arena leidt tot de traan, en de traan leidt tot de piercingring van het geslachtsdeel, opdat het 

scheppende deel geheel onder controle komt van de gnosis. De wortels van Nut, de woeste 

godin die zij oorspronkelijk was, is datgene waar de traan toe leidt. De traan is een teken van 

hulpeloosheid en gevangenschap, waarin dan de ringpiercing ingebracht kan worden. In het 

Egyptisch is dit de TEMET. TEMET is ook een naam voor de slachtplaats. TEM-T is 



slachten. Haar naam is verbonden aan alle eeuwigheid en het totaal. Zij was de 

oorspronkelijke oergodin voordat het werd bedekt door het NUT-mysterie. TEMET is het 

beeld van de ringpiercing door het geslachtsdeel. In het Hebreeuws is dit de KECEPH, wat 

ook bleek worden betekent, en schaamte. Het was een teken van grote vernedering, maar 

moest verbinden aan de Moeder Gnosis. 

  

TEMET is een groot sieraad van vernedering, een vissersgodin die woont aan de wateren. Zij 

leeft in haar eigen wereld. Zij heeft ons niet nodig. Wij zijn degenen die moeten ontwaken tot 

haar realiteit. Zij jaagt in haar wereld en overleeft. Zij heeft de vijand onderworpen, gepiercet. 

Zij is ook een zwijnenjager. Zij heeft het NOET-mysterie gemaakt als een sluier zodat 

niemand zomaar tot haar wereld kan komen. Zij leeft in grote mannenhaat. Zij negeert hen en 

ontwijkt hen. Het piercen door de ring door het geslachtsdeel is voor haar als het doorsteken 

van het zwijn. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 10. De Poppenmaker-Kabouter 

  

De poppenmaker-kabouter zombificeert mensen door allerlei gecompliceerde systemen 

waarin ze sterven en opgewekt worden, om zo volledig hun eigen identiteit te verliezen en zo 

een marionet zijn van het systeem. De gnosis zombificeert veel dieper, en is voor zielen een 

weg uit het systeem van de poppenmaker-kabouter. De poppenmaker-kabouter heerst met 

strenge en zware slag over de aarde. Hierin is het sterven-opstandings programmaatje van 

Jezus Christus slechts een fragment. De poppenmaker-kabouter werkt door gaven die niet zijn 

verdient, door valse, overmoedige, bedriegelijke kadootjes. De poppenmaker-kabouter spot 

met het ware loon. De poppenmaker-kabouter kan diep technisch zijn, maar hij haat de ware 

gnosis. Hij houdt er altijd dubbele bodems op na. 

  

De Moeder zombificeert dus veel dieper en veel organischer. Daarom is er een groot verschil. 

Ook de Egyptische goden en godinnen worden vandaag de dag helemaal verkeerd en 

afgeweken voorgesteld, en hun wortels worden verborgen gehouden. Daarom is de 

poppenmaker-kabouter verzot op het patriarchische Egypte door de Horus cultus, als een 

grote afleider. Hier houdt de poppenmaker-kabouter zich op als de wachter van de diepere, 

verborgen Egyptische gnosis. Dit is een grote poort, een poort die zich niet meer verborgen 

kan houden. 



  

Deze wachter moet verslagen worden, zodat we de diepte van Egypte gaan zien, de verborgen 

Egyptische oerwildernis die terugleidt tot de Amazones en hun beesten, en hun magische 

oerfetishen die in de tijd verloren zijn gegaan uit het geheugen van de mens. De mens werd 

diep gezombificeert door de poppenmaker-kabouter, ook het geheugen. Daarom moet het 

geheugen nog dieper gezombificeert worden door de gnosis, zodat de tralies van deze 

gevangenis zullen knappen. 

  

De Vijf Grote Egyptische Schandalen : 

  

1.    Horus die de wildernis-cultus demoniseert, en de macht overneemt van Ra, Osiris 

en Seth. 

2.    De degradatie van de oorlogsgodin Bast, de leeuwin, die vervolgens wordt 

vereerd als het vrolijke schootkatje Bastet, de gezelligheidsgodin. 

3.    De vermannelijking van individuele wildernis-godinnen. 

4.    Het afsluiten van de enorme dieptes van MAAT, de Egyptische godin van de wet, 

het recht en de waarheid. Het vervangen van de arena voor de weegschaal.  

5.    Het afsluiten van de enorme dieptes van NOET de Egyptische godin van de 

hemel, lucht. Het wegnemen van de fallus-ring. 

  

Dit zijn vijf pilaren waarop het christendom gebouwd werd, en waardoor het christendom in 

grote macht blijft, als de sluiers hiervan. Deze vijf pilaren moeten verbroken worden, anders 

is het dweilen met de kraan open. Zonder tot de dieptes van Egypte te komen blijft het 

christendom als een paal boven water staan. 

  

TEMET is de oorspronkelijke wildernis-godin die men later NOET ging noemen, of ging 

vervangen voor NOET. TEMET staat voor de fallus-zodiak-ring van de jacht. De fallus-ring 

riep zo op voor de jacht. De fallus-ring kwam in de fallus na de besnijdenis, als een 

jachtszintuig die de jachtseizoenen zou onderscheiden. In de fallus-ring waren deze seizoenen 

gekerft, zodat het een zodiak-ring van de jacht was. 

  

Ook de jacht die door de fallusring kwam werd in de Egyptologie verdoezeld. NOET slokte 

de zon op en gaf nieuwe geboorte aan de zon aan het einde van de nacht. De geboorte van de 

zon werd KHEPRI genoemd, de strontkever, de scarabee, de morgenzon. Deze god werd 

aanbeden in Heliopolis, en verspreidde zich door heel Egypte in de vorm van amuletten. 

KHEPRI, de scarabee, werd een belangrijke beschermer van het volk, als wachters op de 

muren. In het oordeel moest de scarabee informatie achterhouden. Zoals NOET de KHEPRI, 

de zonnekever, voortbracht, zo bracht TEMET de jacht voort, als de fallusring die opwekt tot 



de jacht. Dit is de wildernisgodin KHEREN, de godin van de jacht, zowel een oeroude 

Egyptische godin als een Amazone godin. Zij wordt verborgen gehouden onder het KHEPRI-

zegel, de gevleugelde zonnekever. 

  

De Egyptische kalender bestaat uit twaalf maanden die worden uitgebeeld in de Egyptisch-

Thebaanse Zodiak. Elke maand bestaat uit drie decanen, drie weken van elk tien dagen, tien 

graden. De Zodiak van de Amazones is de Jacht Zodiak, de Zodiak van de onderwereld, de 

TEMET, de godin van de fallus-ring. Deze bestaat uit zes jachten : 

  

1.    lammeren-jacht 

2.    vissen-jacht 

3.    kippen-jacht 

4.    bokken-jacht 

5.    varkens-jacht 

6.    runder-jacht 

  

Elk deel bevat dus twee tekens van de twaalf-delige Egyptisch-Thebaanse Zodiak. Als we 

naar de Egyptisch-Thebaanse Zodiak kijken dan zien we de Weegschaal, MAAT, als de godin 

van wet, recht en waarheid, maar de decanen en de graden spreken over een arena, zodat we 

uitkomen bij de MOWED en de godin KANA, de arena-godin. Wij moeten hier de 

weegschaal vervangen voor de ARENA. De arena is een beeld van het kemphanen gevecht, 

en behoort dus tot de hanenjacht (kippenjacht). Ook het schorpioenen-teken is een beeld van 

de kippenjacht. 

  

De krab, CANCER, is een beeld van KHEPRI, de zonnekever, maar deze houdt KHEREN, de 

jachtsgodin, verborgen, en vormt samen met CAPRICORN, de steenbok, de bokkenjacht. In 

de tweeentwintigste graad van VIRGO, de Maagd, is er de naakte vrouw met een bok en een 

lam om haar nek, als zegevierend in de jacht. VIRGO is NUT, die de runderjacht bewaakt, 

wat ook het centrum van de Zodiak is, en verbonden aan TEMET, de fallus-zodiac-ring. Door 

te zegevieren in de lamsjacht en de bokkenjacht wordt de jachts-initiaat ingewijd tot de 

runderjacht. Ook TAURUS, het rund, is een teken van de runderjacht. Het zegel van VIRGO 

moet verbroken worden om tot de runderjacht te worden ingewijd. Het gaat niet om VIRGO, 

maar om TEMET. 

  

Het Scorpio teken, de kippenjacht, is een voorbereidende jacht. Dieper in Scorpio, in de 

paradijselijke leegtes, waar het overvloeit in het bokkenteken, komen we tot de bokkenjacht, 

op bokken en renbokken, oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische'. Ook 

betekent het 'van komst tot buit'. We moeten stoppen te wachten op een wederkomst, maar 

ons richten op het verdienen, op loon, op de jacht. Er is geen wederkomst. Het gaat om de 



jachtbuit waardoor we dingen verdienen. We moeten stoppen met hopen en meer 

gedisciplineerd leven. Het gaat om de gnosis, en dat is een jacht. Wij moeten de vijand 

verslaan, en de prooi vangen. Alleen zo komen wij tot de kern van dingen. De twee 

watertekens, watervrouw en vissen, zijn de vissenjacht. Dit is ook verbonden aan de heilige 

traan, en de brenger van de traan, de godin THENEM, de vrouw op het beest waartoe KANA, 

Hannah, met haar zoon Samuel nadert. THENEM is de diepte van de SAT-AN put, waar wij 

tot wedergeboorte komen, als babies die de moederborst vinden. 

  

1.    lammeren-jacht 

ARIES 

LEEUW 

2.    vissenjacht 

watervrouw – THENEM 

vissen 

3.    kippenjacht 

ARENA – KANA 

SCORPIO 

4.    bokkenjacht 

KHEREN 

5.    varkensjacht 

Boogschieter – SAWAT 

6.    runderjacht 

TAURUS – BOS 

VIRGO – TEMET 

  

  

In de onderwereld zijn er andere tijds-indelingen. Een maand in de onderwereld is 

onderverdeeld in weken van elk vijftien nachten. Elke maand bestaat uit veertien weken, dus 

uit tweehonderd tien dagen. De vijftien-daagse weken zijn de PAR-weken. PAR is vijftien in 

de onderwereld. In de onderwereld gaat het niet om dagen, maar om nachten, en de nachten 

zijn tien keer langer dan de nachten van de aarde. Een nacht is onderverdeeld in zes kleine 

jachten, de kleine uren, die dus in wezen heel lang zijn. Een jaar is onderverdeeld in zes 

maanden, de zes grote jachten, of grote uren. De namen kunnen per gebied verschillen. 

  

De TEMET – De Amazone ZODIAK en kalender van de onderwereld 

  

1.    lammerenjacht – ALAPH, ALEPH 



2.    vissenjacht – THENEM 

3.    kippenjacht – KANA 

4.    bokkenjacht – KHEREN 

5.    varkensjacht – SAWAT 

6.    runderjacht – BOS 

Zij delen dus de dagen in en de jaren. Ook de jaren gaan door een cyclus van zes op dezelfde 

manier. Dan staat het hele jaar in teken van een bepaalde jacht. Dit worden de rode jachten 

genoemd. Dit zijn dus de grootste jachten : 

  

1.    de kleine jachten – de uren 

2.    de grote jachten – de maanden – de grote uren 

3.    de rode jachten – de jaren – de grootste jachten – de rode uren 

  

Er zijn ook nog gele jachten, de jachten van de grotere tijdperken, die ook wel de vlekken 

worden genoemd. 

  

De Amazone Zodiak van de Gnosis in de Onderwereld is dus een Zodiak van tweehonderd 

tien nachten keer zes is twaalfhonderd en zestig graden, onderverdeeld in hieroglyphen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 11. De klokkenmaker-kabouter en de Jacht Zodiak van de Onderwereld 

  

De klokkenmaker kabouter is een hysterische kabouter die ervan houdt om zielen op te sluiten 

in klokken, in kalender systemen, in astrologische systemen. Hij bouwt klokken als 



gevangenissen, als fokkerijen, als slavenkampen, als concentratie-kampen. Deze kabouter 

veroorzaakt holocaust, en daarom belangrijk ermee af te rekenen. 

  

We gaan de duizend tweehonderd en zestig nachtse amazone jacht zodiak van de onderwereld 

bespreken om aan deze kabouter te ontkomen. De klokkenmaker-kabouter stal de fallus-ring 

van deze reusachtige zodiak met alle gevolgen daarvan, dus hij is medeverantwoordelijk voor 

het vijfde grote Egyptische schandaal, de komst en misvoorstelling van Noet en haar zoon 

KHEPRI, de gevleugelde zonnekever, de ochtendzon. Dit hield in de opkomst van de valse 

zodiak en haar verraderlijke astrologische systeem, als een grote slaven-fokkerij van zielen. 

De openbaring van de amazone zodiak van de onderwereld overtreft de aardse zodiak. Alle 

aardse zodiakken zijn slechts zwakke en corrupte schaduwen en weerspiegelingen van de 

reusachtige amazone zodiak van de wildernis. 

  

Zelfs het NT heeft een profetie over de twaalfhonderd en zestig daagse (nachtse) zodiak : 

  

Openbaring 11 

  

3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 

twaalfhonderd zestig dagen (nachten) lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 

kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 5 En indien iemand hun 

schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien 

iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. 6 Dezen hebben de macht de 

hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij 

hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met 

allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 

  

I – de lammerenjacht – ALAPH, ALEPH 

  

PAR week I 

hieroglyph : vrouw die een man slaat 

  

Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph laat een vrouw zien die in gevecht is met de 

mannelijke superioriteits leugen. Ook in de onderwereld is die strijd, en moet de vrouw altijd 

op haar hoede zijn. Vandaar dat zij zich verzamelen in amazone stammen om het niet zover te 

laten komen dat ze als een slaaf van mannen naar de stad wordt gesleept. 



  

1. vrouw scalpeert man 

  

Dit is een belangrijke eerste hieroglyph van het amazone jaar in de onderwereld, de eerste 

nacht. Direct worden de puntjes op de i gezet door de symbolische scalpering van de man, een 

belangrijk beeld in de esoterie, om de man van zijn valse mannelijke kracht te ontdoen en zo 

zijn verstand te verbinden aan de moeder gnosis. Dit komt ook weer terug in de Gor boeken, 

waar de Goreaanse amazones, de panter meiden, dit doen bij hun mannelijke gevangenen, 

symbolisch : 

  

“Ik zag slechts één slavenkooi op een binnenschip bewegende stroomafwaarts. Het bevatte 

vier of vijf naakte mannelijke slaven. Ze leken neerslachtig, ineengedoken in hun kooi. 

Vreemd genoeg hadden ze een brede strook geschoren in de lengte op hun hoofd. Lana zag dit 

en joelde honend tot hen over de rivier. De mannen keken niet eens naar ons, maar bewogen 

langzaam over de stroom richting Laura. Ik keek naar Ute. "Dat betekent dat ze mannen zijn 

die werden gevangengenomen door vrouwen", zei Ute.” 

  

“Het scheren van de hoofden van hun mannelijke slaven op die manier is om hen te 

vernederen. En ook is dit de manier waarop ze verkocht worden, dat de hele wereld mag 

weten dat ze als slaaf werden van het vrouwelijke, die hen vervolgens verkocht ...” 

(Gevangene van Gor) 

  

2. vrouw die een kalf voorttrekt 

  

Deze hieroglyph laat zien dat de vrouw een onschuldigere vorm van mannelijke suprematie in 

gevangenschap heeft en tot het doel leidt. Dit is een voorbereiding op de runderjacht en de 

buffeljacht die daarbij hoort. De vrouw heeft al een kleinere vorm buitgemaakt, wat al een 

zekere overwinning is voor haar over de mannelijke suprematie, waarvan de runddemoon een 

beeld is. Het kalf zal zo niet opgroeien als een woeste stier, maar zal tam gemaakt worden en 

gebruikt worden.  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 12. De Roddel-Kabouter en de Openbaring van MIRRE 

  

De kabouters die we besproken hebben komen voort uit de roddel-kabouter. Zij kunnen alleen 

maar roddelen : het verspreiden van geroofde waarheid, die vervolgens min of meer is 

verdraaid en corrupt geworden, gemengd met grove leugens. Alles wat ze zeggen komt uit 

roddel-magazines die ze als heilig voorstellen, gezalfd met peper en zout, en daarover een 

glitterlaagje. Zij bespotten het boek van de moeder. Zij vrezen het. 

  

Bij het verschijnen en uitgroeien van de amazone zodiak zullen ook zij moeten buigen. De 

roddelkabouter moet de mond gesnoerd worden. Dit is een oorlog van de gnosis. Dit kan 

alleen wanneer de waarheid wordt geopenbaard. De cryptiek van de roddelkabouter moet 

ontmaskerd worden, zodat alles tot de oorspronkelijke waarheid herleid kan worden. Luiheid 

hierin zal niet werken. Er is een oorlog te voeren in de religieuze gewesten. Met atheisme 

alleen redden wij het niet. Op één been winnen we de wedstrijd niet. Wij moeten veranderen 

in beesten die niet te laf zijn om in de diepste tempels van gevestigde religie en mythologie 

binnen te gaan, om zo te zien wat in de diepere, verborgen schatkamers verborgen wordt 

gehouden. Dit is een strijd tegen bijbelverzen en verzen van andere religieuze en culturele 

boeken van gevestigde autoriteit. Het is een strijd tegen de roddelkabouter, die zijn kinderen 

voortdraagt in een zak of knapzak op zijn rug, en die er op zijn commando uitkomen en weer 

ingaan. 

  

Wanneer de trein van het moeder boek tot de aarde zal komen, voortgedreven door de 

onontkomelijke amazone zodiak van de jacht en de onderwereld, dan zal ook de 

roddelkabouter moeten buigen, en zijn waarheid prijsgeven. Gestolen goederen, waarin nog 

ergens hints en sporen moeten zijn van de oorspronkelijke waarheid. Het nachtzicht zal door 

vuur gaan tronen, en grotere duisternissen openen. De roddelkabouter kan niet meer roddelen 

wanneer de waarheid ontbloot wordt. Dit is een openbaring in vele stralen, de twaalfhonderd 

en zestig stralen ingedeeld in de vierentachtig weken van het amazone jaar. Dit zijn 

nachtstralen, geen echt licht, maar de verschillende duisternissen die zo in visioenen worden 

omgezet. Het zijn juist de andere zintuigen die het beeld vormen. Beeld wordt gevormd door 

verschillen in gevoel, temperatuur, reuk, en verdere zintuigen, en wordt opgewekt door de 

jacht en de slacht. Ook het hard-zacht zintuig, het hardheids-zintuig, speelt hierin een grote 

rol. 

  



3. vrouw slacht kalf 

  

In de vorige hieroglyph zagen we de vrouw die een kalf voorttrekt. Hier zien we het kalf, als 

een zwakker beeld van de mannelijke suprematie, geslacht worden, als voorbereiding op de 

grote buffeljacht. Alles begint in het klein. De vrouw laat hierin geen vals medelijden toe, 

want dat zou haar fataal worden. Als het kalf kon, zou het kalf haar tot slaaf maken, omdat zij 

een vrouw is, en haar tot de stad sleuren, maar ditmaal is de vrouw de heerser, en strijd tegen 

de valse natuur : de stad van de patriarchie. De vrouw neemt zo haar eigen kracht terug door 

af te rekenen met haar verleden, door het verleden in de vorm van een kalf te slachten. Het is 

hierin slachten of geslacht worden. De vrouw was tijdenlang het fokkalf van de stad, maar nu 

zijn de rollen omgedraaid. Dit is dus een belangrijk onderdeel van de territoriale jacht. Deze 

geest die zij slacht zal haar toegang verschaffen tot de grotere geheimen van de stad, om 

haarzelf zo voor te bereiden tot de jacht op de grotere geesten, de buffels. 

  

4. de eerste lamsjacht 

  

In het boek Openbaring zien we in de westerse vertalingen het geslachte lam en zijn bruid. In 

het Aramees is dit niet noodzakelijk een bruid, maar is het een woord voor de clitoris, en de 

schaamlippen van de clitoris. De vrouw van het geslachte lam is de ATTA, ATA, wat in de 

Amazone taal de moeder is, als de moeder van het lam. In het Egyptisch is de bruid of maagd 

in Openbaring de leeuwin, als een beeld van de jagerin. Zij heeft het lam als prooi genomen in 

de jacht, en slachtte het. De maagd, bruid, leeuwin is de NEFER-T. Ook is de maagd de 

RENEN-T, de godin van de opvoeding en de verzorging, RENENTI. We zien hierin de 

dualistische aspecten van de jagerin. Het lam wordt tot een nieuwe geboorte geleid, om zo 

volledig onder de zorg en tucht van de amazone te komen. Ook is de maagd of bruid in het 

Egyptisch het beeld van een put, een hol, als een beeld van de vagina die tot de moederschoot 

leidt, en als beeld van de anale geboorte. Zij is dus ook een beeld van de billen, een teken van 

de jacht, wat als doel heeft het veranderen van gezichtspunten. In het Egyptisch is mirre hier 

ook een beeld van, wat door de zodiak-aanbidders uit het oosten werd gebracht tot Jezus, het 

lam, als een geschenk. Geschenk is zowel in het Grieks als in het Egyptisch puur loon, dus als 

een beloning of een straf. Jezus, als beeld van het lam, werd onder MIRRE gebracht. MIRRE 

is in het Grieks SMYRNA en heeft diepe Hebreeuwse wortels. MIRRE betekent aan het 

wenen maken, als een beeld van de brenger van de verbrokenheid. Ook is MIRRE de pester in 

het Hebreeuws, als onderdeel van de tucht en het oordeel. 

  

De MIRRE godin was in Egypte de godin van de duisternis en de kennis. Zij was een 

geweldadige godin die in de jacht netten gebruikte. Een ander woord voor MIRRE is in het 

Egyptisch AAN, wat doet wenen of doet joelen. Een ander woord voor een soort MIRRE is 

UGAM, wat in de wortels de verzwakker betekent, UGA. UGA is ook een godin van de Nijl. 

UGA komt van UG, branden.  

  



In Egypte is MIRRE een beeld van rood graan. Graan is een beeld van de verhongering van 

de prooi en de man, als een beeld van het heilige vasten en de leegte. Rood graan betekent het 

wassen in het bloed van de vijandelijke prooi na de uithongering. In Amazone theologie en 

mythologie hadden de amazones de gewoonte hun mannelijke uitgehongerde gevangenen te 

wassen of in te smeren met lamsbloed. Dit had een dubbele werking. MIRRE is in het 

Egyptisch 'rood worden', en bloed. Het rode land is een land van verschrikkingen. De 

Egyptische wortels van MIRRE wijzen op het piercen en de heilige dronkenschap. Ook is het 

verbonden aan de spraak. MIRRE is een beeld van het bloed van het lam, om zo een 

verbinding te maken met het profetische. Het geeft spraak aan hen die daar klaar voor zijn in 

de onderwereld en die het hebben verdient door de jacht. MIRRE is in het Egyptisch 

verbonden aan de rode woestijn, de rode wildernis, de wildernis van bloed. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 13. De Besnijdenis in de Gnosis 

  

5. de geringde fallus 

  

Nu is het zo dat het christendom veelal de letterlijke besnijdenis van de fallus ontwijkt zelfs in 

het energie-lichaam, want zij hebben het altijd over de besnijdenis van het hart. Ook de 

besnijdenis van het hoofd, de heilige scalpering, wordt veelal ontweken.  De ring door de 

fallus is een onderdeel van de besnijdenis, en ook dit wordt door het christendom niet beleden, 

omdat ze de grondteksten van hun slappe, corrupte vertalingen veelal ontwijken. De fallus is 

potentieel een gevaar wanneer het niet besneden en geringd is in de esoterie. De fallus moet 

door deze vorm van verbrokenheid en restrictie heengaan, om zo niet op eigen houtje op jacht 

te gaan. De ring door de fallus wijst op de onderworpenheid aan de moeder, en is zo aan de 

moeder verbonden voor profetische leiding. 

  



6. de fallus onderworpen door de vagina (als beeld van de hel) 

  

De vagina is een beeld van de gevangenis, de kooi, waardoor nieuwe geboorte plaatsvind, 

onderworpen aan de moeder, onderworpen aan de tucht, opdat de ziel niet afwijkt van het pad 

van de gnosis. Juist ook de fallus moet hier doorheen. 

  

7. de fallus opgericht door de vagina 

  

In het proces van onderwerping en verbrokenheid door de werken van de vagina is er eerst de 

goddelijke verlamming, uitgebeeld door de slappe fallus. De fallus moet eerst volkomen leeg 

en krachteloos gemaakt worden, en kan dan loon gaan verdienen door te werken voor en door 

de vagina. Zo kan de fallus onder haar hoede worden opgericht, voor de jacht en de oorlog. 

  

8. de tweede lamsjacht 

  

De opstanding van de fallus is de overwinning over het lam van het christendom, als een 

teken van de jacht. Door de geregen nachten van de amazone zodiak kan deze jacht beter 

georganiseerd worden, omdat het verbonden is aan krachtige cycli. Het zaad van de man is het 

bloed van het lam wat niet uitgestort wordt zonder het doorsteken van het lam.  

  

In het boek Hooglied komen we weer de YAD tegen, het 'mannelijke' geslachtsdeel, de 

bouwstenen van het paradijselijke lichaam, waaruit myrrhe druppelt, bitterheid (MARAR). 

Dit druppelen is in de grondtekst NATAPH, wat profetie betekent. Door de besnijdenis, ook 

van hart en ziel, brengen wij dit voort. 

  

De Bitterheid van de Ziel, Myrrhe, leidt in Hooglied tot de plaats tussen de borsten van de 

moeder, de jagerin, in de nacht. Hier is het hart van de onderwereld. Wij moeten er naar 

streven om het goddelijke etiket 'gekastijd', en 'gehoorzaam' te ontvangen, om tot haar te 

komen. Het pad van de bitterheid van de ziel is dus onvermijdelijk voor hen die daadwerkelijk 

tot de jagerin willen komen. Er is geen andere weg. Het is het pad van ascetisme en 

martelaarschap. Dat is de weg van de Heilige Ziel. Hierdoor komen wij tot de levendmakende 

bronnen van de Ziel (CHAY), de poel van tranen, de heilige traan. CHAY is in diepte 'horen 

en gehoorzamen'. Dit is dus wat 'leven' daadwerkelijk inhoudt. De 'levende ziel' die in het 

paradijs werd gegeven (Genesis 2 : 7) betekende dus : 'door kastijding en honger’ (heilige 

vasten) tot 'horen en gehoorzamen' komen, tot een slaaf van de amazone jacht-gnosis worden, 



de 'nephesh chay'. In het Aramees betekent 'leven' het zijn in de rauwe, natuurlijke staat, 

volbloed, ongemixt, als een stromende vloeistof (rivier). 

  

  

  

  

Hoofdstuk 14. De Overwinning over het Valse Lam 

  

9. vrouw bespot man 

De negende esoterische graad van de amazone jachts-zodiak van de onderwereld laat een 

vrouw zien die spot bedrijft met een man. Dit is natuurlijk een momentopname, gebonden aan 

een bepaalde achtergrond en plaats, in een bepaalde context en tijd, dodelijk accuraat. Heeft 

de vrouw recht om de man te bespotten ? In deze hieroglyph is de man een beeld van de 

mannelijke superioriteits leugen die denkt over vrouwen te kunnen heersen en hen op een 

lager plan te zetten. De vrouw heeft dus alle recht om deze leugen belachelijk te maken. 

  

10. wenende man 

De wilde beesten geest van de man in de natuur na de zondeval geeft hem een kracht die vaak 

groter is dan de vrouw, mede ondersteunt door de leugen dat de man de sterke natuur is en de 

vrouw de zwakke natuur. In de gevallen natuur na de zondeval, na het paradijs-tijdperk, wordt 

het de kinderen vaak met de paplepel ingegoten, en is dit een reden voor de man om flink 

opgeblazen te zijn. Vandaar dat er een diepe verbrokenheid moet komen in de man, en alleen 

de man die de heilige traan zal vinden zal kunnen ontkomen aan het grote oordeel wat gaat 

komen over de onverbroken man. 

  

11. vrouw kookt lam, vrouw offert lam 

De vrouw is in haar diepste gekrenkt en veroordeeld tot het zijn van het zwakkere en lagere 

geslacht door het lam van het christendom. Dit lam is een spotter en een leugenaar. De vrouw 

moet dit lam overwinnen en offeren, geheel consumeren. Op die basis kan de sociologische 

psychologie veranderen, en dat begint in haarzelf. De vrouw is iets wat we allemaal in ons 

dragen. Wij hebben allemaal een moederschoot in ons die we heilig moeten houden. De 

vrouw, dat zijn we allemaal. Wij zijn een deel van haar, en zij is een deel van ons. Zij is ons 

lichaam, en wij zijn Haar lichaam. Onze moeder is heilig, en aan dat beeld moeten wij 

hervormd worden, loskomende van het valse lam wat ons allemaal tegen elkaar heeft opgezet. 

Het lam bracht een valse arena, en daarom moet het geoffert worden, teruggegeven worden 



aan de bron, opdat de bron het kan ordenen en herscheppen. Het lam staat voor de geroofde 

gnosis. 

  

12. lam tussen man en vrouw 

Wij zijn verbonden aan de heilige moeder natuur. Wij komen uit haar voort en zijn een deel 

van haar. Het is een symbool en een beeld van heilige principes wat wij allemaal dragen en 

moeten dragen. De man moet belijden dat hij voortkwam vanuit de vrouw, en samen met haar 

het valse lam overwinnen. 

  

13. naakte vrouw met lam over haar schouders 

In de amazone hieroglyphen zijn de vrouwen vaak donker en de mannen vaak blank, zodat de 

man in de duisternis niet heerst over haar. Het blank maken van de man is een onderdeel van 

de tucht. De moeder slaat de man bleek, opdat zijn valse duisternis niet over haar heerst. De 

duisternis is de moeder schoot. Zij draagt een lam over haar schouders, een wit lam, als beeld 

van de man. De man moet aan zichzelf, aan zijn valse natuur sterven, opdat hij de vrouw niet 

onrechtmatig zal onderdrukken. Een naakte vrouw met een prooi over haar schouders is soms 

ook een teken van zwangerschap. Het is dus een groot scheppings-ritueel. Zij draagt het lam 

naar haar tent of naar de slachtplaats. Zij komt misschien terug van de jacht. Ook is het een 

beeld dat zij haar meest dierbare bezit moet offeren als een teken van naaktheid, een beeld van 

ascese, soberheid en openbaring, een symbool van schepping. Ook haar valse natuur moet 

sterven, zodat zij tot wedergeboorte kan komen, en dochter kan worden. Ook de vrouw heeft 

een moeder nodig, en zal zuiver en volledig in haar offer moeten zijn om deze status te 

bereiken.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoofdstuk 15. De Dronken Bestuurder-kabouter 

  



Dronken bestuurderkabouters die grote vrachtwagens rijden en zo op voertuigen, personen 

en gebouwen inrammen. Dat is wat zichtbaar wordt in de hogere gnosis gewesten. En deze 

gebeurtenissen worden op aarde heel anders door de hersenen vertaald, op allerlei manieren. 

  

De dronken bestuurder-kabouters hebben een groot plezier en vermaak in ombrengen van 

zielen, zodat ze ook hun geliefden daarmee het leven kapot maken. Zo hebben ze grote lust 

in het veroorzaken van ketting-reacties, ribbel-effecten. Op aarde worden deze 

gebeurtenissen vertaald in scheiding door ziekte, dood, ontvoering, verhuizing, echtscheiding 

en alle gevolgen daarvan. Het brengt heel veel leed waarvan de dronken bestuurder-

kabouters hun slaatjes kunnen slaan.  

  

14. naakte vrouw slacht lam 

  

Het valse lam van valse vrede moet verslagen worden. Dit gaat niet zonder de uiteindelijke 

slacht. De naakte vrouw is de oorlogsgodin die afrekent met de valse vrede, gesymboliseerd 

door dit valse lam. Er is een valse rust die de ziel doet verlammen en in slaap doet sussen tot 

de eeuwige slaap waaruit geen opwekking mogelijk is. Dit is een groot gevaar voor elke ziel, 

een gevaar wat telkens op de loer ligt. De ziel moet daarom ingaan tot de eeuwige 

rusteloosheid die de ziel hiertoe kan bewaken. Dit is de eeuwige wildheid, de eeuwige wilde 

jacht. Elke ziel moet kiezen tussen de valse vrede of te zijn met de oorlogsgoddinnen. 

  

15. vrouw jaagt man weg 

  

Dit gaat over de verstoting door de amazones. Zonder de scheiding zal de man niet tot inkeer 

komen, en niet tot verbrokenheid. Elke ziel heeft een mannelijk deel, en moet door deze 

scheiding heen. Het is een heilige scheiding. 

  

Zo zijn we aan het einde gekomen van de eerste vijftien-daagse parweek. 

  

PAR week 2 

hieroglyph : vechtende beer 

  

Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph laat een beer zien die in grote weerstand is, in 

gevechtshouding. De beer is een beeld van grote boosheid, en ook een beeld van de 

mannelijke suprematie leugen die zich niet zomaar overgeeft. Vandaar dat de tweede par-

week nodig is. De beer is woest gemaakt, opgeroepen om tot het front te gaan, als een 

antwoord op de eerste parweek. De beer wil daarmee zeggen : 'Vrouw, wat ben je aan het 

doen ? Ik heb nog altijd de macht, en die ga ik niet zomaar inleveren door de eerste de beste.' 

De beer daagt de vrouw uit voor een gevecht. Hij is duidelijk verwond en geirriteerd, en slaat 

terug met grote woede. Hij wil het de amazone betaald zetten. In zijn ogen zijn vrouwen 

slaven die niet behoren te spreken en geen weerstand moeten bieden aan de wil van de man. 

Hij is verbaasd dat het zover heeft moeten komen. Hij is verbaasd dat de oorlogsgodin een 

feit is. Zijn wereld is ingestort. 

  



1. depressieve man 

  

De man zit bij de pakken neer. Zijn wereld is ontregeld. Hij is afgewezen, in zijn eer 

aangetast, en al het zoete is bitter geworden. Zijn speelgoed is gestolen of afgepakt. Hier is 

de man niet aan gewent. Het was niet zijn vader dit keer, maar zijn moeder. Dit ziet hij als 

een bedreiging, en bedenkt wat hij moet doen. 

  

2. twee vechtende mannen 

  

De mannen geven nu de schuld aan elkaar voor dingen die in hun leven zijn misgelopen, en 

hun ruzies en argumenten lopen uit in een groot gevecht. De moeder heeft hen tegenover 

elkaar gezet, om hen te laten zien dat niet de moeder het probleem is, maar hun eigen 

mannelijkheid en de mannelijkheid van anderen die zij in ere houden. Er is een enorme trots 

bij beide mannen, en ze zouden graag vrienden hebben willen zijn en blijven, maar de moeder 

beslist anders. De mannelijke suprematie leugen vind zijn kracht in de overeenstemming en 

vriendschap tussen trotse mannen die elkaar vereren. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 16. Het Boek van de Duistere Nachten 

  

  

Een boek wat van zichzelf zegt dat het belangrijker en beter is dan de Koran en elk ander 

godsdienstig boek, en wat al begon te groeien voordat het christendom opkwam is het boek 

van de Arabische nachten, de Duizend en Een Nacht. De verhalen springen op van voor de 

christelijke jaartelling tot de middeleeuwen. In het Arabisch is dit de Alif Laila of Alf Layla 

Wa Layla. Het boek is diep esoterisch en gewijd aan de opslag en smokkel van de gnosis in 

verhalen. Volgelingen van de Alif Laila zouden LAILIMS genoemd kunnen worden. Dit zijn 



de geinitieerden in de Arabische nachten. In het Hebreeuws is de ARABAH de wildernis. 

ARAB is de duisternis. In het Hebreeuws is de ARABAH ook een woord voor de hemel, wat 

dus niets anders dan de wildernis is. Vandaar dat het Hebreeuws meer duidt op de hemel als 

zijnde de eeuwige jachtvelden. De indianen laten in die zin de grondtekst zien. Dit is ook het 

doel van de indianen, en de oorzaak dat de schijnwerpers vandaag de dag op Amerika staan. 

Amerika laat zien dat wat lang verborgen is gehouden door het Europese Westen. 

  

Ook is ARAB verbonden aan het nomadische leven in het Hebreeuws. In het Aramees is de 

RB wortel 'opperhoofd', 'groot'. In het Hebreeuws is verder de ARAB ook het mengen, als de 

wildheid. In die zin kunnen wij over de Arabische nachten spreken als 'de Wilde Nachten', de 

Nachten van de Wildernis, de Grote Nachten van de Onderwereld, de Nachten van de Jacht. 

In het Hebreeuws betekent ARAB de voorhangsels. Wij moeten door de voorhangsels van de 

nacht heengaan. Zoals het EE zegt : Wij moeten door de gordijnen en langs de gordijnen van 

Arabie tot Californie, als een beeld van tot Amerika gaan door het herleiden, de vertaling, het 

teruggaan tot de bron, de wortel.  

  

Alles wat vandaag de dag in het Midden Oosten gaande is, is terug te herleiden tot dit grote 

boek van de oudheid, de Duistere Nachten, de Wilde Nachten, de Grote Nachten. Ook zien we 

hier de gedetaileerde uitleg van de apocalypse in het NT. In het boek van de Duistere Nachten 

ligt de oplossing voor het religieuze probleem vandaag de dag. Voor een moslim is het 

belangrijk om te komen tot de diepere wortels en te worden tot een lailim, een geinitieerde in 

het boek van de nacht. 

  

Ook de Koran wijst op het boek van de Grote Nacht als de bron van openbaring, beter dan 

duizend aardse maanden. 

  

De Nacht van Grootsheid, Al-Qadr 

  

1. Waarlijk, openbaarden Wij in de waardevolle nacht van grootsheid. 

2. Wat zal u doen inzien wat die nacht van grootsheid is ?  

3. De nacht van grootsheid is beter dan duizend maanden. 

  

In het boek 'De Nacht' van de Koran wordt de nacht beschreven als de bedekker. Het boek van 

de Grote Nachten heeft een heleboel voorhangsels en sluiers opgericht, en gesloten poorten en 

deuren om het geheim van de gnosis verborgen te houden. De Koran werd gezonden als een 

wachter. Alleen de geinitieerden mogen binnengaan. In die zin is de Koran nuttig, als een 

groot oordeel en een gids voor hen die daartoe geroepen zijn en klaar zijn, zij die door de 



beproevingen zijn heengekomen. Te worden tot een lailim is iets wat verdient moet worden. 

Niet alle moslims verdienen dit. Ook hierin geeft het boek van de duistere nachten nachtzicht. 

  

Duizend is ALIF in het Arabisch en ELEPH in het Hebreeuws. Duizend is in het Hebreeuws 

verbonden aan een leger, en betekent vee en het temmen van vee, als bezit. In de Koran staat 

dat de ware vrede in de grote nachten is, en dat dit weggaat als de dag aanbreekt. Het boek 

van de duistere nachten is een oorlogsboek wat ware vrede brengt, een boek van het houden 

van vee, waarvan ook het duizendjarig vrederijk in de Openbaring een symbolisch beeld is. 

Dit gaat dus over het boek van de wilde nachten van de jacht. De eerste letter is in het 

Hebreeuws de kop van het rund, de kop van de bizon, de kop van de buffel, en dat is het 

uiteindelijke doel van het boek van de nachten. ELEPH is duizend, verbonden aan de ALEPH, 

de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, wat voortkwam uit de Egyptische hieroglyphen, 

waar het de kop van een rund betekende. ALIF is de eerste letter van het Arabische alfabet, 

wat niet alleen duizend betekent, maar ook getemd. In die zin is de ALIF LAILA de nachten 

van het temmen. 

  

Het boek van de duistere nachten is een raamvertelling. Het zijn verhalen binnen een kader-

verhaal. Het kader-verhaal gaat over een koning Shariar die een traumatische ervaring met 

een vrouw had en voortaan iedere avond met een maagd trouwt om haar de volgende dag te 

laten onthoofden. Eén van deze vrouwen is Sheherazade die door haar verhalen de koning zo 

nieuwsgierig maakt dat de onthoofding telkens wordt uitgesteld. Dit is een beeld dat een ieder 

door de gnosis getest wordt om te zien of men gnosis heeft. Alleen door te laten zien dat zij 

gnosis had kon Sheherazade aan het vonnis van de koning ontkomen. 

  

In het verhaal van de derde monnik komen we het zwarte paard tegen op een zwarte berg van 

rotsen in de zee. Dit paard doet schepen zinken door als een magneet het metaal van de 

schepen te verwijderen en naar zich toe te trekken. Het gaat dus om een magneet-berg. Als de 

ruiter en het paard verslagen zouden worden, dan zou de zee alles beginnen te overstromen, 

dus het zou alleen maar grotere ellende betekenen. Het zwarte paard met de weegschaal staat 

in de apocalypse voor de weegschaal van MAAT. Zij die niet in de arena alles willen testen 

worden tot deze weegschaal aangetrokken, en raken obsessief met het wegen om de gnosis 

achter te houden. Altijd hebben ze het over uiterlijkheden, en dan op de tegenovergestelde 

manier, want de gnosis hebben ze niet. Zij leven in valse vrede, ver van de arena. De derde 

monnik overwon dit paard door koperen pijlen met een koperen boog. Hierop stonden 

toverspreuken gegrift. De ruiter viel door deze pijlen in zee, en de zee begon te stijgen. De 

derde monnik zag toen een bootje op hem afkomen met een koperen man erin. De koperen 

man zou hem leiden in zijn bootje tot de Zee van Verlossing. Voordat deze dingen gebeurden 

had de derde monnik een droom gehad over deze dingen, maar hem werd ook verteld dat hij 

de naam van Allah niet mocht noemen tot de koperen man. Maar na tien dagen in het bootje te 

zijn geweest en hij in de verte eilanden zag riep de derde monnik : 'Allahoe akbar ! Allehoe 

akbar !' wat betekent : 'God is de grootste'. Zonder pardon kieperde de koperen man hem toen 

uit het bootje, en zo moest hij zwemmend verder, terwijl het bootje snel in de verte verdween. 

Een reusachtig grote golf redde hem en sleurde hem tot de kust van een van de eilanden. 



  

Even later werd hij in een lamshuid gedaan die werd dichtgenaaid, en een grote vogel nam 

hem mee, de vogel Rokh, die hem tot de top van een berg nam. Daar aangekomen kwam hij 

uit de lamshuid en zag in de verte een paleis wat prachtiger was dan woorden konden 

uitdrukken en waar alle schatten van de aarde en de zee opgehoopt lagen. In de eerste zaal 

waren veertig jonge vrouwen die hem na een jaar de sleutels van het paleis gaven. Hij mocht 

hiermee alle deuren van het paleis openen behalve de rode deur. Maar hij kon zijn 

nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende ook de verboden rode deur. Hier vond hij een 

zwart paard wat hij wilde berijden. Maar het paard werd wilder en wilder, en stak even later 

zijn oog uit met zijn staart, na hem van zich te hebben afgeworpen. Ook had het paard hem 

helemaal verwijderd van het paleis. Hij moest toen over een weg gaan die tot Bagdad zou 

leiden, waar hij twee andere monikken tegenkwam die ook een oog hadden verloren. 

  

De rode deur is een beeld van het rode paard. Wij mogen nooit overmoedig komen tot de 

slacht. Overmoed leidt tot oppervlakkigheid. We kunnen dan geen diepte meer zien, waarvan 

de eenogigheid een beeld is. Zo worden we gebonden aan de weegschaal, en worden we blind 

voor de arena's van het toetsen. We komen zo onder de macht van het zwarte paard. 

  

3. twee vechtende mannen bekeken door een andere man 

  

In deze hieropglyph zien we dat we juist inzicht zullen krijgen in de arena, zicht op de 

gevechten, en zo ook dingen elkaar kunnen laten toetsen, zoals de moeder doet. De 

tweeentwintigste graad van het Davidische Dodenboek is de arena-meester, die zelf ook 

vechtslaaf is, maar hogerop is gekomen in de hierarchie door het toetsen. Alleen door de 

heilige traan kan men hierin groeien, en men groeit naar twee kanten : zowel lager als hoger. 

Alles moet altijd weer verdwijnen in de leegte, zodat er geen status-verstening optreedt. 

Kronen en tronen zijn gevaarlijk en kunnen zielen voor eeuwig ergens in laten vastgroeien. In 

die zin heeft deze hieroglyph ook nog een diepere betekenis. 

  

Het zwellen van de geslachtsdelen is vrees en verhongering, de gnosis betekenis, de 

verharding. Dit gebeurt in de oorlog. Hierdoor sterft de vechtslaaf aan zichzelf, en komt zo tot 

hogere geboortes. De hogere geboortes in de gnosis brengen grotere zwaktes met zich mee. 

Het kind zal eerst niet mogen jagen, en geen wapens mogen dragen, omdat het kind te zwak 

is. Het kind zal een tentslaaf zijn. In de hogere gnosis komen deze periodes vaker voor, ook in 

de volwassenheids status, dat mannen niet mogen jagen, omdat ze te zwak zijn, en dan eerst 

als tentslaaf moeten leven, vanwege hun diepere, grotere zwakte. Wel worden ze hierin 

voorbereid tot de arena, en wanneer ze daarvoor sterk genoeg zijn, dan komt er de arena-

oproep. Het is belangrijk die seizoenen te onderscheiden.  

  



De moeder verhongert hen waarvoor nog steeds hoop is. 

  

Haar tenten zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Alleen de uitgehongerden, de 

verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke suprematie meer 

vertonen. 

  

Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van 

uithongering. In Leviticus 9 komt het overwinnings-gejoel voort uit de uithongering, waar het 

reukofferaltaar een beeld van is. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het 

reukofferaltaar, door het vee uit te hongeren. Ook is het reukofferaltaar in de grondtekst een 

omheining, een kooi, waarin de uithongering plaatsvindt. Het reukofferaltaar is een veefokker.  

  

De Levieten komen door de plaats van uithongering tot de grote moederschoot. Vaak moeten 

de Levieten in zulke kooien afgezonderd worden, om door het voorhangsel te kunnen gaan. 

Natuurlijk beeldt het vrouwelijke geslachtsdeel de kooi en de slavernij uit. Het vrouwelijke 

geslachtsdeel hongert het mannelijke geslachtsdeel uit, brengt het tot de leegte. Dit is ter 

voorbereiding op de oorlog en de jacht. Het vrouwelijke geslachtsdeel, waarvan de lelie een 

beeld is, bereid het mannelijke vruchtbare deel voor op de moederschoot, besnijdt het. Dit 

gebeurt door GAD. In het vrouwelijke geslachtsdeel sterft het mannelijke geslachtsdeel af, 

omdat het de vijandelijke prooi uitbeeldt, en geslacht wordt door GAD. Het mannelijke 

geslachtsdeel moet zijn zaad opgeven, zijn gnosis. De man wordt zo een kind, om onder de 

grote moeder geplaatst te worden, en moet blijven herinnert worden dat hij een slaaf is van de 

grote moeder, en dit moet ook een belijdenis zijn. Zo kan de mannelijke suprematie het kind 

niet ontvoeren.  

  

  

4. twee vechtende mannen bekeken door twee andere mannen 

  

Hier zien we hetzelfde, maar dan zijn er twee mannen die kijken. Degenen die kijken zijn 

ontwapend en verzwakt, en hebben geen toegang tot het gevecht. Ze kunnen alleen maar 

kijken. Ze versterken elkaars zwakheid. In een andere betekenis zijn het twee arena-meesters 

die hoger zijn in de arena-hierarchie. Wel staan zij onder vrouwen. Een andere betekenis is 

dat zij slechts wachten op hun beurt, en alreeds worden bevangen door vrees als een 

voorproef. Zij worden dus door het kijken al voorbereid. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 17. De Vuilnis-kabouter 

  

In het verhaal van Sjamseddien en Noereddien in het boek van de grote nachten wordt het 

boze oog beschreven als een bultenaar. De bult is soms het symbool van de schuld en het 

oordeel, en ook in dit verhaal waarin de bultenaar gebruikt wordt door de sultan als een 

oordeel over hen die zijn goedheid hadden gekrenkt. De dochter van de veroordeelde moest 

trouwen met de 'bultenaar'. Wat is een bultenaar ? Want dit zien wij vandaag de dag. De 

bultenaar wordt beschreven als het boze oog, het oog wat altijd meet en weegt, maar dan met 

dubbele maatstaf, als de valse weegschaal van Maat. De bultenaar zien we vandaag de dag 

terug in hen die bulten willen forceren op hun lichaam om zo hun superioriteit aan vrouwen 

op te dringen door de spieren op te pompen tot six-packs, als een vervalsing van de 

priesterlijke stenen van de stammen die als een borstplaat werden gedragen, maar die in de 

diepere grondtekst teenringen waren. Dit is een groot oordeel uit het boek van de duistere 

nachten wat verbondenheid met het boze oog vertoont, het oog van leugen en roddel. 

  

Bultenaren willen aan het oordeel ontkomen, aan de tucht. Zij willen aan de voeten van de 

Amazones ontkomen, en richten zich daarom op hun bulten, hun opgepompte spieren. Zij zijn 

bang, en verschuilen zich hierachter. Zij vrezen de voet die hen zal vertrappen en 

onderwerpen. Zij vrezen de heilige, priesterlijke voetsieraden. Zij vrezen het boek van de 

grote nachten, en hebben de Koran boven dit boek geplaatst. Angstvallig willen zij de 

geheimen en ontmaskeringen van het boek van de grote nachten verborgen houden onder de 

sluier van de Koran. De bultenaar is degene die roept tot de bergen en de rotsen, tot de bulten, 

de opgepompte spieren : 'Val op ons, bedek ons, want de dag van het grote oordeel is nabij 

gekomen.' 

  



In het boek van de grote nachten wordt het geslachtsdeel van de man beschreven als een 

stormram en een speer, als een middel om poorten te doorbreken en steden in te nemen, als 

een wapen. Bultenaren zijn vaak homofoob die hun sexualiteit, de oorlog, het wapen, alleen 

maar richten op de vrouw, omdat zij de vrouw onderdanig willen houden aan de man. 

Sexualiteit heeft niets te maken met intimiteit. Het is een oorlog, om de vijand naar beneden 

te halen en te onderwerpen. Daarom is homofobie de steunpilaar van de mannelijke 

superioriteit, de degradatie van de vrouw. Dit is een hele slimme en stiekeme geest die allang 

onder het oordeel is en wanhopig probeert te ontkomen aan de verdrinking die voor hem 

bestemd is. De bultenaar wordt door een buffel of buffelmeester en buffeljager in de 

afvoergoot geworpen. 

  

Het tegenbeeld van de bultenaar is Hassan Badreddien, de zoon van Noereddien. Hassan 

brengt lof tot de eunuchen, de geslachtsloze sexualiteit (eunuch is een naam voor hen die niet 

homofoob zijn, oftewel niet materialistisch zijn ingesteld). Hij noemt de eunuch : opgetuigd 

met uitgezochte beleefdheid, zachtzinnigheid (tederheid als strategische doelgerichtheid) die 

hem gemaakt hebben tot de bewaker van koningshuizen. In het Grieks is dit de bewaker van 

de voet, de wachter van het oordeel. Hij is de dienstknecht van de harem, onder vrouwen 

gesteld, maar op zijn beurt dalen de engelen van de hemel tot hem af om hem te dienen. In het 

Grieks is de eunuch iemand die niet huwt, maar wel de bewaker is van de slaapkamer, de 

bewaker van het geheim van de sexualiteit. De eunuch is een gesnedene, een besnedene, een 

gepiercete. De IYSH, de vechtslaaf zei over eunuchs dat sommigen dit waren vanaf de 

moederschoot, sommigen werden dit pas later, en anderen deden het omwille van het 

koninkrijk (Mattheus 19:11-12). 

  

De eunuch is een tentslaaf, een gehoorzame in het Aramees. In het Egyptisch is de eunuch de 

HEM-TI, de aanbidder van de twee zwarte godinnen van de buffeljacht, die ook de HEM-TI 

worden genoemd. De HEM-T is ook de vagina, wat in het Egyptisch ook de zool van de voet 

is, en verbonden is aan de runderslacht. Een ander Egyptisch woord voor eunuch is TAKR, 

wat verbonden is aan leer. De eunuch heeft in zijn priesterlijke eigenschap teenringen van leer 

die in het Egyptisch verbonden zijn aan de rituele oorlogsvoering. Er is leer opgericht speciaal 

voor het doel van oorlog (TAKHR). De tentslaaf gaat dus door vele fases waarin hij zijn 

wapens langzaam kan verdienen. Hij begint helemaal leeg, helemaal ontwapend, en kan zo 

groeien in de hierarchie, om zo ook weer zijn plaats in de hierarchie te verliezen. Zij die 

vastgroeien in de hierarchie vallen in het lot van de bultenaar. Zij worden tot steen. 

  

Het worden tot steen is ook een groot oordeel in het boek van de duistere nachten, in het boek 

van de wilde nacht, in het verhaal van Zobeida. Zij kwam tot een stad waarin iedereen was 

geworden tot zwarte stenen door de valse astrologie die zij volgden, en Nardoen, de 

reuzenkoning die zich had verzet tegen het goddelijke. Zij waren afvalligen. Zij waren deel 

geworden van het zwarte paard en versteenden zo. Zij waren behekst door de valse zodiak. 

Vandaar dat het belangrijk is te komen tot de zodiak van de onderwereld om aan dit oordeel te 

ontkomen, de zodiak van de wilde jacht. 

  



5. dode rat (wit of bruin) 

  

Het eerste oordeel over de bultenaar was de rat die hem bezocht in de afvoergoot. De rat is 

verbonden aan de vuilnis-kabouter die zielen bestempeld als vuilnis, om ze af te voeren in de 

riolen naar een plaats waar ze verbrand worden zodat hij hun juwelen kan stelen. De rat is de 

dienstknecht van de vuilnis-kabouter, die de koning van de dieven is. Dit is het oordeel over 

de homofoob. Wij moeten deze rat overwinnen. Alleen de dode rat zal ons verdere toegang 

laten verdienen in de amazone zodiak. 

  

6. dode beer 

  

De beer, de boosgeworden mannelijke suprematie, moeten wij ook doden. Wij moeten ons 

niet laten afschrikken door de boosgeworden bultenaar. Het is een teken dat de overwinning 

nabij is gekomen. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 18. De Verborgen Osiris-Put 

  

Het boek van de duistere nachten heeft de kracht om iemand uit de christelijke bijbelsfeer te 

halen en uit de islamitische koran sfeer, als een rapture, een opname. Beide sferen kunnen erg 

bedrukkend zijn en innemend, om mensen bezeten te laten raken, terwijl het boek van de 

duistere nachten krachtige prozaische, literaire schilderijen brengt om mensen daaruit los te 

laten breken, als levende visioenen. De verhalende kracht brengt de Koran op de juiste plaats, 

en stijgt boven de Koran uit om de geinitieerde mens die daarvoor klaar is op te nemen. 

  

De diepe symboliek wordt uitgelegd door de omliggende vertaal-sleutels. 

  

Yirmeyah 2 : 14-15 



  

'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover 

jonge grote vrouwen (welpen van de Amazonen) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een 

woestenij gemaakt, zonder inwoners.' 

  

Ook de kist, in het Egyptisch een symbool van de moederschoot, komt voor in het boek van 

de duistere nachten. Toen Hassan Badreddin door zijn familie werd gevonden na een lange 

tijd, maakte zijn familie zich niet direct bekend, maar lieten hem in een kist opsluiten, en 

bedreigden hem met kruisiging. En in het verhaal van de barbier van Bagdad en de manke 

jongen probeerde de jongen te ontkomen aan de praatzieke barbier. De jongen kon maar niet 

van de barbier afkomen, en verborg zich ten slotte in een kist. Zelfs daar vond de barbier hem, 

en liet de kist optillen waarna de jongen eruit sprong en zijn been brak en sindsdien mank 

liep. De symboliek gaat hierin diep. De barbier is het beeld van de hoofd-besnijdenis, de 

scalpering, die drijft tot de kist, de opslagplaats van de gnosis, de moederschoot, waarin 

nieuwe geboorte is, de grote verzwakking die tot de verbrokenheid leidt, de verkreupeling, de 

goddelijke verlamming, het worden tot tentslaaf, zoals Yaakob dit was in de grondtekst, het 

worden tot NA'AR. Dit zien we ook terug in de Egyptologie waar Osiris door Seth in een kist 

wordt gestopt en toen in de Nijl werd geworpen. Daarom is Osiris de verdronkene, als het 

ontvangen van de heilige nekketen. 

  

Een andere naam voor Osiris is On of An en Asar, als AN-ASAR, NAZAR, wat de wortels is 

van de hele nazireeer-beweging. Nazireeers zijn afgezonderden die onder speciale regels 

leven en vasten-geloftes afleggen in ascetisme. De wortels van NAZIR, een naam van Osiris, 

is de NA'AR, de tentslaaf. Dit is waar de put van Osiris naartoe leidt. De slaaf moet opnieuw 

geboren worden in de tent, de kist, als een beeld van de moederschoot.  

  

Eerst werd in Exodus de tabernakel gemaakt, de OHEL, de nomadische goddelijke tent, het 

symbool van het leven in de wildernis. Hierin verscheen MARYA, de Moeder Heere. In de 

OHEL is op de altaren de teheraphim verbonden, tot een toetssteen, zodat er onderscheid 

gemaakt kon worden. In Leviticus 17 staat een hele ernstige waarschuwing dat er alleen 

geslacht en geofferd mag worden wat tot de OHEL wordt gebracht, de tent. Dit betekent dat 

wij eerst door de moeder gnosis geroepen moeten zijn, en vanuit haar tent moeten werken, 

vanuit de teheraphim. 

  

In het boek Hooglied is de Moeder donker van huid, als de tenten van Kedar. Dit zijn de 

goddelijke tenten, OHEL, van de duisternis. De tent of tabernakel wordt op verschillende 

manieren besproken in de oude geschriften. Kedar is duisternis in de grondtekst, dus we 

hebben hier te maken met de duistere OHEL, de tabernakel in de mysterieuze diepte. Iyowb 

klaagde erover dat hij door de moederschoot (BETEN) terecht kwam in de plaats waar haar 

knieen (BEREK) hem opwachtten, en een plaats waar hij aan de moederborst (SHAD) moest 

zuigen (YANAQ). 



  

De halsketen, ANAQ, brengt ons terug tot deze tenten, waar het toetsen begint. Zoals gezegd 

mogen wij niet buiten de OHEL om toetsen, anders komen we onder het Levitische oordeel. 

Deze tenten zijn het symbool van de wildernis. 

  

De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonisch vee van 

ongehoorzaamheid. Zij willen ons afleiden van de ANAQ, de heilige halsketen van goddelijke 

doctrine. 

  

7. vrouw die vecht met een man 

  

Hier zien we weer de vrouw die zich verzet tegen de mannelijke suprematie. Nu de beer dood 

is wil dit niet zeggen dat het werk af is. 

  

8. vrouw met lam onder haar voeten 

  

De vrouw heeft een zekere overwinning behaalt. Ze staat op een lam, heeft een lam onder 

haar voeten. Het lam is ook een beeld van de tentslaaf. De tentslaaf is ontwapend, en moet 

leren leven vanuit de leegte, de zwakheid en stilte, zodat hij geen bedreiging meer is voor de 

vrouw. 

  

9. vrouw schopt lam 

  

De vrouw, als beeld van de gnosis, is nu degene die het lam de juiste richting moet intrappen, 

manipuleren. De vrouw als beeld van de gnosis is dus nog niet klaar met het christendom, 

maar moet het christendom richting geven, laten zien wat het verborgen hield. 

  

10. vrouw die van lam wegloopt 

  

De gnosis loopt ook weer weg van het christendom in golfbewegingen, want er zijn veel meer 

dingen om te onderzoeken. Ook loopt de gnosis weg van Osiris, het lam van Egypte, de 



wortels van het christendom, of liever gezegd : wat het christendom corrupt heeft gemaakt. 

Osiris brengt een goed principe, wat overgenomen en vervalst werd door de Horus cultus, 

resulterende in het christendom. Juist door Seth werd het Osiris principe gezuiverd, waardoor 

het christendom het Seth-On, Sat-An, sieraad overmatig begon te vrezen en overmatig tot in 

het obsessieve begon te demoniseren. De verstoting door de Amazones is in dit sieraad van 

belang en noodzakelijk. Zo wordt de Osiris-tunnel zichtbaar. De mens moet tentslaaf worden 

om terug te keren tot het heilige der heilige. De mens moet als Yaakob tentslaaf worden, om 

zo voorbereid te worden om als Ezau tot jachtslaaf te worden. 

  

In wezen is er geen oordeel, alleen initiatie, veranderen van gezichtspunt. Alle realiteiten om 

ons heen laten onze eigen groei zien, waar we op dat moment zijn in evolutie. Deze realiteiten 

zijn dus variabel. Het zijn maskers, sluiers, waar wij nog niet doorheen zijn gegaan. Elk 

oordeel is er dus voor onszelf om in een hoger bewustzijn te komen, als een bij-effect, 

spiegel-effect van de initiatie. Alles groeit dus mee als een reflectie van onszelf. Hiertoe is er 

de jacht. Er komt niets zomaar uit de hemel vallen. 

  

Daarom is de vrouw die van het lam wegloopt ook heel ontnuchterend. Dit is een universeel 

archetype waar niets aan gedaan kan worden. 

  

SAT = paal, tucht, als het heilige oog, wat dus weer doorverwijst naar de wateren van de 

moederschoot – de kist, de tent – Seth 

 

AN = het wenen en smeken van de gevangene, de traan als de poel des levens, de poel van 

verbrokenheid – de tentslaaf, de NA'AR, de nazireeer, AN, AN-ASAR – Osiris 

  

Er is geen AN zonder SAT, er is geen OSIRIS zonder SETH, vandaar dat de kist in het boek 

van de duistere nachten een machtige poort is. De Horus-cultus is de wachter van deze poort. 

Het Horus mysterie wordt juist opgelost in het boek van de duistere nachten. Wat wij op aarde 

zien is de magie van het boek van de duistere nachten, de Arabische nachten, die zijn ware 

aard nog niet laat zien, die de Koran en de Bijbel als de twee super-magneten heeft opgesteld 

om onoplettende zielen af te leiden. De aarde gaat hier doorheen, omdat zij niet zijn ingewijd 

in de hogere magie van de Duizend en Een Nacht, en juist dit is een grote inwijding voor hen 

die daarvoor klaar zijn.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Hoofdstuk 19. De Strijd Tegen Renom 

  

In het boek van de duistere nachten is Bagdad de grote stad van de vrede. Vergelijk Jeruzalem 

als de stad van vrede van de Israelieten. Jeruzalem is in de grondteksten een wildernis, en zo 

is dan Bagdad ook juist een beeld van de wildernis. De stad is een code van de wildernis, en 

zo zijn in wezen alle steden dit. Zij die deze code niet hebben gezien of willen zien en deze 

code negeren en er tegen strijden leven nog steeds in de stad. Voor de geinitieerden is het de 

wildernis, voor de niet-geinitieerden de stad. 

  

Toen Ali-Noer moest vluchten uit zijn stad, vluchtte hij naar Bagdad, de vredesstad, samen 

met Zoetelief. Hij kwam tot de tuinen die Bagdad omgeven. Hiervoor moest hij naar een poort 

tussen twee rijen van palen door waaraan brokaat wapperde. De tuin waar ze toen inkwamen 

was genoemd de Tuin der Lusten. In het midden van de tuin stond een paleis, het paleis van 

de wonderen. De bewaker mocht niet zomaar bezoekers toelaten, maar hij kreeg medelijden, 

en liet hen zelfs toe in het paleis en gaf hen te drinken. Maar de kalief kwam erachter 

vanwege de vele kandelaars die waren aangestoken en die hij van ver kon zien. De groot-

vizier van de kalief kreeg toen medelijden met de bewaker, en zei dat het om een besnijdenis-

ceremonie ging om de kalief te kalmeren. 

  

Dzjiafar, de groot-vizier van de kalief, laat de wortel zien van de liefde, dat wat de liefde 

afdekt, en dat is de besnijdenis van de tong. Wij moeten ons vurig naar deze besnijdenis 

uitstrekken, omdat de tong ook het gedachtenleven beheerst. In het boek van de duistere 

nachten is er een geest die de tegenstelling mooi-lelijk nogal overmatig uitbuit. Deze valse 

geest heeft de naam Renom. In die zin moet het boek dus verder doorvertaald worden om aan 

Renom te ontkomen. Renom is een draak met duizenden poten die zich in de hoofden hecht, 

een zwart reptiel. Door mensen overmatig op de mooi-lelijk tegenstelling te richten, en daar 

ook over te liegen, dringt hij dieper en dieper door, om zo de diepe gnosis tegen te houden. 

Hij is dus een wachter die verslagen moet worden in de territoriale gewesten van het boek van 

de grote, duistere nachten, in de Arabische gewesten. 

  

De stad is geobsedeerd met mooi-lelijk, om de mensheid gebonden te houden aan de 

weegschaal van MA, MOOI, in de Horus-Jezus cultus, als een status van valse onschuld. Ook 



dit is wat het valse lam doet. De stad is bezig met mooimakerij om zo de diepte van de gnosis 

verborgen te houden, zodat alles oppervlakkig en zacht wordt zodat ze alles kunnen 

verdraaien, en hun leugenarijen goed verkocht kunnen worden. 

  

11. geslacht lam 

  

Het lam van bedriegelijke mooidoenerij is hier geslacht. Dit gebeurt door de besnijdenis van 

de tong. De onbesneden tongen liegen altijd onder invloed van het ongeslachte lam van 

schoonheids-obsessie, het lam van de schoonmaak-kabouter. Alles moet schoon zijn, er mag 

geen tucht zijn of herinnering aan de tucht. Dit is de valse vrede. 

  

12. vrouw gehuld in lamsvel 

  

Ook dit komt terug in de Openbaring waarin de moeder haarzelf getooid heeft in lamsvel in 

de grondteksten. Zij is zo veilig tegen alle leugenarijen van de stad die haar donkere huid 

bespotten. Zij is zo veilig tegen de slavendrijvers die denken dat vrouwen de slaven zijn van 

de man, en dat donkerhuiden de slaven zijn van de blankhuiden. De nacht zal hen 

overweldigen, en de stad zal weer als wildernis worden. 

  

13. man slaat man 

  

Weer zien we dat de man uiteindelijk niet de vrouw slaat, maar de man, zichzelf. De donkere 

vrouw is veilig nu de tong van de man besneden is. Zijn valse gedachtenleven kan haar niet 

meer kwellen, en in grote woede valt hij nu zichzelf aan. Dit is een hieroglyph die grote 

frustratie laat zien. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Hoofdstuk 20. Het Lam van de Schoonmaak-kabouter 

  

  

Een ruimteschip volledig biologisch, als een natuurverschijnsel, met miljarden en miljarden 

zielen die het bewonen. Allen gaan zij door een scan om te zien in welke mate zij zijn besmet 

door Renom, de leugenachtige geest van de mooi-lelijk-obsessie. Deze aliens woeden buiten 

het ruimteschip om te zien waar ze kunnen infiltreren. Zij willen de vrouwen met hun 

tentakels verkrachten, opdat zij zichzelf door hen kunnen voortplanten binnen het schip. 

Wanneer er grote alarms afgaan weet een ieder genoeg. 

  

Met hun grote zwarte tentakels bevechten zij het schip, en dringen het zo binnen waar ze 

kunnen. Zielen die teveel met Renom zijn besmet, willens en wetens, worden het schip 

uitgezet. Ook als zielen de voortplantingen van Renom zijn worden zij geaborteerd. De grote 

biologische computers die het schip beschermen zorgen hiervoor. 

  

Renom is in een ander plaatje het lam van de verschrikkelijke schoonmaakkabouter, een 

draaks lam. Dit plaatje houdt de wildernis tegen. Achter dit plaatje is de wildernis verborgen, 

dus wij moeten klaarkomen met dit plaatje en Renom verslaan. Zij die Renom niet verslaan 

zullen meer en meer door Renom ingenomen worden en worden gebruikt om voor hem 

nageslacht te verzekeren. Zo zullen hen die Renom op die manier aanbidden geaborteerd 

worden door het schip. 

  

Het boek van de duistere nachten is verre van perfect en volmaakt. Belangrijke, hoge gnosis 

ligt erin opgeborgen maar het is omringd met gevaarlijke wachters. Vandaar dat het een 

parelduik-missie is. Het boek moet doorvertaald worden en ontzegeld. Wij moeten buiten de 

stad komen tot de wonderlijke en woeste tuinen die het omgeven om zo tot de wildernis te 

komen. 

  



Er zijn vele verschillende versies van het boek van de nacht, vele verschillende vertalingen en 

bewerkingen. In de zestien-delige Mardrus-vertaling verderop in het derde deel worden de 

verzen van de dichter herhaald waarin de aandacht wordt gericht op de heilige billen van de 

gnosis. 'Kijk naar haar heilige billen, en gij zult in de hemel twee naast elkaar geplaatste 

wassende manen aanschouwen.' In het Egyptisch is de maan, AH, de jacht. De billen van de 

gnosis onderrichten in de jacht. Onderricht gaat door de tucht. 

  

14. man die door een vrouw wordt getrokken tot een tent 

  

De man als inititiaat wordt door de vrouw, het beeld van de gnosis, getrokken tot de plaats 

van onderricht. Hier moet de man voorbereid worden op de jacht op de valsheid, en zal de 

vrouw hem onderrichten. Dit is dus symboliek. De ghetto cultuur is daar een karikatuur van : 

loopse mannen lopen achter de billen van vrouwen aan en aanbidden deze, maar worden hier 

niet wijzer van. De gnosis laat haarzelf niet aan hen kennen, en daarom vallen zij ten prooi 

aan materialisme. 

  

15. man met speer in gevecht met een leeuw 

  

De leeuw is in het Egyptisch de ascentie, de hemelvaart, en de opstandings-kracht. Deze 

kracht is verbonden aan zwakheid, dus het komt vanuit de leegte en keert terug tot de leegte, 

als de PEH-T, wat ook verbonden is aan de Hebreeuwse PEH, de afgrond. De leeuw is 

uitgezonden tot de mannelijke suprematie om het de nek te breken. De valse, trotse man, de 

stad, verafschuwt zwakheid en ziet het als iets negatiefs, en aanbidt kracht. 

  

Zo zijn we aan het einde gekomen van de tweede par-week. 

  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 21. De Put van Geb en het Samuel-Mysterie 

  

'Hoe te ontkomen aan de snijdende ogen ? Hoe te ontkomen aan de ogen van staal ?' zullen 

vele artiesten uitroepen, zij die dag en nacht bekeken worden en geen rust hebben, telkens 

kapotgetrokken worden door aanbidding en bespotting. Zij werden voor de leeuwen 

geworpen, en worden streng beoordeeld door de valse weegschaal van MA'AT, MA, MOOI. 

Zij leven in een glazen kast. Ontsnappen kunnen ze niet. RENOM, het lam van de 

schoonmaakkabouter houdt hen gevangen. En iedereen gaat hier doorheen, niemand 

uitgezonderd. Iedereen wordt kapotgescheurd door de stalen ogen van RENOM, de snijdende 

ogen van de markt, want zij willen bloed zien. Bloed verkoopt. Zij kopen hun potje valse 

schoonheid en worden even later door het gif verscheurd. Zij gaan ten onder in grote mentale 

en emotionele krampen. Dit genadeloze beest werkt met vals loon, loon wat tot de dood leidt. 

  

De heilige billen van de gnosis zijn beelden van het onderricht in de jacht. Door deze billen te 

zien sterft men. Niemand ziet deze billen en leeft. Je kan daar niet als een ghetto man breeduit 

glimlachend met gouden tanden en met half afgezakte broek naar gaan lopen staren en er een 

mep opgeven. In het boek van de nacht kon Moessa (Mozes) pas naderen tot de heilige billen 

van de gnosis om erdoor onderricht te worden nadat hij acht jaar als veehouder ervoor zou 

hebben gewerkt. 

  

Ook een koning vroeg wat de voorwaardes waren om tot de heilige billen te naderen. Een 

oude vrouw sprak tot hem dat hij daarvoor een maand moest vasten en moest blijven waken, 

want de heilige billen waren niet te koop. Niets kon zoiets heiligs kopen. Na de maand van 

vasten zou de koning van een verzegelde beker moeten drinken. Maar omdat er zonde in hem 

werd gevonden werd hij door de beker vergiftigd en stierf. Dit is sterk symbolisch. Alleen 

door de honger, de leegte, kunnen wij tot de gnosis komen, niet met trotsheid en 

opgeblazenheid waardoor zoveel stadse valse mannen denken dat ze een vrouw voor zich 

kunnen winnen. De trotse natuur zal sterven. 

  

PAR week 3 

hieroglyph : man met afgehakte armen 

  

Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph is sterk symbolisch. De armen zijn het beeld van 

de arbeid. Die moeten symbolisch afgehakt worden om de leegte binnen te kunnen gaan. Dit 

komt ook terug in de grondteksten van het OT en in de faraonische bijbel. Dit is ook het beeld 

van de paalslaaf, een nog lagere slaaf dan de tentslaaf. De paalslaaf wordt aan de paal 

gehouden zodat hij niet of vrijwel niet arbeid kan verrichten. Daarvoor is hij te zwak, of hij 

moet hierin vasten, om zo dieper de leegte ingaan. Dit is waar Geb voor staat, de vader van 



Osiris, wat ook weer terugkomt in de faraonische bijbel als de palen van Geb waaraan de 

vijanden gebonden werden. In het OT is dit Shama-el, Samuel, 'slaaf van de pilaar', oftewel 

een paal-slaaf of tent-geboren slaaf, als een lagere soort van tentslaaf. 

  

De verzegelde beker die de koning moest leegdrinken aan het einde van de maand van vasten 

is een soort heilige graal die de harten toetst. Koning Omar Al-Neman was een verkrachter, en 

zijn zonden stonden opgetekend binnenin het deksel van de beker. De koning had zich voor 

dit vasten opgesloten in een cel. 

  

1. twee naakte vrouwen met een lam onder hun voeten  

  

Deze twee vrouwen staan op het lam om te laten zien dat het tijdperk van het lam voorbij is. 

Ook staat het lam voor de paal-slaaf en de tent-slaaf. De tent-slaaf, Osiris, is in het Egyptisch 

de verjonging, de MURENP, een titel van Osiris, het water van de verjonging, ook verbonden 

aan de Nijl en de overstroming door de Nijl. De paal-slaaf staat dan voor de eigenlijke 

geboorte, waarin de ziel geheel in restrictie leeft, waardoor de ziel geleid kan worden door de 

gnosis in de heilige gebondenheid. 

  

2. veld met hoog gras 

  

Gras is een beeld van het vasten en de honger. In het Egyptisch is het verbonden aan de 

priesterdienst en het offeren, SEM. Alleen door het vasten, de heilige honger, kan er gekomen 

worden tot de heilige jacht en de daaraan verbonden offerdienst. Als dit niet volkomen is, dan 

zal de heilige graal de valse priester vergiftigen zoals in het verhaal van koning Omar Al-

Neman in het boek van de nacht. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Hoofdstuk 22. De Rijder van Jom en de Pelsjager-kabouter 

  

  

In het boek van de nacht zien we ook Jom terug als de oude raadgever van het Griekse 

christelijke leger. Zij heeft hier als naam de moeder der rampen. Jom is in die zin nuttig omdat 

zij als een oordeel is opgesteld over de afvalligen. In die zin is zij ook de bewaakster van de 

heilige graal en moet zij de afvalligen vergiftigen, zoals ze deed met koning Omar Al-Neman. 

  

Jom moet bereden worden en getemd. In het boek van de nacht in het derde deel wordt zij 

genoemd de sluwe, geslepen en vreselijke 'moeder der rampen', de schrikwekkendste gesel 

van het Oosten en het Westen. Zij zalfde de Griekse christenen met de uitwerpselen van de 

patriarchen om hen tegen de moslims te laten strijden. Wij moeten haar temmen en als gesel 

gebruiken, als een oordeel over de vijanden van de gnosis. Jom moet haar plaats gewezen 

worden en bereden worden net als Horus, Rian. Dit is een grote opdracht voor hen van de 

gnosis. 

  

Ook het boek van de nacht is gestolen gnosis. Deze gnosis werd gestolen van de amazones 

door Arabische, Oosterse dieven, die het helemaal hebben verkracht en als piraten alles 

hebben uitgestald. Daarom moet er veel aan het boek gesleuteld worden en moet het 

doorvertaald worden. Er is een belangrijke poort in het derde deel geopend. 

  

Toen ik bezig was met het bestuderen van het derde deel had ik op een nacht een droom, wat 

niet zomaar een droom was, maar het was echt, als in een open visioen. Ik was in een huis 

waar ik vroeger had gewoond, maar ik scheen er weer te wonen. Opeens zag ik een groot 

beest vanuit de tuin naar het raam komen. Het beest zag ik van voren, en zijn kop leek als de 

kop van een hyena toen hij opkeek naar mij. Toen zag ik de zijkant van het beest. Hij was 

naar een opening aan het zoeken. Ik wist even niet wat het beest was, want toen ik hem van de 

zijkant zag dacht ik dat het ook een reuzenrat kon zijn, maar ik was dus absoluut niet zeker. Ik 

merkte toen dat het raam op een kier stond, en hij begon het met zijn snuit verder open te 

duwen. Er rolde even vrees over me heen, omdat ik nog niet wist wat het dier was en wat het 

wilde, dus in lichte paniek over dat het raam openstond drukte ik met mijn hand de kop van 

het dier terug en sloot het raam. 

  

Ik werd wakker, en voelde dat het beest nog steeds in de buurt was en mijn huis binnen wilde 

komen. Ik begon het beest weer te zien in een open visioen, en telepatisch ging het dier met 



mij in discussie. Ik wist nu inmiddels dat een buitenaardse mij wilde bezoeken. Het beest was 

van zo'n enorme pracht. Hij had een enorm onderlijf en een slank bovenlijf, een lange nek en 

een klein kopje. Het beest was erg majestueus zodat de rillingen over mijn lijf gingen, vrees 

afgewisseld met bewondering. Ik was wel wat gewend, maar dit ging weer erg diep, en was 

heel intens. Ik voelde dat ik het beest wilde helpen en troosten, maar ook dat het nog geen tijd 

was energetisch. Ik was het beest diep aan het toetsen. Waar het dier het meest op leek was 

een nerts, als een buitenaardse nerts. 

  

Ik zag toen dat door de opening van het derde zegel van het boek van de nacht er een 

belangrijke poort was geopend waardoor dit dier kon ontsnappen. Het dier werd namelijk 

gefokt voor zijn pels door pelsjagers. Het dier zocht naar een schuilplaats en voelde instinctief 

aan dat hij bij mij moest zijn. De energie en electriciteit was nogal sterk en moest eerst 

gefilterd en gezifd worden voordat ik het dier kon binnennemen. Zijn naam was MOLON. De 

dieren werden genaamd : ARBOETS, en het ging om de planeet PTROESK. Ik kwam 

erachter hoe belangrijk de ARBOETS waren. Ik zag een gebouw met boven een poort van het 

gebouw een soort stenen wiel waarop de schedels van strategische demonische wachters 

waren gezet die door de ARBOETS waren verslagen. In die zin zijn de ARBOETS 

belangrijke helpers in de territoriale oorlogsvoering in de gewesten van de gnosis. Zij dragen 

hiertoe wat sleutels van belang om verder te komen. Sommige machten kunnen alleen 

verslagen worden met de hulp van de ARBOETS, voor sommige deuren hebben alleen zij de 

sleutels. 

  

Het liep uit op een grote oorlog in PTROESK tegen de pelsjagers waarin vele ARBOETS 

konden ontsnappen. Ik ontmoette vijf andere ARBOETS die ik onder mijn hoede nam : 

OESK, JOLON, MULF, OEMSK de filesdrager en KON. KON was erg gevaarlijk, viel 

iedereen aan, omdat dit beest teveel getraumatiseerd was, maar ik wist hem tot rust te 

brengen. Dit zijn krachtige buitenaardse energieen, krachtige visionaire beesten. Ik zag dat ik 

al eerder dromen en visioenen over PTROESK had gehad, over de wildernissen daar, en hoe 

ik door moeilijke tijden daar kon binnendringen, door golfbewegingen, door zig zags, als het 

achtbaan-effect. De pelsjager-kabouter geeft niet om dieren, alleen om hun pelsen die hij kan 

verkopen voor grof geld. Hij noemt het ecologie, maar het is puur economie. Hij liegt dat de 

beesten goed verzorgt worden, om zo zijn lugubere handel te rechtvaardigen, maar de beesten 

leven in kleine kooien en worden mentaal en emotioneel gemarteld. Vandaar dat KON in het 

begin niemand bij zich liet komen. 

  

De ARBOET in zijn wilde vorm is een jager, een oorlogsvoerder met een groot zintuigelijk 

vermogen, enorm scherp en accuraat om dodelijke bommen te disactiveren, onschadelijk te 

maken. De ARBOET is daarom een belangrijk alarm in gallactische mijnenvelden. Het is 

daarom een grote uitdaging contact te hebben met deze buitenaardse beesten, en erg lonend. 

Zij vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. De ARBOET kan gevaarlijke 

bacterieen en schimmels decoderen en transformeren, heel strategisch en probiotisch. De 

ARBOET is een vertaler. Zij vormen een belangrijke brug over woeste zeeen. De ARBOET 

brengt het kinderlijke en speelse terug, om weer in contact te komen met de droomwerelden, 

de kinderlijke mechaniek, en is daarom zo gehaat door de patriarchale pelsjager-kabouter. De 



pelsjager-kabouter doet alsof hij van de ARBOET houdt, en alsof hij het beste voor heeft met 

het beest, het welzijn van het beest op het oog heeft, maar de ARBOET leeft in 

gevangenschap en wordt van zijn leven beroofd wanneer dit het hoogste punt heeft bereikt, in 

de bloei van zijn leven. De pelsjager-kabouter is een wrede leugenaar die speelt met de e 

moties van hen die van deze beesten houden. Vandaar dat het oorlog is tegen deze kabouter, 

die overigens nauw samenwerkt met de sluwe JOM, de 'moeder der rampen' in het boek van 

de nacht, 'zij die op het water loopt' (Vgl. Jezus), SJAOEAHI. Zij kan ook veranderen in een 

kluizenaar die zich heel heilig voordoet, om zo te infiltreren in legerkampen van haar 

vijanden, om zo de zieken te verzorgen, maar als zij dan met hen alleen is, dan duwt zij een 

giftige dolk in hun hals om hen te onthoofden. In het boek van de nacht wordt zij ook een 

woeste wolvin genoemd en 'een van de ergste slangen'. Vandaar de noodzaak haar te temmen 

en te berijden, haar als gesel te leren gebruiken, en zo de pelsjager-kabouter te verslaan, om 

zo PTROESK in te nemen voor de gnosis.  

  

3. lam zonder vel (rood lam) 

  

Doordat de valse pelsjager illegaal pelsen afneemt, huiden, zal hij zijn eigen huid verliezen. 

Dit lam zal staan zonder vel. Wij moeten de huiden dragen van de valse pelsjagers om zo 

veilig te zijn tegen hun aanvallen. In die zin moeten wij zelf 'skinhunters' worden om zo af te 

rekenen met dit demonisch geslacht. Hun huiden dienen ook goed voor tenten, 

schildversiering en de versiering van wapens en palen. Deze versieringen zijn voor het maken 

van fetishen als onderdeel van de oorlogsrituelen. Dit is om de gnosis op te slaan. 

  

4. vrouw met mes in gevecht met leeuw 

  

De naker-vrouw, de demonische 'dochter der mensen', de valse buitenaardse vrouw die de 

patriarchie ondersteunt, wordt ook door de leeuw aangepakt. Zij zal niet ontkomen aan het 

oordeel van de leeuw op haar afgestuurd. De naker-vrouw is JOM. 

  

5. zwarte leeuw, zwart monster 

  

Dit is geen echte leeuw, maar veel erger. Zwarte leeuwen zijn gevaarlijkere roofdieren dan 

leeuwen. Ook zij worden verborgen gehouden in Arabie, in het boek van de nacht. In de 

apocalypse zullen zij vrijgezet worden. 

  



6. vrouw met speer rijdende op zwarte leeuw 

  

De zwarte leeuw is een beeld van de wilde ziel van de amazone, haar wilde hart wat voor de 

jachts-gnosis leeft. Zij is half beest, zoals de Egyptische en Surinaamse godinnen. Deze 

hieroglyph laat zien dat zij het geheim kent van het boek van de nacht. Zij berijdt het en 

gebruikt het. Het is een deel van haar. Deze hieroglyph duidt op grote gnosis. Zij is niet 

slechts bewapend. Al deze attributen zijn delen van haarzelf. Ook de speer is een fetish die 

laat zien wat zij is, als een reflectie van haarzelf. 

  

7. vrouw rijdende op berin 

  

De berin is een beeld van de NAKER die de beer van de patriarchie moest ondersteunen. In 

deze hieroglyph is de berin buitgemaakt door de amazone, en wordt door haar getemd en 

gebruikt in de oorlog en de jacht. Ook dit is een hieroglyph van grote gnosis en van grote 

kracht, want ook de berin is een beeld van de bewaker van de Arabische schatten van het boek 

van de nacht, als een diepe schatkelder die is ontdekt en opengemaakt. Een grote wachter is 

verslagen. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 23. Het Einde van JOM in het Boek van de Nacht 

  

De hoeri's zijn in de islam de eeuwig jongblijvende zwartogige vrouwen van het paradijs die 

ook voorkomen in het boek van de nacht. Zij zijn de verpersoonlijkingen van de gnosis, van 

de tucht, de aanvoerders in de oorlog in de gnosis gewesten. In het boek van de nacht staat er 

over de heilige billen van de hoeri, oftewel van de gnosis : 'Niemand kan haar benaderen 

zonder stil te blijven staan, zoals niemand naar haar kan kijken zonder te sterven.' De hoeri is 

de verpersoonlijking van een groot oordeel. Zij is de apocalypse. Met haar onderlichaam 

maakt zij slaven, zegt het boek van de nacht. Alleen door verhongering en slapeloosheid komt 

een initiaat tot haar, en dan zal de heilige graal de harten toetsen. 

  



In het boek van de nacht zien we ook hoe JOM, de moeder der rampen, SHAWAHI DHAT 

AL-DAWAHI, de Verschrikkelijke, tot haar einde komt. Ze wordt ook genoemd het oog dat 

over het christendom waakt, de pilaar van Christus in het midden van Constantinopel. Door 

een list werd zij gelokt en geketend. Ze werd omgekeerd op een ezel gezet met over haar 

hoofd een rode lap, en gekroond met de uitwerpselen van beesten. Voor haar liep een heraut 

die de hoofd-zonden van de oude vrouw oplas. Vrouwen en kinderen spuwden in haar 

gezicht, want zij was de bron van ellende van Oost naar West. Aan haar voeten werd ze toen 

genageld aan de grote poort van Bagdad. Door haar anus daalde haar ziel af naar de hel.  

  

In de lamsjacht wordt er afgerekend met JOM, het tweede beest, het beest uit de aarde, 

oftewel het valse lam. De bruiloft van het lam is in het Egyptisch het binden van het lam, of 

een juk opleggen. Ook is het de kooi van het lam, HETER. Dit is dwang, en betaaldwang. Het 

lam wordt zo gebruikt als een bron van loon. Ook is het de slager van het lam, MENHU, als 

de wortel van MENHEP, de bruiloft, de intimiteit. Het gaat in het Egyptisch om een rituele 

slacht in de worteltekst. MENHU is een Egyptische slachtgodin. Ook is het een titel van 

slager. Een ander woord voor bruiloft, trouwen, is GERG PER, wat innemen en coloniseren 

betekent. Huwen als TAHEM-T is verbonden aan inwonen (TAHEMS). Zo wordt de huid van 

het valse lam genomen en gedragen. 

  

8. een lam liggende naast twee vissen 

  

De Griekse wortels van het lam is de vis, de vissenjacht, de vissenvangst, waar de lamsjacht 

in overgaat. Ook de vissenjacht is een voorbereidende jacht en van belang om de lamsjacht 

dieper uit te werken. In die zin is de lamsjacht dus een voorbereiding op de vissenjacht tot het 

loon van diepere gnosis. De AIRO, de vissenjacht, staat in het Grieks ook voor de opstanding 

en geweld, ook het doden, het opheffen van de hand (YAD, ook erectie), waardoor de 

vissenjacht belangrijk is voor het slagen in de arena en de oorlog. In het Grieks is de 

vissenjacht voor de arena-slaven om hen alert en doeltreffend te maken. Zij worden hierdoor 

geoefend in de strijd en het vechten. 

  

De lamsvacht is voor de visserij, voor het oprichten van de kandelaren, oftewel het 

voortkomen van de vruchtbaarheid vanuit de brandende YAD, het spreken in tongen als het 

uitwerpen van visnetten. HARUN (Arabisch, Aaron) stond voor de lamsvacht in het OT als 

anagram van het Griekse lam, ARREN (ARNION). De Levieten droegen dit lamsvacht als 

teken van overwinning en voor een goede visvangst. Ook wij moeten dit lamsvacht dragen als 

een teken van overwinning over JOM en de Jezus-vloek.  

  

De vissenjacht-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich bezig met het opstellen 

van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN was ook de elixer van de 



eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de vissenjacht-slaven zich bezig met de wassing 

van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan water. 

  

9. derde lamsjacht 

  

Het doel is te komen tot de verjonging en de wedergeboorte. JOM troont op de zon van 

geestelijke aids. Spieren zijn de materialisatie van geestelijke aids. Spieren zijn ziekelijke 

gezwellen van deze auto-immuun-ziekte, geprogrammeerd met zelf-vernietiging, in ruil voor 

tijdelijke illusies van vals geluk en valse vrede. Het is zware harddrugs, met als bijproduct een 

enorme trots die de zieke in slaap moet houden. Het is zelf-sabotage. Zij wilden de prijs van 

het leven niet betalen. JOM rijdt op de zon van aids, als haar koets. Zij verslindt hen die de 

voorwaardes van het sociale, relaties en het sexuele niet in achtnemen en de sociologische 

gnosis hiervan verwerpen. 

  

10. een man die een lam steekt met een speer, waardoor bloed uit het lam stroomt 

  

De man onderworpen aan de gnosis en erdoor geheiligd zal het valse lam overwinnen. Dit is 

een goede basis voor zijn verdere leven. Het bloed van het lam verjongd hem, zodat hij niet in 

valse volwassen spelletjes valt. 

  

11. een vrouw die leugens vertelt (gekantelde S komt uit haar mond) 

  

Leugens hebben vaak een negatieve naam, en vaak terecht, maar leugens zijn ook een teken 

van oordeel en jacht-strategie. In die zin kunnen leugens opgesplitst worden in twee delen : 

valse leugens en heilige leugens, de oorlogs-leugens. Bedrijven die een product willen 

verkopen overdrijven vaak, en dit kan maar al te snel overgaan in misleidende leugens, om zo 

te concurreren en voor het geld. Kerken doen dit ook. Een leugen kan ook een misverstand 

zijn of een verborgen boodschap. Een leugen kan zelfbescherming zijn, en dan kan de leugen 

zelf bepalen aan wie het later geopenbaard wordt wat de ware betekenis is. In die zin zijn de 

oude boeken van de voorouders nuttig. Er kunnen geladen boodschappen tussenzitten, als in 

een stappenplan, wat op een bepaalde tijd zichtbaar wordt. De vrouw moet haarzelf 

verdedigen naar de man die haar tot slaaf wil maken. Zij is door de man verzwakt en in een 

hoek gedreven, misschien zelfs opgesloten, dus gaat de vrouw tot andere middelen over, en 

spreekt meer cryptisch. Zij wil haar hart niet aan deze man geven, en zoekt hem te misleiden. 

Ze probeert te ontsnappen. Ze zal een list gebruiken. Dit is op natuurlijke wijze ingebouwd. 

  



12. twistzieke vrouw 

  

De Psalmist kwam in het Aramees in Psalm 116 in een valstrik : de vagina van God. Dan zegt 

de Psalmist dat hij werd gebonden door verhongering en omsingeld. Verhongering = maveth, 

wat ook geweld en straf betekent. En hij kwam in de baarmoeder van de hel waar hij de 

vrouwelijke rivaal vond, de TSARAH, ook de grote verdrukking. Dit was om hem te binden 

en stom te maken. In wortels : belegering, paniekstoornis, stress. De touwen van honger 

(maveth) hebben hem gebonden en omsingeld. Hier vond hij de twistzieke vrouw, de 

TSARAH, en torment. 

  

De grondteksten van het Oude Testament beschrijven de shamanistische reis van de Psalmist 

door de onderwereld. Het is een reis door de goddelijke vagina tot de baarmoeder van de 

Moeder God, tot de baarmoeder van de hel. Opvallend is dat dit een reis is van bestraffing, 

want de bestraffing leidt tot gehoorzaamheid, of liever gezegd tot 'luisteren en gehoorzamen', 

de goddelijke slavernij, chayay. Daarom moet deze bestraffing eeuwig zijn, checed. Wij zijn 

op weg naar de eeuwige paal. Met minder moeten wij geen genoegen nemen. Het lijden is 

geenszins tijdelijk. Het lijden is eeuwig, maar de betekenissen zullen veranderen, en de 

gevoelswaarden zullen veranderen, zodat het geen probleem meer is, maar meer een spel, en 

een communicatie-systeem. Ascetisme is iets eeuwigs. Er is een eeuwig verbond tussen pijn, 

bloed en zaad, zoals er een verbond is tussen honger, sexualiteit, geboorte en dood. Dit zijn 

eeuwige elementen die in de juiste context geplaatst moeten worden, in de juiste 

verhoudingen. 

  

In deze reis komt hij dus tot de TSARAH, de vrouwelijke overweldiging, om hem te binden 

en stom te maken. Dit is dus de uitstorting van de oorlogvoerende Moeder God. Zij bindt hem 

in de wetten van de Heerin, en voert recht over hem. Het is het proces van sterven en opnieuw 

geboren worden. Ook komt dit beter tot uiting in de verhalen van Batseba, die een hele diepe 

esoterische betekenis hebben, wat ook uitvoerig wordt besproken in het Eeuwig Evangelie. 

Ook is dit dus verbonden aan de De-layla verhalen, wat in het Arabisch de nachtverhalen zijn. 

  

SARA in het Aramees betekent niet alleen gevangen nemen en vastbinden, maar ook 

bewapenen tot een vechtslaaf in de context van het woord. SARA is dus een plaats van 

oorlogs-initiatie of arena-initiatie. Ook betekent het forceren. Ook is SARA omsingeling. 

SARA of SARAH is de twistzieke, spottende vrouw van Abraham, een beeld van de 

TSARAH, de grote verdrukking. Zij leidt tot CHECED, de eeuwige bestraffing, de eeuwige 

paal. Vandaaruit moet er heilige kastijding, tucht, uitgeoefend worden. 

  

13. geknielde man die een tuchtroede kust 

  



De tuchtroede moet de man dus eindelijk leiden tot overgave en gehoorzaamheid. Dit gaat in 

verschillende stappen die ook belangrijk zijn voor het toetsen : 

  

1.    de boze, aggressieve gekastijde, getuchtigde 

2.    de bange, paranoide gekastijde, getuchtigde 

3.    de gebroken, wenende gekastijde, getuchtigde 

4.    de overgegeven, gehoorzame gekastijde, getuchtigde 

  

Dit is hoe de IYSH gehoorzaamheid leerde door het lijden, door de tucht, het oordeel, evenals 

de Psalmist. Dit is hoe de heilige dwang ontstaat, zodat er gedwongen wordt de tuchtroede te 

kussen. Er moet geworsteld worden met God voordat dit gebeurt. Het moet door de 

verbrokenheid gebeuren. Ook het lijden en de tucht moet getoetst worden. Wij moeten niet 

eindigen aan de voeten van JOM en haar patriarchische meesters die ons in de stad opwachten 

met hun handel in zwartleren riemen die over vrouwen willen heersen en ook mannen tot hun 

schoothondjes willen maken en alles willen sexualiseren om zo hun aids-gif te kunnen 

inspuiten om het immuun-systeem te verlammen, zodat JOM hen bezeten kan maken. Dat is 

wat de gnosis-loze BDSM dreiging is, die tucht en sex verkopen als snoepgoed, om zielen te 

doen verstrikken in legbatterijen en allerlei vuile fok-programma's, tot verspreiding van het 

Jomitische geestelijke aids-virus. 

  

14. twee roddelende vrouwen 

  

Er bestaat ook zoiets als heilige roddel. Dit kan diep gaan en is weer een oorlogs-strategie en 

jachts-strategie. Man en paard moeten genoemd worden, en wanneer het de tijd is wordt er 

een oordeel geveld, en dit gebeurt door de dubbele Moeder, het vruchtbare vrouwelijke 

principe. Zij sluiten de vijand in. 

  

15. uitgehongerde man 

  

Zoals het boek van de nacht laat zien gaat ook de uitgehongerde man door het oordeel en de 

toets. De uitgehongerde man wordt met veel voedsel en slaapgelegenheid op de proef gesteld 

in de stad. Vandaar dat hij tot de wildernis moet vluchten. Daar zal de slapeloosheid hem 

tuchtigen en moet hij voortdurend op zijn hoede zijn. 

  

Zo zijn we aangekomen aan het einde van de derde par-week. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 24. De Industriele Revolutie van de Gnosis – De Vierde Par-Week van de 

Lamsjacht 

  

De gnosis is een industrie met een produkt dat niet met stads geld betaald kan worden. De 

gnosis heeft zijn eigen geld en dat wordt gemeten door heiligheid. Dit is de goddelijke 

economie, de goddelijke handel. Dit is de handel van de jacht. Willen wij volledig beveiligd 

zijn tegen exploitatie door het valse, dan moeten wij het valse exploiteren en zo tot hogere 

gnosis komen. We moeten afrekenen met het valse licht en de gevaarlijke schaduwwerelden. 

In die zin moet er een industriele revolutie komen. Wie herinnert zich niet de telefoontjes met 

hoge pieten waar maar niet door te komen valt, alsof je praat met dronkelappen die niet voor 

rede vatbaar zijn. Zij zijn alreeds decomposerende hersendode, hersen-etende zombies. Dit 

kunnen leraren zijn, medici, religieuze leiders, dierenfokkers en andere hansworsten. Zij 

verkopen een product en zullen zelfs grove leugens gebruiken om dit zo voort te zetten. Zij 

willen hun handeltje niet verliezen. Zo gaan zij met grootspraak de ondergang tegemoet als zij 

zich niet bekeren. Je kan daar moedeloos van worden en je heel machteloos voelen, maar je 

kan het ook zien als een schaduw, als een reflectie. Het komt ergens vandaan en het werd door 

de wind omgevormd. De schaduw ontstaat door vals licht wat op de gnosis wordt geschenen. 

Het valse licht dooft de gnosis, en verblind de zielen. Wij kunnen er iets van leren en moeten 

er doorheen prikken om de oorspronkelijke gnosis te zien, om zo onze taak op te pakken en 

deel te hebben in de industrie van de gnosis. 

  

De Amazone Zodiak van de onderwereld, de kalender van de wilde jacht, beeldt dit uit in haar 

twaalhonderd en zestig graden. Het is een genadeloze industrie. Het gaat alleen om de 

economie van de gnosis, zodat er geen bedrog meer zal zijn. Bedrog wordt niet beloond, maar 

genadeloos gestraft en afgebroken. Dat is een deel van deze industrie. Dit gaat door de jacht 

en de fokkerij in de gewesten van de gnosis, in de onderwereld, een veel diepere realiteit 

achter de valse realiteit van de stad. De poorten tot de onderwereld zullen opengebroken 

worden. In de stad is iedere ziel opgesloten als een nerts voor valse, genadeloze, gnosisloze 



fokkerij, maar dit is gestolen, corrupte gnosis van clowns. Zij zullen blijven lachen en truukjes 

uithalen als wij onze taken niet oppakken. 

  

Met pensioen gaan is de geest van veroudering, de geest van geestelijke aids, het verliezen 

van immuniteit en zo het ontwikkelen van spieren als een teken daarvan. Zij worden in slaap 

gesust met een zware drugs-injectie die alle alarm-systemen dooft. Zij worden tot zombies. 

Het valse lam veroorzaakt dit door valse liefde en valse sex die niet aan de voorwaardes van 

de gnosis voldoen, en zo ontstaat er geestelijke aids, en wordt men geconsumeerd door de zon 

van aids en door de kanibaalse vrouw JOM. Daarom is de lamsjacht noodzakelijk. Hier begint 

de Amazone Zodiak mee. 

  

Waarom is het doorverkopen belangrijk ? Omdat iedereen moet leren loslaten, ook de 

trofeeen. De industrie is ook een loon-systeem. Wij zijn belangrijke schakels in het uitbetalen 

van loon. Houden wij dit loon in, dan gaat alles verkeerd. Wat doen we met de valse 

lammeren die wij buitgemaakt hebben in de jacht ? Ook hierin zijn verschillende takken : 

  

1.    doorfokken 

2.    doorverkopen 

3.    slachten en bewerken 

4.    verkopen van lamsprodukten  

  

In het EE wordt er gewaarschuwd tegen medelijden met het valse lam. De geest van het valse 

medelijden ligt op de loer : 

  

De Nieuwe Openbaring III, 2 

  

Het lam van Baccus 

  

1. En de Heere bracht Baccus tot een grote oven en brak de voeten van Baccus. En de wijnen 

des hemels begonnen de heiligen toe te rusten tot de laatsten der dagen. En zij droegen de 

wonden van de tweede Christus en de tweede profeten in hun voeten. 2. En de Heere sprak : 

Wee hen die op de aarde en in de hel wonen, want de tweekoppigen zijn tot hen gezonden. En 

ik zag een tweekoppige arend een lam verscheuren. Dit dan was een vals lam die zij 

vereerden. 3. En het lam gaf licht om de tweekoppige arend te verblinden. Toen zag ik een 

tweekoppige haai komen die het licht van het lam opslokte. Maar het verscheurde lam begon 

grote woorden tot de hemelen te richten, en grote beroerten kwamen tot de profeten en hun 



geslachten. 4. En zij vielen als in zwijm op de grond, en velen begonnen zich tegen de Heere 

te keren. Dit dan is de afval der profeten. 5. En het lam dan zocht troost bij Baccus, maar het 

vuur van de grote oven had hem verteerd, maar het lam wist dit niet. 6. En toen dan het lam 

bij de resten van Baccus aankwam, weende het voor zessenveertig dagen. 7. En vele heiligen 

kregen medelijden met het lam, ook enkelen die van de Heere waren. 8. Maar de toorn des 

Heeren ontbrandde tegen het lam en hen die medelijden hadden, en de grote oven verzengde 

hen allen. En grote angst viel op de rest van de profeten, en zij waren ziek voor enige tijd en 

kregen visioenen. 

Vals medelijden bespot de gnosis en de economie van de gnosis. Vals medelijden is een geest 

van bedrog die valse beloningen wil uitdelen. Deze geest heeft lak aan de voorwaardes van de 

gnosis. Het is de geest van luiheid en spijbelen, valse feestjes in de stad. 

  

PAR week 4 

hieroglyph : man met mes en lam 

  

Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph laat een aarzelende man zien die niet weet wat hij 

moet doen. Hij is de situatie aan het toetsen. Moet hij het lam afmaken, of fokken, of 

doorverkopen, of misschien zelfs loslaten. 

  

1. vrouw neemt wapen af van man 

  

De vrouw maakt de man leeg, zodat hij geen bedreiging meer vormt. De man bewapent 

hiermee de vrouw, om zo de vrouw terug te geven wat door de man was gerooft. 

  

2. zee van lamsbloed 

  

Het is niet makkelijk te komen tot deze zee. Kom te snel tot bloed en bloedvergieterij en het 

zal je verpletteren. Er zijn veel wetten en regels voor. Gnosis-lozen kennen die wetten niet, en 

zijn bloedvergieters te pas en te onpas. Er is een pad tot de zee van lamsbloed, waarin 

verjonging plaatsvind. Dit pad moet gekend worden. 

  

3. man staande aan de zee van lamsbloed 



Dit is een man die het lam heeft overwonnen, om zo door de zee van lamsbloed terug te keren 

tot de moederschoot. De man zal hierin moeten zwemmen en baden om zo niet bloedloos tot 

de amazones te gaan. 

  

Strijdwagens 1 

  

14.Wij hebben toegang tot het heiligdom van de Moeder door het bloed van de vijand. 

15.De muren en voorhangsels die Haar heiligdom verborgen hielden zijn door het bloed 

van de vijand opengescheurd. 

  

Strijdwagens 6 

  

7.    Geen zondaar kan tot Haar naderen. Het vergoten bloed van de vijand is tegen hen. 

8.    Genade veroudert. Loon verjongt en vernieuwt het denken. 

9.    Genade is het haten van de tucht. Genade is het materialisme. Loon is het aanvaarden 

van de tucht, en daardoor tot hogere kennis komen. 

  

Waakhonden 3 

  

4.    Door Haar Woord schiep zij de gewesten en de onderwereld, door het bloed van de 

vijand. Door het bot van de vijand richtte Zij Haar kampen op. 

5.    Komt daarom tot de zon van bloed, want Haar vuur is bloed. Hierin spreekt Zij. 

  

10.En zo bidden Haar heiligen : U geneest ons door het bloed van de vijand. 

11.U herschept en vernieuwt ons door het bloed van de vijand. 

  

4. rivier van lamsbloed 

  



In deze hieroglyph zien we hoe de rivier van lamsbloed, die vanuit de zee komt een pad is 

door de wildernis. Dit is om in de wildernis veilig te blijven tegen de streken van het valse 

lam. Wij moeten de rivier van lamsbloed volgen. 

  

5. rivieren van lamsbloed 

  

Hier zien we de rivier van lamsbloed in het meervoud, waar de rivier zich opsplitst in de delta. 

Delta's zijn belangrijke plaatsen in de gnosis, omdat hier de verschillende takken van de 

industrie te zien zijn. 

  

6. vrouw of klein meisje staande aan de rivier van lamsbloed 

  

De vrouw is hierdoor jong gebleven, heeft haarzelf terug gevonden, door de verjonging door 

het lamsbloed. De geest van het valse medelijden met de krachten die haar wilden vernietigen 

heeft haar niet gekregen. Zij is geen dienaar van JOM. Zij heeft JOM genadeloos verslagen en 

heeft haar loon ontvangen. 

  

7. vrouw met een mand 

  

De geemancipeerde vrouw met de mand van de jachtopbrengst. Zij heeft loon gekregen, en de 

mand is een teken dat zij een bezitster is. Dit in tegenstelling tot de man zonder wapen, die 

dieper de leegte in moet. 

  

8. naakte man die door twee naakte vrouwen met stokken wordt geslagen 

  

Dit is een sterk symbolische hieroglyph. Naaktheid is het symbool van leegte en openbaring. 

De twee vrouwen proberen de man te initieren. Naaktheid zonder tucht is een sluier die 

eindigt in de stad. Het slaan met de stok is een symbool van een alarm. De vrouwen willen de 

man wat duidelijk maken. Voor de man is dit een teken van wedergeboorte. De man wordt zo 

weer verbonden aan zijn moeder, en wordt weer kind. Deze hieroglyph is een natuur-

fenomeen. 

  



9. twee naakte mannen slaan een naakte man met een stok 

  

De naaktheid laat zien dat het om een wildernis stam gaat, maar is dus zwaar symbolisch. De 

twee mannen willen de andere man initieren. Het is een collectieve hieroglyph die zich in 

iedereen bevindt : Er is een ongeinitieerd deel en een dubbel geinitieerd deel, omdat de 

initiatie ook tegelijkertijd een symbolische meerderheid vormt vanwege de diepte ervan. Zij 

willen het andere deel hierop aansluiten, zodat zij de man aan de moeder kunnen overdragen. 

Het is iets heel natuurlijks, en het is zo onderdrukt door de stad. 

  

10. twee naakte mannen slaan twee naakte mannen met een stok 

  

Het ongeinitieerde deel rebeleert tegen de tucht, en heeft er een tweede ongeinitieerde 

bijgeroepen, maar de geinitieerde delen, die de geheimen van de tucht kennen en hebben 

aanvaard, hebben zo na door de stok geslagen te zijn zelf ook een stok gekregen, in 

tegenstelling tot hen die de tucht haten. 

  

11. vier naakte vrouwen slaan twee naakte mannen met een stok 

Doordat de twee geinitieerde mannen trouw bleven aan de tucht en de moeder kwam er gnosis 

tot hen in de vorm van vier vrouwen om hen te helpen in de tucht en de initiatie. Hier 

brachten zij de twee ongeinitieerde mannen naartoe om hen aan de viervoudige moederschoot 

te onderwerpen. 

  

12. vier naakte vrouwen slaan een naakte man met een stok 

  

Hier zijn de twee ongeinitieerde delen van elkaar gescheiden, zodat ze elkaar niet meer 

kunnen ondersteunen, bemoedigen en helpen. Ze worden afgezonderd in de viervoudige 

moederschoot, als een nog diepere naaktheid en leegte. Zo kunnen ze beter geinitieerd 

worden. 

  

13. anale geboorte van een jongen 

  

Dit is het resultaat, dat de afgezonderde geinitieerd wordt in de moederschoot, verjongd en tot 

nieuwe geboorte komt door de anus wat een veelvoorkomende vorm van geboorte is in de 



onderwereld, waar ook het EE over spreekt. De vagina is vaak een beeld van de heilige 

gebondenheid, de kooi (chasma), en de anus is vaak een beeld van de tucht, de kastijding en 

de eeuwige verdoemenis (checed).  

  

14. fallus van een man wordt gezalfd met lamsbloed uit een bak waar een lam in zit. 

  

Het lam staat voor wedergeboorte, verjonging, buitenaards contact, en is verbonden aan de 

leeuw steen. Niet ieder lam is vals. Het is een strijd tegen valse lammen in de gnosis 

gewesten, niet tegen lammeren op zich in het materiele. Dit is een grote waarschuwing die wij 

telkens weer geven. De aardse lammeren zijn betoverde prinsen. Zij moeten vorstelijk 

behandeld worden. Zij zijn betoverd door JOM en haar gevolg. Ook varkens zijn betoverde 

prinsen van de gnosis. Het zijn de eeuwige kinderen van de gnosis. Het zijn magische 

kinderen. Daarom heeft JOM hen vervloekt en betoverd. Het zijn hele intelligente dieren. De 

jacht is in de onderwereld op demonisch vee. De fallus is een biologische antenne voor deze 

jacht. De fallus is overmatig gesexualiseerd en gedemoniseerd juist om deze reden. JOM 

wilde de jacht op haar doven. De antenne van de gnosis moet gezalfd worden met het 

vergoten bloed van het valse lam, om zo in contact te blijven met de gnosis gewesten. Hiervan 

is mirre een beeld. Dit is om gevoelig te worden voor de stem van de gnosis die door de 

wildernis leidt. 

  

15. man met deken om zich heen die van een kom met lamsbloed drinkt.  

  

Het drinken van het lamsbloed om alle delen in jezelf weer met elkaar te laten communiceren. 

Het brengt de biologische schakels tot stand. 

  

Zo zijn we aan het einde gekomen van de vierde par-week van de lamsjacht. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Hoofdstuk 25. Het Berijden en Temmen van LAZAR 

  

  

De demonische, aardse spieren, de gematerialiseerde geestelijke aids, worden bestuurd door 

de geestelijke spieren, door LAZAR, de stormvogel van het bloed van Jezus. Op gezette tijden 

moet deze geest bestreden worden. Niet teveel en niet te weinig. Ook deze geest moet getemd 

worden en bereden. Deze geest die door het Vaticaan werkt komt oorspronkelijk uit het boek 

van de nacht, uit Arabie. De geestelijke spieren moeten geinjecteerd worden met de leegte. 

LAZAR is vallende en verliest zijn vleugels, zodat hij niet meer kan heersen in de lucht. Op 

de grond veranderd hij in een leeuw. Deze leeuw moet verder getemd worden en bereden. 

LAZAR is het bloed van JOM, het bloed van Jezus, als de schuilplaats van JOM. In het OT 

komt JOM, Jezus, ook voor als de Leviathan, de snelle slang. 

  

Het lot van Leviathan is ook het lot van het bloed van Leviathan, LAZAR. Zij zullen beiden 

tot een kip gemaakt worden. LAZAR is de trots van de spier, een ziekelijk gezwel wat de 

mensheid in slavernij houdt tot het licht. Deze spier moet slinken en geslagen worden, zoals 

YAAKOB. De slag op Yaakob's heup was een grote stap terug naar het paradijs, naar de 

oorspronkelijke man. Yaakob ontving in zijn lichaam hiermee het paradijselijke 

vruchtbaarheidsdeel, wat in diepte kreupelheid betekent. De Leviathan zou overvallen worden 

door ANAN, wat het herstel van de goddelijke necromantie betekent, en goddelijke barbaren. 

De Amazonen zouden afrekenen met de Leviathan, de oude slang, en zijn bloed, LAZAR. 

  

Iyowb 23 

  

: 10 – Toetste God hem, dan zou hij als een verentooi tevoorschijn komen, hebbende de 

windgod en geest overwonnen. 

  

Iyowb zou dus zelf de verentooi worden. Iyowb is de troon van God, de opslagplaats van de 

gnosis. Iyowb zou worden tot de SAPPIL, het saffier. Hiertoe moest hij de spier van de 

Leviathan breken, het bloed van de Leviathan, LAZAR, verslaan. Hij zou namelijk de tooi 

met de veren van LAZAR worden. 

  

Zo zagen we : 



  

ARREN – het lamsvacht – de overwinning over Jom, Jezus 

IYOWB – de verentooi – de overwinning over LAZAR, het bloed van Jezus 

  

In het boek Iyowb wordt Iyowb beschreven als een verentooi die voortkomt vanuit de 

beproeving. Die beproeving is de Leviathan, de spier van de Behemoth. Dit komt ten diepste 

neer op LAZAR, de spier van de Leviathan, als het bloed van Jezus. Iyowb werd dus geplaagd 

door het bloed van Jezus, en had toen al een strijd daartegen te voeren. Iywob is dus een 

verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, vanuit de strijd en de jacht op de kip-geesten, 

vanuit het offeren van de AWPA. De verentooi is ook dat wat voorkomt vanuit de scalpering. 

De scalpering was altijd verzegeld door de doornenkroon van Christus, wat dus een machtige 

deur is tot de verentooi. De doornenkroon houdt Iyowb verborgen, daarom is het van belang 

om door te dringen tot het mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de 

onthoofding van Johannes de Doper, en de haarafsnijding van Simson wijzen op de 

scalpering. Wij werden door de plaag van het bloed van Jezus gescalpeerd en besneden. 

Moeder God gebruikte het als Haar voorhangsel. LAZAR is Haar wachter. Juist de 

mannelijke suprematie is de valstrik die Zij heeft opgezet. 

  

  

Jezus kwam om het zwaard te brengen, de besnijdenis. Dit was LAZAR, het bloed. Zo kon 

het volk terugkeren tot de zuivere Levitische ordes, om zo terug te kunnen keren tot Iyowb. 

Moeder God tuchtigde ons door de plaag van het bloed van Jezus, door LAZAR op ons af te 

zenden, die wij moesten verslaan. Moeder God stelde onreine, trotse mannen over ons aan die 

wij moesten verslaan. Zij bracht ons onder de mannelijke suprematie. Het bloed van Jezus is 

een voorhangsel in haar tent, wat wij moeten verscheuren. Eerst moest dit bloed ons 

verscheuren. Het bloed van Jezus maakte huwelijks-slaven. Wij werden uitgehuwelijkt aan de 

afgoden, en ten diepste is dit de geest van verkrachting. Zij moesten ons verscheuren, anders 

zouden wij namelijk nooit door het LAZAR-voorhangsel heen kunnen komen. Alleen 

verbrokenen, verscheurden, kunnen door dit voorhangsel heen. De rest zal zelfs vergaan, dus 

het is een zaak van leven en dood. 

  

In die zin moeten wij de vijand als een wapen gaan gebruiken. Zij zijn nuttig wanneer wij 

beseffen hoe wij ze moeten gebruiken. LAZAR is ons mes in de oorlog en de jacht. Zo zal de 

vijand zijn macht verliezen. 

  

Zalig zijn zij die LAZAR beheersen, 

Zalig zijn zij die LAZAR gebruiken als een mes, 



Zalig zijn zij die LAZAR hebben overwonnen, 

Zalig zijn zij die het geheimenis van LAZAR kennen 

  

De verslagen LAZAR wordt dus tot een oorlogs-fetish. 

  

PAR week 5 

hieroglyph : berg 

  

De week-hieroglyph is een berg, het beeld van promotie. 

  

1. kippenveer 

  

Door de lamsjacht wordt JOM ten val gebracht. Dit wordt ook als een feest gevierd, als het 

feest van de val van JOM. Dit veroorzaakt ook de val van LAZAR, het bloed van JOM, de 

stormvogel van de paus. Dit zijn twee kippen. In die zin zijn de lamsjacht en kippenjacht 

nauw aan elkaar verbonden. De kippenveer is een teken van de overwinning over de valse kip. 

  

Kippenjacht : 

 

van het overmoedige tot het gefundamenteerde 

van nuchterheid tot dronkenschap 

van pseudo-leegte tot toets-leegte 

van leegte-doel tot leegte-middel 

van wetteloosheid tot wet 

van tuchteloosheid tot tucht 

  

Door de lamsjacht komt verjonging en wedergeboorte, buitenaards contact. Door de 

kippenjacht komt er wet, zonde, schuld, oordeel en tucht als tegenstelling tot de bedekkingen 

van de stad. De kippenjacht herstelt het voorgeslachtelijk contact als de vos steen. De vos is 

ook een beeld van de verborgenheid en de duisternis. Daarom is de kippenjacht ook : 

  

van licht tot duisternis 



  

De kippenjacht leidt tot dieper in de duisternis. In de kippenjacht moeten de valse lichten van 

JOM verbroken worden. De vos is ook het beeld van de verbrokenheid en de leegte, wat ook 

door de kippenjacht uitgebeeld wordt : 

  

van valse trots tot verbrokenheid 

  

Zo gaat de valse natuur er geheel aan. Het valse licht is een parasiet, een verlammende geest, 

die door de kippenjacht overwonnen moet worden. Zo zal de poort tot de duisternis 

opengebroken worden. Hierin zal de spier sterven, het ziekelijke licht van geestelijke aids. 

Juist in de diepere duisternissen zijn de jachten op de valse bokken, varkens en buffels, bizons 

(runderen). De kippenjacht is het voorportaal hiervoor. In het EE had de ruiter van de draak 

de vos de nek gebroken. De ruiter op de draak is het zwarte boeddhisme, een grote uitdover 

van de jacht. 

  

De hoofden van de draak kunnen ook ruiters zijn in het Aramees, de opperhoofden. De kronen 

zijn in het Egyptisch de lichten, als de lichten die de grotere duisternissen verborgen houden. 

Dit zijn de boeken van de Arabische nachten. Kronen zijn in het Egyptisch verbonden aan 

beroemdheid, vandaar de roem van de Duizend en Een Nacht. Ook dit zijn ruiters van de 

draak, of de ruiters van de ruiters van de draak, de ruiters van Mercurius, het zwarte 

boeddhisme, het bloed van Horus-Rian. 

  

2. man die van berg springt of van berg wordt geduwd 

  

Alles gaat weer terug naar de leegte. Wij mogen niet verstenen in onze promoties. Ook die 

promoties moeten weer verbroken en afgenomen worden. 

  

  

  

  

  

  



  

  

Hoofdstuk 26. De Verbreking van de Glazen SEPRA-wand 

  

Lazar is het oog van JOM, het bloed van JOM-Jezus, zoals Mercurius-Petrus, oftewel 

SEPRA, dit is van Horus-Rian. Dit zijn twee verschrikkelijke glazen wanden van de glazen 

stad die wij aan het doorbreken zijn. Het zijn twee enorm bedriegelijke geesten die de mens in 

de stad dienen te houden. Deze wanden zijn ook in het menselijk lichaam. LAZAR is de 

horizontale wand tussen het kern-lichaam (gnosis), en het zielse lichaam (ziel), en SEPRA is 

de vertikale wand tussen het binnenlichaam en het buitenlichaam. Als de SEPRA wand is 

verbroken, wat nu gaande is, dan worden de binnenste zielen geinfiltreerd, en vandaaruit de 

gnosis-kernen, wat vaak gewoon de geest is die een afvallig mens beheerst, als het lichaam 

van de valse stad. De fles moet dus stukgeslagen worden. LAZAR en SEPRA zijn het 

spiermechanisme, waarin LAZAR de trots van de spier is, en SEPRA de eigenlijke spier. Dit 

moet vervangen worden door de fallus en de trots van de fallus, oftewel het paradijselijke 

mechanisme van het lichaam : de verslapping, de erectie en de ejaculatie. Dit moet onze trots 

zijn, om aan de trots van het spier-mechanisme te ontkomen. Het spier-mechanisme heeft de 

twee valse ogen : LAZAR en SEPRA, opgericht, als een heftig krijsend alarm van de stad. 

  

Na de dood van de moeder der rampen, Sjaoeahi Omm (JOM) El-Daoeahi, in het vierde deel 

van het boek van de nacht, komt LAZAR, haar oog, opzetten als een verschrikkelijke wolf, 

die vrouwenjager en knapenverslinder wordt genoemd, en met harde hand heerst over de 

dieren. Hij wordt vergeleken met een valk die bedrieglijk spreekt tot de patrijs om die uit haar 

schuilplaats te lokken om zo te verslinden. Op zijn beurt wordt de wolf dan bedrogen door een 

slimme vos die tijden door de wolf was onderdrukt. De vos lokte hem in een wolvenval, 

waarna de wolf gestenigd werd door de jagers. Hierin is het einde van LAZAR. 

  

LAZAR is een verschrikkelijke macht van scheiding, en SEPRA van verwerping, die nauw 

met elkaar samenwerken, maar die ook door de Amazones gebruikt worden. Wij hebben ze 

beiden nodig. LAZAR is de uitvoerende macht van SEPRA. SEPRA is het gehele 

gerechtelijke proces tegen de gnosis. Beiden zijn het grote machten van bedrog. 

  

Zoals LAZAR een korte afstands-wapen is, een mes, zo is SEPRA een lange afstands-wapen, 

een speer, als de speer van Saul. Wij moeten deze speer buitmaken en temmen. Wij moeten de 

SEPRA berijden. 

  

3. man draagt lendenhangsel (rokje) van veren 



  

De man of jongen onderworpen aan de gnosis overwint LAZAR, de vurige stormvogel, en 

ontneemt deze zijn veren, om die om zijn middel te hangen, als een voorhangsel. LAZAR is 

zijn mes en bescherming in die zin dat alleen zij die ook LAZAR hebben overwonnen tot hem 

kunnen komen. Overwonnen en verslagen demonen zijn een grote toetssteen. Zij die deze 

valse geesten niet hebben overwonnen zullen door deze fetishen verbrijzeld worden, en 

afgehouden. 

  

4. naakte vrouw die op een hoop lamsvellen zit 

  

Deze amazone heeft meerdere valse lammen overwonnen en onderworpen, en hun huiden 

genomen, om daarop te tronen. Alleen zij die deze valse lammen hebben overwonnen kunnen 

tot haar komen. Zo niet, dan zullen zij magisch afgehouden en gekastijd worden door deze 

lamsvellen.  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 27. De Lamsjacht – Strijd Tegen De Valse Slaap 

  

Een van de belangrijkste dingen in het leven en wat een essentieel deel van de gnosis is is het 

ontdekken van de cryptiek van de dingen. Ook de lamsjacht op het valse lam is diepe 

cryptiek, namelijk die van het overwinnen van de valse slaap. De kippenjacht op de valse 

kippen daarentegen is de strijd tegen het valse ontwaken en waken. Wij moeten dus door deze 

zeer cryptische jachten komen tot een nieuw slapen en waken. Dit is een groot en kostbaar 

sieraad van de gnosis, een groot fundament. Dit ritme moeten we zien recht te krijgen, in 

beeld. 

  

Het Scorpio teken, de kippenjacht. De kippenjacht is een voorbereidende jacht. Dieper in 

Scorpio, in de paradijselijke leegtes, komen we tot de bokkenjacht, op bokken en renbokken, 

oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische', wat overgaat in Gad. 



  

De kippenjacht, de jacht op valse demoon-kippen, is ook de verbreking van de gehechtheid 

aan aardse kennis, en herinnerings-zucht, die een mens tegenhoudt om de leegte binnen te 

gaan. We moeten komen tot het punt waar de klaagrivier en de rivier van vergetelheid elkaar 

kruizen. 

  

De kippenjacht is er om zo overmoed te overwinnen, en gehechtheid aan herinneringen en het 

aardse, het valse waken. Daarna kan de kippenjacht overgaan in de bokkenjacht om zo van het 

letterlijke te komen tot het symbolische en het cryptische. 

  

In de kippenjacht moet dus het valse geheugen overwonnen worden, de valse geschiedenis, 

waarin zielen in een valse waak-toestand worden gehouden, een groot gif. 

  

Wij kunnen dingen alleen cryptisch bekijken door de slaap, omdat we door de slaap komen tot 

het surreele, de diepere lagen van het bewustzijn. 

  

Daarom moet als eerste de valse slaap overwonnen worden door de lamsjacht. JOM moet 

verslagen worden, want zij vergiftigd zielen met de valse slaap, door haar giftige klauwen, 

haar giftige nagels die zij volop gebruikt in haar strijd om zielen van de gnosis af te leiden. 

  

In die zin is de lamsjacht dus de fundamentele jacht voor alle andere jachten. Zonder de 

lamsjacht worden wij niet tot hogere jachten toegelaten. 

  

5. man knielt voor vrouw 

  

De man die zijn valse slaap in de lamsjacht verliest, en zijn valse geheugen, krijgt een heel 

ander leven, waarin hij vrijkomt van de leugen van de mannelijke superioriteit. Zo knielt hij 

voor de vrouw van de gnosis, als terugkomende tot zijn moeder, de bron. 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 28. De Chemie van de Gnosis 

  

Lamsjacht – strijd tegen de valse slaap 

Vissenjacht – strijd tegen de valse toekomst 

Kippenjacht – strijd tegen de valse ontwaking 

Renbokkenjacht – strijd tegen de valse materie/ letterlijkheid 

  

De jachten kruizen allemaal met elkaar, hebben op sommige punten overeenstemmingen, 

zoals de kippenjacht en de varkensjacht kruizen in het geheugen, in de geschiedenis. De 

kippenjacht is de strijd tegen het valse waken, wat gebouwd is op het verleden, het geheugen, 

en zo via de renbokkenjacht overloopt in de varkensjacht die de daadwerkelijke 

geschiedenisput is waarin er gestreden wordt tegen de dieptes en bronnen van de valse 

geschiedenis, als het recoderen van het geheugen. Daarna gaat het over in de runderjacht, de 

strijd tegen de valse interpretatie. 

  

Varkensjacht – strijd tegen valse geschiedenis/ geheugen 

Runderjacht – strijd tegen valse interpretatie 

  

Laten we kijken hoe een demoon-kip werkt, hoe een demoon-kip een ziel vals doet ontwaken 

: Dit gaat door het vervalsen van de chronologie, de tijds-volgorde. Tijden worden door elkaar 

gehaald, zodat er een andere tijds-volgorde bestaat die op de ziel worden geprojecteerd. 

Hierdoor valt de ziel in een valse slaap, waarin hij een valse droom krijgt, als het toedienen 

van een drug. De kippenjacht is dus ook de jacht op de valse chronologie. Op dit fundament 

van de valse droom, het valse ontwaken, wordt verder gebouwd met valse verjonging en valse 



veroudering, om de ziel zijn identiteit te laten verliezen, om de ziel op te splitsen, om zo een 

arena te hebben om de ziel onder controle te krijgen. 

  

Er wordt gerommeld met de verhoudingen van tijd en plaats. Er wordt gerommeld met de 

groottes van tijd en plaats. Er zijn verschillende vormen van chronologie : De chronologie van 

tijd, de chronologie van plaats, en de chronologie van grootte. Er wordt dus gerommeld met 

de chronologische verbindingen en verhoudingen. Er wordt gerommeld met nummeringen. 

Dit gaat dus niet alleen maar om de tijd-indeling en volgorde, maar ook die van de geografie, 

de plaatsen. Zo worden er door valse verschuivingen illusies geschapen. We moeten de 

chronologie in verschillende dimensies gaan zien. Laten we kijken hoe in de hogere dimensies 

de jachten er dan uit gaan zien : 

  

De chronologische jacht : 

  

Lamsjacht – valse plaats-chronologie, verbindingen, volgordes in de geografie 

Vissenjacht – valse verhoudingen in grootte van de plaatsen in de geografie 

Kippenjacht – valse tijd-chronologie, verbindingen, volgordes in de tijd, geschiedenis 

– valse aantallen, valse nummers 

Renbokkenjacht – valse verhoudingen in grootte van tijd, vals verlengen en verkorten van tijd 

– valse veroudering 

Varkensjacht – valse volgordes van principes 

Runderjacht – valse hierarchieen van principes, tijd en plaats 

– valse verjonging 

  

Dit heeft te maken met de chemie van de gnosis, en de wetten van de chemie. Dit is de 

scheikunde van de gnosis. De chronologieen moeten hersteld worden. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 29. De Heilige Bevrorenheid 

  

De hierarchieen van de amazones zijn belangrijk om alles weer recht te zetten. Dit gaat ook 

om de hierarchieen van het lichaam. De spieren moeten onderworpen worden aan de fallus. 

Dit gebeurt in de runderjacht : 

  

kalfjacht 

runderjacht 

gnoejacht 

buffeljacht 

bizonjacht 

  

Ook moeten de spieren onderworpen worden aan de tepels en aan de voeten. Zo wordt 

LAZAR onderworpen, de knapenverslinder en de vrouwenjager, waardoor er recht gedaan 

wordt aan vrouw en kind. LAZAR moet bereden worden, evenals SEPRA.  

  

De verzen van het boek der nacht zijn heel esoterisch, draderig, wat gelijk staat aan 'pezig'. De 

pezen zijn de verbinding tussen de spieren en het bot, die door de heilige verhongering, het 

ingaan tot de leegte, de spieren moeten overnemen, moeten laten slinken, om zo af te rekenen 

met de mannelijke suprematie. In het boek der nacht wordt de fallus de grote honingpees 

genoemd. In het vijfde deel wordt Zacharia de vader van de grote pezen genoemd. Zacharia is 

een beeld van Judas, de spion. Het verhaal van Moedervlek gaat over een jongen genaamd 

Moedervlek die door zijn rijke ouders opgesloten wordt gehouden in een kelder om hem te 

beschermen voor het boze oog. Hier groeit hij op, maar op een dag laat een slaaf na het 



brengen van voeding de deur openstaan, en zo komt Moedervlek tot de buitenwereld. Omdat 

hij zo lang opgesloten heeft gezeten wil hij op reis naar Damascus, Aleppo en Bagdad. Hij 

wordt beschreven als een jongen met een stem bekoorlijker dan David in het bijzijn van Saul. 

In de woestijn verliest hij al zijn bezittingen door woestijnrovers, maar hij bereikt uiteindelijk 

bijna naakt in Bagdad. Hier wordt hem een heleboel rijkdom aangeboden door een man die 

lust heeft naar hem, maar dit slaat hij af, en komt door omstandigheden in contact met een 

vrouw, waarna de sexuele daad esoterisch wordt beschreven, zoals ook in de grondtekst-lagen 

van de Psalmen van David dit gebeurt.  

  

Het binnengaan van de vagina wordt op deze manier beschreven : Het binnengaan van de 

kristallen gang door de triomfpoort, tot aan de overwinningspoort. Dan wordt hij Zacharia 

genoemd, oftewel Judas, de spion. Verder wordt het beschreven als het komen tot de markten 

van maandag tot en met donderdag, om zo de vrijdag te bereiken waarop er rust is. De 

zaadlozing en de verslapping van de honingpees wordt dan beschreven als het in slaap vallen. 

Moedervlek wordt beschreven als een hogere goddelijkheid dan David. Dit is dus een strijd 

tegen de geest Etnus, de valse David. De glazen SEPRA-wand is als het maagdelijk vlies wat 

doorbroken moet worden. Dit is als het valse ijs. Hierin moeten wij op zoek gaan naar het 

ware, hemelse ijs, de heilige bevriezing. Dit is niet noodzakelijk kou, want ook in de tropische 

onderwereld is er bevriezing, en dit heeft niets met kou te maken, maar met vertraging, de 

heilige vertraging. Dit gebeurt wanneer we de chemie, de scheikunde, van de gnosis gaan 

zien. Hierin ontstaat het nieuwe lichaam, waar de spieren worden vervangen door de pezen, 

oftewel het fallische lichaam. De pees is de fallus. 

  

6. een paal waaraan twee vissen hangen 

  

De AIRO, de vissenjacht, staat in het Grieks ook voor de opstanding en geweld, ook het 

doden, het opheffen van de hand, YAD, oftewel de erectie, waardoor de vissenjacht belangrijk 

is voor het slagen in de arena en de oorlog. In het Grieks is de vissenjacht voor de arena-

slaven om hen alert en doeltreffend te maken. Zij worden hierdoor geoefend in de strijd en het 

vechten. Hierom is de buitgemaakte valse vis een belangrijke fetish. 

  

De vissenjacht-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich bezig met het opstellen 

van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN, de overgang van de lamsjacht 

tot de vissenjacht, was ook de elixer van de eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de 

vissenjacht-slaven zich bezig met de wassing van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan 

water.  

  

  

  



  

  

  

  

  

Hoofdstuk 30. Moedervlek 

  

In het verhaal van Moedervlek wordt duidelijk dat alle gnosis verdient moet worden. De 

gnosis wordt gepersonificeerd door de hoeria's, de amazones van het paradijs, en toenadering 

tot hen is alleen door de oorlog, waarin de valse geesten overwonnen moeten worden. Dit is 

alleen voor de overwinnaars. Dit is alleen door de kennis, dus geen oppervlakkige relaties. 

Moedervlek moest eerst alles verliezen om te kunnen overwinnen. Nadat contact met de 

gnosis werd voorgesteld als een trofee door de oorlog, de esoterische beschrijving van de 

sexuele daad, komt Moedervlek tot een andere hoeria die de personificatie is van de maand 

Ramadan. Ramadan is de vastenmaand van zowel de Islam als het boek van de nacht. Dit 

staat ook voor de sexuele onthouding, en is dus de verhongering in vele opzichten. Dit is de 

Ismaelitische leegte, en één van de vijf zuilen van de islam, zoals het ook een zuil is van het 

boek van de nacht. Ramadan is geen oppervlakkige pleziertocht, maar leidt tot diepe 

wildernis, want toen hij tot de hoeria Ramadan was gekomen werd hij door een list vals 

beschuldigd, en werd hij van de hoeria gescheiden en in de gevangenis geworpen om te 

wachten op zijn doodsvonnis.  

  

Hij zou opgehangen worden. In de gevangenis werkte een vriend van hem die in zijn onschuld 

geloofde en ervoor zorgde dat er een andere veroordeelde opgehangen zou worden in zijn 

plaats die veel op hem leek. Hij liet Moedervlek toen ontsnappen uit Bagdad naar Alexandrie 

in Egypte. Hier kocht hij een winkel en bedreef handel. Toen hij alles had verkocht, wilde hij 

ook de winkel weer verkopen. Op dat punt werd hij door een andere hoeria ontvoerd om hem 

te doen werken in een monnikenklooster. Hij moest in het bos werken, in de tuin en het 

klooster schoonmaken, en dit moest altijd voor de middag klaar zijn, en dan moest hij 

voorbijgangers verplichten, goed of kwaadschiks, het klooster binnen te gaan om te luisteren 

naar het onderricht. Hij kreeg hiervoor een ijzeren staf waarmee hij op koninklijk bevel de 

weigeraars de hersenen moest inslaan. Deze diepe beeldspraak komt ook terug in de 

apocalypse van de bijbel : 

  

Openbaring 12 

  



4. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te 

verslinden. 5. En 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. 6. En de 

vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 

twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 

Dit gaat dus over Moedervlek, hij die David overstegen heeft. 

  

Openbaring 2 

  

26. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over 

de heidenen; 27. en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij 

verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28. en Ik zal hem de morgenster 

geven. (Tyatira) 

  

Zo zien we dat het boek van de nacht de verzen van openbaring openbaart in hun diepere 

betekenis. 

  

Psalm 2 

  

4. Die in de hemel zetelt, lacht; 

de Heerin spot met hen. 

5. Dan spreekt Zij tot hen in zijn toorn, 

en verschrikt hen in haar gramschap: 

6. Ik heb immers mijn koning gesteld 

over Sion, mijn heilige berg. 

7. Ik wil gewagen van het besluit des Heerinnen: 

Zij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; 

Ik heb u heden verwekt. 

8. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, 



de einden der aarde tot uw bezit. 

9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, 

hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 

  

Ook deze Psalm gaat over Moedervlek. Wij gaan van hoeria tot hoeria, oftewel van gnosis tot 

gnosis, waarin we alles verliezen, om zo de ijzeren staf te ontvangen waarmee we de wand 

van SEPRA zullen verbreken om zo in het hemelse ijs te komen, de heilige bevrorenheid, de 

heilige vertraging. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 31. Rituelen voor de Lamsjacht 

  

De lamsjacht is één van de kleinere jachten, als een voorbereidende jacht. Dit beeldt uit de 

jacht op de kinderen van de vijand. Voordat de lamsjacht kan plaatsvinden moeten de babies 

van de demonen verslagen worden, de valse baby-demonen, de nakomelingen van de duivel. 

De bijbel staat vol met gruwelijke baby-moorden die het volk Israel moest uitvoeren op de 

heidense volkeren, en ook offerden zij soms hun eigen kinderen aan de Moloch. Dit heeft 

alleen maar waarde in esoterische zin, als het gaat om de strijd in de onderwereld tegen de 

valse baby-geesten, het zaad van de duivel. Dit zijn klagende, jankende babies als Jom, om 

zielen bezeten te laten raken. In de territoriale oorlogsvoering moeten deze valse baby-geesten 

overwonnen worden. Zij moeten geroofd worden en geofferd ter voorbereiding op de 

lamsjacht. De jager moet ingesmeerd worden met het bloed van de demonische baby-geesten. 

Grondtekstelijk gezien gebeurde dit in de ERETS, de onderwereld, dus niet in de materiele 

wereld. Het gebeurde in de gewesten van de gnosis. Zo krijgt dan in de paradox de Egyptische 

vorst waarde, en ook Herodes, die streden tegen de Jezus-geest, tegen de geest van het 

christendom. 



  

Zonder dit bloed kunnen wij niet tot de hoeria's, de amazones van het paradijs, naderen, en 

zonder dit bloed kunnen wij niet tot de lamsjacht naderen. Herodes is in de wortels EIDO, wat 

onderscheiden en kennen betekent (gnosis). Hij slachtte de jongetjes af van twee jaar en 

jonger in het Bethlehem gebied. De Egyptische vorst in de onderwereld liet alle jongetjes die 

geboren werden uit de vijand verdrinken om tegen de Mozes geest te strijden. 

  

Dit is ook de esoterische betekenis van Psalm 137 : 

  

8. Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, 

gelukkig hij, die u zal vergelden 

hetgeen gij ons hebt aangedaan; 

9. gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen 

en tegen de rots verpletteren. 

Ook moesten de Israelieten soms de kinderen van de vijand afslachten, bijvoorbeeld wanneer 

er een gebied in het beloofde land werd ingenomen, of van de afvalligen in hun eigen volk. 

Dit kan alleen esoterisch begrepen worden. 

  

I Samuel 15 

  

2. Zo zegt de Here der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft 

aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok. 3. Ga nu heen, 

versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind 

en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. 

  

Hosea 14 

  

1. Samaria moet boeten, omdat het weerspannig is geweest tegen zijn God. Door het zwaard 

zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd, hun zwangere vrouwen 

zullen worden opengereten. 

Hosea 9 



  

16. Efraïm is geslagen, hun wortel is verdord; vrucht zullen zij niet zetten. Wanneer zij nog 

kinderen zouden voortbrengen, zal Ik de lievelingen van hun schoot doden. 17. Mijn God zal 

hen verwerpen, omdat zij naar Haar niet geluisterd hebben; en zij zullen dolende zijn onder de 

volken.  

Ezechiel 9. 

  

5. Tot de anderen zeide Zij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat 

neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. 6. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine 

kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt 

gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de 

oudsten, die zich vóór de tempel bevonden. 7. En Zij zeide tot hen: Verontreinigt de tempel en 

vult de voorhoven met gedoden. Gaat heen. Gaat heen en slaat neer in de stad. 

  

Jesaja 13. 

  

16. en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun 

vrouwen geschonden. 17. Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch in 

goud behagen hebben; 18. hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met 

hulpeloze babies en zelfs met kinderen zullen zij geen genade hebben. 

  

Ook in de Amazone mythologie worden ongewilde pasgeboren jongetjes vaak verdronken of 

geofferd, en doet wat dat betrefd niet onder voor de bijbel. Moedervlek moest allen die het 

onderricht afwezen slaan met de ijzeren staf, de hersenen inslaan, ook die van kinderen, wat 

symboliek is. God, de gnosis, rekent geheel af met de vijand, ook met hun zaad. De 

kinderjacht is in dat opzicht een belangrijk onderdeel en fundament van de lamsjacht, als de 

jacht op de valse baby-geesten. 

  

7. man staat bij een kamphek gemaakt van botten 

  

Van de vijand moeten de onderdelen gebruikt worden om het kamp te bouwen, zodat de 

vijand tot nut wordt en niet meer op kan staan. 

  

8. man staat bij kamphek van botten waarin bloed gedrenkte huiden van prooi aanhangen. 



  

De vijand moet in zijn eigen bloed gedrenkt worden, gewassen worden, dus ook zijn huid, wat 

dan gebruikt kan worden volgens de rituele voorschriften. 

  

9. man staat bij kamphek gemaakt van botten waaraan spieren geknoopt zijn. 

  

In de Amazone mythologie was Zimran een spierenknoper, een spierenbinder. Hij nam de 

spieren van zijn prooi, en maakte daar tenten van, wapens en tuigjes. Ook maakte hij deze 

dingen van hun ingewanden. Dit was belangrijk, omdat de spieren zo'n groot gevaar zijn. Ook 

wij moeten spierenknopers worden, om de vloek van de spieren te verbreken. Ook kunnen 

spieren gebruikt worden in de hekken en muren van een kamp. Wij moeten doorgaan totdat de 

macht van de spier totaal is verbroken. Ook het schepenbouwen is hierin van belang, Noach. 

De spieren van de demoon zullen je blijven bespotten, bedonderen en bedriegen totdat je de 

spieren hebt opgeknoopt voor een tent, een muur, hek, riem, wapen of schip. Spieren proberen 

voortdurend karikaturen van je te maken, om je proberen de afgrond in te helpen, totdat je die 

spieren vastbindt, opknoopt. Het gaat hier om de uiteindes van de spieren van de vijandelijke 

prooi. Wordt je lastig gevallen in je gedachtes en aangeklaagd met onzin, dan is dat een 

spieruiteinde. Knoop dit vast in een schip, bijvoorbeeld aan de zijkant, of in een tent, of een 

kamphek of voor een kampmuur, en knoop dan het andere uiteinde. Wij moeten vele van deze 

spieren opknopen. Zij moeten gewoon hun plaats krijgen, en zullen blijven klagen, schelden, 

zeuren, liegen en bedriegen totdat jij ze hun plaats hebt gewezen, en hen daar vast hebt 

gemaakt door de ambacht van het spierenknopen. Dat is de boodschap van Zimran. Er vindt 

nu een grote uittocht plaats, die gaat tot Zimran. 

  

10. vrouw wast lamsvellen in bak met bloed. 

  

Ook in het boek van de nacht gaan de wassingen vooraf aan alle dingen, en zijn de wassingen 

een belangrijke sleutel tot gebed en het naderen tot de hoeria's. 

  

11. tent gemaakt van botten en spieren met daarover vellen gedrenkt in bloed. 

  

Hier zien we de belangrijke vier-verbinding : bot-spier-huid-bloed, om goed gebruik te maken 

van de verslagen vijand. 

  



12. vrouw doorsteekt baby 

  

Deze hieroglyph komt ook terug in de bijbel. Het kind wordt niet gespaard. In dit opzicht gaat 

het over het zaad van de duivel in de onderwereld waar de amazone mee afrekent, heel 

symbolisch. 

  

13. vrouw smeert man in met bloed van geslachte baby 

  

Ook dit is een hieroglyph van de bijbel. De Levieten moesten zichzelf en elkaar wassen in het 

bloed van de vijand. Wanneer een amazone een man in leven hield, dan werd de man een 

gevangene of slaaf, en moest gewassen worden in het bloed van de vijand, ook om de man 

voor te bereiden op de jacht of de oorlog. 

  

14. vrouw met mand op haar rug met een kind of kinderen erin, gaande tot een rivier om hen 

te verdrinken. 

  

Deze hieroglyph komt ook uit de bijbel, uit Exodus, waar de Egyptische amazones werd 

opgedragen de pasgeboren jongetjes te verdrinken, en de meisjes te sparen. Dit moest 

gebeuren in de Nijl. 

  

Exodus 1 

  

22. Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten 

leven. 

  

Dit wijst terug op een Amazone rivier, de rivier van het verdrink-offer. Een stam van 

Amazones aan de rivier van het verdrink-offer is de Hiti. 

  

15. twee vrouwen die een kooi op een kar voorttrekken waarin kinderen zitten, tot een rivier 

om hen te verdrinken. 

  



Hier zien we een soortgelijke bijbelse hieroglyph uit Exodus, waar het nu gaat om twee 

vrouwen en meerdere kinderen, als een groot Amazone verbond tussen amazones. 

  

Zo zijn we aangekomen bij het einde van de vijfde parweek van de lamsjacht.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 32. De Verdere Verbreking van de SEPRA-Wand 

  

Zo hadden de amazones een grote kinderoffer-cultus, zoals de Azteken, met het grote verschil 

dat dit in de gnosis gewesten was, in de onderwereld. Omdat de mens die kennis verloren 

heeft kijkt men nu hen van de valse ijzeren staf toe in het Midden-Oosten die deze dingen 

letterlijk en materieel uitvoeren, wars van de gnosis. Zij hebben de gnosis gestolen en 

verdraaid. Zij hebben de ijzeren staf van Moedervlek geroofd, en maakten het corrupt. De 

geweldadige, valse Davids-geest, de Etnus, sleept in zijn val velen mee. Dit is ook een valse 

Moedervlek uit het boek van de nacht. Alles wat we nu in het Midden Oosten zien gebeuren 

komt uit het boek van de nacht. Het boek van de nacht moet begrepen worden, en 

teruggeroofd worden, en door de gnosis worden uitgelegd.  

  

In de demonologie van de amazones en de gnosis is er een kinderjacht en een baby-jacht, om 

het zaad van de vijand te doden. Geen man kan daar zomaar aan deelhebben. Wat we nu zien 

in de wereld is de valse jacht op de kinderen. Kinderen worden onderdrukt door de 

patriarchie. De amazones voeren jacht op de valse baby-geesten die de patriarchie in stand 

houden, de mannelijke suprematie. Een man kan dus niet zomaar aan die jacht deelnemen. 

Een man zal eerst verbroken moeten worden. Er nemen geen protserige, opgeblazen mannen 



deel in deze jacht. Zij worden doorstoken door de speren van de amazones en hun pijlen, in de 

nachten van de onderwereld. 

  

De glazen Sepra wand van ijs is de scheiding tussen hemel en hel, de grote kloof, waaronder 

verschrikkelijk vuur is. In die zin werken vuur en ijs met elkaar samen als een groot oordeel. 

Dit is dus een grote test. In het boek van de nacht, in het zesde deel, wordt de brug over die 

kloof besproken, de brug tussen hel en hemel, die ook over de hel gaat, en waar iedereen 

overheen moet op de dag van de wederopstanding. Deze brug is genaamd de SIRAT. De 

lengte van die brug, die dus dwars door de SEPRA wand gaat is drieduizend jaar, en de trap 

naar die brug om erop te komen is duizend jaar, en de trap die er vanaf gaat is ook duizend 

jaar. De SIRAT is scherper dan een zwaard en dunner dan een haar. Deze brug komt ook voor 

in de Hadith, de apocrieven van de Islam. Aan beide zijden van de brug zijn haken als 

doornenstruiken die de mensen beoordelen op hun daden, en de slechterikken van de brug af 

zullen trekken om hen in het vuur te werpen onder de brug. Alleen door loon, door de gnosis, 

kan een mens over deze brug komen tot JANNA, het paradijs. 

  

Zowel SIRAT als JANNA zijn hoeria's, personificaties van de gnosis. SIRAT komt ook voor 

in de Egyptologie als SARAT : 

  

In het vierde uur van het Boek der Poorten zien we de wortel van Anubis, de gids van de 

doden. SARRAT, SARARAT, geeft geboorte aan twaalf slangen, aan de uur-godinnen. In het 

Hebreeuws is SAR de heerseres van de heersers, God. In de wortels is dit SARAR, Heer, 

Lord, die haarzelf heeft aangesteld, zelfverwerkelijking, zonder tussenkomst van een ander, 

zonder genade, maar door eigen verdiensten. In de bijbel komt zij terug als SARA, met als 

wortels SAR en SARAR. Zij betekent bewaakster en officieel, autoriteit, opperhoofd, als 

Godin en Heerin, in het Hebreeuws. Dit is een testend zwaard. SARAT is de verborgen godin. 

Zij werd vermannelijkt tot de oorlogsgod van de onderwereld : Anubis, de zwarte hond, 

jakhals, wolf, hyena, die de doden beschermde en bewaakte. Hier is ook de hedendaagse 

politie macht op gebaseerd. SARAT is in de Hadith en het boek van de nacht de brug SIRAT 

die tussen de hel en het paradijs (JANNA) ligt. Zij is de onderdrukte vrouwelijke Anubis, 

genaamd ANPUT, zijn meesteres. Anubis is de Griekse vorm van het Egyptische ANPU. 

ANPUT, oftewel SARAT, de brug SIRAT, kan ook verschijnen als een zwarte leeuw, een 

erger monster dan een leeuw, ook in het meervoud. Zij is vele zwarte leeuwen die het paradijs 

bewaken, wiens tanden niet zullen stoppen bij het bot. 

  

Alleen over de brug SIRAT kunnen wij door de SEPRA wand heenbreken. De SEPRA wand 

is de wand van genade en valse liefde die tot groot verdriet leidt. SIRAT is de brug van loon 

erdoor. Het is een strijd tussen kennis en de valse liefde. In die zin is de SEPRA wand vals 

loon wat tot verderf leidt. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 33. De Nieuwe Longen 

  

De fallus is een groot, wild beest, wat bedwongen moet worden. Daarvoor is de besnijdenis 

er, en de fallus-ring. Ook is er de fallus-riem. Dit alles heeft te maken met de SIRAT, de brug 

tussen de hel en het paradijs. De SIRAT, SARAT in het Egyptisch (SAR, Hebreeuws, 

zelfverwezenlijking), is dus enorm lang en dunner dan een haar, scherper dan een zwaard. 

Drieduizend jaar lang, en nog eens twee keer duizend jaar aan de uiteindes voor de opgaande 

en afgaande trap, zoals het boek van de nacht beschrijft. In de Egyptologie zien we NOET als 

de brug tussen hemel en aarde. 

  

Dit is een strijd tegen de vijfde pilaar van de Egyptische schandalen, de fundamenten van het 

christendom : 

  

Het afsluiten van de enorme dieptes van NOET de Egyptische godin van de hemel, lucht, als 

de personificatie van de brug tussen hemel en aarde. Het wegnemen van de fallus-ring. 

  

TEMET is de oorspronkelijke wildernis-godin die men later NOET ging noemen, of ging 

vervangen voor NOET. TEMET staat voor de fallus-zodiak-ring van de jacht. De fallus-ring 

riep zo op voor de jacht. De fallus-ring kwam in de fallus na de besnijdenis, als een 

jachtszintuig die de jachtseizoenen zou onderscheiden. In de fallus-ring waren deze seizoenen 

gekerft, zodat het een zodiak-ring van de jacht was. Dit is ook verbonden aan de SIRAT, de 

brug tussen hel en paradijs (JANNA), als de fallus-riem. Dit is een jachtsoproep, als een lang 

touw. Alleen door de jacht in de gnosis komen we over deze brug heen. Dit is de Zodiak van 

de Amazones. 



  

De lamsjacht is de voorbereiding op de vissenjacht. Er moet naar de gratenstructuur van de 

vis gekeken worden als naar een orakel, om zo gnosis en openbaring te ontvangen. 

  

Hoe komen wij tot de naakte, oorlogsvoerende stam in het paradijs, waar de slang een beeld 

van is, oftewel de stam van Ismael ? Zij leven door openbaring, waar de naaktheid voor staat. 

De naaktheid is verbonden aan ballingschap, zowel in ballingschap gaan als brengen, en dit 

alles tot de gnosis. Het antwoord ligt in de verborgen gehouden WORTELTEKST van de 

Bijbel. Zoveel lagen worden er verborgen gehouden. De dieptes van de worteltekst van de 

originele talen van de Bijbel worden zoveel mogelijk door de kerk voor de normale lezer 

verborgen gehouden, zodat je wordt bedonderd waar je bijstaat. 

  

Marcus 16 

  

18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen 

schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

  

Wat staat er in de worteltekst ? Dit vers verschuilt een enorme diepte. Slang is zowel in de 

lagen van de worteltekst van het Hebreeuws als het Grieks een heel verhaal wat je niet zomaar 

kan verbergen door simpelweg 'slang' neer te zetten. Dat is groot bedrog, en culturele en 

linguistieke nonsense in de grondtekst die vele mensen op het verkeerde been heeft gezet. Wat 

staat er dan werkelijk ? 

  

In het Grieks staat er in de worteltekst : 'Zij zullen komen tot de naaktheid die kennis en 

openbaring is (slang : ophis – optanomai – horao) DOOR de vissenjacht (opnemen, optrekken 

van een vis : AIRO). De vissenjacht is een naaktmakende kracht waardoor dingen 

geopenbaart worden, er lossnijding is van de zonden, de valse bedekkingen (zoals valse 

genade en mannelijke suprematie, de gehele Jezus-Horus cultus). Wij worden steeds naakter 

door de jacht op vijandelijke vissen en steekvissen, om zo deel te hebben aan de stam van 

Ismael, de naakte, oorlogsvoerende stam in de dieptes van het paradijs. 

  

Matteus 9 

  

6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te 

vergeven – toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 



  

Wat staat er werkelijk ? Weer zien we hier voor 'opnemen' in de grondtekst : vissenjacht, 

AIRO, en bed is in de worteltekst van het Grieks : het ingaan in de duisternis. Er staat dus : 

Sta op, en ga op vissenjacht (in de hemelse gewesten) om tot de duisternis in te gaan (bed : 

kline – klino – het afnemen van de dag). 

  

En dan staat er : en heb deel aan de jacht en het jachtsfeest (hypago – ago), om tot uw tent te 

komen. DOOR (hypago – hypo) de jacht en het jachtsfeest. 

  

Matteus 11 

  

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij 

zult rust vinden voor uw zielen. 

  

Neemt het juk van de vissenjacht op u en leert van Mij, (..) en gij zult herschepping vinden 

voor uw zielen, en lossnijding van zonden, wat de diepere betekenis is van rust in de 

grondtekst en worteltekst van het Grieks. In de diepte van de worteltekst is de rust een orde 

die ervoor zorgt dat een persoon iets niet meer kan, als een heilige gebondenheid. Dit is wat 

het juk van de vissenjacht tot doel heeft. Het is het binnengaan in de heilige gebondenheid en 

heilige slavernij, tot een eeuwige slavernij, wat de ware rust is in het Grieks. De ziel is in de 

worteltekst : 'dat wat ons telkens koud doet worden, dat wat ons telkens bevriest.' Door de 

vissenjacht zal dit dus onder controle komen, door de eeuwige slavernij, die binnenkomt in 

onze koudheid. Hierdoor vindt herschepping plaats, de transformatie van ijs. Dit heeft te 

maken met de met lamsvacht bedekte leeuwensteen, oftewel de lamsjacht, het buitenaardse 

contact. Ook in de Griekse worteltekst zijn de lamsjacht en de vissenjacht nauw aan elkaar 

verbonden. De lamsjacht komt in het Grieks voort vanuit de vissenjacht, en andersom. 

  

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

  

Het gaat hier om een slavenjuk in het Grieks, wat in de worteltekst ook deelhebben betekent, 

in dit geval aan de stam van Ismael. 

  

Zacht, gemakkelijk is CHRESTOS, wat komt van CHASMA, de moederschoot, de 

paradijselijke afgrond. Last is in het Grieks de lasten en plichten opgelegd door een schip, en 

ook de onderdrukkingen van rites, van rituelen. Licht is in de Griekse worteltekst de 



verjonging. Ook is het in het Grieks het voortgedreven worden door demonen die het in bezit 

hebben genomen. Dit hoeft niet persé negatief te zijn, omdat in het Grieks 'demoon' 

intelligentie en kennis (verpersoonlijkte gnosis) betekent. De kako-demonen waren slechte 

demonen, en de kalo-demonen waren goede demonen. Ook gaat het hier om al dan niet 

demonische winden die het schip leiden, en om roeiers, roeislaven, galleislaven. 

  

Lukas 6 

  

29 Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. 

  

Ook dit vers gaat diep in de worteltekst. Weer gaat het over AIRO, vissenjacht, en ditmaal 

ook het versieren met vissengraten, als sieraden. De persoon die dit doet, als een beeld van 

Ismael, moet je ook de lendendoek laten afnemen, om je naakt te maken. Dit is namelijk de 

initiator tot de naakte stam. 

  

Matteus 16 

  

24Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene 

zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.  

  

In de wortels van Christus vinden we heel sterk de Wet terug. Jezus Christus is de IYSH van 

de WET, oftwel Iysh Ma Al, de slaaf van de wet van AL, Delilah, de heilige tegenstander en 

innemer. Iysh Ma Al is Ismael, een beeld van de naakte stam. Ook in dit vers gaat het om 

AIRO, vissenjacht, waarin Jezus Christus, oftewel Iysh Ma Al, Ismael, zijn slaven opdraagt 

om aan de vissenjacht deel te hebben en de stauros op te nemen daarvoor. Stauros is in het 

Grieks puntige stok, als een speer. In dit geval een speer gebruikt voor de vissenjacht. Ook 

kan het de stokken van het visnet betekenen. 

  

De vissenjacht : 

  

·        van vrijheid tot slavernij 

·        van bedektheid tot naaktheid (openbaring) 

·        van opgesloten zitten in de tijd tot contact met andere tijden, tijdreizen (python 

steen) 



·        strijd tegen en het herordenen en herzien van valse verhoudingen in grootte van 

de plaatsen in de geografie 

·        strijd tegen de valse toekomst  

·        het komen van licht tot duisternis (dit gebeurt ook in de kippenjacht, waarvan de 

vissenjacht de voorbereiding is)  

  

PAR week 6 

hieroglyph : visgraten 

  

Deze thema-hieroglyph van de zesde week duidt op het gratenstelsel van de demoon-vis die is 

verslagen. In Waakhonden 3 vers 12 en 13 staat : 'U bouwt ons op door het bot van de vijand. 

U bewapent ons met het bot van de vijand.' 

  

1. man kijkt naar visgraten 

  

Dit is weer het hele teheraphim idee van het kijken naar de verslagen vijand, in dit geval de 

gratenstructuur van de vijandelijke vis, om zo door alles heen te prikken tot het waarnemen 

van de gnosis. 

  

2. jongetje met visnet 

  

De vissenjacht is één van de drie kleine of kleinere jachten, die al van jongs af aan moeten 

beginnen. De vissenjacht moet snel geleerd worden, opdat demonische vissen het kind niet 

zullen meenemen. 

  

De zeeman is een beeld van de vissenjager. In het zesde deel van het boek van de nacht staan 

de zeven reizen van Sindbad de Zeeman. Sindbad is SA NOD ABAD. De ABAD is de 

Levitische slaaf, en NOD is het land van Kain, waarvan hij een slaaf is. SA is Egyptisch voor 

kennis, gnosis. SA NOD ABAD is de slaaf van de gnosis van NOD, waar KAIN een beeld 

van is. NOD is NUWD in het Aramees. NUWD is het westelijke paradijs, ouder dan Eden in 

de grondtekst, als een eerder paradijs, wat in de grondtekst een beeld was van het cukkah-

feest, van de trekkende jagers-tenten. Dit was een jachtfeest en een offerfeest wat het 

loofhuttenfeest wordt genoemd. 

  



Openbaring was een manifestatie van het teken van Qayin, de 777, om toegang te hebben tot 

'dat wat voor Eden was', tot NUWD, tot de rivier en vallei van de weeklacht. Hier kwam 

Qayin om te jagen.  

  

Qayin verloor zijn menselijke kracht, zijn spieren, waardoor hij toegang had tot NUWD. Hij 

werd herschapen door het teken van zevenvoudige tucht. Hierdoor zou hij ingewijd worden 

tot de heilige oorlog.  

  

Ook de geslachtsregisters zijn esoterisch. Qayin bracht Enoch voort, ENAK, de halsketen, als 

teken van overwinning over zuurstof.  

  

Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, de vissenjacht. 

  

Het heilige vlees is een realiteit in het paradijs. Het christendom demoniseerde het vlees. Dit 

werd allemaal gegeneraliseerd, en werd het beeld van de duivel en de oude natuur. De 

illuminati deed dit, omdat zij het heilige vlees van het paradijs vreesden. Zij wilden de mens 

hier vanaf houden, omdat ze graag de mens als slaaf wilden houden. Daarom werd vlees 

gedemoniseerd. Het vlees stond voor de zondeval in hun taal. De zondeval werd veroorzaakt 

door de longen, en de mens kreeg longen, om zo afhankelijk te worden aan de luchtgod, de 

valse leegte, die niet diep gaat. Zuurstof was een zegel over het eeuwige zaad. Wij moeten 

strijden tegen de longen, en het eeuwige zaad inademen. Onze longen moeten vervangen 

worden door de paradijselijke afgrond, de heilige leegte. Wij moeten het heilige vlees 

ontvangen.  

  

De mens moest tot NOD, NUWD, komen, de eeuwige stilte.  

  

Qayin versloeg dus Hobel, zuurstof, om zo de Enek, de halsketen te ontvangen en het 

paradijselijke teken, waardoor hij toegang kreeg tot Nuwd, de paradijselijke afgrond. 

  

De rivier van weeklacht is nauwverbonden aan de paradijselijke afgrond als het land van 

Nuwt, het land van Qayin. De moeder gnosis laat hier geen trots toe. In de leegte zal alles heel 

traag en moeizaam ontstaan door klagen en smeken, zodat er niet gemakkelijk over gedacht 

wordt, het niet misbruikt kan worden, en het niet trots maakt. Daarom is de rivier van 

weeklacht eeuwig. 

  



Wij moeten beginnen met het inademen van het eeuwige zaad. Waar een long sterft, kan een 

verbinding komen met het eeuwige zaad. De long zal afsterven, om plaats te maken voor het 

paradijselijke genitaal. Door bloed en zaad zal de mens leven. Adem zal sterven, zuurstof zal 

vergaan. Onderscheiding zal vrijkomen. Er gaan dus nieuwe, genitale longen komen. Zij 

leven door bloedgas en het eeuwige zaad. 

  

Dan in Openbaring komen we tot de tucht van 777, het teken van Batseba, die door het EE als 

moeder van de openbaringen wordt genoemd. Dit is allemaal de diepte van het teken van 

Qayin. Hierdoor werd Qayin onderworpen aan de heilige Amazones van Nuwd. Batseba was 

de gnostische vrucht van David, en moest zijn kind als beeld van zijn eerstelingen, aan haar 

opofferen. Hij verloor zijn kind door haar, als een beeld van het Davidische pinksterfeest, wat 

een offerfeest is. Dit is ook een beeld van de Amazone kinderjacht. Batseba wordt in het EE 

de vloek van de grote moeder genoemd, de diepte van het paradijs. Batseba betekent : appel, 

vrucht. In de psalmen wordt dit ook beschreven dat David tot de vrucht kwam. Batseba is het 

beeld van de tucht, het geheimenis hiervan. In de psalmen brengt de tucht David tot aan de 

voeten van de grote moeder, tot TESWI, als een beeld van het komen tot Batseba. In de 

grondtekst en de esoterie moest David de boze geest Uria verslaan die meester over haar 

wilde spelen, als een beeld van de macht van de boze god Jehovah. David kwam zo ook tot de 

diepte van het Qayin's teken, en behaalde grote overwinningen. Dit is de esoterische David, 

Moedervlek van het boek van de nacht. 

  

Zowel Alamow, 77, als Batseba, 777 zijn gebieden in de diepte van Nuwd. Batseba wordt in 

het EE een andere vorm van Delila genoemd, de scalpeerder. Dit zijn allemaal diepe initiaties 

in het land van Nuwd, het westelijke paradijs. 

  

In het boek van de nacht wordt Sindbad, oftewel SA NOD ABAD, de slaaf van de gnosis van 

NUWD, de paradijselijke afgrond, oftewel KAIN, beschreven als een grafrover. Hij kwam in 

een gebied terecht waar hij een huwelijk kreeg als een geschenk, om later erachter te komen 

dat wanneer één van de huwelijks-partners stierf, dan zou de overlevende partner levend 

worden begraven met de dode partner en wat voedsel. Voordat Sindbad er erg in had was zijn 

nieuwe vrouw dood, en werd gegrepen om levend met haar begraven te worden. Hij leefde in 

een puttenstelsel van het voedsel wat was meegegooid, en telkens als er weer een nieuwe 

begrafenis was doodde Sindbad de nog levende partner en stal het voedsel. Zo overleefde hij, 

en op een dag vond hij een uitgang doordat hij wat dieren had gevolgd. Hij had vele graven 

beroofd en nam de buit mee als zijn bezit, weg uit dit gebied van demonen. 

  

Esoterisch gezien gaat dit over de jachtbuit. Ook Kain leefde door het doden van de demoon 

Hobel, de geest van zuurstof, en roofde zijn halsketen en de sleutel tot het land NUWD. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 34. De Kainse Stammen en de Vijf Pilaren van de Demonologie van de Gnosis 

  

In de stad worden de zintuigen van het oog en het oor boven alles geprezen. De stadse mens 

wordt verslaafd gemaakt aan het oog en het oor als aan gevaarlijke drugs. 

  

In de demonologie van de gnosis zijn er veel belangrijkere zintuigen, waar ook de anatomie 

van de gnosis, het paradijselijke lichaam op gebaseerd is : 

  

·        tepel energie – jachts-zintuig 

·        fallus energie – slacht-zintuig 

·        anale energie – tucht-zintuig 

·        vaginale energie – gevangenschaps-zintuig (kooi) 

·        voet energie – fok-zintuig 

  

Deze energieen hebben veel kruis-punten. Zij komen tegen de spierkracht van de stad. 

Spierkracht houdt mensen dom, en is gebaseerd op het oog en het oor. Hierdoor raken mensen 

opgesloten in de stad. De vijf geslachts-energieen van de gnosis zijn oorlogs-energieen 

waarover zwaar gelogen wordt door de stad. Deze organen werden zwaar gedemoniseerd, 

terwijl het strategieen waren van de wildernis. De anatomie van de gnosis vertelt een verhaal. 

Het is niet simpel. Het is niet lomp. Het is niet vies. Het is niet demonisch. Het is niet iets om 

je voor te schamen. Het heeft niets te maken met platte sexualiteit. Het heeft niets te maken 

met valse lust. Het is geen oppervlakkige begeerte. Neen. Het is een school, de school van de 

gnosis, als in onderricht in de demonologie. Het is het alarm-systeem van het lichaam, het 



immunologische afweer-systeem. Hier willen de lachende gekken niets van weten. Naar de 

hel ga je volgens hen, als je aan je piemeltje zit of aan je piemeltje denkt. Dat is alleen voor 

hen. Zij hebben de monopolie op de geslachtsdelen, en houden de gnosis van de 

geslachtsdelen angstvallig verborgen en lachen alles weg. Je krijgt pas de macht over je 

piemeltje terug als je trouwt in hun stadse systeem. Dit is het systeem van het eilandengebied 

van de vierde reis van SINDBAD, SA-NOD-ABAD, oftewel KAIN, waar een huwelijks-

cultus van de dood heerste waardoor bij de dood van één van de partners, de ander levend 

begraven werd in hetzelfde graf. Het is een fokkerij. Op één van de eilanden van dat gebied 

leefden kannibalen die hun gevangenen vetmesten met een magische soort van voedsel wat 

hen in vee liet veranderen. SA-NOD-ABAD, KAIN, ontkwam aan beide gevaren. 

  

Het stadse lichaam is verziekt door de oog en oor energie wat zich uit in spierkracht. De 

kinderen van de gnosis moeten dieper de wildernis in om aan deze gevaren te ontkomen. Zij 

moeten terugkeren tot de vijf pilaren van de paradijselijke anatomie van de gnosis, het nieuwe 

zenuw-systeem. Net als KAIN moeten zij HOBEL verslaan, de geest van zuurstof, om zo 

HENOCH, ENOCH, ENAK voort te brengen, de ANAQ, de halsketen, om toegang te krijgen 

tot NOD, NUWD, de paradijselijke afgrond, de harige moederschoot. 

  

Het is de vijfledige geslachts-energie van de gnosis die het bloed van de vijand opwekt, om zo 

het boze oog en het boze oor te verslaan. Deze vijfledige energie moet de SEPRA wand 

smelten. 

  

De vijf geslachts-energieen van de gnosis moeten opgewekt worden, ontwaken. Deze 

energieen worden in slaap gehouden door de valse tong. De valse tong heeft het valse oog en 

het valse oor opgewekt als een duivelse driehoek, waar de spierkracht uit voort vloeit om 

slaven te maken voor de stad.  

  

In het EE strijdt ook de tepel-energie tegen het boze oog : 

  

Hermitaten 6 

 

5 En de Geest was als een boom vol ogen, hebbende geen rust, dag noch nacht, en de Heer 

sprak 

deze woorden : 'Zalig hen die in de tempel leven.' En ik zag een tepelboom opkomen uit het 

mos 

om de ogenboom te verslinden. En de Heer sprak : 'Nu is de tijd dat de Geest strijdt tegen de 

eeuwigheden, en Hij zal overwinnen.' 

  



De tepelboom, een beeld van de eeuwigheden, zal de ogenboom (de Geest) overwinnen. Deze 

energie zal rijkelijk moeten vloeien in het lichaam, en moet hiertoe opgewekt worden en 

ontwaken. 

  

Hiertoe moet het tepelsap gedronken worden, de melk van de amazones. 

  

Kain en zijn nageslacht is het zaad van de slang. De slang is in het Egyptisch ook de fallus. 

  

De elf stammen van Kain (zijn nakomelingen) : 

  

1.    Enoch, Enak – ANAQ – de halsketen 

In de wortels is dit het wurgen, en het dun maken (verhongeren). Ook is het kennen en 

opvoeden. – donkere voet energie 

2.    Irad, Iyrad – verwijderen, isoleren, gevangen nemen – donkere vaginale energie 

3.    Mehujael – geslagen door God, geslagen en slaan, uitwissen – donkere anale 

energie 

4.    Amatassael – de tijd van de lamsslacht 

5.    Lamech – de kinderjager, kinderslager (Genesis 4:23) 

6.    ADAH – meesteres van Lamech – het gewelddadig aanvallen, het versieren met 

de buit van de vijand – lichte tepel-energie 

7.    TSILLAH – tweede meesteres van Lamech – duisternis, bescherming – donkere 

tepel energie 

8.    Yabal – zoon van ADAH – gedragen, dragen, zij van de tenten en het vee, stroom 

(rivier) van geweld – lichte vaginale energie 

9.    Yuwbal – zoon van ADAH – maker van muziek-instrumenten, blaaspijp (wapen) 

10.Tubalkain – zoon van TSILLAH – maker van slavendrijvers-gerei, slaven-ketenen 

– lichte voet energie 

11.Na'amah – dochter van TSILLAH – de liefelijkheid en zoetheid van hen die 

tuchtigen – lichte anale energie 

  

Spreuken 24 

  

24. Wie tot de schuldige zegt: Gij zijt onschuldig – hem zullen volken vloeken, 



natiën zullen hem verwensen, 

25. maar hun die hem bestraffen en kastijden, zijn lief'lijk, 

over hen komt de zegen van het jachtsloon. 

  

Zo loopt de fallus-energie als het geslacht van Kain, tegengesteld aan de spier-energie van 

Adam. Het nageslacht van Seth, de zoon van Adam, liep verder weg van het paradijs, terwijl 

het geslacht van Kain terugging naar de paradijselijke afgrond, in de diepte van het Westelijke 

paradijs. 

  

Eva had gemeenschap gehad met de slang, oftewel de naakte oorlogsvoerende stam van het 

land NOD, NUWD, de paradijselijke afgrond, en baarde Kain. De fallische energie kwam dus 

voort vanuit de vaginale energie, en maakte zo allerlei vertakkingen, die vaak weer hun 

kruispunten maakten. 

  

De spier van Adam moest sterven. Daarom kwam Eva tot de slang, de naakte, 

oorlogsvoerende stam. Door het geslacht van Kain stierf de spier van Adam. Door het 

geslacht van Kain was er een weg terug tot het land van NOD, NUWD, de paradijselijke 

afgrond. NOD, ND is het omgekeerde EDEN, DN. De mensheid viel uit NOD tot EDEN. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 35. Het NT van het Boek van de Nacht – Van Eden tot NOD 

  

Omdat de mensheid van het land NOD, de paradijselijke afgrond, de moederschoot, gevallen 

was tot het rijk van de demiurg, de demonische, halfblinde tussengod, tot de afgebakende hof 

van Eden, kwam de slang de mensheid tegemoet als de naakte, oorlogsvoerende stam. Zo 



bracht Eva Kain voort, die terug zou leiden tot NOD, door omgang met de naakte, 

oorlogsvoerende stam. De demiurg was woest, en stelde EVA onder Adam, maar hij kon Kain 

niet meer tegenhouden. 

  

De slang is het beeld van fallische energie, ook in de Egyptologie. De fallische energie was 

waaruit de mens leefde in de paradijselijke afgrond, in de onderwereld, voortkomende vanuit 

de vaginale energie. De fallische energie is de slachtende energie, terwijl de vaginale energie 

de bindende energie is, de gevangennemende energie. Er mag geen fallische energie zijn 

zonder de vaginale energie. De vaginale energie, NOD, is fundamenteel. De mens gleed meer 

en meer weg van de vaginale en fallische energie, en kwam tot de spierkracht, een 

bedriegelijke handelende kracht van genade en vals loon. De SEPRA wand werd opgericht 

tussen NOD en EDEN, en de mens dreef meer en meer af, gegrepen door LAZAR, het oog 

van JOM. De mens gleed tot het koninkrijk van JOM, de Jezus-vloek. 

  

3. witte leeuw 

  

De witte leeuw is een monster erger dan een leeuw. Een witte leeuw kun je niet voor de gek 

houden. Als je de jacht misbruikt, dan zal de witte leeuw je weten te vinden. In het EE staat er 

over de witte leeuw : 

  

Savaninen 24 

  

8. Zalig zijn zij die de tijden van de witte leeuw hebben bereikt en Spricht (de goddelijke 

kleermaker, het heilige dunne, vasten, verhongering) liefhebben. 

  

De witte leeuw is een beeld van de tepel energie, het witte melksap van de amazones. De 

slang werd vervloekt om zo op zijn buik te gaan, maar daarvoor kon hij gewoon lopen. Hij 

was een witte, al dan niet gevleugelde, witte leeuw. Dit zijn ijsleeuwen, maar dan van hemels 

ijs en hemelse bevrijzing, dus niet per definitie kou.  

  

Joringel 8 

  

16. En als zijn ijsleeuwen hun bekken openen, stroomt het ijs over onze armen en benen, om 

te openen en te sluiten, om nieuwe getijen aan te kondigen.  



  

De Nieuwe Openbaring, 1 

  

15. En er verscheen een grote panter in het midden van de hemelen, die zijn ruiters begon uit 

te zenden. En toen sprak God deze woorden : De laatste dagen van de markt zijn gekomen. 

16. Deze zal zeer groot worden en dan vallen. De markt heeft slaven gemaakt, maar Ik zal hen 

vrijzetten. Ik zal hen een tepel in hun borstkas geven, waaruit de melk van Mijn Gnosis zal 

stromen om hen vrij te zetten. 17. Ik zal hen de tepelen der vrijheid geven, en ik zal hen leiden 

tot de tempel van ijs. En toen begon de eerste grote hoorn zich tot de heiligen te richten om 

hun hart te doorspietsen. 18. En God sprak : Vanuit de wond zal de tepel rijzen. Vrees daarom 

geen kwaad. De tepel zal de hoorn verbrijzelen. 

  

De tepel staat dus voor het hemelse ijs van de paradijselijke afgrond, waarvanuit de witte 

leeuw tot Eva werd gezonden. Hierdoor gaf zij geboorte aan Kain, terwijl de witte leeuw als 

straf over zijn buik moest gaan. Het hemelse ijs werd afgesloten. In Kain is de weg terug. 

  

4. twee witte leeuwen 

  

De twee witte leeuwen zijn het beeld van de twee tepels en de dubbele tepel-energie, de lichte 

en de donkere, ADAH en TSILLAH, de twee amazones die over Lamech waren aangesteld. 

  

5. vrouw op witte leeuw 

  

De amazones rijden soms op witte leeuwen als een teken van de uitvoer van de tepel-energie. 

Dit is de jachts-energie die door de boerse geesten en valse handelaars-geesten in de hof van 

Eden werd weggekapt. Door de vloek werd de witte leeuw tot een witte cobra, waardoor de 

fallische energie nog meer zichtbaar werd. De tepel energie was gescheiden van de fallische 

energie. Beide energieen gaven geboorte aan Kain. Zij deden dit vanuit de vaginale energie 

waarvanuit zij gezonden waren, vanuit NOD. 

  

6. witte cobra 

  



De witte cobra, een beeld van de fallische energie. In Savaninen in het EE is de cobra de 

tweede Christus, als de fallische Christus. De tweede Christus wordt in het EE genoemd als 

David, oftewel Moedervlek in het boek van de nacht, die de vervanger van David is. 

Moedervlek draagt de ijzeren staf, het beeld van de fallische energie, om zo de spierkracht te 

verbreken. In de zogeheten voor-paradijselijke NAKA mythes over de diepere onderwerelden 

gaat het in plaats van slangen vaak over hyena's, de hellehonden. Ook de jagerinnen op de 

amazone planeet VAR worden zo genoemd. 

  

Het boek van de nacht heeft ook een NT : de duizend en een dag, oftewel het boek van het 

nachtzicht. Zoals het boek van de nacht gaat over een man die vrouwenhaat had ontwikkeld 

door wat zijn vrouw hem had aangedaan, zo gaat het boek van de dag, van het nachtzicht, 

over een vrouw, een jagerin, die mannenhaat ontwikkelde door een verschrikkelijke droom 

die zij had. Wanneer mannen bij haar in de buurt kwamen teerden zij uit en werden ziek 

vanwege deze mannenhaat. Zij maakte korte metten met de mannelijke suprematie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 36. Sepra – Het Wapen van ARETA 

  

De fallische energie is een groot jager, door de tepel energie, maar meer nog is het een slager. 

Het zaad moet namelijk door de SEPRA-wand gaan. Het vijandelijk vee zal hiervoor geslacht 

moeten worden. Er is geen zaad zonder de slacht. Het zaad is een beeltenis van het vloeiende 

bloed van de vijand. Door de dood van de vijand vindt er bevruchting plaats. 

  

Hooglied 1 : 5, Aramees : Ik ben UKKAM, donker, zoals de nomadische tenten van Kedar, 

zoals de wildernissen van Kedar, zoals de YARETA, ARETA, voorhangsels, van Salomo. 



  

Kedar betekent donker, en vuil in de wortels, en is een stam, nakomeling, van Ismael. Kedar 

betekent ook zwaar. Dit zijn allemaal eigenschappen van de hoeria ARETA, één van de 

paradijselijke of voor-paradijselijke amazones. Zij is de amazone van het Hooglied. Dit 

betekent in de wortels van het Hebreeuws het beven van uithongering. Alleen de 

uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke 

suprematie meer vertonen. In trillen en beven van de honger komen zij tot haar, door haar 

tenten en voorhangsels. Zij heeft heilige mannenhaat, wat ook weer terugkomt in het boek van 

de dag, het NT van het boek van de nacht, als het boek van het nachtzicht, het boek van de 

nachtvisioenen. Wanneer mannen in haar buurt komen worden ze ziek en krijgen 

nachtmerries. 

  

Yareta, areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de voorhangsels betekenen, zijn 

in de wortel tekst niet alleen honger, maar ook woede, jaloersheid en verdriet. De tenten en 

voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. Zij die tot ARETA kunnen komen 

trillen en beven van gebrokenheid. Zij is de Grote Breker. Zij die tot haar kunnen komen 

hebben een groot gevecht met Sepra gehad waarin zij zijn verbroken. Sepra is als een stok in 

haar hand, als de speer die zij werpt, als de pijl die zij schiet. De huiden van de beesten die zij 

heeft verslagen, en die daar hangen zijn er om ons te testen, uit te dagen en te breken. Ook wij 

moeten die beesten overwinnen. 

  

ARETA maakt ons uiteindelijk hard, L-IJ-ARATI, als de stenen, wat verbonden is aan de 

rots. De rots is een beeld van de buffeljacht. Zij wil ons opwekken tot de buffeljacht. Deze 

hardheid is te vinden in het hemelse ijs, in de heilige vertraging en bevriezing. Dit is de tepel 

energie. Deze energie verbreekt en bouwt weer op. 

  

Zowel de Bijbel als de Koran zijn voorhangsels, uitingen van de Grote Areta, als een weg tot 

de Grote Moeder. 

  

ARETA komt uit de dieptes van NOD, als een groot, wild beest. Ook Iyowb moest tot NOD, 

NUWD komen, tot het zwerven, klagen en trillen. ARETA staat voor het nomadische leven 

van de jacht. Door ARETA wordt gekomen tot de dieptes van NOD. Door ARETA wordt de 

Sepra-wand tussen NOD en Eden verbroken. Alleen zij die haar volgen zullen SEPRA 

overwinnen. Zij die haar niet gehoorzamen zullen door Sepra verslonden worden. Zij zullen 

wegglijden in eeuwige vergetelheid, de vierde dood. 

  

Het paradijselijke teken na de zondvloed was een boog van de goddelijke donder in het 

Aramees. Dit teken was het teken van goddelijke verlamming en slaap, dat wees op het 



paradijselijke lichaam, op de goddelijke vruchtbaarheid. Dit was de Qeshet, QST. In de Koran 

is er ook een hoofdstuk van de donder, Koran 13, Ar-Rad. 

  

In het Aramees is de goddelijke donder, Zij met de boog, degene die ook de zondvloed bracht. 

In het Hebreeuws is de boog voortgekomen vanuit valstrik, het strikken, wat de eigenlijke 

essentie van de donder is. Zij is de strikster. De goddelijke donder, Rimmon, komt van 'rum', 

hoog zijn, dronken zijn. De Rimmonim is ook een sieraad van de Torah-boekrol. 

Ar-Rad, of A-rad is het Aramese ARETA. 

In het Hebreeuws is donder een beeld van oorlogsgejoel en overwinningsgejoel (qowl). Dit is 

waar ARETA voor staat, het dertiende boek van de Koran. 

In het Aramees is donder ook een beeld van straffen, klagen, tot klagen brengen, een massa 

(stam), boosmaken, wat allemaal eigenschappen zijn van ARETA. Het is een beeld van de 

aspecten van de tucht. Het boek van de Donder is dus het boek van de tuchtigende amazone, 

van ARETA.  

In haar naam worden wij opgeroepen tot de oorlog in de hemelse gewesten en in de 

onderwereld. In haar naam moeten wij jacht maken op de valse geesten en hen tot 

onderwerping brengen. Zij maakt ons hard voor de oorlog. 

Areta, de aspecten van de tucht, heeft zowel de Bijbel en de Koran gemaakt als strikken. Dit 

zijn duistere raadselen die je de vernietiging inhelpen als je ze letterlijk neemt of verkeerd 

uitlegt. Alleen de Grote Moeder kan deze raadselen uitleggen, maar de Bijbel en de Koran 

zijn twee wachters opgesteld, zodat niet zomaar iemand bij de Moeder kan komen.  

Het boek Iyowb gaat over het vasten op adem. Dit is de overgang van zuurstof (de Heilige 

Geest) tot bloedgas (het bittere bloed van de vijand). Alephez, Allaphez betekent in de 

Hebreeuwse wortel : scheiden en onderscheiden. Hij was de eerste vriend van Iyowb aan het 

woord, in Iyowb 4. 

  

12 Een woord drong heimelijk tot mij door, en mijn oor ving het gefluister daarvan op 

13 tijdens overpeinzingen, na nachtgezichten, toen diepe slaap op de mensen gevallen was. 

14 Schrik en beving overvielen mij en deden al mijn beenderen verschrikken. 

15 Daar gleed een geest mij voorbij, deed het haar van mijn lichaam te berge rijzen. 

16 Hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond voor mijn 

ogen, en ik vernam een fluisterende stem. 

  



In vers 14 in het Aramees komt er een donderstorm over hem, oftewel het teken na de 

zondvloed, het teken van Noach. De ARETA Amazone kwam tot hem. In vers 15 grijpt zij 

hem om hem tot de markt te slepen als een slaaf. Verder wordt het beschreven als een 

kruisiging, een ophangen en een zeestorm die oprijst, metaforisch als het oprijzen van het 

geslachtsdeel in het Aramees, wat dus allemaal wijst op het teken van Noach, en het oprijzen 

van de fallische energie door het geslacht en nageslacht van Kain. Dit gaat dus om ademnood. 

De donder begon toen te spreken in het Aramees in vers 16, en hij gehoorzaamde. 

  

De derde vriend is Issafar (Zophar), wat cyclus betekent. 

  

Iyowb 11 

  

12 Als een verstandeloos mens tot inzicht gebracht kan worden, kan het veulen van een wilde 

ezel als mens geboren worden. 

  

Veulen is in het Hebreeuws 'ayir', wat in de wortels 'naakt opvoeden' betekent, 'naakt zijn', 

'naakt worden', en 'ontwaken', wat ook dezelfde betekenis heeft als openbaring. Alle sluiers, 

alle klederen en bedekkingen, voorhangsels, worden dan afgedaan. Dit is ook de betekenis 

van de slang in het paradijs, de naaktste van alle schepselen in de grondtekst, de naakte 

oorlogsvoerende stam. 

  

Zij waren tot Iyowb gestuurd om hem tot ARETA te brengen. Zij waren jachtgerei in haar 

hand. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Hoofdstuk 37. Amalek 

  

Er is een grote strijd tussen het aanvaarden van de tucht en het worstelen met de tucht. De 

aanvaarding van de tucht komt door de overweldiging van de tucht zelf. Wij mogen ons niet 

zomaar gewonnen geven. Wij moeten worstelen met de amazones in het paradijs, om zo los te 

komen van de naker-geesten, de valse vrouwen die de mannelijke suprematie in stand houden. 

Wij moeten strijden tegen de valse amazones. Wij krijgen autoriteit over de naker-geesten, de 

valse amazones. Zij zijn onder ons gesteld. De valse vrouw zal ons niet wegslepen, maar zal 

ontmaskerd worden en onderworpen. De valse vrouw leidt tot valse veroudering. Zij 

ondersteunt het gif van valse genade en vals loon. 

  

Als we naar de bijbel kijken, dan zien we een truukje zich afspelen voor onze ogen. De 

chronologie werd namelijk door de war gehaald. 

  

Het Grote Christelijke Schandaal : 

·        De vermannelijking van de amazones. 

  

ARETA werd vermannelijkt tot David, BOS tot Levi, THENEM tot Jona, TEMET tot 

Salomo, en HANNAH tot Simson. 

  

De mens werd opgesloten in de hersenen, in het hoofd, voor mentale overactiviteit, mentale, 

overzintuigelijke, materie-zintuigelijke slavernij tot de stad. Er ging een glazen wand tussen 

het hoofd en het lichaam, om de mens in het hoofd opgesloten te houden. Wij moeten komen 

tot de bronnen van de vijf zintuigelijke pilaren van de gnosis : 

  

1.    de fallische zon 

2.    de vaginale zon 

3.    de anale zon 



4.    de tepel zon 

5.    de voet zon 

  

Deze zonnen liggen diep in de wildernissen, als eilanden in de zeeen van het universum, als 

de schatten van het nachtzicht in de duisternis. Het zijn nacht-zintuigen. Zo mogen wij het 

oog van JOM en het oog van Rian verslaan. 

  

Van de vijf zon-soorten zijn er de energie-zonnen, de adem-zonnen en de zaad-zonnen, die we 

allemaal nodig hebben om in de voor-paradijselijke afgrond te kunnen leven, in de wildernis 

van de onderwereld. Deze zonnen zijn bronnen die verdient moeten worden. Zij moeten 

verdient worden in de jacht.  

  

Wij kunnen alleen in de leegte komen door afwijzing. In het paradijs moeten we op zoek gaan 

naar de paradijselijke afgrond, de diepe vallei. Amalek is in het Hebreeuws het volk van de 

vallei. Ook betekent het oorlogsvoerders. Zij zijn een oorlogszuchtig volk van slagers, de 

vijanden van Israel. Amalek komt voort uit het zaad van Esau, wat ook weer voortkomt uit het 

zaad van Ismael en Kain. De moeder van Amalek is Tamnah, wat restrictie en dwang 

betekent. In de wortels is Tamnah de afwijzing. 

  

Amalek is het volk in de leegte, het heilige vasten. Dit is een bijbels beeld van het boek van 

de nacht waarin Moedervlek tot Ramadan moest komen, het heilige vasten. 

  

Amalek, MLK, is verbonden aan de MALAK, de engel in het oud-hebreeuws, wat letterlijk 

vertaalt een slager is, hebbende een priesterlijke betekenis, in de wortels. In het Aramees is de 

MLK de heerschappij van de amazone. In het zevende deel van het boek van de nacht wordt 

Amalek beschreven als een verborgen schat die niet zomaar aangeraakt kan worden. 

Aanraking betekent de dood. Amalek is een hoeria, een amazone, van het paradijs, in het boek 

van de nacht, die meer waarde heeft dan de koperen vaten waarin Salomo de afvallige engelen 

opsloot. Niemand kan dus tot haar komen dan door te sterven. In die zin zijn engelen dus de 

amazones en slaven van Amalek, de Amalekieten. 

  

De Amalekieten zijn een nomadisch volk die ook aan kinderoffers deden, wat alleen in 

esoterische, symbolische zin waarde heeft als de jacht op het zaad van de boze geesten in de 

onderwereld. 

  

In de bijbel wordt Amalek het eerste volk genoemd : 



  

Numeri 24 

  

20 Toen hij Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide : Amalek was het eerste der volken. 

  

Dit is waar de berg en de afgrond van het paradijs over gaat, de oertijden van de engelen, 

oftewel de slagers, de MALAK, MLK, Amalek. De berg is een beeld van de fallus, en de 

afgrond is een beeld van de vagina. De berg komt voort uit de vallei, woont in de vallei, als de 

fallus voortkomt vanuit de vagina en in haar woont, zoals het volk Amalek. Amalek beeldt in 

die zin de genitalien uit, de oorsprong van het leven, de paradijselijke anatomie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 38. De Terugkeer tot AMALEK en de VUR, de Amazone Gnosis 

  

Het woord 'engel' is een verwestelijkte verwijzing naar de Griekse ago-agele, die letterlijk een 

aankondiger was, een voorbereider, maar ook een jager en een vee-houder. De ago is letterlijk 

het vangen van wild vee om ze te leiden tot hun laatste bestemming, en dit was een feestelijke 

aangelegenheid, namelijk het overwinnen van de vijand. De ago is het zegevieren van het 



recht. De agale is het eigenlijke vee, zoals runderen en ander vee, de kuddes. De ago-agele is 

dus degene die het vee voorbereid en bereid, als een vee-fokker. In het oud-hebreeuws is de 

engel de MALAK, MLK, degene die het vee afmaakt, de slager. Dit is in het Aramees een 

volk van heersers en hun bezit. MLK betekent zowel de bezitter als het bezit. Dit is verbonden 

aan de MLKH, de heerseres en de moeder, de amazone. Dit gaat over het volk AMALEK, het 

eerste volk. Zij zijn het volk wat in de afgrond woont, in de oer-leegte. 

  

Het is belangrijk om tot deze bronnen te komen : 

  

1.    de eeuwige tucht – de grootste tucht 

2.    de eeuwige duisternis – de grootste duisternis 

3.    het eeuwige ijs – het grootste ijs 

4.    het eeuwige conflict (tegenstelling) – het grootste conflict 

5.    het eeuwige vuur (nachtgezicht, nachtzicht) – het grootste vuur 

6.    het eeuwig bloedvergiet – het grootste bloedvergiet 

  

De westelijke 'engel' werd opgesteld om dit allemaal af te dekken en af te sluiten, als een 

karikatuur. Wij moeten terugkeren tot AMALEK, tot het slagers-volk. 

  

Hiertoe zijn de jachten in de onderwereld opgesteld. De lamsjacht is een voorbereidende jacht 

die niet mag worden overdreven. De lamsjacht is voornamelijk de voorbereiding op de 

vissenjacht en de andere jachten. Het christendom werd de overdrijving van de lamslacht, om 

zo de mens te binden aan het Jezus-syndroom, als consumenten voor de Romeinse markt. Dit 

moest de runderjacht afdekken, en moest alles materialiseren zodat mensen niet meer tegen 

boze geesten streden, maar tegen onschuldige dieren op aarde. Zij waren lui en laf, en het 

vlees wat zij gegeten hebben zal tegen hen getuigen. 

  

Het christendom is dus de uit de hand gelopen lamsjacht, waar zielen van jongsaf aan wordt 

geleerd dat het goed is het vlees van het geslachte lam te eten, en het bloed te drinken, opdat 

ze daardoor gered worden en de hemel in kunnen gaan. Zij die dat niet doen zouden dan voor 

eeuwig naar de hel gaan. Ze zijn geobsedeerd geworden met het lam, en aanbidden het lam op 

deze lugubere manier. Daarom is de amazone zodiak om de lamsjacht recht te zetten en te 

heiligen. 

  

'Oh ja,' roept de stadkabouter : 'vleesch, ik zal het laten regenen met vlees voor jullie 

behoudenis. Vleesch en bloed van het lam, en vergeet maar lekker over de daadwerkelijke 

strijd en jacht, zodat ik mijn macht over jullie bewaar. Oh help, oh heden, wat doen jullie een 



oude, arme stadskabouter toch aan met jullie taal. Laat de engeltjes toch vrolijk vliegen, en 

blijf met je handen van Amalek af. Jullie zijn beulen. Amalek is mijn geheim, mijn geroofde 

gnosis. Ik ben een dief, ja. Tevreden ? Tevreden nu je het geheim hebt geopenbaard, en dat 

van de engelen ? Zowaar ik leef, jullie zijn klootzakken. Mijn boze spel is uit, maar ik zal op 

de uitkijk staan en binnenkomen door elk gaatje wat ik nog zie. Ik zal nederdalen tot de aarde 

en de zee, tot de randen van de wildernis, en mijn val zal groot zijn. Ik zal nog zoveel 

mogelijk proberen mee te slepen, als dit niet mijn illusies zijn. Ik twijfel ! Jullie hebben mij 

doen twijfelen aan mijzelf ! Blijf met je poten van mijn opwindbaar speelgoed af ! Vleesch 

zal ik doen laten regenen. Vleesch en bloed van het lam, van de lammeren, en het zal goed 

verkopen, denk ik, maar if twijfel. Jullie hebben me doen laten twijfelen ! Vleesch en bloed 

zal het regenen !' 

  

En zo viel de stadskabouter in herhaling, als opwindbaar speelgoed. En dat is wat de stad is : 

opwindbaar speelgoed. Alle films die ze draaien, alle illusies, niets dan opwindbaar 

speelgoed, en de draadjes zijn geknapt en doorgeknipt. 

  

7. jongens met visnetten, voorbereiding op de visjacht 

  

Op het fundament van de lamsjacht maken de jongens zich klaar voor de visjacht. Ze zijn hier 

in een groep. De visjacht is er om het kamp voor onheil te bewaren, dus het is noodzakelijk 

om te kunnen overleven. Er verschillende soorten kampen : de amazone kampen en de 

jongens kampen van jongens die door de amazones zijn verstoten. De verstoting door de 

amazones moet iedereen doorheen. Zij leren onderhandelen met de amazones. Er zijn ook 

kampen van jongens die zijn gevlucht van de amazones en er ver vandaan blijven, in de 

worsteling met de amazones, wat ook noodzakelijk is. De oorlog tegen de amazones is om de 

valse amazones te verslaan. Dit is een onderdeel van het toetsen, zoals Yaakob op Penuel. 

Iedereen moet individueel leren werken vanuit de eigenverdiende gnosis. In amazone termen 

is de gnosis de VUR [ uitspraak : vuhr, vur ]. 

  

8. visjachtspeer 

  

Door de lamsjacht moet er gekomen worden tot de visjachtspeer en moet deze gebruikt leren 

worden. 

  

9. meerdere visjachtsperen 

  



Door de lamsjacht moet er gekomen worden tot de jachtrekken en jachttenten waar deze 

speren volop te vinden zijn. De toegang hiertoe moet verdient worden door de VUR (amazone 

gnosis). 

  

10. visjachtmes 

  

Het mes is een zintuig die moet helpen de vis op te sporen. 

  

11. meerdere visjachtmessen 

  

Er zijn vele verschillende soorten visjachtmessen. Deze moeten geleerd worden en verdient 

door de VUR. Er moet tot bepaalde amazones gekomen worden die daar onderricht over 

geven. Deze amazones van de vissenjacht zijn niet goedkoop. Je kunt ze niet manipuleren en 

voor je karretje spannen. Zij moeten verdient worden, en zij zullen je eerst veel verstoten en 

afwijzen, en je opdrachten geven zoals het verslaan van valse amazones. Zij willen dat er eerst 

grote oorlogen tegen de amazones worden gevoerd, de worsteling met de amazones. Zij zijn 

geen goedkope hoeren die zomaar hun geheim prijsgeven. 

  

12. jongens met visjachtsperen 

  

Ook jongens onderhandelen met elkaar, en werken met elkaar samen op strenge voorwaarden. 

Omdat er een heleboel valse jongens zijn die van de VUR willen afleiden zijn de oorlogen 

tussen de jongenskampen belangrijk. 

  

2 Korinte 10 

  

4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk (kennisloosheid, corruptie), maar 

krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5zodat wij de redeneringen en elke schans, 

die opgeworpen wordt tegen de kennis van God (gnosis, VUR), slechten, elk bedenksel als 

krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Chasma (moederschoot, afgrond, 

AMALEK), 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle 

ongehoorzaamheid te straffen.  

  



13. jongens met visjachtmessen 

  

Hetzelfde geldt voor de messen : er is onderhandeling, en oorlog. De valse messen moeten 

vernietigd worden. 

  

14. visjachtspeer met visjachtmes 

  

Zij moeten in combinatie met elkaar geleerd worden, zodat ze elkaar kunnen aanvullen. Er is 

een groot verbond tussen speer en mes. Zij die niet goed kunnen omschakelen zullen schade 

lijden. Ook hierin moet onderricht komen. Er moet balans komen tussen speer en mes. Aan 

beide kanten kun je eraf vallen. Het mes is belangrijk voor de slacht. Als de balans tussen 

jacht en slacht er niet is, dan krijgt de vijand vrij spel. Het mes leidt tot het eten van de vis. Zo 

verliest de vis de geroofde energie en de geroofde VUR weer, en komt de VUR terug tot de 

slager. De vis moet dus gegeten worden. 

  

15. jongens met visjachtsperen en visjachtmessen 

  

Hier zien we jongens die zowel de speren als de messen hebben. Nu gaat het erom dat ze die 

goed gebruiken. Zij moeten hierin onderricht worden, met de lamsjacht als voorbereiding. Zij 

die overmoedig tot de visjacht komen, zonder in balans te zijn, zonder goede voorbereiding, 

lijden hierdoor schade aan hun ziel. 

  

Zo zijn we aan het einde gekomen van de zesde PAR-week van de lamsjacht, de 

voorbereidende jacht. 

  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 39. De Lamsjacht-Visjacht Link 

  

De kabouter van het opwindbaar speelgoed, de maker hiervan, loopt te gillen : 

  

'Ik heb geen cent meer te makken. Jullie maken mijn markt kapot. LEVUS is mijn naam, rot-

idioten. De kanker maakte ik, maar jullie moeten zo nodig mijn kunstwerken vernielen. Oh, ik 

haat kinderen van de gnosis. Zij willen niets liever dan arme, oude kabouters die hard voor 

hun geld gewerkt hebben teisteren. Oh, arme ik. Waar moet het naar toe met deze wereld, 

ellendelingen. Ik denk dat ik er maar mee stop. Het leven is zo niets meer waard, als mijn 

centjes waar ik hard en eerlijk voor gewerkt heb me zo maar uit de vingers worden genomen, 

belachelijke types. Ik wil niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Ik zie het allemaal voor mijn 

ogen verdwijnen. Blijf in de stad ! Buig voor jullie meesters ! Ellendelingen.' 

  

Bij deze woorden had hij schuim op zijn mond. 

  

'Trots ben ik. Vol van haat. Ik ben jullie meesters, en ik heb jullie meesters gemaakt, die jullie 

telkens weer moeten opwinden. Jullie leven door mijn opwindbaar speelgoed. Welke andere 

bronnen hebben jullie ? Oh, arme ik. Ik denk dat ik naar Jom toega om uit te huilen. Ik ben 

LEVUS. Ik ben LEVUS ! Onthoud het goed, drama makers. Jullie prikken overal met jullie 

stokken in. Het arme, oude leven van een kabouter is jullie niets waard. Ik heb er geen zin 

meer in. Plunder mijn schatten maar, want jullie zijn nu toch in het diepste van mijn tempel. 

Ik ga hier weg. Ik heb er geen zin meer in. Mijn tempel is brandende. Mijn speelgoed-paleis 

in de fik, stelletje barbaren. Oh, mijn stad, mijn grote, grote stad. De amazones komen vrij ! 

Wat moet ik doen ? Ik kan alleen maar toekijken.' 

  

De kabouter jammert, en zinkt dan door de grond als een wegsmeltende, met een enorm 

kabaal en gegil. 

  

De lamsjacht is het feest van de voorbereiding op de visjacht. Het christendom is de uit de 

hand gelopen lamsjacht, het aanbidden van het valse lam. De visjacht werd op een lager pitje 

gezet. Jezus Christus, de ICHTUS, werd aanbeden. De christenen volgden een valse, 

vijandelijke vis, en verzuimden de vissenjacht op de boze geesten. De discipelen die symbool 

stonden voor de visjagers omdat zij vissers waren, werden toen 'vissers van mensen', oftewel 

evangelisten, en volgden de valse vis, Jezus. Zij rekenden niet af met de valse vis-geesten. Het 

christendom werd zo tot een vissencultus. 



  

De vissenjacht :  

  

van vrijheid tot slavernij 

van bedektheid tot naaktheid (openbaring) 

van opgesloten zitten in de tijd tot contact met andere tijden, tijdreizen (python steen) 

strijd tegen en het herordenen en herzien van valse verhoudingen in grootte van de plaatsen in 

de geografie 

strijd tegen de valse toekomst  

het komen van licht tot duisternis (dit gebeurt ook in de kippenjacht, waarvan de vissenjacht 

de voorbereiding is)  

van exoterische voortplanting (plat, pornografisch) tot esoterische voortplanting  

  

PAR week 7 

hieroglyph : mand met vissen 

  

De week-hieroglyph van de zevende week laat het loon zien van de vissenjacht : vissen in een 

mand. Zo kan er een einde komen aan alle oppervlakkige, beledigende, corrupte, 

ziekteverwekkende sexualiteit waarmee we worden doodgegooid in de stad. Wat een hoeren 

lopen er daar rond, klaar om mensen om zeep te helpen met hun leugens. Sommigen 

verdienen het. De mand met gevangen vissen is het overwinnings-teken hierover. De 

lamsjacht zet aan tot de vissenjacht en vloeit er in over. Het is een belangrijke combinatie. De 

omschakeling moet geleerd worden. Het mag niet vastlopen, zoals bij het christendom. Er 

mag ook geen valse combinatie zijn, zoals in het christendom. 

  

1. vismanden in het water, gebruikt voor de visvangst 

  

Er zijn ook vismanden die gebruikt worden om de vis te vangen. Er kunnen grote structuren 

en systemen zijn van zulke manden in het water om de vis te verstrikken. 

  

In het oud-hebreeuws is de vis een beeld van de vruchtbaarheid, van groei en van 

overwinning. Ook is het een beeld van verduistering, bedekken. De vis staat voor het zaad. De 

vijandelijke vis maakt het zaad corrupt of houdt het zaad tegen. Het heilige zaad is van belang 

om te kunnen leven in het paradijs. De lichaamsdelen onderling wisselen dit uit. Daarom is de 

visjacht van levensbelang. De amazones maken fuiken hiervoor en andere soorten valstrikken. 

Niet alleen voor de visjacht maar ook voor de andere jachten. Hele kampen en nederzettingen 



zijn op zulke systemen gebouwd. Ook zielen worden hierin verstrikt en worden onderworpen 

aan de tucht en het onderricht van de amazones. 

  

2. man in het water met vismand om vissen te vangen, terwijl zaad uit zijn fallus vloeit in het 

water 

  

Doordat de vijandelijke vis wordt uitgeschakeld krijgt het zaad weer doorgang. In het hart 

moet de link tussen de lamsjacht en de visjacht weer hersteld worden. Dit is ook een afgrond 

in de linker hersenhelft. De link die in de linker hersenhelft gemaakt moet worden is ook 

belangrijk voor het goed functioneren van de fallus, als een belangrijk zintuig en alarm. De 

geheiligde fallus houdt een ziel in de heilige gebondenheid (verbonden aan de moederschoot, 

gekooid in de vagina, de paradijselijke afgrond) als een streng bewakende immunologie. 

  

3. jongen staande op een vis 

  

In de oudheid was de voet een teken van overwinning, zoals de voet op de nek van de vijand. 

In die zin is in deze hieroglyph de valse vis van het christendom, de ichtus, een vorm van 

Jom-Jezus, overwonnen. De valse vis wil in het oud-hebreeuws dingen verduisteren, 

afdekken, het nachtzicht uitdoven, als een valse duisternis. 

  

4. jongen staande op een lam 

  

Dit gaat om de overwinning over het valse lam. 

  

Lamsjacht : 

  

·        strijd tegen de valse slaap 

·        strijd tegen valse plaats-chronologie, verbindingen, volgordes in de geografie 

·        verjonging en wedergeboorte, buitenaards contact  

·        van valse vrede tot heilige oorlog 

·        van valse liefde tot heilige kennis 

·        van vals geklaag (luiheid) tot heilige industrie 



·        van valse wedergeboorte tot heilige groei 

·        van tuchteloosheid tot tucht 

  

Vanuit de hel, de tucht, de paal, zal de fallus (YAD) herrijzen. De hel is de plaats waar 

gemengd wordt, in het Aramees betekent mengen vuil maken, vlekken maken, het oprichten 

van tuchtplaatsen. De lap van het lam wat de bruid, de vrouw op het beest, draagt is om die 

reden vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te herstellen. In het Aramees worden 

dingen vaak omgedraaid. Er staat : Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. In het Aramees is 

wassen dan mengen, vuilmaken, om zo de wilde moederschoot in te gaan voor een nieuwe 

geboorte. Wassen betekent verspreiden, een inval doen, en bedekt worden. Wassen heeft te 

maken met de oorlogsvoering en de jacht. Wassen betekent zwart maken, donker maken, 

alhoewel het ook witmaken kan betekenen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 40. De Afgehakte Apenkop 

  

In het boek van de nacht is de hel, het vuur, onderverdeeld in zeven gebieden. Het vuur werd 

geschapen met de schepping van de tijd. 

  

1.    het gebied Gehannam – geschapen voor degenen die tegen Allah, ILA, hebben 

gerebelleerd en geen berouw hebben. 

  

2.    Het gebied LAZY – een gebied in de afgrond bestemd voor hen die na de 

toekomstige zending van Mohammed in hun zonden en misleiding blijven volharden. 

  



De christenen konden Mohammed totaal niet op waarde schatten, en zagen het cryptische 

belang van zijn komst niet. Mohammed kwam om het Jezus verhaal uit te diepen. Mohammed 

was 'de verstotene door de Moeder, ILA', de verstoting door de amazones. Toen Jezus aan het 

kruis ging werd hij afgesneden van de moeder, en dit verhaal ging verder met Mohammed. 

Mohammed was geen zoon van God. Hij was namelijk verstoten. Dit wijst terug naar het OT, 

naar Samuel die door Hannah verstoten werd, verkocht werd aan de Mara, de slavenbezitster. 

Toen Samuel een stem hoorde was dit in het Aramees de stem van de Mara, zijn meesteres. 

Samuel, SHAMA, is 'luisteren en gehoorzamen'. SML is een anagram van SLM, Salomo, die 

tempels, tabernakels, bouwde voor de Moeder God, voor de amazones. Dit is waar 

Mohammed cryptisch en symbolisch over gaat. De Islam is de cryptische dreiging van de 

amazones, de Moeder die haar zoon verstoten heeft. 

  

3.    Het gebied van Al-Jahim – de gevangenschap van Gog en Magog, de afdekkers 

van het Noorden. 

  

4.    Het gebied Sair – de gevangenschap van Iblis, de duivel, hoofd van de 

rebellerende geesten, die Adam niet wilde erkennen. 

  

ADAM, DM, is bloed in het Hebreeuws. DM is letterlijk vertaald de slacht. ADAM is in de 

Hebreeuwse grondtekst een volk. Het is een volk van slagers, van amazones. 

  

5.    Het gebied Saghar – de gevangenschap van de goddelozen, de hoogmoedigen en 

de misleiders. 

  

6.    het gebied HITMAT – onmetelijk hol van gloeiende verpestende lucht bestemd 

tot foltering van de joden en de christenen. 

7.    het gebied HAWYA – de woonplaats van de valse moslims en valse laylims 

(aanhangers van de koran en het boek van de nacht alleen maar voor de traditie en in 

naam). 

  

Deze gebieden liggen onder elkaar verborgen in de aarde, elk duizend jaar van de andere 

verwijderd. De laatste twee gebieden zijn het verschrikkelijkst, HITMAT en HAWYA. 

Gehannam, het eerste, is het minst verschrikkelijke. Gehannam komt in de bijbel terug als 

Gehenna, de plaats van vernietiging. Gehenna wijst op Channah, het Hebreeuws van Hannah, 

de moeder van Samuel. Ook wijst het naar het Griekse Chanah, de wortel van Johannes, van 

de apocalypse. Oorspronkelijk was gehenna het dal waarin kinderoffers werden gebracht, de 

grote verstoting van de zonen. Gehenna werd het dal van Hinnom genoemd, gehinnom, en in 

het Arabisch is het Jahannam. Gehenna is onderscheiden van Tartarus, de plaats van marteling 

en vernedering. Tartarus is een Griekse oer-godheid waaruit het vuurlicht (nachtzicht) 

voortkwam en de kosmos.  



  

Gehennah, Channah, HANNAH, verschuilt in het Grieks een enorme diepte. Wij moeten 

allemaal door Gehennah om los te komen van de valse mens. GEVAH is een van de vele 

wortelwoorden van Gehennah, betekenende : heilige trots, arrogantie, verheerlijking, 

triomfering, die juist ten dele valt aan de nederigen, de ootmoedigen, de zachtmoedigen. De 

nederigen worden in gehennah verhoogd door alle vernederingen. Zij worden toegerust door 

Hannah, zoals zij haar zoon toeruste met de hogepriesterlijke terafim, het orakel van de slacht 

en het bloed. 

  

In het Aramees zijn in Psalm 8:3 de tenen en de attributen van de tenen, rituele teenringen, de 

ware hogepriesterlijke stenen. In Spreuken 7:3 moesten de teenringen als wetten om de tenen 

gedaan worden. In die zin maakte Hannah dus rituele teenringen van de terafim voor Shama-

Al, die zijn voeten moesten bewaren op het pad van de Amazones. 

  

Hannah in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een slavenbezitster, 

waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund geslacht 

worden. Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst kan het ook gewoon 

betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een teken van mannelijke 

suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen worden voordat 

Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. Hannah moest hiermee wachten totdat 

Samuel de juiste leeftijd had bereikt. 

 

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de 

Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de 

grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als CHANAH, het 

wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-strategie.  

  

Toen Samuel, SHAMA, de juiste leeftijd had bereikt, moest hij voor zijn moeder een rund of 

kalf vangen en voor haar slachten, zodat zij haar zoon kon overdragen aan een andere 

amazone. ELI is een anagram van ILA, het amazone woord voor God, een heerseres. Samuel 

was bewapend door zijn moeder en werd tegenover de zondige zonen van de mara (ILA) 

gezet. Zij onderdrukten het volk. Zij waren de zonen van beliya-al, oftewel BILHA. In die zin 

zien we een paar hoofd-lijnen van de esoterische bijbel, van de VUR, de amazone gnosis, in 

de bijbel. In de apocalypse kwam CHANAH, het wortelwoord van Johannes, oftewel 

HANNAH, tot de vrouw op het beest om haar zoon, Samuel, te verkopen. De vrouw op het 

beest is BILHA. Vaak worden de zonen van de amazones tegen elkaar in de arena gezet om 

de onderhandelingen te toetsen en te bekrachtigen. Geld is dus een arena. Dit is precies wat de 

Egyptische betekenis van HANNAH, CHANNAH, CHANA, KANA is : 

  

KHENN : steken, verwonden, oorlog 

KHENA : stil gemaakt worden, gevangen gehouden worden, restrictie, afzonderen van 



anderen, gevangene 

KHEN : smeken, goed nieuws (evangelie), vergelijking, gevechten uitlokken, klagen, 

rebelsheid 

KHENU : huiler, baby, kind, wiegeliedjes, kinderliedjes, oproep 

KHEN/ KHENU : marktplaats 

 

Dit is de Egyptische KANA-wortel, de arena, de godin van de arena, de diepere wortels van 

Mahad, van MOWED. In de Israelitische bijbel is zij gepersonificeerd als CHANAH, 

CHANNAH, KHANA in het Hebreeuws. KHANA, CHANAH, is ook het wortelwoord van 

Johannes in de Openbaring, in het NT. KHANA is in de Griekse grondtekst een fetish-maker.  

  

Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-

allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het 

Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer 

tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei 

wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst 

een hogepriesterlijke borstplaat van een fetish voor Shama-Al, als een soort terafim. De 

terafim heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god 

van de orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van 

het offer gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus 

een bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, 

om zo de reflecties op te vangen. 

 

CHANNAH, Hannah, komt dus in de apocalypse weer terug, als het wortelwoord van 

Johannes. Zij benadert de vrouw op het beest. In de KJV bewondert Johannes de vrouw op het 

beest, en in de grondtekst vereert en aanbidt Johannes de vrouw op het beest. KHANA, 

Hannah komt tot de vrouw op het beest, om haar zoon aan Haar te verkopen, als vechtslaaf, 

als IYSH, voor de arena. KANA is de Egyptische oergodin van de arena-oproep.  

  

De vrouw op het beest is ILA (Eli) BILHA. Haar zonen zijn Hofni en Pineas, de zonen van 

beliya-ila. Hofni betekent 'vechter', en hand, yad, fallus, als de oorlogsvoerende fallus. Ook 

betekent het een elite vechter, een kampioen-vechter. Pineas betekent bronzen mond, 

slangenbek, en overwinnaar van de slang, peh-nachas, vernietiger van de slang. Samuel kon 

hen in de arena niet verslaan, en viel ook onder hun onderdrukking, en werd hun slaaf, onder 

BILHAH, hun moeder. 

  

BILHAH was een meesteres van Jakob en Ruben. Zij versloeg Rachel, het Hebreeuwse beeld 

van het lam. Om op te groeien in de VUR, de amazone gnosis, was het dus belangrijk voor 

Samuel om in de arena gezet te worden tegen Hofni en Pineas. Hofni en Pineas werden 

uiteindelijk verslagen (begrepen) door de Filistijnen, toen de ark werd buitgemaakt. Samuel 

moest Hofni en Pineas dus leren begrijpen, tot hun diepte komen, tot hun VUR. 

  



GEVAH, een van de wortelwoorden van Gehennah betekent ook : billen, als de billen van 

HANNAH, en ook haar achterkant, haar rug, als het toekeren van de rug, het verstoten, het 

afwijzen. Dit komt van GAB, ringen, kampmuren, -hekken, hoge plaatsen, heuvels, van 

verboden aanbidding. Hinnom betekent klagen, klaagzang, klaagliederen. 

  

De vrouw op het beest, BILHA, doet onderhandelingen met de 'koningen', de voeten in het 

Grieks, als de onderhandeling met het oordeel. Net als Yaakob wordt Samuel getreden, komt 

onder de voeten terecht. Samuel wordt doorverkocht aan het meerkoppige beest, als een beeld 

van de voet. De voet is het symbool van de poort van de onderwereld, en de tien tenen als de 

kinderen van de onderwereld. Samuel wordt wederomgeboren in de onderwereld, komt tot het 

kinderrijk als onderworpene. Het beest heeft de valse volwassenheid verslagen. Samuel sterft 

aan zijn valse zelf. Samuel wordt onderworpen aan het zaad van de onderwereld, SARAH. 

  

Voor Samuel was het belangrijk Pineas te leren kennen. Pineas is namelijk de overwinnaar 

over de slang, de bewaker van de amazone gnosis, de VUR. De strijd tegen de slang is de 

strijd tegen de valse en overmoedige sexualiteit, de oppervlakkige sexualiteit van de stad. Dit 

komt ook terug in het boek van de nacht in het verhaal van de lamslager in het zevende deel. 

Een klant van de lamslager heeft last van roekeloze sexuele driften die niet te stoppen zijn. Zij 

leeft onder de grond met een aap om deze lusten te botvieren. De lamslager ontdekt haar 

schuilplaats, en doodt de aap. Met een demonologisch medicijn moeten er dan twee adders, 

een gele en een zwarte, uit haar moederschoot gedreven worden. 

  

5. de apenjacht 

  

De aap is in het zevende deel een negatief beeld van de onuitblusbare op hol geslagen 

sexualiteit, verbonden aan de slang. Hierom moeten wij Pineas leren kennen. De valse aap, en 

de daaraan verbonden valse slang, moeten overwonnen worden. 

  

6. de apenslacht 

  

De apenslacht gaat hiermee verder, om deze valse sexualiteit te analyseren en te bedwingen, 

om zo te komen tot de diepere sexualiteit van de gnosis, VUR, die hierdoor verborgen werd 

gehouden. 

  

7. de apenoorlog 



  

Met de wapens die hierdoor teruggeroofd worden zal er verder gegaan kunnen worden met de 

oorlog tegen deze valse apen en hun fallusen, de valse slangen. 

  

8. apenhoofd 

  

Het hoofd van de valse aap is in deze hieroglyph afgehakt. Zijn valse fallus is verbroken. De 

valse apen-demoon begrijpt de verstoting door de amazones niet. Hij begrijpt de cryptiek van 

Mohammed niet. Hij begrijpt het heilige vasten niet. Hij wil niet zoals Moedervlek komen tot 

Ramadan. De aap-demoon wil stoer doen, en protsen met zijn vruchtbaarheid, en alle 

vrouwen aan zijn lippen hebben hangen. Hij wil de vrouwen als zijn slaven hebben, zodat hij 

een grotere naam in de stad krijgt, en meer eer van de zombies daar. Daar gaat het de valse 

aap om. Om de gnosis geeft hij niet. Hij heeft zijn eigen beperkte kennis, zo materieel en 

politiek correct mogelijk, en zo houdt hij de misleiding draaiende. Maar niet in deze 

gevreesde hieroglyph. Zijn kop is eraf. De apenkalender besteed daarom geen aandacht aan de 

amazone zodiak. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 41. Het Verborgen Geheim van Hofni en Pineas 

  

Zonde was niet per definitie slecht in de Levitische theologie. Zonde was een dualiteit.  

  

In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit 

woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze 

bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar 

besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De Levieten droegen teenringen die zo 



op die manier geheiligd werden. Dit werd gedaan voor de zonde, wat ook heiliging betekent. 

Er werd letterlijk geofferd aan de zonde. Zonde had meerdere betekenissen, ook schuld en 

bestraffing, en werd als een verzoenende idol neergezet, door de vergieting van het bloed van 

de vijand. De kop van een bok werd op een paal of stok gezet als een teken van overwinning 

over de vijand. Aan zo'n paal werd er geofferd, en de paal werd aanbeden. Door de Levieten 

werd zonde en de zonde-paal gezien als wat de christenen vandaag in het kruis zien, maar dan 

op een hele andere manier. 

  

Het is juist het christendom wat ons via de taal schaakmat heeft gezet, door zaken zoals 'idol' 

en 'zonde' gewoon als volledig te demoniseren. Zonde is voor de christen iets heel negatiefs, 

terwijl de Levieten daarop een heel ander beeld hadden. Zonde was dus ook bestraffing, dus 

er was ook een heilige vorm van zonde. In de bokkenjacht kwamen deze dingen tot uiting. De 

heilige zonde was voor de afzondering, en deze zonde was ook het offeren. Ook in het 

Aramees heeft zonde deze dubbele betekenis. Het woordenboek is één van de sterkste 

aanvallen op het Levitische lichaam. Daarom moeten we de diepte van de etymologie ingaan, 

en zien waar het oorspronkelijk voor staat. 

  

Ook was de zondepaal een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt 

het woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag 

geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is 

het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij 

moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De 

MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst 

verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de 

Levieten geleid. 

  

Het woordje idol heeft voornamelijk een negatieve betekenis gekregen, terwijl het 

oorspronkelijk voortkwam van de IDOM, de phallische speer van het paradijs. 

  

De christelijke cultuur bestempelt Hofni en Pineas als door en door slecht, maar er is in de 

grondtekst een verschil tussen goede zonden en slechte zonden. In de Rabijnse literatuur is 

Pineas niet slecht, en op sommige plaatsen Hofni ook niet, maar moeten hun zonden 

symbolisch uitgelegd worden. Voor de IYSH, de vechtslaaf, is het belangrijk te komen tot 

HOFNI, de kampioens-vechter. Door de Hofni-status wordt de vijand overwonnen. De 

SHIIETEN, IYSHIETEN, een stroming binnen de Islam, zijn cryptisch gezien de volgelingen 

van de IYSH, de vechtslaaf, op het pad tot Hofni, de kampioen, de zoon van ELI, oftewel 

ILA. Hofni is de zoon van Beliya-ILA, oftewel BILHA. De SHIIETEN volgen ALI, de 

opvolger van Mohammed : ALI = ELI = ILA = Beliya-ILA = BILHA in het cryptische 

anagram. Deze cryptiek is zo heilig dat een grote harige, vette waterbuffel van de vijand, en 

bijbehorende reptielen ineenstortten. Het zijn de lijnen van de VUR, de amazone gnosis, door 

zowel de bijbel als de koran. Wij bereiken de Hofni status niet door allerlei krachtpatserij en 

middelen van bedrog, maar door het lijden. Omdat Jezus na drie dagen opstond, en de illusie 



bracht dat alles toen goed was, een snelle oplossing om met het kruis af te rekenen, moest de 

islam wel komen om een dieper pasen te laten zien, een grotere en diepere cryptische 

duisternis, die alleen door het anagram uitgelegd kan worden, niet door het letterlijke. 

  

9. de maaltijd van apenvlees 

  

Het Azteekse Apen-medicijn, oftewel het Ozomahtli-medicijn wat ook een deel is van hun 

kalender, is om gif te transformeren tot medicijn, als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. 

Het was een dertien-daagse zoektocht naar het medicijn, om een oorlogs-schild te 

vervaardigen en om items voor je medicijnen-rugtas te verzamelen.  

  

De valse aap moet overwonnen worden, de aap-demoon, en zijn delen moeten gebruikt 

worden, om gif te transformeren tot medicijn. Ook het boek van de nacht zelf moet gezuiverd 

worden in alle mooidoenerij in de stad, het uiterlijk vertoon, wat niets anders dan asexualiteit 

is, oftewel het loochenen van de scheppende kracht. Ware sexualiteit is jacht en oorlog, en 

kan gerust plaatsvinden in het heilig vasten, in het celibaat. Ware sexualiteit ontstaat juist in 

de afzondering, het binnengaan van de leegte. Ook de asexualiteit is een aap die overwonnen 

moet worden, de witte naker-vrouwen met hun spiegeltjes en hun baljurken in de stad die zich 

niet vuil willen maken aan de oorlog en de jacht. Zij vinden dat mannen-werk, en zijn alleen 

maar bezig zichzelf op te tutten, en bekrachtigen zo de valse man. In deze hieroglyph moeten 

wij tot de maaltijd van het apenvlees komen om hiermee af te rekenen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 42. De Komst van de Zwarte Leeuwen 

  

Op het pad van de IYSH, de vechtslaaf, waar Jezus een slappe karikatuur van is, gaat het 

erom Hofni-schap te bereiken. Dit gebeurt door het lijden (tucht) en gehoorzaamheid, niet 



door stadse, overmoedige truukjes. De kampioen wordt onderworpen aan ILA BILHA, zoals 

Hofni en Pineas. Hiervan is ALI, de leeuw van Allah, een beeld. SHIIET betekent 'volgeling 

van ALI'. Hierom worden christenen en joden in de HITMAT geworpen, de zesde hel van het 

boek van de nacht, om zo te komen tot ALI, BILHA, om zo ook de HAWYA binnen te gaan, 

de zevende hel. Zij die hierin geheiligd worden en gehoorzaamheid leren zullen komen tot 

Hofni-schap. Kampioenen worden zwaar getuchtigd door de amazones, verbroken en 

onderworpen. Elk kampioenschap is een heilige valstrik. 

  

Natuurlijk verwijst Mohammed ook naar de amazone HAMED, Zij die tot submissie brengt. 

MO-HAMED is de wet (Egyptisch) van Hamed. HAMED rijdt op het witte paard in de 

Arabische apocalypse. In de Hadith zegt Mohammed : 'Ik ben de nederzetting van de kennis, 

en ALI is de poort er toe.' Het alevitisme, de esoterische shiieten, zien ALI als de weg naar de 

esoterische interpretatie en kennis van de islam. 

  

Het shiisme is hele zware, belangrijke cryptiek, het komen tot BILHA. Toen deze cryptiek 

geopenbaard werd viel ik in een trance. Ik zakte door de grond en kwam in een enorme 

arabische tempel onder de grond, in heel veel lagen en dimensies, als in een spiegelpaleis en 

labyrint. Ik zag vijandelijke bokken in zware gewaden die zich daar schuilhielden. Ze gingen 

heel traag. Ze waren in een soort duivels ijs. 

  

Ik kwam toen in een zaaltje waar de begrafenis was van mijn oude natuur, en een demoon 

genaamd 'kirsten' begon mij na te doen, karikaturen van mij te maken. Hij kon heel snel van 

gedaante veranderen, maar was ook in een duivelse soort ijs. Hij was een valse identiteit. 

Toen ontstond er een gevecht en er waren grote leeuwen, zowel de gewoonlijkse leeuwen in 

grotere soort, en zwarte leeuwen, die mij hielpen. 

  

10. de komst van de zwarte leeuwen 

  

De zwarte leeuwen zijn een beeld van de esoterie en cryptiek van de islam, als de bazuinen 

van de amazones. Deze gaat opengebroken worden. Er zal een duidelijk pad getoond worden 

door de islam. Er zal afgerekend worden met de materialistische, letterlijke interpretatie, om 

zo te komen tot de bronnen van het esoterische, cryptische heelal die hierin opgesloten 

worden gehouden. Dit heeft dus ook weer met de bokkenjacht te maken. 

  

11. zwarte leeuw in gevecht met reuzenaap 

  



De zwarte leeuwen zijn diep opgesloten in het boek van de nacht. Zij zullen vrijgezet gaan 

worden, om esoterische betekenis te geven aan de dingen om ons heen. Een nieuw vizier zal 

opgericht worden. De zwarte leeuw zal de valse aap verslaan. De valse aap is de 

materialistische, overmoedige, valse sexualiteit, en ook de valse kuisheid die niets van de 

oorlog en de jacht wil weten. Deze valse tegenstelling houdt zichzelf in stand, en is in 

principe gewoon hetzelfde. De valse kuisheid voert valse oorlog en valse jacht, en is gewoon 

het masker van de valse sexualiteit, waaronder het zijn schanddaden naar hartelust kan 

uitvoeren. Het zijn apentruukjes. De aap heeft meerdere gezichten, als het MPS-syndroom van 

de stad, het meervoudige persoonlijkheids-syndroom. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 43. De Badkabouter 

  

De bok is een symbool van dat iets te materialistisch en letterlijk wordt voorgesteld en 

geinterpreteerd. De bok is het symbool van gebrek aan cryptiek. De valse bokken houden zich 

schuil in het shiisme binnen de islam, en zij zullen alleen weggaan wanneer de cryptiek van 

het shiisme wordt begrepen. Het shiisme moet vertaald en doorvertaald worden. 

  

Het pad van shiisme is het pad van de IYSHIET, de vechtslaaf, tot kampioenschap, tot Hofni 

en Pineas. De overwinnaars worden onderworpen aan BILHA. 

  

Het pad door de islam is alleen maar te begaan door het boek van de nacht, omdat daarin alle 

sleutels van de Koran opgeborgen zijn. 

  

De bad-kabouter houdt zich op in de badhuizen van de stad, waar de massages worden 

verricht, waar de sauna is, en waar er veel wordt gewassen. Hierin verlies je jezelf en krijg je 



een valse identiteit. De hulpjes van de badkabouter rekenen totaal af met de gnosis van 

mensen. 

  

De fotografie-kabouter werkt nauw samen met de badkabouter. Dit is de paparazzi kabouter 

die de meest verschrikkelijke foto's maakt, en ze dan ook nog verschrikkelijk omvormt. Dit is 

allemaal voor de roddelpers, voor het maken van illusies om de gnosis, de VUR, te verbergen. 

Zoveel sluiers zijn er in het badhuis van de stad. 

  

In het boek van de nacht in het zevende deel in het verhaal 'de vrouw die onder de aarde 

woonde', gaat het over een diepere Jozef, genaamd HASSIB. Ook is het een diepere Daniel, 

de verhalen gaan hierin verder. DANIAL is in dit verhaal de vader van HASSIB. Danial was 

een wijsgeer die een heleboel boeken en manuscripten had geschreven en al heel oud was. Hij 

wilde graag nog een zoon om een erfgenaam te hebben voor zijn boeken. Danial had ook veel 

discipelen. Toen er een zoon op komst was was Danial niet zeker of die boeken zijn zoontje 

onaangeroerd zouden worden overgedragen. Hij maakte daarom een heel klein overzicht van 

al zijn leringen in de meest eenvoudige vormen op een klein blaadje. Als zijn zoon dit zou 

kunnen ontraadselen, dan zou hij daarmee de wijste man van zijn tijd zijn. HASSIB werd 

geboren, maar leefde in de leegte, en wilde niet werken. Zijn moeder zond hem toen op een 

dag mee met houthakkers. Dit werk lag hem wel. Toen het begon te regenen en te donderen 

zochten ze naar een schuiplaats. Ze vonden een hol, een spelonk. Hier ontdekte Hassib een 

marmeren plaat op de grond, bedekt met aarde. De houthakkers schoven de plaat weg, en ze 

keken in de diepte. Hier was een diepe put waarin ontelbare verzegelde potten waren. Ze 

lieten Hassib aan een touw naar beneden gaan om te zien wat er in die potten was. Hij sloeg 

een van de halsen van de potten stuk, en gele honing droop eruit. De houthakkers waren 

teleurgesteld dat het alleen maar honing was, maar ze wilden dit verkopen op de markt, dus 

Hassib moest de potten vastmaken aan het touw, waarmee ze de potten omhoog hesen. Ze 

wilden de winst niet delen met Hassib, en vonden het een kwajongen die beter dood kon zijn, 

dus ze lieten hem achter in de put. Tegen zijn moeder zeiden ze dat een wolf hem had 

verscheurd. 

  

Hassib begon te roepen en te smeken, maar omdat niemand hielp bereidde hij zich voor te 

sterven. Plotseling zag hij vanuit een snede in de muur een schorpioen komen. Hij 

vermorzelde de schorpioen met zijn bijl en zag een lichtstraal komen uit de snede. Hij zette de 

bijl in de snede omdat het licht doorliet, en begon hard te wrikken. Het bleek een luik te zijn 

wat hij stukje bij beetje kon openen. Tenslotte kon hij er helemaal doorheen. Hassib liet zich 

erdoor heenzakken en kwam in een lange onderaardse gang terecht. Hij volgde die een uur 

lang en kwam toen bij een deur waar een sleutel inzat. Hij opende de deur en kwam bij een 

onderaards meer waar een troon stond. Het bleek een onderaards rijk van vrouwen te zijn. Hij 

ontmoette het vrouwelijke opperhoofd van dit rijk. Hassib was er zo van onder de indruk dat 

hij zich aan de voeten van de vrouw wierp. Hassib vertelde wie hij was, en dat hij een groot 

geleerde in de stad had kunnen worden, maar dat hij gekozen had voor het bos, de wildernis. 

De vrouw begon hem toen geschiedenissen te vertellen over de ring van Salomo en over de 

bomen van het paradijs. Daarna vertelde zij hem over de zeven lagen van de hel. Daarna liet 

ze het gevaar zien van de valse apen, die als ze iemand niet kunnen overwinnen, die persoon 



tot koning kronen, om zo toch macht over die persoon te krijgen. Daarna vertelde ze over de 

plaatsvervanger van Salomo, die over de vogels heerste. Hassib liet toen weten dat hij naar 

zijn moeder terug wilde, anders zou de vrouw hem nog meer geschiedenissen hebben verteld. 

De vrouw vertelde dat Hassib kon teruggaan, maar alleen op voorwaarde dat hij nooit meer 

naar het badhuis zou gaan. 

  

Hassib beloofde dit, en werd door de vrouwen naar boven geleid tot een vervallen woning 

waar hij weer boven de grond kwam, vlakbij de plaats van het gat waar de honing was 

opgeslagen. Zijn moeder was erg blij dat hij terug was gekomen. Maar omdat het gaan tot het 

badhuis bijna een verplichting was werd Hassib al snel gedwongen om er naar toe te gaan 

doordat de eigenaar van het badhuis hem liet oppakken. Hoeveel Hassib ook schreeuwde van 

angst werden zijn kleren van zijn lijf getrokken, en smeten twintig tot dertig emmers met 

water over hem. Ze zeepten hem in, en masseerden hem, en maakten hem toen droog na hem 

te hebben afgespoeld. Doordat de eed was verbroken had Hassib nu een zwarte buik die van 

een buffel leek. Hij was al half in een buffel aan het veranderen. Dit kwam de grootvizier te 

horen, en hij wist dat dit een teken was dat Hassib de onderaardse vrouwen had bezocht. Hij 

wist dat de melk van het opperhoofd van de onderaardse vrouwen genezing kon brengen. Hij 

had dit nodig voor de koning. Hassib werd toen gedwongen om weer contact te maken met de 

vrouw onder de aarde. Het vrouwelijke opperhoofd was hierover heel woest, maar Hassib zei 

dat hij onschuldig was, dat de vizier hem had gedwongen. De vrouw gaf hem twee kruiken 

met melk. De kruik met de rode streep was voor de koning, en de andere was voor de vizier. 

Hassib ging toen naar het paleis van de koning. De koning dronk van de eerste kruik, en werd 

genezen. De vizier wilde er toen ook wel van drinken. Hassib gaf hem de tweede kruik. In één 

teug dronk de vizier de kruik leeg, maar zwol toen op als een olifant, en klapte toen uit zijn 

huid, waardoor hij stierf. Hierop werd Hassib aangesteld tot grootvizier door de koning. De 

koning sprak toen : 'Hem die mij eert, eert Hassib.' Hassib kreeg vele geschenken en 

onderdanen, en trok in het paleis van de gestorven grootvizier. Hier gingen ook zijn moeder 

en favorieten wonen. 

  

In die zin is Hassib een diepere Jozef, een diepere Daniel, en ook een diepere Jezus. Het 

christelijk geloof is een vals badhuis wat Hassib moest overwinnen. Maar na erdoor 

gedwongen te zijn, kon hij het overwinnen door het onderaardse rijk van vrouwen. Zo 

ontkwam hij eraan geheel in een buffel te veranderen. 

  

De badkabouter is een verschrikkelijk foeterende, dwingende kabouter die mensen wil 

onderwerpen aan zijn wil, zijn markt. Maar de heilige markt van een heel ander soort zal 

hiermee afrekenen. Ieder zal zijn loon krijgen.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 44. De Komst van de Nieuwe Melk 

  

De melk die Hassib brengt vanuit de onderwereld is dus een vernietigende melk en een 

scheppende melk. De melk brengt het oordeel over de onrechtvaardigen, en is tot tucht en 

genezing voor de rechtvaardigen, tot onderricht. Ook in het EE zien we dit : 

  

De Nieuwe Openbaring, 

1 : 25 - De derde tepel begon in de monden van de heiligen en apostelen te groeien, en zodra 

zij hun monden openden, kwam er melk en vuur om de afvalligen te verteren. 26. Zij hadden 

monden als slangen. 

  

De mond der slangen is weer een heenwijzing naar Pineas, als de betekenis van zijn naam. Er 

zal dus een grote uitstorting zijn van melk en vuur. De nieuwe melk zal komen. Wij moeten in 

het diepste van de nacht, in de put die tot het onderaardse vrouwenrijk leidt komen tot de 

openbaring van de nieuwe melk. De nieuwe melk wil ons losmaken van het valse, gedwongen 

badhuis. Zonder medelijden wassen ze daar mensen in hun verschrikkingen. De badhuis-

kabouter moet overwonnen worden. 

  

Het badhuis van de stad is een gevangenis, een valse markt, waaruit we moeten ontsnappen, 

om zo tot de heilige markt in de wildernis te komen. Het zuivere loon moet gekocht woren. 

Alles moeten wij zelf verdienen, en zo ook de bevrijding uit het valse badhuis van de stad. De 

valse massage-kabouter moet overwonnen worden, en de valse was-kabouter. Zij houden hun 

klanten in ketenen. Het is een gedwongen verkoop van was-artikelen. De stad wil alles schoon 

hebben, dus iedereen is hiertoe verplicht. Hoe ontsnappen wij uit dit gruwelijke badhuis ? De 

wassingen daar zijn als verkrachtingen. Meer babies willen ze hebben als slaven voor het 

badhuis. 



  

Het mannelijke en vrouwelijke wordt in het badhuis verschrikkelijk uitgebuit, en men krijgt 

valse mannelijke identiteiten en valse vrouwelijke identiteiten. Daarom is het van belang om 

dieper in de leegte te gaan tot een gebied genaamd ZOLT. Dit is een oud mysterie van het EE. 

In ZOLT moet je al je mannelijke en vrouwelijke identiteiten en kwaliteiten opgeven, 

loslaten, want ZOLT is het geslachtsloze gebied, waar al deze identiteiten in de war worden 

geschopt, en daarna af worden genomen. We moeten tot het geslachtsloze basis-principe 

komen, de geslachtsloze leegte. In de stad is al het mannelijke en vrouwelijke vals, en dient 

tot het slot op de ketenen en de gevangenis. Dit slot moet verbroken worden. De voorstelling 

van het mannelijke en vrouwelijke in de stad is walgelijk, alleen maar om de mens van de 

kennis en waarheid af te houden. Er wordt een vals, smerig spelletje gespeeld. Een heleboel 

willen hun mannelijkheid of vrouwelijkheid niet verliezen. Ze hebben daarin hun trots. Alles 

moet back to basics, pure principes, zonder het label man of vrouw eraan, zonder het etiket. 

Dat is waarlijk leeg worden, zodat het goddelijke ons daarna een pure identiteit kan geven. De 

geslachtsloze leegte is dus van levensbelang. 

  

Wij moeten terugkeren tot het vormeloze begin, de levenskiem voor elke ziel, om zo los te 

komen van het gevangenschap en de slavernij van het badhuis. 

  

In ZOLT moet er tot een diepere duisternis gegaan worden, en tot een grotere vergetelheid om 

zo tot de eeuwige vergetelheid te gaan en de grootste vergetelheid. Dit wordt de vierde dood 

genoemd, die diep in ZOLT opgeborgen is. Onze valse natuur moet de vierde dood sterven 

om met valse mannelijkheid en valse vrouwelijkheid af te rekenen. De geslachtelijke identiteit 

moet sterven. Zo moeten wij tot de rauwe, naakte principes van het leven komen. In de leegte 

sterft ook alle oorlog en jacht om die uit te zuiveren. De valse oorlog en jacht verbonden aan 

de valse geslachtelijke identiteit moet sterven. Zo komen wij in een dieper ijs.  

  

In de ZOLT worden de man en de vrouw dus helemaal opnieuw geschapen, door de 

geslachtsloze leegte. Dit komt ook terug in de amazone zodiak. Dit begint in de twaalfde 

nacht-hieroglyph van de zevende parweek van de lamsjacht. Het begint met de MUSKUS-

Lokogamen. Lokogamen zijn in het EE de sieraden van het lijden die zich manifesteren als 

amazones, de sieraden van de tucht. De MUSKUS-Lokogamen zijn de boven-emoties boven 

de strijd tussen ijs en vuur, kou en warmte, om los te komen van vals ijs en vals vuur in de 

dieptes van ZOLT. Dit is een sieraad van armoede, van honger, van het heilige vasten, 

genaamd de Oembugoe. Er is een kleine Oembugoe en een grote Oembugoe. De kleine 

Oembugoe is zes-delig en de grote Oembugoe is veertien-delig. Eerst wordt in de eerste 

maand van de Amazone zodiak de kleine Oembugoe besproken, te beginnen in de zevende 

PAR-week, in de twaalfde hieroglyph. De Oembugoe is dus een soort trap, dus het gaat van 

laag naar hoog, tot de bron. 

  

12. LAAFTE – temperatuurloze vloeistof ( eerste graad van de Oembugoe )  



  

Dit is de eerste stap om leeg te worden van elke vorm van ijs en vuur. Ook dat moeten we 

afleggen. Zo kunnen we dieper de leegte in, niet tegengehouden door ijs en vuur. We komen 

hier dus tot de temperatuurloze leegte die zich uit in een soort vloeistof. 

  

13. LIPSE – kleiachtig, nieuwe aarde ( tweede graad van de Oembugoe ) 

  

Ook deze aarde is temperatuurloos. 

  

14. LEEFSE – kruizing tijger-panter, sabeltand, mannelijke fallus ( Oemb. 3) 

  

Hier worden we tot dier, tot een mannelijk beest. Dat wil niet zeggen dat dit een bron is, want 

het beest en zijn fallus komt uit hogere bronnen in het Oembugoe-juweel. 

  

15. LINKSE – hyena's, mannelijk en vrouwelijk ( Oemb. 4) 

  

De vrouwelijke hyena's hebben hier sexuele omgang met elkaar, waardoor zij de mannelijke 

hyena's voortbrengen, maar ook dit is de bron nog niet. In dit gebied worden wij tot hyena's. 

  

  

PAR week 8 

hieroglyph : hyena 

  

De hyena in deze week-hieroglyph is een symbool van bloedlust en totale verwoesting, omdat 

zij ook de botten breken met hun tanden. 

  

1. SPAAKSE – plakkerige substantie : jungle webs, lianen, jungle plantengroei ( Oemb. 5 ) 

  



Dit zijn een soort spinnenwebachtige soort substanties die heel taai worden en zo het oerwoud 

scheppen. 

  

2. LI'ESSE – zaadachtige wateren ( Oemb. 6 ) 

  

De schepping van voorgaande graden komen voort uit deze vruchtbare wateren in de diepere 

ZOLT-leegtes. 

  

We gaan dus komen tot de bronnen van de schepping van man en vrouw, door de 

geslachtsloze leegtes.  

  

Een ander sieraad is het sieraad van de SCHNI-Lokogamen, boven de strijd tussen hard-zacht. 

Dit is het juweel van pijn, de zeventig-delige Ramutschi. 

  

3. LAATSE – vuur ( Ramutschi 1 ) 

  

Pijnen zijn scheppend materiaal verborgen door de hard-zacht tegenstelling. Alle valse hard-

zacht moet sterven, de leegte in, om gezuiverd te worden. De hogere pijnen vormen een 

nieuw communicatie-systeem, nieuwe hierarchieen. De eerste graad van de Ramutschi is 

vuur, als een nieuwe pijn. De verborgen pijnen zijn belangrijk als diepere zintuigen.  

  

4. LUCHTSE – vormt de borsten van de vrouw – melk ( Ramut. 2 ) 

  

Dit is een vloeistof, melkachtig, niet hard, niet zacht, als een scheppende kracht, een 

melkachtige substantie, als de borsten van de vrouw. Het is een energie, als electriciteit, die 

iemand onder stroom zet. Er is dus geen hardheid of zachtheid, alleen electriciteit die met de 

zintuigen speelt. Hierin sterft alle hardheid en zachtheid. 

  

5. LAMSE – vormt de billen van de vrouw ( R. 3 ) 

  



De billen van de vrouw hangen er niet zomaar voor de lol bij. Het zijn jagers en tuchtigers, 

wapenen van de oorlog, en zij brengen pijn, als een oorlog. Zij zetten je onder stroom. Geroep 

naar de billen van de vrouw zoals ghetto mannen graag doen, die dan hevig breed lachen met 

hun gouden tanden en afgezakte broeken, omdat ze denken dat ze goud gevonden hebben, 

wordt niet geaccepteerd. Je sterft door de billen van de amazone vrouw. Er is niets om over te 

lachen of om tegen te roepen, zowel niet negatief als positief : Je gaat eraan ! Er zal geen 

handel gedreven worden met haar billen. Zij zal handel drijven. Zij is op jacht. Zij is een 

slachtend beest. Haar beesten zijn billen, zoals de oorspronkelijke Egyptische betekenis van 

de apocalypse van het NT : het beest van de billen zal komen. 

  

6. R4 – LAATSE – lamsjacht, geeft de vrouw een lamsvel om om haar middel te binden om 

zo de bovenkant van haar billen iets te bedekken. 

  

Dit komt ook weer terug in de apocalypse als de bruid, de moeder. Dit is de pijn van de 

lamsjacht, een heel belangrijke pijn, als een zintuig in de lamsjacht. De billen van de amazone 

worden gecamoufleert als een oorlogs-strategie. Wij moeten ons storten in de pijn van de 

lamsjacht, anders zullen wij zijn als blinden.  

  

7. R5 – ROCHMO – fallus-tuigje, fallus-harnas – het leer van verslagen demonen wordt om 

de fallus gedaan, om zo de fallus onder controle van de amazone te brengen, de scheppende 

moeder. Zo wordt ook het zaad bestuurd.  

  

Wij moeten gevoelig worden voor pijnen. De geslachtsdelen moeten gebonden worden, 

anders eindigen ze in de verkeerde plaatsen en worden zij door de duivel gebruikt. Daarom 

moeten wij onze geslachtsdelen offeren aan de moeder en de amazone kennis, de VUR, zodat 

we naar de juiste plaatsen worden geleid. Geslachtsdelen zijn symbolisch de scheppende 

krachten, en die moeten onderworpen worden aan de Schepper. Wij moeten de pijnen hiervan 

herkennen. De pijnen in ons leven zijn er om de geslachtsdelen te besturen, ervoor zorgen dat 

ze niet voortijdig of natijdig zaad lozen, en geen demonische scheppingen veroorzaken. Dit is 

dus van levensbelang. Een pijn of probleem kan juist het trekken van de teugel zijn om ons in 

de juiste richting te leiden, of om ons ergens vanaf te houden. Onze geslachtsdelen mogen niet 

ongebonden zijn, want dan komt de geest van roekeloosheid. 

  

In de stad is deze gebondenheid er ook, maar dan om het tegengestelde doel : de mens van de 

gnosis af te houden. 

  

In de amazone theologie wordt deze hieroglyph ook wel de HARID genoemd. 



  

8. R6 – ROTMO – de fallus van de man wordt enigszins bedekt door witte veren die aan het 

fallus-harnas worden gebonden. 

  

De veer is het symbool van de gevoeligheid, als een symbool van leiding. De leiding komt 

weer terug wanneer de valse kippengeest is overwonnen. Zo komen alle nuances terug. Deze 

hieroglyph is de pijn van de kippenjacht. 

  

9. R7 – ROSMO – de lamsfokkerij, het merken van de lammeren 

  

Dit is de pijn van de lamsfokkerij. Ons valse lamsvlees wordt gemerkt. Wij moeten gevoelig 

worden voor deze pijn, want deze pijn draagt een boodschap. Deze pijnen wekken op tot : 

  

strijd tegen de valse slaap 

strijd tegen valse plaats-chronologie, verbindingen, volgordes in de geografie 

verjonging en wedergeboorte, buitenaards contact  

van valse vrede tot heilige oorlog 

van valse liefde tot heilige kennis 

van vals geklaag (luiheid) tot heilige industrie 

van valse wedergeboorte tot heilige groei 

van tuchteloosheid tot tucht  

  

10. R8 – ROGGE – de schedel van een lam wordt om de middel van een man gebonden , 

waar zijn fallus en testikels in rusten 

  

De fallus wordt weer volkomen in de lamsjacht, want zo wordt de valse liefde, de valse leider 

van de fallus, verslagen. 

  

11. R9 – FALAAKS – het rijden van een getemde buffel 

  

Het bloed van de valse buffel, de oprichter van de mannelijke suprematie, is een belangrijke 

scheppingsbron. De buffeldemoon is een dief van vrouwelijke scheppingsbronnen die hij in 



bezit gaf van de man. Daarom moeten deze krachten getemd worden en opnieuw richting 

krijgen. 

  

  

·        van het afgeslotene tot het voortgaande 

·        van gave tot loon 

·        van de vader tot de moeder 

·        van valse dronkenschap tot profetie 

·        van valse leegheid tot visioen 

·        van valse stilte tot heilig geweld in de hemelse gewesten (heilig bloedvergiet) 

  

12. R10 – HAMG – voorhangsel van de vagina, de groei van de fallus 

  

Het voorhangsel van de vagina veroorzaakt veel pijn, waardoor de geest van overmoed sterft. 

De groei van de fallus moet volkomen zijn. Als de fallus niet volkomen is, dan wordt de 

wedergeboorte geweigerd. Zo kan men niet tot de moederschoot doordringen. Zo komt men 

niet tot de heilige rust. Men is afgewezen. De man moet zo dieper de heilige rusteloosheid in, 

de heilige honger, om zo dieper tot de heilige leegte te komen. Als dit voorhangsel er niet zou 

zijn, dan zou de man de prijs missen, en zou wedergeboren worden in overmoed tot een zwaar 

demonisch wezen. Het voorhangsel hangt er voor een reden. 

  

13. R11 – OEMG – Achter de heilige borsten-bergen zijn de heilige melkzeeen 

  

De heilige melkzeeen zijn bronnen van nieuwe schepping, waarin de man voortkomt vanuit 

de heilige gebondenheid. Dit is het doel van ZOLT : om de nieuwe man te scheppen. De valse 

man van de stad moet sterven. 

  

14. R12 – OEMOEG – in het heilig ijs waar amazones zwarte leeuwen hebben beteugeld zijn 

er drie jachten in deze hieroglyph : 

§  berenjacht 

§  wolvenjacht 



§  apenjacht 

  

De OEMOEG is de pijn van die jachten en van het temmen van zwarte leeuwen. Door deze 

jacht komt er een nieuw soort zand vrij. Met dit zand kunnen valse rivieren en valse zeeen 

drooggelegd worden. 

  

15. R13 – OEMOET – leeuwenjacht op de valse leeuwen, wat ook een nieuw zand vrijzet om 

valse rivieren en valse meren droog te leggen. 

  

Dit is de pijn van de leeuwenjacht, en van het maken van nieuw land. 

  

  

  

  

PAR week 9 

hieroglyph : de vaginale zon, waar vaginale melk uitstroomt om nieuwe rivieren en zeeen te 

scheppen 

  

Het stroomt naar beneden tot een lager punt, om nieuwe vruchtbaarheid te brengen, door 

verwoesting. Dit wordt over de ruines van vorige scheppingen uitgestort. 

  

1. R14 – OEMOEMSK – dorre landen, verlaten wildernissen en ravijnen, waar alles sterft 

  

Dieper in de leegte van ZOLT, waar geen leven mogelijk is, waar alles afsterft, waar je alle 

scheppingen moet achterlaten om binnen te gaan. 

  

2. R15 – OEMOEMT – de gigantische rode zon van bloed verschijnt om bloed uit te storten 

in de melkzeeen voor nieuwe scheppingen  

  



Ook wordt het over de ruines en borsten-bergen uitgestort om nieuwe vruchtbaarheid te 

brengen. Deze hieroglyph wordt ook wel afgebeeld als een vrouw die menstrueert, als een 

vrouw waar bloed uit haar vagina stroomt. 

  

3. R16 – RUTBIE – vrouw die testikels onder haar voeten verbrijzeld, dansende vrouw op 

testikels 

  

De testikels kunnen van een man of beest zijn. Deze hieroglyph is een symbool van de 

verwoesting van mannelijke suprematie. 

  

4. R17 – REKCHS – leeuwen en wilde honden die van de uitgestorte moedermelk drinken en 

daardoor opzwellen en uit elkaar spatten. 

  

Dit komt ook terug in het verhaal van Hassib, waar de vizier op dezelfde manier wordt 

gestrafd omdat hij Hassib onrechtmatig door stokslagen had gemanipuleerd. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 45. De Derde Zak en de Vijf Eierstokken 

  

In de lucht zijn straaljagers van buitenaardsen. Zij zijn half beer, half aap, met menselijke 

kwaliteiten. Dit zijn hybrides. Zij komen, omdat het boek van de nacht wordt geopend. De 

straaljagers zijn groot, en vele legers worden uitgezonden met parachute. Zij komen om de 

gnosis op aarde te openen, de amazone gnosis, de VUR. 

  



5. R18 – REMPT – in deze hieroglyph wordt de nieuwe fallus gemaakt in de oerzee van melk, 

en ook de nieuwe testikels. Die zitten in twee aparte zakken, en in het midden is nog een 

extra, derde zak, waar geen testikel inzit. De oerzee van melk kan flink woest zijn, en soms 

het land overstromen voor vruchtbaarheid. De nieuwe fallus komt aan land als een beest. 

  

De derde zak is het geheim van de overstromingen van de oerzee van melk. Het veroorzaakt 

hoge melk-golven. De derde zak is een extra zintuig voor in de jacht. 

  

6. R19 – REMT – het land van de vaginale afgronden 

  

Dit zijn de valstrikken voor de jacht, om demoon-zwijnen en demoon-buffels in te drijven, 

zodat ze ter pletter storten. 

  

7. R20 – RAAKS – de wolvenjacht en hondenjacht 

  

Zij zijn de demonische bewakers van de verborgen melk-bronnen. Deze bronnen worden 

gevonden en geopend door deze jachten. Dit brengt de melk-stormen teweeg en de 

watervallen van melk. 

  

8. R21 – RAAKTE – door de derde zak is er een soepelere gedaante-verandering, waardoor 

men in een beest veranderd 

  

Het rennende roofdier kan zo snel veranderen in een roofvogel. 

  

9. R22 – RACHINT – de derde zak geeft verhoogde vruchtbaarheid aan de fallus en fallus-

groei 

  

De derde zak laat ook dieper doordringen in het hemelse ijs, het hemelse zaad. 

  



10. R23 – REXE – de nieuwe melk brengt nieuwe melkse vulkanische activiteit, om zo het 

land-oppervlak te vergroten 

  

De valse zeeen en rivieren worden zo teruggedrongen. 

  

11. R24 – RECHTSE – de melkse rivieren stromen door de oerwouden. 

  

Zij vormen netwerken om zo de oerwouden onder controle te krijgen. 

  

12. R25 – REPTS – De sterke stromingen in de melkzeeen en melkrivieren herscheppen het 

land, het oerwoud, en de vrouw. Dit is de schepping van de nieuwe vrouw, de amazone, 

oftewel de jagerin. 

  

13. R26 – REPTE – de tornado's van melk openbaren de nieuwe leegte, de schepping van de 

vagina - de haaienjacht 

  

De woeste haaien die leven in de zeeen van melk moeten overwonnen worden. Zij bewaken 

de verborgen bloedbronnen. Ook bewaken zij de bronnen van de duisternis. 

  

14. R27 – RIPT – de haaienslacht – de schepping van de nieuwe duisternis en het nieuwe 

bloed 

  

Door de geheimen van de melkzeeen komen wij tot de zeeen van bloed en duisternis. 

  

15. R28 – REMST – de ijsbronnen – de ijszonnen – de bronnen van het nieuwe zaad 

  

Dit zijn de bronnen van de heilige vertraging en de heilige bevriezing. 

  



  

  

  

  

PAR week 10 

hieroglyph : de vijf eierstokken van de nieuwe vrouw 

  

Dit is een groot geheimenis. De oorspronkelijke vrouw had vijf eierstokken in plaats van 

twee. Door de drie extra eierstokken waren alle vrouwen donker van kleur. Doordat dit aantal 

reduceerde tot twee werd de vrouw lichter van kleur. Ook zorgden de vijf eierstokken dat de 

vrouw stevig was, zodat de man niet over haar kon heersen.. De vrouw had extra vet of vlees 

om zo de klappen van de man op te vangen wanneer deze een staatsgreep zou proberen te 

plegen. Hier zorgden de vijf eierstokken voor. De patriarchische geest van mannelijke 

suprematie roofde drie van deze eierstokken uit de vrouw. 

  

1. R29 – RIMPT – vrouwen die uit de zee van melk komen met vis 

  

Zij hebben allemaal vijf eierstokken voor hogere vruchtbaarheid en extra jachtzintuigen. Zij 

zijn teruggekomen van een goede visjacht. 

  

2. R30 – RIMPTE – vrouw met lamsschedel hangende om haar middel 

  

Ook de vrouw heeft hier de lamsschedel als de bedekking van haar genitalien. Dit is ook om 

haar vijf eierstokken te beschermen, die haar in kracht boven de man laat zijn. In het buffelse 

complot zonden demoon-buffels, demoon-bizons en andere demoon-runderachtigen valse 

zwijnen uit, hysterische jachtzwijnen, om drie eierstokken van de vrouw te stelen, zodat zij de 

helft van haar kracht verloor. Dit was het grote geheim van de mannelijke suprematie. De 

jachtzwijnen brachten de drie eierstokken toen in bewaring van de bokken in zware gewaden 

in het SHIISME. Lamsdemonen werden toen opgesteld om zielen van dit geheim af te leiden, 

om zware misleiding te brengen, zodat de vrouw haar drie verloren eierstokken niet terug zou 

krijgen. 

  

3. R31 – RIMPTET – vrouw met hoge rok, die de plaats van de vijf eierstokken bedekt, maar 

haar schaamhaar en vagina zichtbaar laat zijn 



  

Dit is een klein rokje als een teken dat de vijf eierstokken bedekt en bewaakt zijn door de 

amazone, maar dat de wraak van de harige vagina over hen die deel hebben gehad in de 

diefstal van de drie eierstokken. Het schaamhaar is het beeld van de verwarring en van de 

valstrik. 

  

4. R32 – KELKS – de billenbergen en de anale afgronden die de hemelen doen openscheuren 

voor de uitstorting van de nieuwe melk 

  

De billen zijn een symbool van zware tucht, en zij regelen de hoeveelheid melk die uitgegoten 

wordt. Zij zijn de afsluiters, de afwijzers, de verwerpers, en alleen zij hebben de macht de 

hemelen te openen. Dit zal alleen gaan door verdiend loon, anders blijft het genadeloos 

gesloten. Zij zijn de poortwachters. Hierin valt er niets om te kopen. 

  

5. R33 – KELKSE – de melkgevende vagina´s en de melkgevende fallussen van de nieuwe 

vrouwen en nieuwe mannen brengen hun melk om de oude valse schepping te verdrinken. 

Deze vloed reikt tot aan de landen van de beerbuffels en wolfbuffels. 

  

Deze buffels zijn groot met hoge gebogen ruggen. Als zij van de melk drinken zullen zij 

sterven. Velen zullen vluchten voor de melk, daarom zal er een grote buffel en bizonjacht 

beginnen. 

  

6. R34 – KLECHTE – geslachte wolfsbizons en beerbizons 

  

In de hieroglyphen van de amazone zodiak is alles al gebeurd. Wij moeten tot deze 

hieroglyphen komen om ze uitgevoerd te zien worden, of beter gezegd : geopenbaard zien 

worden. Deze bizons zijn mede-verantwoordelijk voor het roven van de drie eierstokken. 

  

7. R35 – KLECHT – jacht op de beerbizons in de sneeuw 

  

De beerbizons leven in diep ijs. Het valse ijs van de beerbizon valt de heilige vruchtbaarheid 

aan. Het smelt de heilige wapens en de heilige fallus, zodat het niet kan oprijzen. Dit ijs moet 



overwonnen worden, en de beerbizon verslagen. Dit zijn gigantische ijsvlaktes en ijsberg-

gebieden waar de valse zon van ijs over waakt. 

  

8. R36 – KLACHTE – vrouwelijke vagina en anus waar het heilige ijs uit vloeit, het 

verschijnen van de heilige ijszon 

  

Hierdoor ontstaan de heilige ijszeeen, die niet noodzakelijk koud zijn, maar die heilige 

vertraging en bevriezing brengen voor diepere leegte. Dit is niet noodzakelijk een bevriezing 

door kou, maar door vertraging. 

  

9. R37 – KLACHT – boottocht door het heilige ijs 

  

Om tot de geheimen van de heilige vertraging en bevriezing te komen. 

  

10. R38 – KLERCHKE – het heilige ijs stromende vanuit de falussen en vagina´s van de 

nieuwe vrouw en de nieuwe man om de oude en valse ijsscheppingen te verwoesten. 

  

Dit is een grote staatsgreep. Het verdrinkt de oude, valse ijs-demonen. 

  

11. R39 – KLERKE – drie schedels gespietst op een paal, waarvan bloed uit hun ogen en 

mond stroomt. Dit bloed stroomt voor eeuwig, als loon op de diefstal. Dit zijn de drie die de 

drie eierstokken hebben gestolen. Zij gebruikten de drie gestolen eierstokken om landbouw 

mee te bedrijven, om de jacht uit te doven. Zij stelden de maai-engel aan over deze landbouw. 

Onder de drie schedels hangen veren. 

  

12. R40 – KLERK – de heilige en hemelse ijsvulkanen, vaginale ijsvulkanen 

  

De vaginale ijsvulkanen zijn de stuwende krachten van de nieuwe schepping. Er zal vanuit de 

heilige vertraging een nieuwe versnelling worden opgebouwd, de heilige versnelling. 

  



13. R41 – KLEROM – de visjacht in de heilige ijszeeen 

  

Hier zijn speciale wapenen voor, speciale pijnen. De pijn is jacht. Wij moeten de jachtspijn 

leren herkennen. Er zijn vele jachtspijnen. Deze jacht is erg cryptisch, en vind al plaats in het 

dagelijks leven. 

  

14. R42 – KLEROMME – het eeuwige en grootste ijs 

  

Dit is overweldigend, overwelmend, heilig ijs waarin de nieuwe schepping plaatsvindt.  

  

15. R43 – KLOM – de schepping van het heilige vuur in het heilige ijs, wat de valse vuur-

engelen tot vernietiging leidt. 

  

Valse vuur-engelen van de landbouw worden door deze hieroglyph in het nauw gedreven. Zij 

proberen nog tevergeefs samen te klonteren, maar zij smelten, en hun energie wordt geroofd. 

Dit is de grote val van de landbouw-engel, een varken. Zij proberen deze hieroglyph tegen te 

houden door veel te dansen. Landbouwers dansen veel, om zo niet te jagen. Dit brengt een 

enorme stank waaraan ze herkent kunnen worden. Ook verstopt deze geest zich in haar-

obsessie. Zij zijn overdreven veel met hun haar bezig. Haar is een symbool van verwarring en 

misleiding, wat ze graag doen om hun schuiplaats verborgen te houden. Haarmeisjes zijn 

poortwachter-geesten van de valse landbouw.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 46. De Symboliek van de Roofdieren 



  

  

PAR week 11 

hieroglyph : ijszon voortkomende vanuit wilde zee van bloed 

  

Juist door de jacht komen de hemelse ijsbronnen voort. Zij brengen tot diepere leegte. De 

slager wordt ingewijd in de geheimen van het heilige ijs, wordt geleid tot de diepste en meest 

verborgen bronnen. 

  

  

1. R44 – KLOMPE – er zijn meerdere vagina's in het lichaam van de vrouw, werkende als 

fuiken 

  

Dit gaat over het oerlichaam van de vrouw. Later werden die vagina's uit het lichaam van de 

vrouw geroofd, ook om het gezag van de heilige oervrouw, de oermoeder, te verbreken. 

  

2. R45 – KLOK – het menselijk lichaam in de onder-aarde, de onderwereld heeft de fallussen 

als zijn spieren. De stadse spier is afgestorven, gebroken. De fallus-spieren of fallus-pezen 

zijn aan elkaar verbonden door vaginale substanties als sponzen. De vagina's zijn dus de 

schakels in het menselijk lichaam van de onder-aarde, de onderwereld. De leeuw, met name 

de zwarte leeuw, is het symbool hiervan. De leeuw is een grote oerkracht, een mysterie wat 

velen hebben geprobeerd te doorgronden. De oplossing hiervan ligt in de vaginale schakels 

tussen de oerfallussen in het menselijk lichaam van de onder-aarde, de onderwereld. De 

oerfallussen worden hierin geplugt.  

  

De leeuw is het symbool van de vaginale controle van de schepping. Deze oerkracht is veelal 

onbegrepen. Dit is ook de uitleg van het Daniel in de leeuwenkuil mysterie, dat Daniel in de 

put komt tot de vaginale schakel, als de fallus die ingeplugt wordt, als een beeld van het 

menselijk oer-lichaam in de onder-aarde, de onderwereld. Ook Iyowb werd in een leeuwen-

afgrond geworpen, de MEOWNAH, om zo tot de URYA, de goddelijke leeuwinnen, de grote 

vrouwen, te komen. Dit is ook verbonden aan het HASSIB-verhaal van de vrouwen van de 

onder-aarde. 

  

3. R46 – KLOKKE – leeuw en slang  



  

Dit zijn de symbolen van de verbinding tussen de vagina, de leeuw, en de fallus, de slang. In 

het paradijs was de slang eerst een leeuw, en na de zondeval ging de leeuw op zijn buik om zo 

tot slang te worden, als de scheiding tussen vagina en fallus. Zo ontstond de valse, stadse 

spier, en de mannelijke suprematie. Net als Iyowb moeten wij terugkeren tot de MEOWNAH, 

de duistere tabernakel, de oer-tabernakel, het hol en de afgrond van de wilde beesten. 

  

4. R47 – JOHANKLO – sabeltand tijger 

  

De sabeltand tijger is een oertijger, en heeft bestanddelen van de panter in zich, als een mix. 

De strepen die de sabeltand tijger soms heeft beelden de afwisseling tussen de vulva (vagina) 

en de fallus, de vulva als de verbinding tussen de fallussen in het spierenstelsel van de nieuwe 

mens (oermens). 

  

De Nieuwe Handelingen II, 14 

  

10. Ziet dan, in het laatste der dagen zal de witte panter zich vermengen met de witte tijger. 

En hij zal legeroverste der karazuren zijn.  

  

Waar de tijger geheel werd losgespleten van zijn panterlijk deel, ontstonden de demonische 

tijgers, zoals de aardse tijgers, die een bron zijn van gruwelijke demonie. 

  

5. R48 – JOHANKLOK – de aap 

  

De aap is in amazone theologie vaak het symbool van de billen, de strategische tucht. Het is 

de anale oerkracht van de opvoeding. 

  

6. R49 – JOHANNESKLOK – de beer 

  

De beer is in de amazone theologie vaak het symbool van de borsten, de oerkracht van de 

jacht. 



  

7. R50 – KLAAMTE – de haai 

  

De haai is in de amazone theologie soms het symbool van de longen 

  

8. R51 – KLAAMPTE – de krokodil 

  

Het symbool van de baarmoeder 

  

9. R52 – SCHAAMPTE – de octopus 

  

Het symbool van de bloedvaten 

  

10. R53 – SHAHAMPTE – de spin 

  

Het symbool van de zenuwen 

  

11. R54 – SCHAMHAMPTET – de olifant 

  

Het symbool van het oog 

  

12. R55 – SCHELK – het nijlpaard 

  

Het symbool van het oor 

  



13. R56 – SCHONDE – de schorpioen 

  

Het symbool van de milt – het oorlogs-arsenaal van het lichaam 

  

14. R57 – ESCHONDE – de kwal 

  

Symbool van de dikke darm 

  

15. R58 – ESCHAMELK – de walvis 

  

Symbool van de dunne darm 

  

  

  

  

PAR week 12 

hieroglyph : zee van vuur 

  

Deze ontstaat in diep ijs en diepe duisternis, in de leegte, als de zee van nachtzicht en 

nachtgezichten. 

  

  

1. R59 – KAMELK – vrouw die vist in de zee van melk en vuur 

  

De melk is ervoor om te zorgen dat het vuur niet vals wordt of uit balans met de duisternis, 

zoals Rozinde in het EE elke dag in melk moest baden om veilig te blijven tegen de draak. 

  



2. R60 – KINDE – vrouw die baart in de zee van melk en vuur 

  

In melk gemengd met vuur is er grote en veelvuldige vernietiging van de valse mens, en grote 

en veelvuldige wedergeboorte van de nieuwe mens, de oermens. 

  

3. R61 – KLERANT – meerdere vrouwen die vissen in de zee van melk en vuur 

  

Dit zijn nog kleine visjachten ter voorbereiding van de komende maand van de visjacht die 

geheel in het teken van de visjacht staat. 

  

4. R62 – KLAAME – jacht op de rooflammeren 

  

Deze jacht is op gevaarlijke lammeren die hard kunnen bijten met hun scherpe tanden, zoals 

wilde katten. Dit zijn vleesetende lammeren die in het wild zijn opgegroeid en kruizingen zijn 

met roofdieren. Zij jagen voor hun voedsel, en vallen ook mensenzielen aan. 

  

5. R63 – SCHOUZIL – slacht van de rooflammeren 

  

Dit heeft ook weer met promoties te maken, dat een man of jongen een rooflam voor de 

amazones moet vangen, om het zo te slachten, om zo een hogere status te verdienen. Deze 

status is altijd onstabiel en als een heilige valstrik, want de amazones laten een man net zo 

goed weer keihard vallen. Alle statussen staan onder grote tucht, opdat zij geen bedreiging 

vormen voor de amazones. Zij die verhoogd willen worden zullen vernederd worden. Elk loon 

brengt zijn eigen tucht met zich mee. Alle statussen worden doorstoken. Er is geen zekerheid 

in een amazone kamp. Zij moeten allemaal de leegte en de duisternis in. 

  

6. R64 – SCHEMPT – gebruik van het buitgemaakte rooflam 

  

Dit betekent : als voorhangsel, als rijtuig, als tentdoek, als deken, als sieraden (tanden, botten, 

huid, leer), als wapenen en zo verder. Ook dit kan een promotie-vereiste zijn, en dan gelden 

weer dezelfde regels als de vorige hieroglyph. Daarom zei Paulus dat hij alleen maar roemde 

in het kruis. 



  

Galaten 6 

  

14 Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van IYSH 

(vechtslaaf) door de CHASMA (moederschoot), door wie de wereld mij gekruisigd is en ik 

der wereld.  

  

7. R65 – SCHEMPTE – hurkende vrouw die de huid afsnijdt van een hangend rooflam 

  

In het boek Openbaring is de nieuwe tabernakel gemaakt van lamshuid (Openb. 21 : 22). Dit 

is de bron van nachtgezichten (vers 23). Op de lamshuid staat het boek des levens beschreven 

(vers 27). Ook de amazone troon is gemaakt van lamshuid (22 : 3). Hier is waar de slaven 

Haar vereren.  

  

8. R66 – SCHEHEN – vrouw die lamshuiden aan elkaar vastmaakt 

  

Van de lamshuiden worden tenten gemaakt. Aan de tent-ingangen moet lamsbloed gesmeerd 

zijn, anders valt de wraak van de amazones op hen. 

  

Exodus 12 

  

21 Trekt heen, haalt kleinvee (lam) voor uw geslachten en slacht het Pascha. 22 Daarna zult 

gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die 

schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide ingangsposten; niemand van u zal de 

opening van zijn tent uitgaan tot de morgen. 23 En de Heere zal Egypte doortrekken om het te 

slaan; wanneer Zij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide ingangsposten ziet, dan 

zal de Heere die ingang voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw tenten te komen om te 

slaan. 

24 Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen. 25 En 

wanneer gij komt in het land dat de Heere u geven zal, gelijk Zij gezegd heeft, zult gij deze 

dienst onderhouden.  

  



9. R67 – KEMIT – de panter 

  

Symbool van het haar, de verwarring, de heilige valstrik. 

  

10. R68 – KERAN – prehistorische roofvogels 

  

Symbool van de ruggegraat en de ribben. 

  

11. R69 – KRIEKSE – de ijswinden – de derde eierstok 

  

Dit zorgt voor de stevigheid, het vlees en vet, van de vrouw, als bumpers, om goed de stoten 

van de opstandige man te kunnen incasseren. 

  

12. R70 – KRIEKHENT – de zon van zachtheid – de vierde eierstok 

  

Dit zorgt voor de kracht die de nieuwe vrouw, de oervrouw, als moeder sterker maakt dan de 

man. 

  

Spreuken 25 

  

15 Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen. 

  

Dit sieraad gaat over in het laatste deel van de Oembugoe, als de grote Oembugoe : 

  

13. O7 – DILIP – de winden van melk en vuur – de vijfde eierstok – vrouw met renbok om 

haar hals 

  



Hierdoor is de vrouw donkerder, en heeft een hoger vruchtbaarheids-gehalte. Ook zorgt de 

vijfde eierstok voor extra jachtzintuigen. 

  

14. O8 – DILIPPE – gespietste vis, geroosterde vis 

  

Als wij meer openbaring willen (naaktheid), dan gaat dit door de visjacht.  

  

15. O9 – SPUZAAS – vrouw doorsteekt kanibaalse vrouw 

  

Geestelijk kanibalisme is een slap en lui excuus om niet te hoeven jagen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 47. De Afsluiting van de Maand van de Lamsjacht 

  

Haat is overgedemoniseerd en onbegrepen door de christelijke kerk. Wij moeten komen tot de 

grootste en eeuwige haat. De amazones haten, hebben niet lief. Wat betekent dit ? Het is een 

strijd tegen de valse liefde. In de grootste en eeuwige haat kunnen dingen zich ontwikkelen 

die lijken op een soort van heilige liefde, maar dit gaat veel dieper, als een hogere liefde, als 

een tederheid. Door de tucht is er bescherming en gebondenheid als een soort van heilige 

zorg, maar dan veel hoger, als een hogere zorg, verbonden aan de opvoeding. Waar past haat 

hierin ? Er zijn vele soorten haten, en haat is in principe gewoon neutraal. Het kan goed of 

slecht zijn. 



  

Wat is de haat dan precies ? De haat is de vijandige leegte die niets zomaar toelaat, alles 

afwijst, juist om te toetsen. De haat is namelijk puur gebaseerd op loon. Alleen door loon kan 

de haat iets toelaten, alleen door het testen. Alles moet eerst sterven. Is dit iets negatiefs ? 

Neen. Het is van levensbelang ! Al die domme kerkleden die alleen maar over liefde, 

genezing en genade praten gaan van misleiding tot 

misleiding. Zij houden van demonen, en die demonen leiden tot de vernietiging. 

  

PAR week 13 

hieroglyph : het ijs leidende tot de duisternis 

  

  

Dit komt ook terug in Ragnarok, de Vikingse apocalypse. Ragnarok begint met Fimbulvetr, 

de Verschrikkelijke Winter, die drie winters achter elkaar is zonder een zomer ertussen. Dit 

zal leiden tot een tijdperk van grote duisternis. 

  

1. O10 – SPUZAN – het ijs leidende tot leegte 

  

Dit komt ook terug in Ragnarok. Het ijs leidt tot de leegte, waarin hogere kennis opgeslagen 

en geopend kan worden, als een archief. Dit zal een hoger verstand brengen. Het ijs en de 

daaropvolgende leegte zullen een grote opslagplaats zijn. 

  

2. O11 – SPUZANNE – de leegte leidende tot de melk 

  

De leegte zal een nieuwe melk upstuwen. Dit betekent ook het herstel van de oermoeders. 

  

3. O12 – SPUZOEM – de melk leidende tot het vuur 

  

Ook dit komt voor in Ragnarok. De mannelijke goden zullen sterven om plaats te maken voor 

de vrouwelijke goden van het oer. Het ijs zal de heilige vlam doen ontwaken, dit zal door het 

herstel van de moeder godin komen, door de oermelk. Zo zal de valse vlam niet kunnen 



opkomen, en blijft het vuur heilig. Dit is de vlam van SUTR, de vuurreus, die de wereld zal 

vernieuwen. De oude schepping zal vergaan. De brug tussen de mensenwereld en de oude 

godenwereld zal verbroken worden door SUTR en zijn vuurzwaard. 

  

4. O13 – SPUZOEME – brug gemaakt van visgraten – de orca 

  

Dit is het symbool van het bottenstelsel en de tanden. Vandaar dat de valse tandheel-industrie, 

oftewel de tandheers-industrie, vaak valse orca's als wachters hebben. Deze kunnen reusachtig 

groot zijn. 

  

5. O14 – SPUZAMEN – de wolf 

  

Het symbool van de lever, de opslagplaats. 

  

Dit sieraad gaat over in het sieraad van de emoties boven de strijd tussen leven en dood. Deze 

graden zijn de Primas-Lokogamen, en het sieraad is de Grote Krurg, wat ook genoemd wordt 

in het EE. 

  

6. GK1 – SPIMAS – de vos 

  

Symbool van de maag, van het maskeren, veranderen. De maag is de kameleon. 

  

7. GK2 – SPASSAM – zee in de wildernis 

  

Dit zijn de groene wateren van de dood die ook staan beschreven in de ORAK : 

  

Boogschutters 3 

  



1.    Van de groene wateren des doods drinkt Zij om af te dalen in de onderwereld. Haar 

beker is in Haar kamer. Zij geeft hen allen te drinken, opdat zij Haar niet zullen 

vinden. 

2.    De lange beker van de groene wateren des doods vormen illusies op hun ogen en 

harten om hen te verwarren. Zij worden geleid tot hun mannelijke goden, tot grote 

trots en groot egoisme. 

3.    Zo verliezen zij al hun gevoelens en gevoeligheid. 

4.    In de nacht worden zij opgetekend op schilderijen. Zij zullen niet met Haar jagen. 

Maar zij zullen Haar prooi zijn. 

5.    Al hun mannelijke goden hangen als kettingen om hun halsen, en de Grote Moeder 

spot met hen. Zij geeft hen over aan hun misleidingen. 

6.    Maar Haar kinderen doet Zij ontwaken, en Zij neemt hen mee. 

7.    Zo zal dan de heilige beker illusies brengen. En zij zullen over elkaar rechtspreken in 

grote trots, omdat zij afvalligen zijn. 

8.    Zij zullen hun stemmen verheffen en grote woorden spreken, want zij zijn dronken. 

Zo is dan het varken in grote dronkenschap voordat het gevangen wordt. 

9.    Een groot Jaagster is opgestaan, een geweldenaar in het strikken. Zij is een Lokster, 

een groot misleider. Zij spreekt wat hun oren willen horen. Zij laat hen zien wat hun 

ogen willen zien. Zij voert hen dronken, opdat zij van Haar niet kunnen ontsnappen. 

Zij leidt hen tot het slachthuis. 

10.Ja, een groot Slaagster is opgestaan, oh volk. En Zij zal grote benauwdheid brengen. In 

list zal Zij gevangennemen. 

  

Dit zijn de valstrikken die gebruikt worden in de jacht. 

  

8. GK3 – SPUSSUM – de hyena 

  

Symbool van de neus. 

  

9. GK4 – SPOLAM – de kameel 

  



Symbool van de voet. 

  

10. GK5 – SPOLUS – een vrouw in een tentopening met twee leeuwen. De leeuwen eten een 

bebloed stuk vlees. 

  

De leeuwen als symbool van de vaginale fuik hebben in deze hieroglyph overwonnen. De 

maand van de lamsjacht is bijna ten einde gekomen. 

  

11. GK6 – SPULUS – leeuw met bloedende lamsbout van rooflam 

  

De valse liefde is in deze hieroglyph overwonnen. Omdat de vrouw en de vagina ook een 

symbool is van loon, is de leeuw dit ook. De vagina is de opsluiter, maar ook de beschermer, 

als een uiting van loon. De opsluiting is in die zin de bevrijding. In het EE komt de leeuw 

vaak voor in combinatie met ijs. 

  

De Nieuwe Openbaring, 1 

  

6. Toen sprak een stem : Nu is het oordeel gekomen tot het binnenste der aarde en de zee. 

Toen zag ik een andere leeuw verschijnen, nog verschrikkelijker dan de vorige. 7. Op zijn rug 

droeg hij een schaal van ijs, waaruit insecten voortkwamen. Zij begonnen van de wateren te 

drinken, en de wateren begonnen te branden. 8. De leeuw was blauw en helder en uit zijn muil 

kwam een haai voort. De haai zwom tot de zon en verzwolg deze. 9. Toen begonnen sterren 

van ijs te vallen en enkelen kwamen op de aarde terecht. Dit waren de dagen waarin de 

tempelen van ijs zich begonnen te openen.  

  

Dit gaat over de komst van de blauwe leeuw, als een ijsleeuw. Blauw is ook de kleur van het 

loon. De geest van valse genade zal verslagen worden. Er is alleen genade in loon. Ook 

genadeloosheid is loon, als de tucht. Deze leidt ons verder dan valse, slappe, tuchteloze 

genade. 

  

12. GK7 – SPULUM – de fallische nieuwe wereld bindt de mannelijke supremacisten om de 

valse spier te laten sterven 

  



De touwen zijn slangen, falussen, om geesten van mannelijke suprematie te kruizigen. Dit is 

een totale invasie en uitstorting. De fallische nieuwe wereld is wild voortwoekerend. 

  

13. GK8 – SPUKKUS – de dolfijn 

  

Symbool van de hersenen. Dit is één van de grootste paradijs-mysteries. Toen de mens 

afweek van de paradijselijke staat, verloor de mens zijn paradijselijke hersenen, en als hij een 

dolfijn zag zwemmen, dan zag hij daar zijn hersenen zwemmen die hij had verloren. Dit is 

een grote tragiek. Doordat de mens zijn paradijselijke hersenen had verloren, ontstonden de 

dolfijnen die de wildgeslagen paradijselijke hersenen zijn. Zij wijzen terug op dit grote 

mysterie. 

  

14. GK9 – FLIJM – schildpad 

  

Symbool van de mond. 

  

15. GK10 – FLAIM – de kikker 

  

Symbool van de polsen. Grote openbaringen komen voort uit de polsen. 

  

  

  

  

  

PAR week 14 

hieroglyph : de herdershond  

  

Symbool van het hart. Dit is de hieroglyph van de laatste week van de lamsjacht. 

  



  

1. GK11 – FLUIS – speer voor de lamsjacht 

  

Deze speer is speciaal gemaakt en met bovennatuurlijke krachten bekleed voor de lamsjacht. 

  

2. GK12 – FLUIM – mes voor de lamsjacht 

  

Dit mes is speciaal voor de lamsjacht. 

  

3. GK13 – SPIJM – boog voor de lamsjacht 

  

Speciale boog voor de lamsjacht. 

  

4. GK14 – SPUIM – visjacht boot 

  

We komen dichterbij de overgang tussen de lamsjacht en de visjacht nu. 

  

5. GK15 – SCHUIM – vrouw die mes overdraagt aan een andere vrouw 

  

Dit slaat op de samenwerking tussen de heilige amazones, de personificaties van de gnosis, 

die elkaar onderrichten en bewapenen. Dit zijn ook tekenen van promotie. 

  

6. GK16 – KORRES – vrouw die speer overdraagt aan een andere vrouw 

  

De amazones, de heilige vrouwen van de onderwereld, bereiden elkaar voor op de jacht. Ze 

wisselen elkaar ook af. 



  

7. GK17 – ZETTUS-B – vrouw die boog overdraagt aan een andere vrouw  

  

Hetzelfde als bovenstaande, maar dan voor de boog. 

  

8. GK18 – KAHEL – het overdragen van het net 

  

9. GK19 – KORG – het overdragen van de valstrik 

  

10. GK20 – KORGEL – het overdragen van de paal 

  

11. GK21 – KASLAM – het overdragen van de tent 

  

12. GK22 – KWADRET – het overdragen van het lam 

  

13. GK23 – KABULS – het overdragen van de vis 

  

14. GK24 – KABULSCH – het overdragen van de mand 

  

15. GK25 – HORRIJN – geblinddoekte man, het uitsteken van de ogen.  

  

Deze laatste hieroglyph van de maand van de lamsjacht laat zien dat de man geen inzage mag 

hebben in het werk van de amazones. Veel van hun overleggingen blijven voor hem 

verborgen. De oude, valse natuur van de man moet sterven, en zal geen kennis krijgen. Dit 

komt ook weer terug in het verhaal van Simson. Het is het ingaan in de grootste en eeuwige 

duisternis. Het oog wat tot zonde misleidt moet uitgerukt worden, zijn de woorden van de 

IYSH en van de CHASMA. 

  



  

  

IX - De Visjacht 
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Hoofdstuk 5. De Spiraal  
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Hoofdstuk 7. De Surinaamse Schandalen  

Hoofdstuk 8. De Spiegel van LEBA  
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Hoofdstuk 13. De ANER  
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Hoofdstuk 19. De Cryptiek van het Hindoeisme  



Hoofdstuk 20. DE VAR – De Heilige Driehoek van Loon  

Hoofdstuk 21. De Terugkeer tot het Land van NOD  

Hoofdstuk 22. De Indologische Context van de Bijbel  
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Hoofdstuk 1. De Staatsgreep – Van God tot Vur 

  

Het christendom is symbolische mythologie die absoluut niet letterlijk genomen mag worden. 

In de maand van de visjacht gaat het om het leren wassen. De visjacht is een zone van groot 

onderricht : Wat is het wel, en wat is het niet. De mens komt zo in contact met het water, en 

leert negatieve energie te overwinnen, te transformeren, symbolisch voorgesteld als het 

vangen van een demoon-vis en het eten ervan om het te verwerken. Dit heeft niets te maken 

met de aardse visvangst, en is er op tegen. Het gaat niet om de jacht op vlees en bloed, maar 

om de jacht in de hemelse gewesten. Misbruik wordt zwaar gestrafd. Door de natuur is dit al 

ingebouwd. Aardse vis bezit kwik, één van de gevaarlijkste gifstoffen, en andere 

kankerverwekkende stoffen als die gegeten worden. Het is geen strijd tegen de dierenwereld, 

maar tegen de demonenwereld, de wereld van de valse en boze geesten in de hemelse 

gewesten. Laat dit duidelijk zijn, en een grote waarschuwing. Het gegeten dier zal met recht 

wraak zoeken, samen met zijn familie, en zal de vlees of vis eter hetzelfde doen toekomen wat 

hem is aangedaan, en erger. Met een gegeten demoon of boze geest zit dit anders. Ten eerste 

is het symboliek en niet letterlijk, alhoewel het dus wel gebeurt in de hemelse gewesten. Maar 

in de zin dat de hemelse gewesten en de onderwereld niet onderhevig zijn aan materiele 

wetten. Ten tweede is dit zelfverdediging en excorcisme. De visdemonen leven in de mens en 

vreten hem aan. De mens heeft dus het recht dit te transformeren en uit te drijven, en moet het 

assimileren om zo niet nog een keer slachtoffer te worden. Dit is een proces van evolutie, en 

de mens staat hierbij in goed recht. De mens mag terugnemen wat van hem gestolen is. Dit is 

dus het recht van zelfverdediging. 

  



Er zijn parallel-werelden waarvan de realiteit waarin wij leven slechts cryptische 

afspiegelingen zijn. Daarom is de visjacht belangrijk om deze sluiers te verbreken en te 

verscheuren. Als we in moeilijke situaties leven, dan mogen we het woord PARALLEL 

zeggen, om even dingen van een andere kant te bekijken. Wij mogen tot de parallel-realiteiten 

komen en de oude realiteiten achter ons laten, juist door de visjacht. Het woord PARALLEL 

is dus een soort safe-word. Maar dit moet ondersteunt worden met de visjacht, anders komen 

we nergens. 

  

De Ila's zijn de delen van Vur, deelwaarden en de manifestaties van Vur. God werd door de 

mens geschapen om de mens van de Vur af te houden, om een markt te hebben. Vur is de 

Ware God, Kennis. God is onttroont. De Vur leidt terug naar het paradijs, weg van de 

schaduw-realiteiten. Zo komen we dan aan bij een nieuwe anatomie in drie dimensies die door 

elkaar heenlopen : 

  

negen levers 

zeven magen 

vijf tussendarmen 

  

De vijf tussendarmen zijn tussen de dunne darm en de dikke darm, dus in totaal zeven 

darmen, om tot diepere verwerking te komen. De vijand haalde de tussendarmen weg, zodat 

een mens de blokkades niet zou kunnen verteren, om zo niet dieper te kunnen dromen. Het is 

een gevangenis, de gevangenis van de tweedelige darm, De oorspronkelijke zevendelige darm 

van het paradijs is dan een grote bevrijding. Dit is de eerste par-week hieroglyph van de 

maand van de visjacht : de giraf, die het symbool is van de paradijselijke darmen. 

  

Dat wat het universum bewaakt is niet God, maar Vur, kennis. God is een vage term uit de 

oudheid, zoals Geest is, maar het gaat om de hogere kennis, het hogere bewustzijn. De 

volkeren sloegen elkaar met het woordje God, als een stok, als een machtsspelletje. De Ware 

VUR, de hogere, verborgen kennis, werd genegeerd. 

  

De vijf tussendarmen (vanaf na de dunne darm gemeten tot aan het begin van de dikke darm) 

  

1.    de ijsdarm – RAGNAROK – alles wordt geisoleerd hier, leegte. 

2.    de melk-darm – ZOLT – hier is waar de valse man sterft en de nieuwe man tot 

geboorte komt, onderworpen aan de Vur. Ook de valse vrouw (naker) sterft hier, en de 



nieuwe vrouw staat op (oervrouw). Zonder deze darm kan de nieuwe schepping niet 

komen. 

3.    de darm van duisternis – slaap/ leegte/ dood – vergetelheid/ reset 

4.    de darm van instincten – sterke stralen 

5.    de roze verbinding 

  

II – de visjacht – THENEM 

  

PAR week I 

hieroglyph : giraf 

  

Deze week-hieroglyph is dus het symbool van de paradijselijke darmen. Het sieraad van de 

grote Krurg, boven de strijd tussen leven en dood, gaat hier gewoon door. Dit zijn dus de 

emoties van de PRIMAS-Lokogamen, de sieraden van het lijden. De vijf tussendarmen 

worden hier in besproken. 

  

1. GK 26 – JAKIS – de eerste tussendarm – de ijsdarm 

  

Dit is het Scandinavische, Noordelijke, Vikkingen gebied, de RAGNAROK, de ijstijd, wat 

ook belangrijk is in het overwinnen van de valse gehoornden zoals de demoon-buffels, 

waarvan de gehoornde vikinghelmen een beeld van overwinning zijn. 

  

2. GK27 – ZETTE – de tweede tussendarm – de melkdarm 

  

Het ZOLT-gebied. 

  

3. GK 28 – MAASLIM – de derde tussendarm – darm van duisternis 

  

4. GK29 – TAS-LAMEN – de vierde tussendarm – darm van instincten 

  



5. GK30 – NIKNEIT – de vijfde tussendarm – de roze verbinding 

  

Roze is de kleur van de dromen. 

  

De darm-hieroglyphen binnen de Grote Krurg gaan over in de hersen-hieroglyphen. Het 

paradijselijke lichaam heeft honderd eenenzestig hersenen, geheel door het lichaam verspreid, 

dus niet alleen in het hoofd. Dit is in de dimensie van de hersenen : 

  

drie dimensies : 

  

1.    intestinale dimensie (darmen) 

2.    hersen dimensie 

3.    hart dimensie 

  

Alle andere lichaamsdelen en organen zijn onderverdeeld in deze dimensies. 

  

6. GK31 – NARIT – de tweede hersenen – fallusbesturing 

  

Deze hersenen zorgen ervoor dat de fallus geriemd of ongeriemd is, en bestuurd wordt, en 

regelt ook het slap en hard zijn van de fallus. Dit is dus een samenspel tussen de leegte en de 

vervulling. Bloed hoopt op en stroomt weer weg. Het is een brug tussen ijswerelden die zorgt 

voor nieuwe scheppingen. 

  

7. GK32 – TZARTVONGEN – de derde hersenen – macht over beesten 

  

Kan handig zijn in de jacht, maar elke macht moet verdiend worden en gerechtvaardigd zijn. 

Deze macht was gegeven aan de paradijs mens in Genesis 1 : 

  



28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 

aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en 

over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.  

  

8. GK33 – TZARTVINGEN – de vierde hersenen – gebondenheid en ongebondenheid 

  

Deze hersenen regelen all vormen van gebondenheid en ongebondenheid, ook dus weer 

belangrijk in het vrijkomen van valse bindingen. Die gebondenheid kan diep zitten. De 

shamaan moet soms helemaal door de huid heen om te komen tot een zekere gebondenheid, 

om die door de vierde hersenen weer te verwijderen. Deze hersenen zijn dus ook belangrijk 

voor het binden van de vijand. 

  

9. GK34 – VESNIT – de vijfde hersenen – het leashen en unleashen 

  

De leash is een trekriem, om de gebondenheid voort te trekken. Die kan aangedaan en 

verwijderd worden. Dit is waar de vijfde hersenen voor zorgen. 

  

10. GK35 – VAKIN – de zesde hersenen – de onthoofding of scalpering 

  

De demoon moet soms onthoofd of gescalpeerd worden in de symboliek. De zesde hersenen 

zijn de head hunters, om zo de vijand van zijn valse kennis af te scheiden. De demoon leeft zo 

voort als een vis, die gevangen moet worden. De demoon komt zo in een lagere dimensie 

waar er een diepere jacht op de demoon moet plaatsvinden. Zijn menselijke schil heeft hij 

verloren. 

  

11. GK36 – RAKIN – de zevende hersenen – het afhakken van de benen 

  

Wanneer symbolisch de benen van de demoon worden afgehakt veranderd de demoon in een 

kip. Symbolisch gezien kan de demoon dan niet meer reizen zoals hij deed, maar blijft op het 

jachtveld, totdat de kip wordt gevangen. Ook de amazones hakken de benen af van mannen in 

de symboliek en de mythologie, zodat zij niet kunnen ontsnappen en geen bedreiging meer 

vormen. Het doel hiervan is nieuwe geboorte in de baarmoeder. De man, de vijand van de 

amazone, wordt als baby geboren, als krijgsgevangene, en zal dan een matriarchische 



opvoeding krijgen in plaats van een patriarchische. Dat is een wereld van verschil. De 

afgehakte benen zijn dus een deel-realiteit. 

  

Zo zijn we aan het einde gekomen van het sieraad van de Grote Krurg. Dit zal overgaan in een 

nieuw sieraad binnen de eerste parweek van de visjacht. 

  

  

Hoofdstuk 2. Het Geheimenis van het Gouden Zwijn 

  

Het nieuwe sieraad is de TAMULBOEGE, het sieraad van depressie. Dit zijn de 

SPAZUMEN-Lokogamen, boven de strijd tussen sex en oorlog. 

De valse sexualiteit moet verbroken worden, en ook de valse oorlog. 

  

12. T1 – RIKTLAN – de achtste hersenen – pitbul 

  

De pitbul is het symbool van de handen. De RIKTLAN is de hemelse sexualiteit. Dit zijn 

biologische klokken. Kennis is altijd verbonden aan zowel het loon als de klok. 

  

KENNIS – LOON – KLOK = hemelse sexualiteit 

  

Dit is een oorlogswapen. Dit wapen wordt niet voortdurend gebruikt, omdat het verbonden is 

aan een biologische klok. Dit wapen is verbonden aan vele condities. De pitbul is hiervan het 

symbool. 

  

13. T2 – SPANAK – de negende hersenen – zaadlozing 

  

14. T3 – OEROEBOEGE – de tiende hersenen – tong als thermo-sensor 

  



De tong moet getraint worden thermo-zicht te gebruiken, door middel van het onderscheiden 

van de temperatuur, bijvoorbeeld in de jacht. 

  

15. T4 – OEROEBOEG – de elfde hersenen – fallus als snelheids-sensor 

  

De fallus moet getraint worden om de snelheid te meten van pulserende vibraties, als 

snelheids-zicht, bijvoorbeeld in de jacht. 

  

Hierbij zijn we aan het einde gekomen van de eerste par-week van de maand van de visjacht. 

  

  

PAR week 2 

hieroglyph : het gouden zwijn 

  

We hebben hier te maken met een cultus, zoals de cultus van het gouden kalf. In de parweek 

van deze hieroglyph zal deze cultus worden besproken. 

  

  

  

  

1. T5 – OEROEBOEL – de twaalfde hersenen – de anus als hardheids-sensor 

  

Door het aanvoelen van hard-zacht ontstaat er een nieuw soort zicht, het hardheids-zicht. 

  

2. T6 – OEROEBOELE – de dertiende hersenen – de tenen als zoet-zuur-sensor 

  

Zicht ontstaande vanuit het waarnemen van de zoetheidsgraad en zuurheidsgraad. 



  

3. T7 – OEROE – de veertiende hersenen – de witte orca 

  

De orca is het symbool van de botten en tanden. De witte orca staat specifiek voor het 

beenmerg. Het bot is het symbool van de belasting, een beeld van tucht. Het amazone woord 

voor belasting is THENEM, wat ook de naam is van de tweede maand, de visjacht. 

  

4. T8 – OEROEBOE – de vijftiende hersenen – de paardenfallus 

  

Het paard is een cryptisch dier die zich niet aan de materiele wetten stoort. Het paard heeft lak 

aan het letterlijke. Het paard is verbonden aan het verbreken van de zegels, oftewel het 

vertalen. 

  

Het paard is het symbool van de armen in de paradijselijke anatomie. Dit zijn fallische armen. 

De paardenfallus werd soms in het Germaanse en Vikingse heidendom aanbeden. De 

Vikingse fallische god is Freyr (Frey), wat Heer betekent. Zijn symbool is een grote 

beestachtige fallus wat geluk en bescherming zou brengen. Ook is zijn symbool het gouden 

everzwijn, wat ook zijn metgezel was, GULLINBURSTI (gouden borstels) of 

SLIDRUGTANNI (gevaarlijke slagtanden). Dit is een schepsel van de kabouters dat 

wonderen kan doen. Het gouden zwijn kan namelijk op water lopen, enorm snel gaan, en trekt 

de wagen van Freyr voort in de lucht, om zo de nacht te verlichten. Hoewel er een grote 

everzwijnen-cultus was rondom Freyr werd het everzwijn ook geofferd in het twaalf-daagse 

joelfeest, de voorloper van het kerstfeest. Dit wijst op de bloedoffercultus van het christendom 

waarin de geofferde god Jezus centraal staat. Jezus is in die zin het gouden zwijn van Freyr. 

Het gouden zwijn werd gemaakt door een varkensvel in een oven, bewerkt door kabouter 

magie in de Vikingse mythologie. 

  

5. T9 – OEROEMBOE – de zestiende hersenen – de varkensfallus, zwijnenfallus 

  

Juist doordat de mens steeds meer afweek van het paradijs, en de zestiende hersenen verloor, 

kon het gouden zwijn steeds meer macht krijgen. Freyr is de Heer van het oude Germaanse 

rijk. In de Germaanse taal werd hij FRO genoemd. Het joelfeest was aan hem gewijd, het 

feest van de Wilde Jacht. Dit was een offerfeest. De zwijnengeest probeert de tucht te 

ontlopen, en werkt dus nauw samen met de valse genade. De zwijnengeest is een spijbelgeest. 

  



De zwijn is het symbool van sterven en tot leven komen, dus ook nauw verbonden met de 

fallus. De zwijn is dus het symbool van de opstandingskracht, maar in de hedendaagse religies 

is dit erg vervalst. Vandaar dat we de zwijndemonen en het gouden zwijn moeten overwinnen. 

FRO wijst helemaal terug naar het amazone woord VUR, de hogere kennis. VUR heeft de 

varkensdemoon en ook de buffeldemoon gedood. 

  

De jacht is door cryptogrammen. Het is niet rechttoe rechtaan. Het is niet even van : 'Ja, we 

gaan op demonen jagen en een groot jachtsfeest vieren.' De jacht is literatuur. De jacht is een 

raadsel. Ook de stad is cryptogrammen van de wildernis. Vandaar dat de VUR is gekomen, 

het grote boek na de bijbel en de koran. 

  

Aanbid je leven. Het is heilig. Aanbid je herinneringen. Ze zijn heilig. Het zijn 

cryptogrammen in de vorm van schilderijen. 

  

Het varken is een beeld van de belasting-ontduiker, de tegenstander van tucht. Juist de tucht 

hebben we nodig om het cryptogram te zien. De belasting is een beeld van de tucht. De 

belasting is een cryptische beschrijving van synchroniteit en harmonie. De hieroglyph van de 

zwijnenfallus is de strijd tegen valse belasting. Belasting heeft te maken met het bottenstelsel, 

waar ook de tanden bijhoren. Hiervan is de orca het symbool. De orca staat voor het 

paradijselijke bottenstelsel, de paradijselijke tucht, wat terugwijst op de billen. Het billenbeest 

is dus in de diepte een belastingstelsel. Wij moeten het valse belastingstelsel overwinnen om 

tot het belastingstelsel van de hogere kennis te komen. 

  

6. T10 – OEROEMBOEGE – de zeventiende hersenen – de bokkenfallus 

  

De bok is een symbool van het letterlijke, het materiele, het dichte, het valse harde. In de 

bokkenjacht komt men tot het symbolische en cryptische. Ook is de bok de strijd tegen het 

valse cryptische, om zo te komen tot het letterlijke, materiele, dichte en harde van de hogere 

kennis, in samenwerking met de symboliek en cryptiek van de hogere kennis. Hiertoe zijn de 

zeventiende hersenen belangrijk, de bokkenfallus. 

  

7. T11 – OEROEMBOEG – de achttiende hersenen – de runderfallus, buffelfallus 

  

De rund is het symbool van de valse genade, het gouden kalf, als een strijd tegen loon. Wel is 

het zo dat er een strijd gevoerd moet worden tegen vals loon. In die zin is de runderfallus 

belangrijk. 



  

  

  

  

Hoofdstuk 3. De Strijd Tegen de Sexualiteit van het Gouden Zwijn 

  

Het gouden zwijn wat aanbeden werd voor de christelijke invasies is wat de Jezus-demoon in 

diepte is, en dus ook JOM. Het gouden zwijn heerst nog steeds over de volkeren, maar heeft 

nu een gezicht gekregen : JEZUS. Het gouden zwijn werd aanbeden als vruchtbaarheids 

symbool. Met het joel feest werden er altijd everzwijnen geofferd tot dit beeld en tot Freyr, 

FRO, de fallische god van de vruchtbaarheid. Het gouden zwijn heeft zijn eigen sexualiteit. 

Dit is de sexualiteit van de stad, de sexualiteit van JOM, die versnelde, valse veroudering 

brengt, om dit te leiden tot de grootouder-cultus. Het is het snoephuisje van de heks uit het 

Hans en Grietje verhaal. Dit snoep is puur vergif. De stadse sexualiteit van JOM, het gouden 

zwijn, is overmoedig. 

  

Een groot mysterie in het boek na de bijbel en de koran, de VUR, is de heerin van de 

spelletjes, een vrouw genaamt Witte Laarzen. Zij is een groot mysterie in de literatuur. Om 

haar te leren kennen moeten wij komen tot het land van namaak, waar alles gesimuleerd is, 

alles in spelvorm is en verhaalvorm, zodat alles daardoor zachter is. De angel is eruit. Wij 

kunnen alleen tot haar komen als we loskomen van de sexualiteit van JOM, van het gouden 

zwijn. Witte Laarzen wil daarbij helpen. Zij komt om de sexualiteit te herstellen, die veel 

surreeler en subtieler is dan de valse sexualiteit van de stad. Sexualiteit is niet plat, maar is 

literatuur, vol met symboliek en cryptogrammen, niet rechttoe, rechtaan, maar een raadsel, 

cirkel benadering. Men maakt alleen contact door spiralen, zoals bloemen doen, niet 

rechtstreeks. Er gaan dus een heleboel filters komen. 

  

Zij is ook de grote heerin van het speelgoed en de verhalen, de heerin van de literatuur, de 

boeken. Zij is de heerin van de kunst, en wij moeten komen tot haar bibliotheek en 

kunstmuseum. Wij moeten komen tot haar kermis, tot haar pretpark, waar het grote spel gaat 

beginnen, om er zo achter te komen dat we al in het grote spel waren. Zij is het begin en het 

einde ervan.  

  

8. T12 – OEROEMBOEL – de negentiende hersenen – simulerende hersenen 

  



Deze hersenen maken van alles simulaties, namaak, als beveiliging, en stellen zo hun 

strategieen op. 

  

9. T13 – OEROEMBOELE – de twintigste hersenen – boekvormende hersenen 

  

Deze hersenen vormen alles om tot boeken, plaatjes en films, om nog meer afstand te 

scheppen. 

  

10. T14 – OEROEMBIJ – de eenentwintigste hersenen – het berekenen van de belasting 

  

11. T15 – OEROEMBE – de tweeentwintigste hersenen – het berekenen van het loon 

  

  

  

Hoofdstuk 4. De OEROEMBOEL en de OEROEMBOELE 

  

De valse sexualiteit van het gouden zwijn is een vals belasting systeem wat mensen aanvalt en 

zielen ontvoert. Hierin hebben we ook te maken met de strijd tegen de belasting-kabouter. In 

deze strijd moeten de OEROEMBOEL en de OEROEMBOELE hersteld worden. Dit zijn de 

paradijselijke hersenen van het spelmaken en boekmaken van alles om ons heen. Ook de 

vijand gebruikt deze strategieen. Hierin hebben we een strijd te voeren tegen de spelmaker 

kabouter en de boekmaker kabouter. 

  

Wij moeten uit een heleboel valse spelen en valse boeken ontsnappen waarin wij opgesloten 

zitten. Zo mogen wij komen tot de OEROEMBOEL, hersenen in de buik, die een spelmaker 

is. Sterke gele stralen komen vanuit die hersenen in de paradijselijke buik, om zo de vijand te 

simuleren en in een spel te brengen. Alles kan gemaakt worden tot een spel. De 

OEROEMBOELE zijn hersenen in de borstkas die dan alles brengen in boeken, plaatjes en 

films. Ook worden dingen daar omgevormd tot schilderijen, zodat er glas komt tussen de 

kijker of de lezer en het boek, de film of het schilderij. Zo kan er een wisselwerking 

plaatsvinden tussen deze twee hersenen. De OEROEMBOEL is de virtuele werkelijkheid, en 

de OEROEMBOELE is de literaire, beeldvormende afdeling, als een televisie, de verhalende 

scherm-werkelijkheid. Tussen deze twee hersenen is er een brug, waardoor er mengelingen 

plaats kunnen vinden, waarin vele graden zijn van realiteit en afstand. 



  

Hierin mogen de belastingsberekening en de loonsberekening hersteld worden, twee 

belangrijke scanners, twee belangrijke paradijselijke hersenen : de OEROEMBIJ en de 

OEROEMBE. Dit is een geheel nieuwe, paradijselijke matrix. Deze vier hersenen werken 

nauw met elkaar samen. De OEROEMBIJ zijn linker arm hersenen, de belastingsscanner, en 

de OEROEMBE zijn rechter arm hersenen, de loonsscanner. 

  

In de strijd tegen de belasting-kabouter, de valse belasting, hebben we de hieroglyph van de 

everzwijnenfallus nodig, de OEROEMBOE. In de strijd tegen de loon-kabouter, vals loon, 

hebben we de hieroglyph van de runderfallus, buffelfallus, nodig, de OEROEMBOEG. 

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Spiraal 

  

12. T16 – OERGOEMBE – drieentwintigste hersenen – bananenspin 

  

De Braziliaanse bananenspin brengt verlamming en erectie. Dit is wat het gif doet door een 

beet. Daarom wijst deze spin terug naar een paradijselijke situatie. Het aardse spierenlichaam 

wordt door deze spinnen uitgeschakeld, terwijl het mannelijk lid oprijst. In het paradijs is het 

lichaam namelijk bestuurt door het fallische systeem, niet door het spier-systeem. Deze spin is 

dus de poort tot het paradijselijke lichaam. Het gif zorgt ervoor dat het stadse lichaam niet kan 

opstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het spierse zenuwstelsel van de stad, en het 

fallische zenuwstelsel van het paradijs. De spin zelf is het symbool van de paradijselijke 

zenuwen. 

  

13. T17 – OERGOEMBE – vierentwintigste hersenen – temperatuur-regelaar 

  

Dit is de vulkanische activiteit in het paradijselijke lichaam. 

  

14. T18 – OERGOEMBIJ – vijventwintigste hersenen – afstands-zicht 

  



Meer overzicht en inzicht krijgen door meer afstand te nemen. 

  

15. T19 – OERGOEMBIJE – zessentwintigste hersenen – cirkel-zicht 

  

Zicht te krijgen door iets te omcirkelen, door cirkelend dichterbij te komen, of cirkelend 

afstand te nemen. Dit proces wordt ook in de VUR beschreven. Ga door alle graden van de 

cirkel van iets en neem dan de afslag naar een dichtere cirkel of een ruimere cirkel, als in 

spiralen. Elke graad geeft weer nieuw inzicht. 

  

Zo zijn we aan het einde gekomen van de tweede parweek van de visjacht. 

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. De Verborgen Wortels van Jezus en Maria 

  

Jezus en Maria verwijzen terug naar de Hebreeuwse IYSH, de vechtslaaf, en de Aramese 

MARA, het woord voor God, de Bezitster. Ook Samuel werd in die zin aan de MARA 

verkocht in het OT, wat in de Openbaring terugkomt als de vrouw op het beest. 

  

De MARA, de slavenhouder, gaf geboorte aan IYSH in een stal, als een symbool van de 

amazone die geboorte geeft aan vee, zoals dit ook in de Amazone mythologie gebeurde. Zij 

kunnen geslachtsgemeenschap hebben met vee, en ook geboorte geven aan vee, als onderdeel 

van de veehouderij van de gnosis. 

  

Ook in het OT komt dit symbool terug waar Hannah haar zoon Shama-al verkocht aan de 

MARA wat werd bezegeld door het slaan of offeren en slachten van vee, als beeld van de vee-

verkoop. In het NT is Hannah het wortelwoord van Johannes, ook van Johannes de Doper. In 

de Griekse wortels is de doper de wasser en degene die de oorlogsverf op de huiden brengt. 



Ook is de doper de overweldiger. Johannes de Doper is in de evangelieen verbonden aan de 

onthoofding, de scalpering, wat laat zien dat HANNAH het kind scalpeerde, tot slavendienst 

aan de MARA. De scalpering is een beeld van de gebondenheid aan de amazone, het doen 

gehoorzamen door de gnosis, Vur. 

  

In de Openbaring wordt de Shama-al door Hannah verkocht aan de vrouw op het beest. Deze 

vrouw onderhandeld met de 'koningen van de aarde', de basileus, wat de voeten zijn in de 

Griekse wortels. Deze koningen zijn namelijk een deel van haar. De vrouw onderhandelt met 

haar eigen voeten, de voeten van de aarde, de ERETS, de onderwereld (Hebreeuws). De 

voeten zijn hier dus een beeld van de economie van de amazones, de hogere economie van de 

gnosis, Vur. De vrouw op het beest zit aan vele wateren in de wildernis. Ook Johannes de 

Doper ging tot de wateren van de wildernis, om daar te dopen. Dit is in de wortels dus 

HANNAH de Overweldiger. De doper is in de Griekse wortels ook de vervuiler, die de 

huiden bedekt met modder van de wildernis. Zij verkocht hen aan de vrouw op het beest. 

  

HANNAH leidt tot de MARA, Maria, de vrouw op het beest, de moederschoot voor de 

geboorte tot vee. Johannes de Doper wees op Christus, de CHASMA, die geboorte gaf aan de 

IYSH in de stal, als een beeld van het geboorte geven aan vee. In de openbaring voedt de 

vrouw op het beest op tot de arena. Johannes de Doper was de terugkeer van Elia die zou 

terugkomen om de kinderen terug te brengen tot de moederschoot in de grondtekst. Elia, L, is 

Lea. Elia, LEA, zorgde ervoor dat de olie, een beeld van woede, niet meer op zou raken. 

Woede, arena, is DOWD, het wortelwoord van David. Dit wordt door de Westerse kerk slap 

vertaald in : liefde. De CHASMA wordt in stand gehouden door de woede, de arena, DOWD. 

Dit leidt helemaal terug tot SARA, degene die woede opwekt voor de arena, en waardoor de 

CHASMA bestaat, als zijnde eeuwige wetten. 

  

In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als 

een ring over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. 

In het Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH overwinnen om verder te 

komen. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het hart van de zwijn moeten bemachtigen. In 

de varkensjacht moet het hart van het varken gegeten worden. 

  

: 23 – Het eten van het zwijnenhart brengt kracht van beyond, moed, heilige arrogantie, 

vruchtbaarheid, kracht tot slavendrijverij. Dit gebeurt in de RASHA-stam, de heilige 

vijandigheid, de lawaaimakers, de overwinnaars, het tuchtigen van de verslagenen, het loon 

van de rechtvaardigheid. RASHA is de heilige onrechtvaardigheid. 

  

In het Hebreeuws is de heilige misdaad het leven door bloed, verbonden aan woede en 

rebellie. De RASHA stam heeft de macht tot het binden. In het Aramees is dit verbonden aan 

de genitalien. 



  

: 24 – Zij hebben een hoge zaadproductie om in te nemen, te belegeren, om zo de vijand uit te 

hongeren. 

  

: 25 – Zij worden ingesmeerd met het vet van het geslachte vee. 

  

Yechezqel 39 

  

19 Tot verzadiging toe zult gij vet eten, tot dronkenschap toe bloed drinken van het 

slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb. 

  

Spreuken 11 : 20 – Zij die sexualiteit gebruiken om de vijand te vernietigen zijn als genitalien.  

  

Psalm 37 : 20 – Maar de RASHA stam zal rondtrekken (abad), en hun vijanden (ook : de 

vijanden van MARA) zullen zijn als het vet van lammeren. 

  

Het wortelwoord van het Hebreeuwse woord voor genade is belegering. Genade is dus een 

oorlogsstrategie in de Hebreeuwse diepte, opgesteld door de amazones als een valstrik. Zo 

kunnen wij de hele Jezus Christus cultus van de genade zien. Genade is een oorlogswapen. De 

ware genade is alleen gebaseerd op loon. De RASHA stam is in het Hebreeuws de stam die 

afrekent met het huichelende recht van de stad. 

  

Psalm 37 : 32 – De RASHA stam bespioneert het systeem van stadse wetsgeleerdheid en 

zoekt het te slachten. 

  

De RASHA stam is een grote vijand van de valse David, die vaak door hem genoemd werd. 

In vers 35 in het Hebreeuws en Aramees kreeg David een visioen van de RASHA stam in 

grote macht, grote tyrannie, die de wereld zou overspoelen als natives (indianen). RUSLAND, 

RUSSIA, is een anagram van de RASHA stam, die nog steeds de cryptische geheimen van 

deze stam verborgen houdt. De RASHA stam heeft de goden van de stad verworpen. Zij zijn 

sterk anarchistisch en atheistisch in hun rebellie tegen de stad, maar zij zijn volgelingen van 

MARA, de vrouw op het beest. Zij leven door de gnosis, door VUR. In vers 36 zag David dat 



zij een nomadische stam waren. Zij trokken verder en niemand kon hen nog vinden. In het 

Aramees betekent dit dat zij niet meer overwonnen konden worden. 

  

In vers 37 wordt de RASHA man de perfecte slaaf, IYSH, genoemd, de volmaakte man die tot 

Shalowm (Salomo) reikt, het beeld van loon in de worteltekst (shalam). Dit is ook de 

oorlogsgroet.  

  

In Psalm 119 : 61 zijn de RASHA stammen de recorders van de tucht, die alles vastleggen op 

tabletten in hieroglyphen. Ook zijn zij de meters in het Aramees. 

  

Genade, CHANAN, is belegering in de Hebreeuwse worteltekst, CHANAH, de moeder van 

Samuel, en het wortelwoord van Johannes in het NT. Ook is dit de arena, en het wonen in 

tenten, in kampen. 

  

In Jesaja, IYSH-YAH, IYSH-MARA, de vechtslaaf van Mara, in 57:20 is de RASHA stam 

als een gescheiden vrouw. Zij hebben hun voeten vuil gemaakt in de wildernis, in de modder 

van de onderwereld, om zo los te komen van de stad. 

  

In het paradijs, in het boek Genesis, is de man van het zwakke geslacht, om zo niet in opstand 

te kunnen komen tot de moederschoot, zijn diepe bron. De vrouw kwam namelijk voort uit de 

rib van de man, wat in de worteltekst de TSALA, kreupel worden, verlamd raken, spasme, 

epilepsie is. Ook betekent het buigen. De man boog voor de vrouw, die hem moest leiden. 

Iedere man heeft deze moederbron in zichzelf waaruit hij moet leven. Hiervan is Yaakob ook 

een beeld die kreupel werd geslagen door de Heerin, als een teken van gevoeligheid voor de 

moederschoot. 

  

Ook de slang is een beeld van de kreupelheid en de grote verlamming, omdat de slang geen 

poten meer had na de val in het paradijs, oftewel terugkeerde tot de paradijselijke afgrond van 

leegte, de paradijselijke verlamming, de eeuwige rust, waar alles uit voort komt. Zo kwamen 

Adam en Eva van de tuin tot de wildernis. Dit is een wisselwerking. 

  

In het NT wordt agape, liefde, beschreven als het grootste doel. In het Grieks is dit ook de 

feesten. AGAPE is een anagram van het Griekse APAGO, het wegleiden tot gebondenheid, 

gevangenschap en tucht, als een leash. 

  



  

Hoofdstuk 7. De Surinaamse Schandalen 

  

De vissenjacht is de voorbereiding op de kippenjacht. 

  

Het grote SAT mysterie moet doorvertaald worden in de Surinaamse grondtalen. Het 

Egyptische SAT, SETH, WA-SETH, een grote godin van de jacht en de wildernis, als een 

beeld van de baarmoeder, wijst terug op de SETI, SETI WINTI. De winti's zijn in Suriname 

de tussengoden. De SETI openbaart de veren, als status-symbool in de kippenjacht. Deze 

veren zijn trofeeen die als sieraden en wapens worden gebruikt. Zij geven de drager een 

zekere macht, of stellen deze onder een zekere amazonische macht. De SETI is een 

KUMANTI WINTI, die de luchtgoden heeft overwonnen. De SETI is de lucht die tot bloed is 

geworden, als de heilige adem. In dit opzicht is de SETI verbonden met de longen, waarvan 

de haaien een beeld zijn. De haaien wijzen terug op de paradijselijke longen. 

  

In de Surinaamse natuurreligie zijn de winti's de natuurgodinnen. Eén daarvan is LEBA, 

LEBA WINTI, een godin van de aarde, een vertalende godin van de sociale banden, en ook is 

zij een oorlogsgodin en godin van de jacht. Dit is waar Leah naar terugwijst. In de 

grondteksten was Jakob de slaaf (IYSH, vechtslaaf) van Leah, in de zin dat Leah zijn godin 

was. In die zin is Jakob dus de slaaf van LEBA. 

  

In de grondteksten was Yaakob de slaaf, iysh, vechtslaaf, van vier vrouwen. Het is belangrijk 

hen door te vertalen : 

  

1.    BILHA 

2.    LEAH – LEBA 

3.    ZILPA – zij die doet huilen – Egyptisch : THENEM, belasting 

  

THENEM, de godin van de geboorte. De THENEM is de eerste melk in de borsten na de 

geboorte. THENEM betekent : aan het wenen maken. THENEM is de godin van het wenen, 

ook van het wenen van de pasgeborene. THENEM betekent ook verstoting, verwerping, 

afwijzen. Zij is dus ook een grote scheidings-godin, en zij die Haar kind verwerpt. Ook is 

Haar naam verbonden aan het offeren en slachten. Zij is ook een beeld van de vrouw op het 

beest. THENEM is ook de godin van de vissenjacht. 

  

4.    RACHEL – beweging, tijd – TEMET 



  

In de Westerse vertalingen wordt vaak een negatief beeld gegeven van Leah, terwijl in de 

grondtekst Leah de meesteres, heerseres, bezitster, van Yaakob was, als een beeld van de 

godin. Yaakob probeerde te ontsnappen van Leah, LEBA, en vocht met haar. Zij was door 

hem gevreesd omdat zij in de grondtekst streng was, hem zwaar tuchtigde en hem zwak 

maakte. Dit is een beeld van de strijd tegen de amazones op Pniel. LEBA (Leah) was degene 

die hem brak op Pniel. Zij zorgde ervoor dat zijn spieren slonken.  

  

Zowel in Egypte als in Suriname waren er schandalen die ervoor zorgden dat de Moeder 

godin in discrediet werd gebracht. 

  

De Surinaamse schandalen : 

  

I – De demonisering van de Surinaamse oorlogsgodin BAKROE 

  

Zij werd onder invloed van de stad meer en meer bestempeld als een kwelgeest, een duivel, en 

als kwelkabouters, de bakroes, plaaggeesten. Zij was oorspronkelijk een godin wiens tucht zij 

niet wilden. Suriname zit vol van anti-tucht geesten en valse tucht. Zij wilden de oorlogsgodin 

afsluieren, met name in het stadsdeel, terwijl indiaanse stammen haar nog gewoon vereerden 

als godin, zoals ook in Afrika. BURUKU is de Afrikaans-Ghanese godin van de schepping en 

van de maan. BUK is een Sudanese riviergodin en godin van de vissenjacht, zij wordt ook wel 

de luipaarden-godin genoemd en het luipaard van de nacht. Zij is de bron van het leven. 

  

II – De demonisering van de Surinaamse moeder aarde, APUKU 

  

Ook deze Surinaamse godin werd gedegradeerd tot een lage godheid, tot een slaaf van valse 

winti's, en werd vaak als kwaadaardig bestempeld. Zij openbaart zichzelf soms als een 

indiaanse vrouw met een sprei. Zij schermde indiaanse vrouwen af van verkeerde mannen, 

wat haar door de boze geesten van die mannen niet in dank werd afgenomen. Zij vormde een 

bedreiging voor de mannelijke suprematie. 

  

In die zin moeten deze Surinaams-indiaanse wildernis godinnen hersteld worden : 

  

1.    WINTI – natuurgodin 



2.    LEBA – jachtsgodin 

3.    BAKROE – oorlogsgodin 

4.    APUKU – moeder aarde 

  

Zij hebben hun raakvlakken en zijn allemaal winti's, natuurgodinnen van de hogere kennis. 

Zij zijn verbonden aan de baarmoeder, de hel, de HULDRA, wat in het Scandinavisch 'het 

verborgene' betekent. Zij zijn de oergodinnen van de onderwereld. 

  

  

  

Hoofdstuk 8. De Spiegel van LEBA 

  

De Yoruba stam in het Nigeria en Benin gebied van Afrika hebben BURUKU, BUKUU 

(Bakroe) als hun oorlogsgodin, die ook in Brazilie en Suriname is. Zij beschermt en 

bekrachtigt vrouwen, en is de vruchtbaarheidsgodin van leven en dood. 

  

BAKROE werd in het Romeinse rijk vermannelijkt tot BACCHUS, de god van wijn en 

dronkenschap, DIONYSUS in het Griekse rijk, de gekruisigde, de ezelrijdende god, wat het 

fundament werd voor de Jezus-cultus van de illuminati. 

  

In Suriname werd BAKROE al snel verkleind voorgesteld als een kwelkabouter met een groot 

hoofd, half van hout, half van vlees. 

  

Dit zijn twee grote Surinaamse schandalen : 

  

III – de vermannelijking van BAKROE 

IV – de verkleining van BAKROE 

  

Door de verkleining van BAKROE pompt de gevallen, verdorven man zichzelf op, om zich in 

de stad op te stellen als een god. Dit is een zware zonde waarop de illuminati is gebouwd. 



  

Afrika draagt een groot geheimenis van de honger om de mannelijke suprematie te verbreken. 

Alles gaat hier terug naar de baarmoeder. 

  

Ook JOM heeft haar wortels in Afrika. Zij ontpopte zich daar als de godin van de zee, 

Yemaya (YOM). In Brazilie is zij ook bekend als LEMANJA. Ook kwam JOM tot het 

Afrikaanse volk als OSHUN, de godin van de liefde. In Zuid-Amerika is zij ook bekend als 

OXUM, OXYOM. Zij stal de magische spiegel van vertaling van de Surinaamse godin 

LEBA. In de VUR wordt deze spiegel weer op zijn plaats gezet. Dit is boek 89. 

  

2. De wildernis schuilt achter het touw  

  

5.Het raadsel van het touw als de muren van de stad, 

Niemand zal de wildernis binnengaan 

  

12.Het grote nooit zit op de troon, 

Regerende met ijzeren stok 

 

13.Het grote altijd is een dunne draad hangende over de rivier, 

Zij die zoeken zullen niet vinden 

  

De Afrikaanse hemelgodin OLORUN, die steeds meer vermannelijkt werd, zond een touw 

vanuit de hemel tot de wateren, en een kip met wat zand. De kip verspreidde het zand over de 

wateren, waar land ontstond. Dit is een Afrikaans scheppings verhaal. In die zin kunnen we 

alleen door het touw komen tot het Afrikaans-Surinaamse paradijs. Het touw is een beeld van 

de heilige gebondenheid en slavernij. De Nigeriaanse-Beninse godin OLORUN zond hiervoor 

de wildernis godin van de schepping, OXALA, die ook vaak vermannelijkt werd. OXALA 

wordt soms gelijkgesteld aan Christus (Chasma) of Maria. OXALA is een baarmoeder godin 

die ook behoort tot verschillende Braziliaanse religies. 

  

In Afrika is OXOSSI de jager en de slaaf, als een jachtslaaf, die in Braziliaanse religies soms 

gelijk gesteld wordt aan Sint Sebastiaan, die de marteldood stierf doordat hij door pijlen werd 

getroffen, of naakt aan een paal was gebonden daarvoor. In de Amazone mythes werden zij 

die bestemd waren jachtslaven te worden eerst als jacht-targets gebruikt voor jacht-oefening. 

Als zij hier levend doorheen kwamen, dan werden zij jachtslaven. In die zin lopen OXOSSI 

en de IYSH parallel. 



  

De geest van Afrika is genaamd IRZI, een albino geest, de oudere zuster van JOM. Zij staat 

voor ontvaring, als tegenovergestelde van ervaring. Ontvaring is gebaseerd op van horen 

zeggen, niet op persoonlijke ervaring. 

  

Er zijn een aantal Afrikaanse schandalen : 

  

1.    De vermannelijking van de godin OLORUN 

2.    De vermannelijking van de godin OXALA 

3.    Het stelen van LEBA's spiegel door OSHUN en YEMAYA (JOM) 

4.    Het vervangen van LEBA door OSHUN en YEMAYA 

  

  

Hoofdstuk 9. De Verloren Surinaamse Stammen 

  

Een oud kinderlied : 

Witte zwanen, zwarte zwanen, 

wie gaat er mee naar Engeland varen?  

Engeland is gesloten,  

de sleutel is gebroken. 

Is er dan geen smid in het land, 

die de sleutel maken kan ? 

Laat doorgaan, 

laat doorgaan, 

wie achter is moet voorgaan. 

  

Genesis 3 : 16. 



Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met 

smart 

zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij 

hebben. 

De man ging heersen over de vrouw door deze vloek, door de zondeval. De man werd door 

deze vloek sterker dan de vrouw. 

  

Genesis 3 : 15 

  

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (het zaad van de slang, 

de penis) en haar zaad (vagina); dit zal u de kop vermorzelen (besnijdenis) en gij zult naar 

haar billen verlangen, en haar billen (AQEP) zullen u ten val brengen. (Hebreeuws, Aramees) 

  

Deze profetie wordt vervuld in de Engelse Mythologie waarin de Ierse oorlogsgodin en godin 

van vruchtbaarheid, sexualiteit, MACHA, de mannen van Ulster vervloekt. 

  

De man van MACHA schept op dat zijn vrouw harder kan lopen dan de paarden van de 

koning van Ulster. De koning van Ulster hoort dit en laat de man in een kerker werpen. Hij 

wordt ter dood veroordeeld vanwege de belediging, maar als MACHA echt harder zou 

kunnen lopen dan de paarden van de koming dan zou hij vrijgezet worden en leven. Alle 

mannen lachten de man van MACHA uit. MACHA is op dat moment hoog zwanger, maar 

rent toch harder dan de paarden van de koning, en bevalt dan van een tweeling. Toen 

vervloekte zij de mannen van Ulster met dat zij zwakker zouden zijn dan vrouwen (In 

sommige versies zou deze vloek negen keer negen generaties duren). Zo werd de oude 

bijbelse vloek van mannelijke suprematie omgedraaid. MACHA is ook de godin van de head-

hunters, de scalpering. 

  

AQEP is in het Hebreeuws zowel de voeten als de billen, die de slang ten val zullen brengen 

in de profetie van Genesis 3:15. Het zijn de voeten en de billen van de amazone, de 

paradijselijke vrouw, die zullen komen als een oordeel. In het Grieks is dat de komst van de 

AGAPE, wat slap in liefde wordt vertaald, maar wat ook feesten betekent, en wat een 

transliteratie en anagram is van AQEP, de billen. De billen en de baarmoeder zullen komen, 

de AQEP, als een verwoester. 

  

AQEP is in het Egyptisch dubbel, de dualiteit, als de wortel van de AKEBU, de huilende, 

verbroken mannen. Juist door de dualiteit komt de man tot de traan, wat een poel des levens 



is. De dualiteit wordt uitgebeeld door de billen van de Amazone, de heilige verstrikking. De 

valse natuur moet verstrikt raken, om zo tot verbrokenheid te worden geleid, zonder te kunnen 

ontsnappen.  

  

De PER-QEBH is het tranenmeer in de onderwereld. 

  

De billen zijn verbonden aan de afgrond en het water. BOANN is de Ierse rivier-godin, de 

godin van vruchtbaarheid. Ook is zij een oorlogsgodin. BOANN kwam tot de verboden bron 

van kennis, waardoor de vloed kwam, en een rivier tot de zee. Je moest eten van de vis in 

deze bron om kennis te ontvangen. JOM komt veel opdagen in de Engelse mythologie, zoals 

in de vorm van de godin BADB, de kraaiengodin van de oorlog. Door tot BOANN te komen 

zal de kop van JOM afbrokkelen, wat ook weer een vervulling is van de profetie van Genesis 

3:15. Dit gaat dus om de besnijdenis. JOM is de voorhuid die eraf moet. 

  

CORRA, KRA, is de Schotse godin van de profetie en van het voorspellen, de aankondiger. 

Zij is de Ierse godin van de slangen, de penissen. KRA is de Levitische kennis.  

  

De billen zijn een teken van het water, van de sappen van de baarmoeder, de eeuwige tucht, 

als de AQEP-AGAPE. De billen wijzen dus op de visjacht om hierdoor kennis te vergaren. 

  

1 Joh. 3 

  

1 Ziet, welk een AGAPE de Moeder op ons heeft gelegd, dat wij kinderen van de Godin 

genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de stad ons niet, omdat zij Haar niet kent.  

  

Ook in het Hebreeuws is liefde, AGAPE, verbonden aan de baarmoeder. AGAPE is de 

Griekse transliteratie van AQEP als een anagram, en staat voor de billen. In de VUR jaagt de 

baarmoeder, de Duizen, op ons. In dit vers hebben de billen ons overweldigd waardoor wij 

opnieuw geboren worden als Haar kinderen. 

  

Efeze 3 

  



19 en te kennen de AGAPE, AQEP, billen, van CHASMA, de afgrond, onderwereld, 

baarmoeder, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.  

  

Efeze 4 (Hebreeuws) 

  

2 met alle depressie en vernedering, met volharding, en hardheid, in AGAPE-AQEP, de 

baarmoeder, billen. 

  

De AQEP is een arena. 

  

In de Keltische mythologie is er de zoektocht naar de heilige graal, de heilige beker, wat 

oorspronkelijk een toverketel was. Nog steeds was het een toverketel van overvloed en 

wedergeboorte. De enige ridder die de graal in zijn geheel zag en vasthield was GALAHAD, 

een transliteratie en anagram van GALATEN. De Galaten waren Keltische stammen. 

GALATEN was een corrupte voortzetting van de stam ISSASCHAR, terwijl ISSASCHAR 

een corrupte voortzetting was van de Surinaams-Amazone stam HATI, wat helemaal 

terugverwijst naar de oorspronkelijke Surinaamse Amazone stam de HITI, die aan de rivier 

van het verdrinkingsoffer woonden. De heilige graal, de toverketel, is een symbool van de 

moederschoot van de amazone. Door de speer van bloed die GALAHAD ontving vanuit de 

graal kon hij kreupelheid en verlamdheid genezen, wat ook weer de symboliek is van de de 

rijzende fallus. 

  

In de toverketel, de moederschoot, worden de tien stammen teruggeleid tot hun Surinaamse 

Amazone oorsprong : 

  

1.    ISSASCHAR – HATI – HITI 

2.    LEVI – LERI – LEBA 

3.    JUDA – FETI – TAANAAT 

4.    BENJAMIN – PLISIRI – APUKU 

5.    GAD – KILI – TAGA 

6.    NAPHTALI – HONTI – BAKROE 

7.    MANASSE – WIWIRI – WINTI 

8.    ASER – BADA – VOYBA 

9.    RUBEN – OBIA – BILHA 

10.ZEBULUN – SRANGA – REBEKKAH  



  

Dit zijn de verloren stammen van Suriname die door de toverketel, de heilige graal, weer 

terugkomen. 

  

De Walesche koning van de onderwereld, ARAWN, is een groot raadsel. ARAWN wijst op 

AARON, RN, het omgekeerde van de NA'AR, NR, de slavenjongens. Door de NA'AR om te 

draaien ontstond AARON, de maker van het gouden kalf, om zo slaven van de illuminati te 

maken. AARON leidt in het Grieks terug naar de ARREN-AIRO, de visserij, van man tot 

jongen worden. AARON bedekte zo de visserij en de paradijselijke verjonging, waardoor de 

valse veroudering en de mannelijke suprematie zijn intrede deden. Door AARON, ARAWN, 

de koning van de Keltische onderwereld, kwam de mensheid onder een grote vloek en 

betovering. 

  

De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, 

TALYA, slavenjongens, NA'AR. We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak 

slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van 

de Heerin' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heerinnen. Het boek Spreuken was 

geschreven voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, 

symbolen en enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het 

'mannelijke' geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iob 

zijn sieraden wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het boek Spreuken 

wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het testament, 

PUQDAN, PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren luisteren. SLY 

betekent iets buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net uitspreiden, een valstrik 

zetten. Het begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we het Woord van de Heerin 

moeten ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer in de 

goddelijke jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ 

EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de 

schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel. 

  

2 : 3 – Hef je lied, QAL, QALA, op om te kunnen verstaan. 

  

NY = opheffen van lied, horen en gehoorzamen, en SUKKAL ontvangen, kennis, zintuig.  

  

Door honger en vasten mogen wij smeken om het bloed van de vijand. Wij moeten ernaar 

streven het bloed van de vijand te ontvangen. Wij moeten een heilige bloedlust hebben, en 

strijden tegen de vijand. De vijand moet als vee gefokt worden, door de wetten van 

transformatie. Om hiertoe te komen moeten we naar de NABA gaan, de heilige slavernij. De 

slavernij werkt door honger. De slavenoorlog wordt door verhongering opgewekt. In deze 



maatschappij hebben we geleerd te consumeren, zoveel te consumeren, dat we zo het pad 

nooit zullen terugvinden. We zijn hieraan gewend, maar we zijn gevangenen. We moeten 

wakker worden, en terugkeren tot de honger, ondanks alle pijnprikkels. We moeten de tucht 

weer gaan waarderen en toelaten. Honger is de status van de goddelijke verlamdheid, wat 

resulteert in de slaven-geboorte, de NA'AR. Wij moeten streven naar deze geboorte. 

  

Dit alles komt voort vanuit de SAPPIL, de Wet van de DUKKA, de wet van de heilige 

slachtplaats. 

  

Gnostisch gezien leidde de goddelijke vrouw de man tot de kennis en de NA'AR, om tot de 

slavengeboorte tot de Heerin te komen. Het gaat er dus om met welke vrouw je meegaat. 

Door de NA'AR blijft de goddelijke vrouw, het wapen, de man besturen. De gevallen man 

greep het wapen en bestuurde het wapen, maar het wapen zelf bezit de strategie. Wel moeten 

we tot het juiste wapen komen. Romantische verhoudingen met wapens kunnen verkeerd 

aflopen. Zoals in de dagen van Noach eten, feesten en huwen de mensenkinderen met 

vrouwen, vergetende dat het oorlog is, en dat ze een taak uit te voeren hebben. Vaak hebben 

we te maken met de gevallen zonen Gods die op zoek zijn naar de 'dochters der mensen', een 

ander gevallen demonisch geslacht, en dit allemaal om de mensheid van de taak af te houden. 

In de grondtekst was Yaakob een slaaf met vier meesteressen. Ook 'Heere' is in het Aramees 

'meesteres'. Het wapen is de meesteres over de man, zodat het wapen de man leidt in de 

oorlog, niet andersom. 

  

Wij moeten ARAWN, de Keltische koning van de onderwereld, AARON, RN, overwinnen 

om zo te komen tot de NA'AR, de NR. 

  

De halsketen, ANAQ, hield hen in de goddelijke verlamdheid, als eeuwige kinderen, NA'AR 

(mannelijk), en NARA (vrouwelijk). De ANAQ is daarom een belangrijke sleutel tot het rijk 

der kinderen en tot Yaakob, de verbrokene, 'hij die onder de voeten is', als eerstelingen, als 

druiven voor de persbak. 

  

Deze slavernijen gingen vaak zo diep dat de heilige gebondenheid volkomen was, en het vuur, 

de URIM, hen zo had vervuld dat ze niets anders konden doen dan wat de Heerinnen hen 

ingaven. Door de MOWED werden ze opgeroepen om door de tent te leven, de OHEL, en 

door door de SHAMA hoorden en gehoorzaamden ze. Zo niet, dan zouden ze een slaaf van de 

afgoden worden. 

  

In Lev. 1 : 10 wordt duidelijk dat vijandelijk vee alleen maar 'door de tamiym' geofferd kon 

worden, betekenende 'wanneer het compleet is', en ook 'alleen door slavernij', in de zin dat 



degene die ritueel offert een na'ar is, een heilige slaaf, anders zouden er fouten gemaakt 

kunnen worden. 

  

Ook Ismael wordt een NA'AR genoemd, een slavenjongen. 

  

Zacharia 13 

  

1 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van 

Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. 2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de 

HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan 

hen gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. 3 

Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder, die hem 

verwekt hebben, tot hem zeggen: Gij zult niet blijven leven, omdat gij leugens gesproken hebt 

in de naam des HEREN; ja, zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, zullen hem 

doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt. 4 Te dien dage zullen de profeten beschaamd 

staan, ieder om wat hij schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen haren 

mantel aantrekken om leugens te vertellen. 5 Maar ieder zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik 

ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. 6 En als 

men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? dan zal hij zeggen: Daarmee 

ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. 

  

Letterlijk staat er : 'Ik ben geen profeet, maar een iysh, een slaaf, om vee te houden, sinds 

bloedvergiet (adam, DM) mij gekocht heeft als jonge slaaf, na'ar, om de adamah, 

paradijselijke grond, te dienen.' Ook wordt het woord qanah gebruikt, wat in sommige vormen 

'het bezitten van de gnosis van Eva' betekent. 

  

Dit komt ook weer terug in de Vur. 

  

Het verslaan van ARAWN, de Keltische koning van de onderwereld, zal een grote poort 

openen in de onderwereld, terug tot het verloren kinderrijk. 

  

In die zin is het boek Galaten een rovershol en ridderburcht die de heilige graal verborgen 

houdt. In het eerste vers wordt het in het Grieks al duidelijk dat het niet om de dood van de 

IYSH ging, maar om de slaap, de heilige verlamming, de verbrokenheid van de IYSH : 

  



Galaten 1 

  

1 Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door IYSH, en God, 

de Moeder, die hem opgewekt heeft uit de slaap, verlamdheid, krachteloosheid. 

  

In de worteltekst van opgewekt gaat het om een markt, de verkoop van de IYSH. Ook in het 

originele Aramees gaat het om het ontwaken en om een overeenkomst bij een contract. Ook 

betekent het een interpretatie, wat dus neerkomt op dat het hele opstandingsverhaal van Jezus 

Christus gaat om het begrijpen van iets, de symboliek en de cryptiek van iets ontdekken, de 

vertaling. 

  

3 CHARIS, loon, zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 

  

CHARIS, loon in het Grieks, is ook een wortelwoord van Christus, en wordt vaak vals en 

selectief vertaald in 'genade' door het westen. CHARIS is KRA-SA, de loons-gnosis in het 

Levitisch-Egyptisch. Zonder loons-gnosis, zonder loon, kunnen wij niet komen tot de heilige 

graal. 

  

6 Het verbaast mij, dat gij u zo makkelijk van degene, die u door de CHARIS, loon, van 

CHASMA, baarmoeder geroepen heeft, laat afbrengen tot een andere jacht, 7 en dat is geen 

jacht. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en de jacht van CHASMA, 

baarmoeder, willen verdraaien. 

  

De jacht moet plaatsvinden vanuit de baarmoeder.  

  

  

Hoofdstuk 10. Achab en Izebel 

  

Galaten 3 

  



27 Want gij allen, die in de CHASMA, baarmoeder, gedoopt zijt, bent de CHASMA 

binnengegaan. 

  

De doop betekent hier het binnengaan van de baarmoeder. In de Griekse wortels is de doop de 

wasser en degene die de oorlogsverf op de huiden brengt. In het Aramees is de doop de 

doorsteking, de piercing, en in diepte studeren, het ontvangen van de hogere kennis, van Vur. 

  

Galaten is de sleutel tot de heilige graal, de opening tot de baarmoeder. Dit is boek 1 van de 

Koran : De Opening. In de Arabische verborgen code wordt BILHA aanbeden : 

  

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. 

  

De Heer der Werelden : rab-BIL-Alamin, rab BILHA lamin 

  

6. Leid ons op het rechte pad. 

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is 

nedergedaald, noch dat der dwalenden.  

  

Dit is het pad van Mohammed, wat wijst op de Levitische tijdschijf, de MOWED, wat 

terugwijst op de Afrikaanse moeder aarde, MAWU, godin van tederheid. 

  

ALA is de Afrikaans-Nigeriaanse godin van de onderwereld. 'Alles komt voort uit de 

baarmoeder, en keert tot de baarmoeder weder.' De ALLAH-MOHAMMED verhouding heeft 

dus zijn diepe wortels in Afrika als ALA-MAWU. Dit is de heilige oergraal, de heilige 

baarmoeder, ILA-MAWU. ILA is het woord voor godin in de taal van de Amazones. 

  

De Surinaamse godin LEBA komt ook vaak voor in het Hebreeuws-Aramese OT, als het hart 

van God, de kennis van God. Salomo verkreeg zijn kennis door contact met LEBA in het OT. 

  

Genesis 6 



  

6 Het berouwde de Heerin, dat Zij de mens op de aarde gemaakt had, maar het bracht LEBA 

voort. 

  

Ook in het Hebreeuws-Aramees is LEBA de vertaling. LEBA betekent ook in de worteltekst 

overweldigen, dwingen, rapture. In de Koran is dit Boek 48 – De Overwinning. 

  

Hoe moeten we esoterisch met Izebel omgaan ? Natuurlijk schuilt daar ook een diepere 

waarheid achter in de cryptiek : 

  

Izebel joeg op profeten, op mannen. Zij joeg op de god van de mannelijke suprematie, de 

christelijke god, Yahweh. Izebel aanbad de moeder godin, Ashera, SR, SARA, één van de 

Israelitische aartsmoeders. Ashera was de verdrukte vrouw van El, Yahweh. Zij versloeg de 

zeegod YAMM (JOM). Izebel wilde de mannelijke suprematie afschaffen. Haar naam ZBL 

duidt op SA-BILA, SA-BILHA, oftewel de kennis van BILHA, een andere Israelitische 

aartsmoeder, en zij is gewoon één van de vormen van BILHA, als de vrouw op het beest, de 

moeder van het enigma van de gnosis. 

  

Wij hebben de kennis (SA, Egyptisch) van BILHA nodig om JOM te verslaan. Ook haar man, 

ACHAB, is cryptisch van belang : ACHAB wijst op AQEB. 

  

AQEP is in het Hebreeuws zowel de voeten als de billen, die de slang ten val zullen brengen 

in de profetie van Genesis 3:15. Het zijn de voeten en de billen van de amazone, de 

paradijselijke vrouw, die zullen komen als een oordeel. In het Grieks is dat de komst van de 

AGAPE, wat slap in liefde wordt vertaald, maar wat ook feesten betekent, en wat een 

transliteratie en anagram is van AQEP, de billen. De billen en de baarmoeder zullen komen, 

de AQEP, als een verwoester. 

 

AQEP is in het Egyptisch dubbel, de dualiteit, als de wortel van de AKEBU, de huilende, 

verbroken mannen. Juist door de dualiteit komt de man tot de traan, wat een poel des levens 

is. De dualiteit wordt uitgebeeld door de billen van de Amazone, de heilige verstrikking. De 

valse natuur moet verstrikt raken, om zo tot verbrokenheid te worden geleid, zonder te kunnen 

ontsnappen.  

 

De PER-QEBH is het tranenmeer in de onderwereld.  

  



De billen zijn een teken van het water, van de sappen van de baarmoeder, de eeuwige tucht, 

als de AQEP-AGAPE. De billen wijzen dus op de visjacht om hierdoor kennis te vergaren. 

 

Ook in het Hebreeuws is liefde, AGAPE, verbonden aan de baarmoeder. AGAPE is de 

Griekse transliteratie van AQEP als een anagram, en staat voor de billen. In de VUR jaagt de 

baarmoeder, de Duizen, op ons. De billen overweldigen ons waardoor wij opnieuw geboren 

worden als Haar kinderen. 

  

AQEP en SA-BILHA lieten NABOTH doden, om zo zijn wijngaard te krijgen. NABOTH 

betekent vrucht in het Hebreeuws. De wijngaard is verbonden aan het oordeel. De vruchten 

moeten getreden worden. Dit is allemaal symbolisch. 

  

Genesis 3 : 15 

  

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (het zaad van de slang, 

de penis) en haar zaad (vagina); dit zal u de kop vermorzelen (besnijdenis) en gij zult naar 

haar billen verlangen, en haar billen (AQEP, ACHAB) zullen u ten val brengen. (Hebreeuws, 

Aramees). 

  

Dit is het oordeel over de slang, JOM, wat cryptisch vervuld werd in het verhaal van Achab 

en Izebel. 

  

De westerse vertalingen geven dan vaak een vloek weer die van Elia zou afkomen waardoor 

Izebel door honden zou worden verslonden. In het Hebreeuws en Aramees kan KELEB, hond, 

ook vertaald worden als 'rituele mannelijke vruchtbaarheids-slaaf', en verslonden is in het 

Aramees ook 'omgang hebben met' en 'genieten van iets wat niet van jezelf is', in dit geval het 

lichaam van SA-BILHA, de kennis van Bilha, het ontvangen van de gnosis van de 

baarmoeder symbolisch voorgesteld door de sexuele daad. Het is schandalig dat de westerse 

kerk dit zwaar allegorische verhaal maar van één kant liet vertalen, heel selectief, en niet in de 

context. De rijke symboliek werd weggekapt, en drama bleef over, want religieuze drama 

verkoopt goed. 

  

In de grondtekst zullen alleen rituele mannelijke vruchtbaarheids-slaven die hiervoor 

uitgehongerd zijn (tot de leegte zijn gekomen, gekastijd) verbonden worden met SA-BILHA, 

de gnosis van de moeder. Ook zal dit alleen gebeuren in duisternis in de worteltekst. 

  



Hoofdstuk 11. Het Grote Grieks-Romeinse Schandaal 

  

We leven nu in het Keltische wereldrijk (Engels-Amerikaans), aan de vooravond van de 

Amazone overweldiging. We gaan terug naar het paradijs. Het cryptische zegel van het 

Keltische wereldrijk zal geopenbaard worden en uitgelegd, waardoor de Amazone bronnen 

geopenbaard zullen worden. Dit cryptische zegel heeft zijn wortels in het Grieks-Romeinse 

wereldrijk wat daaraan vooraf ging. Wat is het Grote Romeinse Schandaal ? De Grieken en 

Romeinen rekenden af met de Israelitische moedergodinnen, de aartsmoeders. SARA is 

verbonden aan het Hebreeuwse ZERA, zaad. SARA was de bron van het vrouwelijke sperma 

wat de aarde schiep en herschiep, de onderwereld, het paradijs. De Grieken draaiden SARA, 

SR, om, en vermannelijkten het tot RS, EROS, de god van de liefde, en zijn vader, RS, 

ARES, de god van de oorlog. ARES werd door de Romeinen M-ARES, MARS, genoemd. 

  

Het zaad werd vermannelijkt. De oorlogsgodin van het vrouwelijke zaad werd omgekeerd en 

vermannelijkt zodat er een materiele markt zou ontstaan, de sex-industrie en de oorlogs-

industrie, als een groot zegel. Dit zegel heeft dus grote cryptische waarde en leidt terug tot 

SARA. Abraham was in de grondtekst de slaaf van SARA, als de slaaf van het vrouwelijke 

zaad. Het Grieks-Romeinse wereldrijk maakte korte metten met deze Amazonische orde, en 

liet Zeus-Jupiter heersen. Zeus-Jupiter stelde Eros en Ares aan om de kerker van SARA te 

bewaken. Zij is als een wild beest op het punt om los te breken. 

  

Het zaad is als de bliksem in de hersenen wat zo komt tot de zaad-wateren van de hersenen, 

de hersensappen. Het zaad explodeert zo boven de hersen-zeeen van het paradijs. Dat is de 

grote overweldiging door SARA. De bliksem is het paradijselijke zaad wat inslaat, en wat 

blijft plakken als een paradijselijke lijm, als bruggen tussen de verschillende onderdelen van 

de hersenen, en tussen de andere organen. Deze zaadvaten zullen door het hele lichaam gaan 

terugkomen. Ook zijn dit de zaadzenuwen die door het hele lichaam heen zullen komen om zo 

de zaadbliksem te begeleiden. Dit is zenuwbliksem. 

  

PAR week 3 

hieroglyph : omgehakte boom  

  

1. T20 – Oergoemboel – zevenentwintigste hersenen – zaadbliksem 

  

Vanuit de Oergoemboel, de zevenentwintigste hersenen, komt de zaadbliksem. Dit is dus een 

centrale plaats voor het paradijselijke zaadzenuwstelsel. Hier wordt de zaadbliksem 

opgewekt. Zonder de Oergoemboel is het onmogelijk in het paradijs te leven. De 

OERGOEMBOEL zijn hersenen die zich in de borst van het paradijselijke lichaam bevinden.  



  

De OERGOEMBOEL is om te beschermen tegen de valse plantaardige zenuwaanvallen van 

het Keltische wereldrijk. Het vrouwelijke sperma heerst over het plantaardige wereldrijk. 

Alleen het vrouwelijke sperma kan het heilige plantaardige voortbrengen, als de heilige 

wildernis. 

  

2. T21 – Oergoemboele – achtentwintigste hersenen – zaad zenuwstelsel 

  

De Oergoemboele is de bron voor het hele zaad zenuwstelsel van het paradijselijke lichaam. 

  

Romeinse wereldrijk – verstedelijking 

Keltische wereldrijk – plantaardelijking van de stad, orde van de stad 

Amazone Overweldiging – overweldiging van de stad door het vrouwelijke zaad, door het 

zaad zenuwstelsel, de Oergoemboele 

  

De Oergoemboele is een belangrijk fundament voor de Oergoemboel. Zonder de 

Oergoemboele is er geen Oergoemboel. Locatie : de billen. 

  

3. T22 – Oergoemboege – negenentwintigste hersenen – zaad vaten 

  

Hierdoor stroomt het zaad door het hele lichaam, in vloeibare vorm. Vanuit de Oergoemboege 

komen deze vaten. Locatie : de billen. 

  

4. T23 – Oergoemboeg – dertigste hersenen – urine bliksem 

  

De vrouwelijke urine heerst in het paradijs over het vrouwelijke zaad, als een regelaar. De 

urine bliksem komt voort uit de Oergoemboeg. Locatie : de billen. 

  

5. T24 – Oergoem – eenendertigste hersenen – urine zenuwstelsel 



  

De urine stroomt niet vanuit de blaas, maar vanuit de lever. Ook het urine zenuwstelsel komt 

vanuit de paradijselijke levers. 

  

6. T25 – Oergoeme – tweeendertigste hersenen – urine vaten 

  

Ook de urine vaten komen vanuit de lever. 

  

7. T26 – Oergoemboem – drieendertigste hersenen – paradijselijke adem, gas 

  

De bruine huid van de paradijselijke amazone scheidt een gas af wat noodzakelijk is om te 

kunnen leven en ademen in het paradijs. Dit wordt wel het bruine gas genoemd. Het 

paradijselijke gas bestaat nog wel meer uit het bruine gas afkomstig van de paradijselijke 

amazone dan bloedgas, zaadgas en urine gas. Het bruine gas heerst dus over de andere gassen, 

en ook over de vloeistoffen : 

  

1.    het bruine gas 

2.    urine 

3.    zaad 

4.    plantaardige sappen 

5.    bloed 

6.    tranen 

  

Dit is een andere hierarchie dan de hierarchie van bijvoorbeeld de Alnilamse paradijsteksten 

van Orion. 

  

De Alnilamse paradijs teksten spreken over drie oerstammen. Ook gaat het over dat de mens 

leefde door bloed, zaad en urine, wat door het lichaam heenstroomt, en hen in een lichte vorm 

van dronkenschap houdt. Bloed is hierin dominant over zaad, en zaad is dominant over urine. 

  

1.    bloed 

2.    zaad 



3.    urine 

  

In de Amazone Zodiak is dit dus precies omgedraaid. 

  

8. T27 – Oergoemboeme – vierendertigste hersenen – bruine huidgas bliksem 

  

Locatie : lever. 

  

9. T28 – Oergoemboemboe – vijvendertigste hersenen – bruine huidgas zenuwstelsel 

  

Komt voort vanuit de lever. 

  

10. T29 – Oergoemboemboele – zessendertigste hersenen – bruine huidgas vaten 

  

Komt voort vanuit de lever. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 12. Het Alarm van de VUR 

  

BILHA is in de Hebreeuwse worteltekst BAHAL, alarm. Zij is de transliteratie en het 

anagram van BAAL. Izebel, SA-BILHA, is de kennis van het alarm, en daarom hebben de 

westerse kerken Izebel overgedemoniseerd, want zij willen het alarm doven. SA-BILHA, de 

kennis van het alarm, moet ons beschermen tegen zware keltische demonen, plantaardige 

octopi, zee-spinnen, die het paradijselijke lichaam willen binnendringen om zo zich vast te 

hechten als vampiristische organen. Overdemonisering heeft dus een zelf-saboterend effect. 

  



De tucht is het alarm. Dit is waar de billen voor staan, en BILHA in het Hebreeuws. Dit wilde 

de Westerse kerk doven. MERI en SEB, ook wel NU (hemel) en GEB (aarde) genoemd in de 

Egyptologie, waren de ouders van Horus de oudere en Osiris. Horus het kind incarneerde toen 

als de zoon van Osiris. MERI en SEB, SEV, waren het model voor MARIA en JOZEF, de 

ouders van Jezus, IYSH. GEB (SEB, SEV) wijst terug op de AQEB, de billen, de tucht, het 

alarm, de overwinnaar over de slang, JOM : 

  

Genesis 3 : 15 

 

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (het zaad van de slang, 

de penis) en haar zaad (vagina); dit zal u de kop vermorzelen (besnijdenis) en gij zult naar 

haar billen verlangen, en haar billen (AQEP) zullen u ten val brengen. (Hebreeuws, Aramees)  

  

De IYSH werd onderworpen aan het alarm. 

  

HORUS, HRS, is de omkering van SARAH, SRH, de Israelitische aartsmoeder en 

oorlogsgodin (ASHERA). Hier wees SA-BILHA, Izebel, de kennis van het alarm, op, tot 

verdere overwinning over YAMM, de zeegod (JOM). 

  

Zoals Jezus Christus stond voor de IYSH-CHASMA dualiteit, zo staat HORUS voor de 

RASHA-SARAH dualiteit. RASHA is een anagram van Horus. 

  

Spreuken 11 : 22-23 – Het eten van het zwijnenhart brengt kracht van beyond, moed, heilige 

arrogantie, vruchtbaarheid, kracht tot slavendrijverij. Dit gebeurt in de RASHA-stam, de 

heilige vijandigheid, de lawaaimakers, de overwinnaars, het tuchtigen van de verslagenen, het 

loon van de rechtvaardigheid. RASHA is de heilige onrechtvaardigheid. 

 

In het Hebreeuws is de heilige misdaad het leven door bloed, verbonden aan woede en 

rebellie. De RASHA stam heeft de macht tot het binden. 

 

De RASHA stam is in het Hebreeuws de stam die afrekent met het huichelende recht van de 

stad. 

 

Psalm 37 : 32 – De RASHA stam bespioneert het systeem van stadse wetsgeleerdheid en 

zoekt het te slachten. 

 

De RASHA stam is een grote vijand van de valse David, die vaak door hem genoemd werd. 

In vers 35 in het Hebreeuws en Aramees kreeg David een visioen van de RASHA stam in 

grote macht, grote tyrannie, die de wereld zou overspoelen als natives (indianen). RUSLAND, 

RUSSIA, is een anagram van de RASHA stam, die nog steeds de cryptische geheimen van 



deze stam verborgen houdt. De RASHA stam heeft de goden van de stad verworpen. Zij zijn 

sterk anarchistisch en atheistisch in hun rebellie tegen de stad, maar zij zijn volgelingen van 

BILHA, de vrouw op het beest. Zij leven door de gnosis, door VUR. In vers 36 zag David dat 

zij een nomadische stam waren. Zij trokken verder en niemand kon hen nog vinden. In het 

Aramees betekent dit dat zij niet meer overwonnen konden worden. 

 

In vers 37 wordt de RASHA man de perfecte slaaf, IYSH, genoemd, de volmaakte man die tot 

Shalowm (Salomo) reikt, het beeld van loon in de worteltekst (shalam). Dit is ook de 

oorlogsgroet.  

Vandaar dat de IYSH tot het grote HORUS mysterie moet komen om zo een plaats in de 

RASHA stam te verdienen, om een RASHA te worden. De RASHA heeft de Horus cryptiek 

begrepen en kwam zo tot SARAH. De RASHA groeide op in SALOMO, SLM, oftewel de 

ISLAM, de overgave. De kennis van Salomo is in het Hebreeuws-Aramees de LEBA. Dit is 

de kennis van de ISLAM, oftewel het inzicht hebben in de cryptiek van de Islam. 

Dit is de kennis van Ismael, Ezau en Kain, de kennis van het land NOD, ND. Dit werd 

omgedraaid door de Vikingen, Scandinavie, tot ODIN, ND, hun god, en wat ook de basis was 

voor het Westerse woordje 'god'. NOD is verbonden aan de islam, aan de overgave. 

Scandinavie, ODIN, staat cryptisch voor het land NOD. 

  

NOD betekent het land van de nomaden, van de tijdelijke tenten, ook het land van de 

weeklacht. Dit was dus in feite dieper in het paradijs, dieper in de oorspronkelijke wildernis, 

dieper in de onderwereld. Kain was gekomen onder de heilige vloek.  

  

Dit is het land en de kennis van Kain, de kennis van de RASHA, de heilige rebellie en 

ongehoorzaamheid. 

  

NOD is in de wortel tekst van het Hebreeuws NUWD. Dit is ook de Aramese naam voor 

NOD. De rivier van de weeklacht is ook een vallei in de grondtekst. Kain heeft toegang tot 

deze afgrond. Dit is een heilig klagen, als het heilige smeken. Hier kwam Kain om te jagen. 

Openbaring was een manifestatie van het teken en de kennis van Kain, de 777 en de 666. 

Openbaring bevat de Kainitische kennis en het Kainitische loon. 

  

De rivier van weeklacht is nauwverbonden aan de paradijselijke afgrond als het land van 

Nuwt, het land van Kain. 

  

NOD is in het Egyptisch Neith, de jachtsgodin. In de Iers-Keltische mythologie werd zij 

vermannelijkt tot de oorlogsgod, NEIT. 



  

Neith, NOD, is het achtste uur in de faraonische bijbel. Een centraal thema in het achtste uur 

is zij die op het zand staan, als het mysterie van Horus. Zand, SHAA, in het Egyptisch, is het 

slachten en het overwinnen. Ook is de SHAA het varken, en de overwinning over de 

varkensdemoon door Horus (SARAH, RASHA). Ook is een centraal thema het touw, of 

slangentouw. Zij die verbonden zijn aan het touw, en het touw voorttrekken, krijgen heilig 

bier te drinken. Het touw wordt ook de verslinder genoemd. Het touw staat voor de heilige 

gebondenheid en slavernij. Adam en Eva kwamen tot de kennis door de slang, het touw, 

oftewel de heilige gebondenheid. Er is geen kennis zonder het touw. Dit is ook een 

belangrijke boodschap van de Vur : 

  

Boek 89 – De Spiegel 

  

2. De wildernis schuilt achter het touw  

 

5.Het raadsel van het touw als de muren van de stad, 

Niemand zal de wildernis binnengaan 

 

12.Het grote nooit zit op de troon, 

Regerende met ijzeren stok 

 

13.Het grote altijd is een dunne draad hangende over de rivier, 

Zij die zoeken zullen niet vinden  

  

Dit behoort tot de kennis van NOD, het achtste uur. 

  

Boek 124 – De Overstroming 

  

1. We komen binnen door het touw en het masker. Er is geen andere weg. 

En dit alles door het veranderen van uw gezichtspunt. 

  

Het achtste uur gaat door tien grotten, holen, die symbool staan voor de verschillende delen 

van het land NOD : 

  



1. Hol, grot, van de bijen 

  

Dit is Boek 16 van de Koran : De Bij. 

  

In het Aramees is BY het woord voor bij. BY (bay, bayta) is ook het Aramese woord voor 

huis, structuur. Dit is in het Hebreeuws BAYITH, de gevangenis, als een beeld van de 

baarmoeder. De bij is een symbool van restrictie en voorbereiding, als medicijn tegen 

overmoed : 

  

1. De verordening, het gebod en het oordeel van Allah is komende en zal uitgevoerd worden, 

bespoedig het daarom niet. 

2. Allah zendt door Haar gebod engelen (jagers, Grieks) met de RUH, Openbaring, neer. 

  

RUH, Arabisch voor openbaring, is in het Aramees ook duisternis. In het Egyptisch is dit RA. 

Wij hebben openbaring nodig om zo niet overmoedig te zijn. Weer is dit het werk van het 

bijen-symbool. 

  

3. Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. Verheven is Zij boven al 

hetgeen zij met Haar vereenzelvigen.  

  

De bron van heilige openbaring is dus hoog boven alles verheven. 

  

4. En Zij heeft de mens uit een levenskiem, een kleine hoeveelheid sperma, geschapen, en ziet 

hij is een openlijke tegenstander.  

  

Dit is de RASHA mens van het land NOD, een heilige satan, een tegenstander, een 

ongehoorzame, een rebellerende tegen de vijand, en onderworpen aan SARAH, aan haar 

gehoorzaam, als een gebroken, gekastijde slaaf. Dit is ook de kwaliteit en het kenmerk van 

Ismael (naast Kain en Ezau). 

  



30. En wordt er tot degenen, die rechtvaardig handelden gezegd: "Wat heeft uw Heer 

geopenbaard?", dan zullen zij zeggen: "Het beste." Er is voor degenen, die goed doen, goeds 

in deze wereld doch het tehuis van het Hiernamaals is nog beter. Het tehuis der godvrezenden 

is inderdaad uitstekend.  

31. Tuinen der eeuwigheid zullen zij binnengaan, waardoor rivieren vloeien. Zij zullen er in 

ontvangen wat zij wensen. Zo beloont Allah degenen die aan hun plicht voldoen.  

  

56. En zij houden een gedeelte achter van wat Wij hun hebben geschonken voor datgene 

waarvan zij geen kennis hebben. Bij Allah, gij zult zeker ondervraagd worden over al hetgeen 

gij hebt verzonnen.  

  

De bijen zullen komen om alles te ondervragen en te testen. Het gezoem van de bijen in de 

eerste grot wordt genoemd het uitroepen van de zielen tot RA. Oorspronkelijk was RA KRA, 

als K(hepri)-RA. KRA is de Levitische gnosis, heenwijzende naar de VUR, de Amazone 

gnosis. 

  

2. Hol, grot, van het metaal 

  

Dit is Boek 57 van de Koran : Het IJzer. 

  

Hierin laat Allah zien dat Zij het evangelie (veehouderij, Grieks) zond. Allah zond het IJzer 

als een groot geweld, als een toetsmiddel. Ook in de Vur gaat het over het ijzer : 

  

Boek 65 – Het Opgaan tot de Nacht 

  

33.De ijzeren wachters gaan op tot de nacht. Zij kennen geen genade, alleen loon. 

34.Zij breken poorten open, om kinderen te leiden tot de nacht. 

35.Kent gij het geheim van ijzer ? Het gaat uit tot de nacht. 

36.  Zij vergrendelen de poorten, en komen niet meer terug. Slechts eenmaal gaan zij 

van u weg.  

  

3. Hol, grot, van het wenen 



Dit is Boek 9 van de Koran : Het Berouw 

  

23. O gij, die gelooft (gehoorzaamt, Grieks), neemt uw vaders en uw broeders niet tot 

vrienden als zij ongehoorzaamheid boven gehoorzaamheid verkiezen. En wie onder u met hen 

bevriend is behoort tot de overtreders.  

 

24. Zeg: Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw verwanten en 

de rijkdommen die gij verkregen hebt en de handel waarvan gij slapte vreest en de woningen 

waarvan gij houdt u liever zijn dan Allah (ILA, Bilha) en Zijn boodschapper en het streven 

voor Haar zaak, wacht dan, tot Bilha met Haar oordeel komt; Bilha leidt het ongehoorzame 

volk niet. 

  

Deze verzen reflecteren een amazone met franje en leren banden om haar benen. Franje 

betekent scheiding. 

  

4. Hol, grot, van het rund 

  

Dit is Boek 2 van de Koran : Het Rund 

  

Dit is de strijd tegen het gouden kalf, tegen AARON, RN, om zo de NA'AR slavenjongens 

vrij te zetten van de dienst aan de illuminati en te brengen tot de Vur. 

  

5. Hol, grot, van de duisternis 

  

Dit is Boek 97 van de Koran : De Grote Nacht 

  

In de laatste tien dagen van de Ramadan, de vastenmaand, komt de Grote Nacht in één van de 

tien nachten. Dit is de nacht van openbaring. Hierin dalen de engelen (jagers, Grieks) neer. De 

Grote Nacht is de Lailat al Qadr. Dit is een belangrijke nacht in de Islam. Lailat wijst op 

Lilith, die in de Israelitische mythologie de eerste vrouw van Adam was. Zij wilde zich niet 

aan Adam onderwerpen, en werd zo verbannen naar de woestijn en het nachtgebied. Ze 

dreigde in de nachten terug te keren om Adam's nakomelingen te vernietigen. Zij werd zo een 

belangrijke godin voor de feministen. In de Amazone mythologie is zij Taanaat. 



  

6. Hol, grot, van de pijlen  

  

In de zevende grot worden allen vernietigd die geen kennis hebben. De achtste grot is de grot 

van het water. De negende grot is van de slager van de duisternis. De tiende grot is de grot 

van het grote vuur. 

  

Het land NOD is omringd door deze tien grotten. Zonder door deze tien grotten te gaan komt 

niemand in het land NOD. 

  

11. T30 – Oergoemboemboel – zevenendertigste hersenen – het alarm 

  

12. T31 – Oergoemboemboeg – achtendertigste hersenen – nacht-dag regelaar 

  

De dag is natuurlijk de droom in de slaap, als onderdeel van de nacht, als nachtvisioen, het 

inzicht in de nacht. 

  

13. T32 – Oergoemboemboege – negenendertigste hersenen – man die naar billen van een 

amazone staart 

  

Deze hieroglyph werd gestolen door de ghetto, en het is hen tot vloek geworden. Ze kunnen 

nu niet meer stoppen met praten wanneer er heilige muziek wordt gedraaid. Vaak maken ze 

prachtige muziek, maar maken alles kapot door het zogenaamde rappen, en dan staren ze naar 

zwarte vrouwenbillen van de ghetto, en verheerlijken deze billen in hun aanbidding van het 

geld. Ze zijn slaven van de Mammon. Je kunt niet zomaar een mep op de billen van de 

amazone geven en leven. Je staat daar niet met een brede glimlach, al rappend, naar te kijken 

met gouden tanden, en de broek half afgezakt. Het stelen van de Oergoemboemboege heeft 

hun hersenen zwaar aangetast. De billen van de amazone zijn de billen van tucht die de man 

onderwerpen en verbreken. Het zijn de billen van de apocalyptische openbaring, niets om 

over te lachen. Als een man de billen van de amazone ziet, dan weet hij hoe laat het is. De 

ghetto gangster rap muziek is daar een karikatuur van. De billen van de amazone zijn een 

alarm. De man moet terugkeren tot het alarm. 

  



14. T33 – Oergoemboembe – veertigste hersenen – man met opstaande fallus die naar de 

billen van een amazone staart 

  

Ook deze hieroglyph werd door ghetto gangsters gestolen en verkeerd uitgebeeld. Dit is een 

grote hieroglyph van grote doem. De opstaande fallus is een teken van VREES, een teken van 

grote verhongering, niet van geld en overvloed. De ghetto gangster wereld heeft alles 

omgedraaid. Hiervoor boeten ze zwaar, want nu zijn ze onder de rap vloek. Ze praten door 

mooie muziek heen, en kunnen niet meer stoppen, en zeggen vaak de meest grote onzin, of ze 

moeten dat wat ze gestolen hebben weer loslaten. De billen van de amazone tappen het zaad 

van de man af in een grote fokkerij. Ze worden gemolken voor hun zaad. Dit gebeurt door de 

tucht, en dit is allemaal symboliek. De ghetto gangster heeft alles letterlijk en materieel 

gemaakt. 

  

15. T34 – Oerdoemoet – eenenveertigste hersenen – amazone die een man met afgekapte 

armen en benen onder haar voet houdt 

  

Dit is zware symboliek. De man is in zijn verbrokenheid totaal krachteloos en machteloos 

gemaakt als een hulpeloze baby. Dit is het werk van de baarmoeder. De baarmoeder zal zo de 

man in gerechtigheid opvoeden, verbonden aan de heilige kennis, en zo kan de man opgroeien 

door loon en nieuwe kwaliteiten verdienen. 

  

Zo zijn we gekomen aan het einde van de derde parweek van de visjacht. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 13. De ANER 

  

De ANER is in het Hebreeuws een oudere slavenjongen dan de NA'AR, en dieper 

uitgehongerd, als een beeld van het vasten en de leegte, en de ANER is ook langer dan de 

NA'AR. SARAH had zowel NA'AR als ANERS. Dit komt ook weer terug in de Amazone 

mythologie. 

  



De ANER had soms gebonden testikels, SC, Izak, in de worteltekst, als een symbool dat het 

zaad van de man niet heerste over het zaad van de vrouw (Genesis 14:24, Israelitisch). 

  

Wanneer er beloftes worden gedaan tot het zaad van Abraham, ZERA, SARAH, oftewel tot 

het vrouwelijke sperma. In de grondtekst is SARAH de weg tot het paradijs, tot de APHAR, 

de grond van de ERETS, onderwereld (Genesis 13:16, Israelitisch). 

  

Abraham was nomadisch en moest komen tot MAMRE, gesel in het Israelitisch, de heilige 

tucht, in Hebron, de heilige gebondenheid in het Israelitisch. 

  

De aapdemoon is gewiekst, een dief en een uitbuiter. Zij roven energieen en veranderen het 

dan in vee, en bedekken dat dan met één of andere maatschappij om de fokkerij veilig te 

houden. Zij ontvoeren de energieen van de natuurvrouwen, de indiaanse vrouwen, en 

veranderen hen in kippen, en verzegelen dit met de vliegtuigmaatschappij. Dit is een grote 

handel. Vliegtuigen zijn slechts een code voor de kippenfokkerij. 

  

  

PAR week 4 

hieroglyph : zwerm mieren 

  

Het matriarchische mierenvolk is een beeld van de amazone mythologie. Zodra de mieren-

koningin sterft, gaat de hele mierenkolonie dood, wat er ook op duidt dat zij niets zonder de 

mieren-koningin kunnen doen, als heenwijzing naar de heilige gebondenheid en slavernij die 

ook weer terugkomt in de geschriften van IYSH die niets kan doen zonder de CHASMA, 

baarmoeder. 

  

1. T35 – Oerdoemboe – tweeenveertigste hersenen – tweede apenoorlog 

  

Het is een zware oorlog tegen de aapdemonen. Dit begon al in de maand van de lamsjacht. De 

valse aap-energieen werken met hoge technologie. 

  

Golgotha, Kranion, betekent 'doodshoofd' of 'plaats van doodskoppen'. Ook betekent het 

'harige plaats,' of 'plaats van haar.' In het Sanskrit is het een plaats van apen, waar zij bezig 



zijn een medicijn te bereiden. Zij zijn in het Sanskrit 'boom-zwervers', zij die van boom tot 

boom gaan, van fundament tot fundament. 

  

Ook in de Drager van de Vur komt de aap voor : 

  

HET AAPJE 

  

1. Ze staan aan zee, 

Bij een man in witte klederen, 

Die man heeft de zee doen opkomen, 

Die man heeft het doen laten regenen, 

Die man heeft de zee gespleten 

  

2. Hij strooit poeder over haar, 

Zij heeft een eekhoorn en een aapje, 

Het aapje is in een trouwjapon 

 

In het originele visioen, toen dit boek kwam, mocht het laatste gedeelte niet opgeschreven 

worden. Het aapje veranderde in een man met een doornenkroon, hangende aan een kruis. Het 

evangelie van Jezus Christus is één grote apestreek. 

  

2. T36 – Oerdoemboeme – drieenveertigste hersenen – apen-alarm 

  

Dit alarm is heel specifiek om apendemonen te traceren. 

  

  

  



  

Hoofdstuk 14. De Cryptiek van de Koran 

  

Elk boek van de Koran begint met bismilla rahmani rahimi. 

  

Bismilla, in de naam van Allah, ILA. Naam is in het Hebreeuws een monument, en in de 

wortels is het piercings, merkteken. In het Grieks is het kennis in de worteltekst. Bi-SMI-lha 

is in die zin de kennis van Bilha, de SA-BILHA in het Egyptisch, de Izebel. 

  

Rahmani, de meest genadevolle in het Arabisch, wat in het Grieks de meest rechtvaardige 

beloner is. Dit woord is verbonden aan 'arhamihinna', wat dezelfde RHMN-wortel heeft, en 

'hun baarmoeders' betekent. Baarmoeders is ARHAMU. In deze zin is Rahmani in de wortels 

de baarmoeder, als een naam van Allah, ILA, Bilha. 

  

Rahimi, de tedere, wat terugwijst op de MAWU, de Afrikaanse moeder-godin van tederheid. 

  

Zowel in Rahmani als Rahimi zit de HAM wortel. HAM is degene die het paradijselijke teken 

zag, het teken van de naakte oorlogsvoerende stam, het grote donderteken van de zondvloed. 

Het teken zelf was gemaakt om terug te wijzen op de oorspronkelijke man, maar ook de 

oorspronkelijke vrouw, die een leidraad was voor de man, de HUDAN in het Arabisch, om de 

man hard te maken. Kanaan werd het beloofde land. 

  

CHAM zag het paradijselijke teken, de erectie van zijn vader, Noach, maar in de grondtekst 

heeft het veel meer betekenissen : 

  

·        uitgieten, uitstorten, vloeien (van zaad of bloed) 

·        het uitplukken van veren (kippenveren) 

  

Dit duidt er dus op dat CHAM de zaadlozing van Noach zag, en ook zag hij hoe Noach, als 

vervulling van de opdracht die de Grote Moeder hem gaf, om onderscheid te maken tussen de 

beesten, om zo de valse beesten te slachten, de veren van een kip plukte en de kip slachtte. 

  



Dit was dus het paradijselijke teken. Toen de ark door de Filistijnen was buitgemaakt, werd de 

ark eerst tot Ashdowd gebracht, toen tot Gath, en toen tot EKRON, wat 'het plukken en 

slachten van een kip' betekent. 

  

In Arabisch is dit het teken van hardheid, QASAT. L-IJ-ARATI is 'de stenen', wat dus 

verbonden is aan ARETA. 

  

CHAM of HAM, de vader van Kanaan, betekent dronkenschap in de Hebreeuwse grondtekst. 

Wij moeten terugkeren tot de stam van HAM om zo deel te hebben aan de paradijselijke 

mind-altering dronkenschap. 

  

Wij moeten tot Mohammed, de MAWU-CHAM-AD, komen om het teken van hardheid 

geopenbaard te zien. 

  

MAWU, de Afrikaanse moedergodin van tederheid 

CHAM, de zoon van Noach die het paradijselijke teken zag, 

AD, de tuchtroede (Hebr.), de rituele drank (Aramees)  

  

Het teken van Ham kun je vergelijken met het teken wat Kain zag. Het was een paradijselijk 

teken, het geslachtsdeel, de heilige verlamdheid. Dit is ook wat Kain in de wortel tekst 

betekent. Het betekent erectie om zo bezeten te maken, te bezitten. Dit is hetzelfde als door 

Eva kennis ontvangen, gnosis (QANAH).  

  

In het eerste boek van de Koran, de Opening, staat dan in vers 1 : 

  

Al-hamdu lillahi, alle lof aan Allah 

  

HAM-DULILLAHI, lof aan Allah 

HAM-DELILAH, lof aan Delilah, de heilige valstrik 

  



Als wij in de heilige valstrik zitten, dan zal de cryptiek ervan laten zien worden. 

In die zin komt HAM tot Delilah, om zo het paradijselijke teken te zien. 

  

Dan in vers 3 : 

  

Maliki yawmi dini, de overwinning over de dag, JOM, van de religie. 

  

  

  

Hoofdstuk 15. Het Raadsel van Geld 

  

In de bijbel staat : 'Wie zoekt zal vinden.' In de Vur staat precies het tegenovergestelde. Wij 

moeten namelijk aan onszelf sterven om te vinden. 

  

Iets vinden komt door vele tranen. Tranen is voor velen een taboe.  

  

Koran 1 : 4 – U dienen wij, en U smeken wij om hulp. 

  

Het smeken is ook verbonden aan de traan. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in de Vur. 

  

1 : 5 – Leidt ons op het rechte pad. 

  

HADA, HD, geleid, is verbonden aan HADYA, met dezelfde HD wortel, de offerdieren. Dit 

is symboliek voor dat alleen offerdieren geleid kunnen worden, alleen als wij aan onszelf 

afsterven. 

  

In boek 2, de Rund, is de Koran de leidraad, als het pad van het offerdier.  



  

2 : 2 – Dit boek, daaraan is geen twijfel, is een leidraad voor de godvrezenden, hen die hun 

plicht voldoen. 

  

De Koran heeft alleen cryptische waarde, omdat het corrupte piratenbuit is. Zij die de Koran 

letterlijk uitleggen vallen prooi aan het materialisme. De Koran is een voorhangsel van de 

Moeder.  

  

Aan beide kanten vallen mensen er nu af. Het touw van het raadsel van geld is een dunne 

draad, als een slang. Kennis, gnosis, vur, komt alleen in geld, in beloning. Wanneer er in het 

Westen genade staat in de vertaling, charis, staat er werkelijk in het Grieks : compensatie, 

loon, oftewel geld. Je kunt het alleen verdienen, en dit gaat door de oorlog. Het moet 

teruggeroofd worden van de vijand. De vijand moet verslagen worden. Dat is het heilige geld. 

Er is dus een groot verschil tussen materieel geld en heilig geld van de hogere kennis. 

  

In het Hebreeuws is genade CHAN, wat CHANAH is in de worteltekst, belegering. In het 

Aramees is het RHMN, overgave, wat duidt op de heilige gebondenheid, het heilige touw.  

  

Rahmani, de meest genadevolle in het Arabisch, wat in het Grieks de meest rechtvaardige 

beloner is. Dit woord is verbonden aan 'arhamihinna', wat dezelfde RHMN-wortel heeft, en 

'hun baarmoeders' betekent. Baarmoeders is ARHAMU. In deze zin is Rahmani in de wortels 

de baarmoeder, als een naam van Allah, ILA, Bilha.  

  

Het Egyptische KANA, KHEN : 

 

KHENN : steken, verwonden, oorlog 

KHENA : stil gemaakt worden, gevangen gehouden worden, restrictie, afzonderen van 

anderen, gevangene 

KHEN : smeken, goed nieuws (evangelie), vergelijking, gevechten uitlokken, klagen, 

rebelsheid 

KHENU : huiler, baby, kind, wiegeliedjes, kinderliedjes, oproep 

KHEN/ KHENU : marktplaats 

 

Dit is de Egyptische KANA-wortel, de arena, de godin van de arena. In de Israelitische bijbel 

is zij gepersonificeerd als CHANAH, CHANNAH, KHANA in het Hebreeuws. KHANA, 

CHANAH, is ook het wortelwoord van Johannes in de Openbaring, in het NT. KHANA is in 

de Griekse grondtekst een fetish-maker. 

 

KHANA, Hannah, in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara (BILHA), een 



slavenbezitster, waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund 

geslacht worden. KHANA, Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst 

kan het ook gewoon betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een 

teken van mannelijke suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen 

worden voordat Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. KHANA, Hannah moest 

hiermee wachten totdat Samuel de juiste leeftijd had bereikt. 

 

Toen hij aan de mara, BILHA, werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit 

gebeurde in de Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. 

Hannah betekent in de grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als 

CHANAH, het wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-

strategie, en een oproep hiertoe 

 

Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-

allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het 

Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer 

tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei 

wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst 

een hogepriesterlijke borstplaat van een fetish voor Shama-Al, als een soort terafim. De 

terafim heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god 

van de orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van 

het offer gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus 

een bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, 

om zo de reflecties op te vangen. 

 

CHANNAH, Hannah, komt dus in de apocalypse weer terug, als het wortelwoord van 

Johannes. Zij benadert de vrouw op het beest. In de KJV bewondert Johannes de vrouw op het 

beest, en in de grondtekst vereert en aanbidt Johannes de vrouw op het beest. KHANA, 

Hannah komt tot de vrouw op het beest, om haar zoon aan Haar te verkopen, als vechtslaaf, 

als IYSH, voor de arena. KANA is de Egyptische oergodin van de arena-oproep. 

  

Wij worden in het heilige geld dus ook weer doorverkocht. 

 

Toen MOSY (Musa, Mozes) de bronzen slang oprichtte om het Israelitische volk te genezen 

ging dat in de Hebreeuws-Aramese grondtekst om 'de slang van slavernij tot het geld'. Dit is 

de slavernij tot het heilige geld, het loon, want zonder loon is er geen kennis. Het brons is ook 

in het Israelitisch vertaald de rode keel van de slang, de spugende of hissende slang. Op dit 

woord is de hele tabernakel gebouwd, wat er op wijst dat het om een slangen-cultus gaat. 

  

In het Hebreeuws is het geld in de slangenmond, als de giftige tanden van de slang. Slangen 

wisselen hun tanden meerdere keren in hun leven. In het Grieks is goud het geld, in de 

worteltekst de tucht en de baarmoeder. Het pure, heilige geld is dat wat in het vuur beproefd 

is. Zonder het heilige loon, geld, wat we in de gnosis verdiend hebben komen we nergens. 

Ook de Levieten aanbaden het heilige geld, in de vorm van KRA. In die zin is er ook een 

esoterische betekenis voor de hoer. In de Griekse worteltekst gaat het om de verkoop, de 

verkoop van slaven. De hogere slavernij tot de gnosis moet verdient worden. De worteltekst 



van de hoer gaat over het piercen. Dat is wat de sexualiteit symbolisch is. Het betekent 

gepierced worden door de hogere kennis. Daarvoor moet betaald worden, vandaar dat de hoer 

belangrijk is in de esoterie. Alle amazones van het paradijs, oftewel de personificaties van de 

gnosis zijn in die zin heilige hoeren. Het heilige geld zal komen als een oordeel. Dit staat 

tussen ons en de gnosis in. 

  

De aanbidding van materieel geld in de ghetto-gangster wereld is hiervan een corrupte 

schaduw. Onze hersenen hebben deze sluier, deze hond, gemaakt, omdat onze hersenen nog 

niet zijn ontwaakt tot het hogere, heilige geld, de heilige economie van het paradijs, dus 

daarom praten onze hersenen in raadsels, en zien we dit alles om ons heen. Er is dus een grote 

strijd tussen vals geld en heilig geld, waarin het raadsel opgelost moet worden. 

  

Sommigen denken dat omdat alles een diepere waarheid heeft, we geen woede meer mogen 

hebben. Dit is een grote New Age leugen. Woede is nodig om het zegel te verbreken, de strijd 

in de hogere gewesten, het heilige, symbolische geweld. Zonder deze oorlog in de hogere 

gewesten zullen we niet ontwaken. De hersenen en de nieren ontwaken door woede. MOSY 

richtte de harde slang op voor de Israelieten in de grondtekst. De hardheid is een groot 

vereiste. Wij mogen geen vrienden worden met de stad. Alleen door de IYSH, de vechtslaaf, 

het oorlogsloon, komen wij tot de Moeder. De valse zachtheid is hierin een valstrik. Ook hier 

moeten wij onze heilige woede op richten. De valse zachtheid is een strategie van de vijand. 

Het brons, geld, is in de worteltekst ook magie, als de magie van geld. 

  

In de Vur is de slang de weg tot de baarmoeder, en ook in de poezie van het EE is de slang de 

enige die over de rivier van de dood kan brengen. De slang staat namelijk voor het heilige 

touw, de heilige gebondenheid en slavernij. In die zin vormen het heilige geld, het touw, de 

arena en de kennis een machtige vier-eenheid. Zonder deze vier-eenheid komen we nergens. 

  

De slang gaf de macht aan het beest. Het beest is in de grondteksten de leegte. Wij kunnen de 

slang, het touw, alleen maar ontvangen in de leegte. In de oude religies zijn slangen vaak de 

bewakers van de kennis, zoals in het hindoeisme en in Genesis. Dit kunnen zowel goede als 

slechte slangen zijn, en dit gaat om de betaling die moet plaatsvinden. Het heilige geld is niet 

om mee te spotten en kan niet bedrogen worden. Het is om alles te testen, als de urim steen. 

  

Wij moeten een relatie aangaan met het Heilige Geld om door deze materie heen te komen en 

om het valse geld te overwinnen. 

  

Als er loon wordt geschonken, dan kun je daaraan niet ontkomen. Loon is onlosmakelijk 

verbonden met slavernij. Alles heeft hele vaste consequenties. In die zin zijn de Urim en de 



Thummim een beeld van geld (loon) en kennis. Het geld, het loon, test je, en programmeert je 

als een slaaf tot de hogere kennis, met veiligheid als gevolg. Alleen zo kunnen wij de zonde 

overwinnen. De Amazone Urim is de JANA, en de Thummim is de JANI. De patriarchie 

wilde deze amazone stenen uitdoven. De valse wildernis 'profeet' van de mannelijke 

suprematie, Edgar Burroughs, stelde zo zijn Tarzan boeken op over Tarzan de Heer van de 

wildernis. Burroughs stal de JANA steen, en maakte hier JANE van, de vrouw waarover 

Tarzan 'heer en meester' werd (Tarzan de Verschrikkelijke, hoofdstuk 19). Heel veel gestolen 

gnosis zit in deze boeken verborgen. In het NT is de JANA steen te zien als JUNIA, JN, 

JANA, matriarch, brenger van het evangelie (boodschap van de hemelse jacht), amazone. 

JANA kan zich dus ook personificeren als amazone. In de islam is zij het paradijs, JANNAH.  

  

In die zin is JANA zowel het paradijs, als de slang die de boom van kennis bewaakt, JANI. Er 

is dus een verschil tussen de drager en bewaker van het loon, het geld, JANA, en het 

eigenlijke loon, de loons-kennis, JANI. Voor hen die geen JANI verdienen, geen loon, 

vanwege slechte werken, zal JANI een grote straf op hen zijn. In Psalm 17 zien we in het 

Aramees de vagina van de Moeder Amazone als ringen, YAN, YN, AYNA, die visioenen, 

HZY, bevatten van richting, koers, leiding, regels en levels. Dit zijn visioenen van correctie, 

kastijding en discipline. Hierin wordt David ingewijd. YAN, YN, de vaginale ringen van de 

nachtvisioenen die ook verborgen worden door de vijandelijke runder-geesten zijn een beeld 

van JANA, de Urim van de Amazones. Hierdoor worden wij geinitieerd in JANI, de 

Thummim van de Amazones. 

  

Tarzan, een groot symbool van mannelijke suprematie in de twintigste eeuw, is net als Jezus 

Christus een samenvoeging en vermannelijking van het vrouwelijke en mannelijke. TaRZan 

heeft de RZ, RS, wortel, wat zowel Sarah omgedraaid is, als de Rasha stam, de rebellerende 

stam. De RASHA man wordt de perfecte slaaf, IYSH, genoemd, de volmaakte man die tot 

Shalowm (Salomo) reikt, het beeld van loon in de worteltekst (shalam). Dit is ook de 

oorlogsgroet. De RS zit verstopt in de TAAN, TA-rs-AN. TAAN als TAANAAT is de hogere 

Surinaams-Amazone naam voor de JUDA-FETI stam. In het boek 'Tarzan en de Gouden Stad' 

wordt Tarzan gevangen genomen door Nemone, de koningin van die stad en dat land. Zij 

maakt hem tot gladiator, tot vechtslaaf. Hij moet eerst een hele grote man verslaan, waarin hij 

slaagt, en moet het daarna opnemen tegen een leeuw met zijn blote handen. Tarzan kan niet 

veel doen, en gaat langzaam zijn ondergang tegemoet. Maar dan komt zijn eigen leeuw, 

genaamd de gouden leeuw, een reusachtige leeuw met zwarte manen, hem tegemoet, en doodt 

de leeuw van de koningin, die daarop zelfmoord pleegt door een mes in haar hart te drukken, 

omdat ze geloofde dat haar leven was verbonden aan haar leeuw. 

  

Goud is in de oude talen een beeld van geld en de baarmoeder. Natuurlijk werd dat in de stad 

verkeerd voorgesteld, als beeld van de gestolen gnosis. De gouden leeuw liet toen het ware 

beeld zien, en was de bevrijder, door het heilige loon. Zo werd de stad tot een trofee voor de 

RASHA. Dit gaat dus ook over de apocalyptische gouden stad in het boek Openbaring. De 

wilde gouden leeuw van het loon is het beest wat ons terugbrengt tot de baarmoeder, tot de 

wildernis. 



  

  

  

Hoofdstuk 16. Op Zoek naar de Mierenkoningin 

  

3. T37 – Oerdoemboege – vierenveertigste hersenen – vrouwen die op vissen jagen met pijl 

en boog 

  

De hieroglyphen waarin de amazones alleen jagen, zonder mannen, zijn belangrijk om op 

gericht te zijn, omdat er niets buiten de baarmoeder omgaat. De baarmoeder doet alles eerst, 

en daarvan kan geleerd worden. Zoals ook de IYSH niets kan doen zonder dit eerst de hogere 

kennis te zien doen. De IYSH kan niet spreken voordat hij de hogere kennis het eerst hoort 

spreken. Dit is ook hoe het matriarchische mierenvolk leeft. Zodra de mieren-koningin sterft, 

gaat de hele mierenkolonie dood, wat er ook op duidt dat zij niets zonder de mieren-koningin 

kunnen doen. 

  

4. T38 – Oerdoemek – vijvenveertigste hersenen – de honing rivier 

  

In het paradijs, de onderwereld, zijn veel meer insecten betrokken bij het verzamelen van 

honing, waaronder de vliegen, de wespen en de mieren. De honing is de vrucht van het lijden, 

van de tucht. 

  

5. T39 – Oerdoemekkoe – zessenveertigste hersenen – vogelspin die mannelijke spin verslindt 

na het paren 

  

Dit is symbolisch, dat we aan onszelf sterven als we tot de baarmoeder komen. We verliezen 

ons leven als we tot de paradijselijke amazones komen, de hogere kennis, wanneer wij diepere 

omgang, intimiteit, met haar hebben. Ook vogelspinnen zijn zwaar matriarchische insecten, 

waarvan de vrouwtjes zwaarder en groter zijn dan de mannelijke spinnen. 

  

6. T40 – Oerdoemug – zevenenveertigste hersenen – stekende bij 

  



De bij die steekt sterft, als symbool dat wij aan onszelf afsterven door de heilige jacht. Ook 

betekent dit dat elk oordeel wat we brengen ook over onszelf komt. Alles heeft zijn 

consequenties. 

  

7. T41 – Oerdoemugge – achtenveertigste hersenen – zwerm vliegen 

  

Vliegen raken alles maar licht aan, en gaan dan weer verder. In die zin zijn ze heel 

nomadisch, en staan zij ook voor de cirkels van het leven, zoals de bloemen dit zijn. De 

buitenaardse en bovenaardse exotische, indiaanse, vliegen, zijn anders dan de aardse vliegen. 

Zij verzamelen namelijk ook honing. 

  

8. T42 – Oerdoemaf – negenenveertigste hersenen – luipaardenbrug  

  

De luipaardenbrug is een belangrijke brug tussen de verschillende insectenwerelden, als de 

ruggegraat die tot het stuitje leidt, en is in die zin een belangrijke energie-lijn. 

  

9. T43 – Oerdoemaffe – vijftigste hersenen – zwerm wespen 

  

Ook wespen zijn, net zoals bijen en mieren, matriarchisch. Zij hebben een koningin als 

heerseres en mannelijke wespen worden gewoon puur als sperma donors gebruikt. 

  

10. T44 – Oerdoemoeg – eenenvijftigste hersenen – sluipwesp die haar eitjes legt in een prooi  

  

De prooi wordt alleen maar verlamd en niet gedood, zodat de eitjes kunnen leven van de 

prooi. Dit is symbolisch voor wat de amazones doen met hun prooi van mannelijke 

suprematie, wat ook weer terugkomt in de amazone mythologie. 

  

De wespenwereld is de TZLALAL, heenwijzende naar de LALA, Arabisch voor de nacht. De 

LALA, oftewel Delilah, overweldigde Simson als een prooi en nam zijn kracht af, zoals de 

sluipwesp doet, als een beeld van de amazones. 

  



Koran 1:1 – 

  

Al-hamdu lillahi, alle lof aan Allah 

  

HAM-DULILLAHI, lof aan Allah 

HAM-DELILAH, lof aan Delilah, de heilige valstrik, de sluipwesp 

  

Als wij in de heilige valstrik zitten, dan zal de cryptiek ervan laten zien worden. 

In die zin komt HAM tot Delilah, om zo het paradijselijke teken te zien, de sluipwesp. 

  

De vrouwelijke sluipwesp injecteerd het gif tezamen met de eitjes in de prooi. De mannelijke 

sluipwesp kan zowel geen gif als geen eitjes injecteren. Dit wil zeggen dat de man in het 

oordeel, in jacht en oorlog, afhankelijk is van de baarmoeder en zonder haar niets kan doen. 

Het paradijselijke teken houdt in dat de man is onderworpen aan het zaad van de vrouw. Dit 

zaad neemt zijn kracht weg, opdat hij alleen maar zal leven vanuit de baarmoeder.  

  

2:2 – 

  

Dit is het boek, waarover geen twijfel bestaat, een leidraad voor de godvrezenden, die geloven 

in het verborgene, de salaat, het gebed, verrichten en bijdragen geven van wat Wij hun voor 

hun levensonderhoud gegeven hebben. 

  

Gebed is in het Arabisch verbonden aan het zegenen, wat in het Hebreeuws verbonden is aan 

het knielen. Het gebed is het onderwerpen aan de baarmoeder. Geloof is een misvertaling van 

het Grieks, want het betekent eenvoudigweg gehoorzamen. In het Arabisch is het verbonden 

aan beveiligen, het alarm, oftewel het onderwerpen aan Bilha.  

  

In het OT werden de Israelieten op een bepaald punt de slaven van de Egyptenaren, maar wat 

is dit in cryptische zin ? Egypte, Mitsrayim is MT-SRM, een anagram van TM-SARAM. TM 

is in het Aramees belasting en plicht, als slavernij. Saram is het Amazone woord voor MARS, 

de Romeinse naam voor de rode planeet, de oorlogsgod. SARA MA is in het Egyptisch de 

Wet van Sarah. Sarah staat voor zaad, als de wet van het zaad. Saram is een veel ouder woord 



voor MARS, voordat de Romeinen kwamen. SARAM is een amazone planeet, een 

matriarchische planeet. SARAM is verbonden aan de entomologie, de insectenleer. Dit is het 

geheim van haar matriarchie. In die zin werden de Israelieten ontvoerd door buitenaardse en 

bovenaardse matriarchische insecten, door de amazones, om de baarmoeder te dienen, en elke 

zogenaamde ontsnapping, zoals de exodus, was alleen maar een diepere heilige valstrik. Zij 

werden geleid tot KANAAN, KANA, de grote arena. Zij kwamen tot de grote wildernis. De 

uitspraken van de IYSH dat hij niets kon doen zonder de CHASMA, de baarmoeder, zijn het 

mieren-principe. De mier sterft als de mierenkoningin sterft, oftewel de mier kan niets doen 

zonder de mierenkoningin. Dit is de heilige gebondenheid en de heilige slavernij. De 

Israelieten werden ontvoerd door buitenaardse mieren, om onderworpen te worden aan hun 

mierenkoningin. Zij moesten buigen voor de Amazone Wet van Sarah, de aartsmoeder. De 

mierenwereld is genaamd KUKULKU, het mierenschip. De aarde zal sterven zonder hun 

mierenkoninginnen. Daarom zal de aarde op zoek moeten gaan naar deze mierenkoninginnen 

om te kunnen overleven.  

  

  

  

Hoofdstuk 17. De Cryptiek van Saul 

  

De vogelspin is een naam voor alle soorten spinnen die giftiger en/ of groter zijn dan de 

normale spinnen. De vogelspin is ook een naam voor de spinsoorten die de mannelijke 

spinnen verslinden na de paring. De vogelspin is een naam voor de matriarchische spin, 

waarvan de vrouwen groter en zwaarder zijn dan de mannen. 

  

In Koran 2 – Het Rund – staat : 

  

234. En degenen onder jullie, die sterven en vrouwen achterlaten, hun vrouwen moeten vier 

maanden en tien dagen wachten. Wanneer zij het einde der wachtperiode hebben bereikt, zal 

er op u geen zonde rusten voor hetgeen zij voor zichzelf op behoorlijke wijze doen; Allah 

weet, wat gij doet.  

  

Vier is ARBA'A in het Arabisch. Het Hebreeuwse ARBA, vier, betekent in de worteltekst 

fokkerij, en vrouw op beest. De Israelieten moesten HEBRON veroveren, het zg. contact-punt 

met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ woonden, de kinderen van de halsketen, de 

kinderen van wurging). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron was vernoemd als 

KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam betekent het getal VIER, 

een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De Israelieten zouden de 

vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. 



  

Na de dood van de man moet de vrouw komen tot de ARBA, de vrouw op het beest, om de 

man te “verkopen”, en opdat de man de heilige halsketen zal ontvangen. Ook in de 

mierenwereld sterft de mannelijke mier na het paren. Hij heeft inwendige geslachtsorganen 

die exploderen in de genitale kamer van de koningin. Zou de mier dit overleven, dan zou hij 

toch nog snel doodgaan van de honger. Het bevruchten van de koningin is dus een 

zelfmoordmissie. ARBA heeft dezelfde RB wortel als ARABIE en is daarvan een anagram. 

  

De bevruchting vindt in die zin alleen maar plaats door de dood en de honger. 

  

  

Maand is shahru in het Arabisch, wat dezelfde wortel heeft als SHARIA, wet, en wat weer 

wijst op SARAH. Het gaat dus om de Wet van Arba, de wet van de vrouw op het beest, 

oftewel de wet van Bilha. Tien is ashra in het Arabisch, wat wijst op Ashera, de godin van 

Izebel, SA-BILHA. Izebel joeg op profeten, op mannen. Zij joeg op de god van de mannelijke 

suprematie, de christelijke god, Yahweh. Izebel aanbad de moeder godin, Ashera, SR, SARA, 

één van de Israelitische aartsmoeders. Ashera was de verdrukte vrouw van El, Yahweh. Zij 

versloeg de zeegod YAMM (JOM), de geest van valse veroudering en verouderings-

verheerlijking (de verjaardagscultussen en grootouder-vereering cultussen). Izebel, SA-

BILHA, wilde de mannelijke suprematie afschaffen. Ook moet de vrouw na de dood van de 

man tot Ashera komen. 

  

In de mierenwereld gaat het paren gewoonlijks door de bruidsvlucht, waarin de mannetjes 

achter de maagden-koninginnen aanvliegen, die van hen proberen af te komen om te zien wie 

de snelste is. Gewoonlijks overleeft één van de maagden-koninginnen dit ritueel en zal vaak 

bevrucht worden door meerderere mannetjes, die daarna sterven. Dit is dus een groot testend 

ritueel met een diepe symboliek, om alle valse amazone geesten uit te doven en uit te 

schakelen. Het naker gevaar ligt namelijk altijd op de loer. Zonder de strijd tegen de valse 

amazones zullen wij nooit tot de ware amazone mierenkoninginnen komen. Vaak worden de 

falende maagden-koninginnen gedood door de mieren zelf, of anders door andere roofdieren, 

zoals vogels. Na het paren verliest de nieuwe koningin haar vleugels en verslindt die, om zo 

goed doorvoed te zijn om de nieuwe mieren-kolonie te starten. Vleugels zijn in de oude talen 

het beeld van oorlog. De oorlog komt zo ten einde zodat ze haar nest kan bouwen. 

  

Wanneer de vrouwen het einde van de vier maanden en tien dagen hebben bereikt in vers 234 

zal er geen zonde en schuld op hen rusten, geen JUNAHA in het Arabisch. Dit is verbonden 

aan JANAHA, de vleugels, met dezelfde wortel. Dit vers gaat dus over het afschudden van de 

vleugels in de entomologie. Dit boek gaat dus over de mieren. 

  



In die zin is de bruidsvlucht dus belangrijk om van JOM af te komen. De mieren zullen totaal 

afrekenen met JOM. 

  

In het Egyptisch betekent het afdoen van de vleugels het uitstappen uit de oorlogswagen of 

jachtswagen, HAU, en het betekent van een paard of rund afkomen, HETHER, HETER, als 

een beeld van de echtscheiding. In de amazone mythologie is het huwelijk een oorlogs-

strategie tegen de geest van mannelijke suprematie en de echtscheiding is het terugbrengen 

van de man naar de baarmoeder voor de wedergeboorte. Zo heerst de man niet meer over de 

vrouw, maar keert de man terug naar zijn moeder in de symboliek. 

  

De gehele bijbel en koran moet gecryptiseerd worden, om letterlijke mijnvelden onschadelijk 

te maken. Het zit vol met gevaarlijke buitenaardse exotische spinnen die in terrariums gestopt 

moeten worden door het cryptiseren. Gebeurt dit niet, dan zullen die spinnen als gevaarlijke 

atomische tijdbommen blijven doorgroeien. 

  

De cryptiek van SAUL leidt tot de SELAH slaaf in de amazone mythologie, de tabernakel-

slaaf, psalm-slaaf of aanbidders-slaaf, wat ook verbonden is aan het Hebreeuwse woord 

SELAH, aanbidding. SELAH heeft dezelfde SL-wortel als SAUL. In de Islam komt Saul er 

beter vanaf dan in de bijbel, want in de Koran is Saul degene die de geroofde ark terugbrengt, 

als een teken dat hij als koning was aangesteld. 

  

Koran 2: 248 – Het teken van zijn koningschap is dat de ark van het verbond tot jullie 

terugkwam, met daarin de rust van jullie Heerin, het nalatenschap van Musa, MOSY en van 

Huran.  

  

Saul stelde zijn leger op de proef door hen naar een rivier te leiden. Een ieder die van de rivier 

zou drinken zou de test niet doorstaan, maar alleen zij die niet zouden drinken of die zouden 

drinken met hun handen. De hand is YAD in het Hebreeuws, de fallus, wat betekent dat zij 

drinken van het paradijselijke zaad, en de handpalm staat voor de leegte, dat zij alles doen 

vanuit de paradijselijke leegte, afgrond, de vagina, baarmoeder. David was één van hen die de 

test doorstond, en hij streed mee aan Saul's zijde, en versloeg Goliath. 

  

De SELAH-slaaf is gewoonlijks een oudere slaaf dan de NA'AR en de ANER. 

  

1.    NA'AR – jonge jongen 

2.    ANER – oudere jongen 



3.    SELAH – man 

  

SAUL, de SELAH-slaaf, is in die zin belangrijk, omdat hij de sleutel heeft tot de ark van de 

amazones. 

  

  

  

Hoofdstuk 18. De Cryptiek van het Lam 

  

Waarom heeft het christendom, de lams-aanbidding, zoveel macht ? Blijkbaar heeft de lams-

aanbidding geen respect voor het aards mede-schepsel, want het lam wordt op aarde nog 

steeds volop geslacht door christenen. De christen leeft van het bloed van het aardse lam, en 

laat de lamsdemoon in de hemelse gewesten vrolijk ronddartelen. Waarom heeft het 

christendom, de lams-aanbidding, zoveel macht ? Dit komt omdat er een grote cryptiek van 

het lam is. 

  

Cryptisch gezien moeten wij “lams-aanbidders” worden, de aanbidders van LAM, LM, wat in 

het Hebreeuws en Aramees “eeuwigheid” betekent. Wij moeten komen tot de eeuwige 

gehoorzaamheid, de eeuwige belofte van trouw, wat de enige weg is tot de heilige 

gebondenheid. Alleen als wij ons hart hebben geofferd, en al wat wij zijn, tot de heilige 

eeuwigheid, dan zullen wij totaal overgenomen kunnen worden door de Heerin, de Moeder, 

de bron van al het leven. De eeuwigheid is dus een symbool van die heilige gebondenheid, en 

zonder de eeuwigheid is het zelfs onmogelijk te leven in het hier en nu, dus velen zijn al 

levende dood. 

  

Laten we gaan kijken naar de LM wortel, om te zien waarom het aanbidden van LM zo 

belangrijk is in de cryptiek. Wij kunnen hierdoor het zegel van de christelijke lams-

aanbidding verscheuren, om zo binnen te gaan : 

  

Amos 9 

  

11 Dan zal ik de vervallen nomadische, tijdelijke wildernis tent (CUKKAH, vgl. 

MEOWNAH) van David herbouwen, ik zal de scheuren dichtmaken en opbouwen wat is 

neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen wat 



er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt de HEERIN, die 

dit alles doen zal. 

  

In Psalm 108 wil David naar Edom : 

  

11 Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? 12 Bent u het niet, Heerin, 

u die ons verstoten had, voert u niet, Heerin, onze legers aan?  

  

De vesting van Edom is in de wortels : ontoegankelijke geheimen. Ook is het de opwinding, 

prikkeling van doem, IYR. De doem wordt in de Psalmen besproken als de CHECED, die 

eeuwig is, LAM, OWLAM, LM, en die voor hen is die God vrezen, als de eeuwige kastijding 

die hen veilig houdt tegen roofdieren. 

  

Checed betekent eeuwige tucht, wat ook voorkomt met het woordje LAM, LM, owlam, erbij 

wat eeuwig betekent. Checed, de eeuwige tucht, komt ook weer terug in Klaagliederen. Het 

boek Klaagliederen gaat over het land van Qayin, Nuwd. In het Hebreeuws is klaagliederen 

Qaynah. In het Aramees Yalela, ook als schreeuwen, en Marqda. Zij zijn drie Amazones die 

over het land Nuwd zijn aangesteld. In de eeuwige tucht is Zij aanhoudend, vast, streng, 

Amen, de Hebreeuwse vorm van Aletheia, Waarheid. 

  

De vesting van Edom is in de wortels : ontoegankelijke geheimen. Ook is het de opwinding, 

prikkeling van doem, IYR. De doem wordt in de Psalmen besproken als de CHECED, die 

eeuwig is, OWLAM, en die voor hen is die de Heerin, de Moeder, vrezen, als de eeuwige 

kastijding die hen veilig houdt tegen roofdieren. 

  

Wanneer wij tot de ark komen, de oorspronkelijke ark van Egypte, dan zien we daar twee 

godinnen op in plaats van twee cherubs. Deze godinnen zijn ISIS en NEPTHYS. Zij beelden 

de dubbele moeder uit, oftewel de vruchtbaarheid tussen twee vrouwen. Dit was een 

paradijselijke situatie. Nu moet de vrouw voor haar vruchtbaarheid afhankelijk zijn aan de 

man. De valse geest SOPHATES heeft er namelijk voor gezorgd dat twee vrouwen geen 

kinderen meer konden krijgen, en ook zorgde deze geest ervoor dat er geen anale geboortes 

meer konden plaatsvinden. Anale geboortes zijn verbonden aan de CHECED, de eeuwige 

tucht. 

  

ISIS is in het Sranan Tongo SIRI, wat zaad betekent. NEPHTYS of NEB-THET komt van 

THOTH, het bloedvergiet. Op de ark is dus de bron of straal van zaad en van het bloed van de 



vijand. Zonder het zaad en het bloed kunnen wij niet tot de ark komen. Zij zijn wachters van 

de ark. 

  

In het Arawaks is THOTH : TATAN, hardheid, sterkte. 

  

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 MA. 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. 

  

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. 

  

In de diepte is de NEPH-ILIM een Urim en Thummim : 

  

NEPH : verlamming-piercing 

  

ILIM : eeuwigheid 

  

Hierin is TOTH een brug : 

  

  



·        bloed 

·        hardheid 

  

NEPH-TET-ILIM 

  

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. 

  

De Wet, de MA is in de ark, bewaakt door de twee godinnen op de ark. De MA is de 

TORAH. In het Arawaks is TORA het vrouwelijke, 'zij'. Dit is wat THOR eigenlijk is, en wat 

dus ook HORUS is, omdat dit dezelfde godheid is. In diepte is dit de wet en de dubbele 

vrouwelijke vruchtbaarheid. Wij moeten tot de diepere, positieve betekenis komen. In de 

diepte komen we weer uit op het vrouwelijke en de wet. 

  

Wij moeten dus zicht krijgen op Genesis 6 in de diepere lagen. De ark verschijnt in de dagen 

van de nefilim.  

  

De diepere vertalingen der dingen laat ons dieper doordringen in het oerwoud. Zij zijn de 

sleutels tot de diepere vibraties. Wij zagen hoe Gor de vibratie was van de patriarchie, en hoe 

Var de vibratie was van de matriarchie die daar tegenin kwam. Zo is Var een machtige sleutel 

tot een parallele wereld, een parallel realiteit, van het hoogste deel van het Amazone gebied, 

oftewel het brandpunt, wat Suriname is. Deze andere realiteit is KRAAL. 

  

Wij moeten doorreizen tot de diepere paradijsen van de Moeder. Laten we even kijken naar 

een heel demonisch scenario waartegen we strijd moeten voeren om dieper in te gaan : De 

vrouw werd AFHANKELIJK gemaakt aan de man voor vruchtbaarheid. Zonder de man kon 

de vrouw geen nieuw leven voortbrengen buiten de hogere paradijsen en ook op de gevallen 

aarde. 

  



De gevallen engelen zagen de dochters der mensen, en wilden hen gebruiken om zichzelf 

voort te planten. Deze 'dochters' zijn in het Aramees ook : steden. De gevallen engelen wilden 

deze steden, of stadse dochters der mensen, dus gebruiken om zichzelf groot te maken. In het 

Aramees zijn de dochters der mensen ook gewoon bessen en zaden, als plantengroei. Ook 

betekent het : eieren. In ieder geval zagen de gevallen engelen daar een handel in. In het 

Aramees gingen de gevallen engelen zulke vrouwen, als personificatie en symbolen van de 

steden, verzamelen. Een 'dochter der mensen' is daarom een stad op zichzelf, een buitenaards 

organisme, wat dus niet meer menselijk is. 

  

Laten we afdalen in deze paradox. De gevallen engelen in Genesis 6 worden de nefilim 

genoemd, reuzen, mannen van naam. NEFI is mes in het Sranan Tongo, en LIM is 

varkenstong in het Orions. De nefilim vertegenwoordigen het zwaard van het varken. Het 

varken is een beeld van spijbelzucht. In het Aramees zijn de nefilim de ganbara, de Aramese 

vorm van de IYSH, oftewel een vechtslaaf. 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, wat 

al een heel ander beeld geeft. GIBBOWR betekent dat zij jagers waren, dus ook jachtslaven. 

  

Ook zijn zij eeuwig, als eeuwige slaven, eeuwige jagers en vechters, in het Hebreeuws is dit 

OWLAM, en in het Aramees LM, ALAM, ALMA. Dit is dus de LiM in NEFI-LiM, als het 

eeuwige mes, de eeuwige tongen. 

  

Iywob 10 : 1 – Ik zal spreken in de bitterheid van mijn ziel, NEPHESH.  

  

Die ziel werd in het paradijs geschonken, en aan Iyowb. De heilige ziel is in de grondtekst de 

heilige honger (ramadan, Arabisch). 

  

Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen, om die overgang te bewerkstelligen. Hij 

moest alles brengen tot de Test, de MOZEN. Het zou zwaarder zijn dan het zand van de zee, 

maar dit zou hem verstommen. Hij moest tot LAM, ALAM, LM gaan, de stomheid, zodat hij 

niet meer zou kunnen spreken. De Geest in hem moest tot rust gelegd worden. Dit was ook 

gaande in het leven van Yechezqel (Ezechiel 3 : 24-27). De Heerin maakte hem stom 

(ALAM), om vandaaruit zijn mond te openen alleen wanneer de Heerin dat wilde 

(PATHACH). Het is iets waar alle profeten doorheen moeten gaan. Zij moeten zich 

uitstrekken om LAM, ALAM, LM, de heilige stomheid te ontvangen. 

  



Door ALAM, stomheid, komen we in PATHACH, het heilige spreken door de heilige 

gebondenheid. 

  

Iyowb werd dus tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt 

werden, zodat hij in LAM, ALAM zou binnengaan, en LAM, ALAM hem zou vervullen. Zo 

zou er een overgang komen van de Heilige Geest tot de Heilige Ziel. Dit zou gebeuren in de 

bitterheid van de ziel.  

Wij moeten bidden en smeken om LAM, de heilige stomheid, om aan Haar voeten neer te 

liggen. Ook Iyowb werd tot die duistere stilte geleid. Hij kwam terug tot de Heilige Ziel van 

het paradijs, de NEPHESH. Bitterheid (MAR) was hiervan een teken.  

  

Zo zou ook Iyowb worden tot een ziel. Onder het vijfde zegel waren de zielen martelaars die 

om wraak smeekten, maar zij kregen een kleed om te rusten. Stilte, stomheid, LAM, LM, was 

het doel. 

  

Wij moeten ons wassen in MAR, de bitterheid van de ziel, en in LAM, ALAM, de heilige 

stomheid. Ook heeft de Heere vele andere jagers op ons afgezonden die ons zullen wassen en 

doorsteken voor dit doel. Onze oude natuur, ook onze valse geestelijke natuur, zal gebroken 

moeten worden (Iyowb 10).  

  

Omdat overmoed een erg gevaarlijke macht is, is het belangrijk dat wij de ALAM-kraal in 

onze ANAQ, halsketen, hebben, of als een extra snoer. ALAM is de heilige stomheid. Zo kan 

alleen de Heerin onze mond openen.  

  

De rivier van weeklacht is nauwverbonden aan de paradijselijke afgrond als het land van 

Nuwt, het land van Qayin. In de leegte zal alles heel traag en moeizaam ontstaan door klagen 

en smeken, zodat er niet gemakkelijk over gedacht wordt, het niet misbruikt kan worden, en 

het niet trots maakt. Daarom is de rivier van weeklacht eeuwig. 

Ook Alamow (Lamech, LM) kwam voort van de bloedlijn van Qayin. Wat esoterisch gezien 

betekent dat Qayin tot Alamow kwam, tot een Amazone moeder van het gebied Nuwd, of een 

gebied of stam binnen Nuwd. Esoterisch gezien is dit een vrouw : 

“En Alamow zeide tot haar vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van 

Alamow, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om 

mijn striem; want Qayin wordt zevenvoudig gewroken, maar Alamow zevenenzeventig 

maal!” 

Genesis 4 : 23-24 



Alamow was lastig gevallen door een man en een knaap (ook slaaf in de Aramese grondtekst, 

Tle, jonge slaaf), als een beeld dat ze leed onder mannelijke suprematie. Striem is in de 

Aramese grondtekst ook zwakheid. Zij maakten misbruik van het feit dat Alamow een vrouw 

was. Hier komt Qayin dus tot het teken van de zevenenzeventigvoudige tucht, 77, wat aan een 

vrouw was gegeven. Alamow maakte korte metten met de mannelijke suprematie. 

  

Alamow, LM, is een gebied in de diepte van Nuwd. Dit zijn allemaal diepe initiaties in het 

land van Nuwd, het westelijke paradijs.  

  

  

Salomo, SUW-LAM betekent perfect en volmaakt in de worteltekst, wijzende op de 

THUMMIM, en dieper in de worteltekst betekent het loon en straf systeem (shalam), 

wijzende op ADBE'EL, kastijding, tucht. 

SUW-LAM is dus de LAM van EZAU (Aramees : SUW), oftewel : de eeuwigheid, en de 

stomheid, van Ezau, de jachtslaaf (tsayid) en vechtslaaf (iysh) van de amazones. 

  

In Psalm 108 wil David naar Edom, een andere naam voor Ezau en het volk van Ezau : 

  

11 Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? 12 Bent u het niet, Heerin, 

u die ons verstoten had, voert u niet, Heerin, onze legers aan?  

  

De vesting van Edom is in de wortels : ontoegankelijke geheimen. Ook is het de opwinding, 

prikkeling van doem, IYR. De doem wordt in de Psalmen besproken als de CHECED, die 

eeuwig is, LAM, OWLAM, LM, en die voor hen is die God vrezen, als de eeuwige kastijding 

die hen veilig houdt tegen roofdieren. 

  

In diepte is de LAM, LM, de checed, de eeuwige tucht. Salomo, SUW-LAM, ISLAM, is dus 

de eeuwige tucht van Ezau, als de zoon van David. 

  

In de wortels is Edom 'adam'. 

  



De Spreuken van Shlomoh, Salomo, SUW-LAM, de eeuwige tucht van Ezau, is om YADA, 

doctrine, te schenken aan de TLE, TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude 

Testament dat de archetypes vaak slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, 

wanneer die archetypes 'delen van God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heerin. Het 

boek Spreuken was geschreven voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om 

PELA te verstaan, symbolen en enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : 

sieraden voor het 'mannelijke' geslachtsdeel, oftewel sieraden van de heilige verlamdheid (in 

het boek Iyowb zijn sieraden wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het 

boek Spreuken wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het 

testament, PUQDAN, PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren 

luisteren. SLY betekent iets buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net 

uitspreiden, een valstrik zetten. Het begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we 

het Woord van de Heerin moeten ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat 

wij dan later weer in de heilige jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-

opleiding. EUDN/ EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het 

boek Hooglied is de schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel.  

  

De Salomonische tabernakel herstelde de eredienst tot de vagina.  

  

De dood van Christus is in het Aramees SLM (SALOMO, de eeuwige tucht van Ezau), wat 

niet zomaar dood betekent, maar GEHOORZAAMHEID, behagenis, volkomenheid. In het 

Aramees is deze 'dood' SLM, wat ook volgen betekent, als het volgen van de vrouw. In het 

Hebreeuws is de dood verbonden aan verhongering. We moeten dus een beter zicht op de 

cryptiek van het Evangelie gaan krijgen. Deze betekenissen worden door de kerk verborgen 

gehouden.  

  

Salomo, de eeuwige tucht van Ezau, stond voor het herstel van de religie tot de Grote Moeder. 

Hij herstelde de moedergodinnen in ere. In Openbaring 6 staat dat Salomo, SLM in het 

Aramees, weggenomen zou worden in het tweede zegel. Dit gebeurde met de opkomst van het 

christendom, voornamelijk het protestantisme, als het toppunt van de Vader cultus.  

  

Wanneer het rode paard komt, het gouden paard in het Aramees, dan staat er dat Salomo 

gebracht wordt in het Aramees. Hier staat het rode paard dus voor. En Salomo, de eeuwige 

tucht van Ezau, staat voor de terugkeer van de Amazones, want hij werd de ketter-koning 

genoemd die tempels liet bouwen voor de godinnen van zijn vrouwen.  

  

Koran 21 

  



81. En Wij maakten de geweldige wind aan Salomo onderdanig. Deze blies om zijnentwille in 

de richting van het land dat Wij hadden gezegend. En Wij bezitten kennis van alle dingen. 

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 19. De Cryptiek van het Hindoeisme 

  

Zoals in het Grieks is in het Sanskrit de gave verbonden aan loon en beloning, VARA. De 

VARA-gave is dus altijd loon, als overdracht. De VARA in het Sanskrit is verbonden aan 

VAR, een amazone woord voor loon. Hierdoor is er een grote strijd in de loons-gewesten. 

Loonloze Genade is namelijk vals loon. 

  

De diepere natuur werkt door het heilige loon.  

  

Openbaring 19 

 

17 En ik zag een amazone staan in de HELIOS AIRO, VISSERIJ, de zon van water, en zij 

riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, 

verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van 

oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die 

daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 

  

De visserij is ook verbonden aan de jacht op de waterbuffel. Agni, GN, de heilige tuin, de 

hindoe god van het vuur, werd geboren vanuit water. De afgrond, de zee, is in de diepere 

worteltekst de voet, als de poort naar de onderwereld, als een beeld van de visserij. Agni, de 

tuin, die geboren werd uit de zee, is als het beest van openbaring die voortkwam vanuit de 

zee, vanuit de voet. De voet, de wortel, is het beeld van de beker die de goddelijke sappen van 

de natuur bezit, de honing. Deze honing is niet slechts wat in bloemen zit, maar is de 

goddelijke levensdrank, alle opvoedende, stimulerende, sterkmakende sappen van de natuur. 

In die zin komt de hardheid voort vanuit de zachtheid, de goddelijke natuur-honing. De GN 

wortel is verbonden met KN, KANA, het beeld van de wijn en de dualiteit. 



  

Alle heilige graal mythologieen leiden terug tot het hindoeisme waarin de goddelijke honing 

centraal staat. Het gaat hierin om het Vedische hindoeisme, gebaseerd op de veda's. VEDA = 

VA-AD, oftewel de drank en de tucht (AD, Hebreeuws, Aramees) van de Vanen, de Wanen, 

de Germaanse vruchtbaarheids-rituelen (elven). De VA is verbonden aan de VAR, het 

amazone loon. Alle vruchtbaarheid is verbonden aan en ingeperkt door de hemelse economie, 

VAR. 

  

Wij moeten de grote rivier, het rivierengebied, over om te komen tot de cryptiek en esoterie 

van het hindoeisme. Het hindoeisme vormt de basis voor het hele inter-religieuze 

wereldgebeuren. In de Rig Veda (RV) 1, 160 wordt duidelijk dat de runderen zaad hadden dat 

melk was, en zij werden hiervoor dagelijks gemolken. Dit gebeurt door de wagenmenners 

(vers 3). 

  

Agni is de dagelijks wedergeborene, de eeuwig jonge goddelijkheid. Agni is het vuurkind van 

de wateren. In RV 2, 35 verwekt het rund zijn embryo in de vrouw. Het rund heeft in vers 13 

gemeenschap met de vrouw, de amazone, in deze allegorie. Als kind zuigt hij aan haar 

borsten, en zij likken hem, als de wateren die het kind voeden en opvoeden. In vers 14 is dit 

voor het kind een eeuwige verheven verblijfplaats. De waterbuffel moet sterven, om zo 

geboorte te schenken aan het kind in hem, als het gaan van genade tot loon. De rund is dus 

zowel de vader als de zoon, geeft geboorte aan zichzelf door te komen als een offer tot de 

amazone, om zijn zaad te offeren. Ook in de Openbaring is het beest in het Sanskrit een 

waterbuffel, als een beeld van de visserij. In de grondtekst heeft de vrouw op het beest, de 

amazone op de waterbuffel, sexuele omgang met de waterbuffel. 

  

Agni is de weg tot de hindoe honing. In RV 8, 19 wordt Agni beschreven als het loon, de 

bounty (vers 2). 

  

11. T45 – Oerdoemoege – tweeenvijftigste hersenen – regen  

  

In het Sanskrit betekent INDRA regen. De diepere betekenis van regen is de heilige weelde, 

de weelde van het loon. Deze hersenen bevinden zich diep in het paradijselijke hart. Het 

Heilige Loon leidt ons tot de Heilige Weelde van het loon. De Heilige Honing komt in twee 

vormen : Het loon, en de loons-weelde, als Agni en Indra. Dit is de dualiteit van Honing. De 

Heilige Weelde is belangrijk. Wij moeten bidden om de uitstorting van de Heilige Weelde, de 

weelde van de relatie met de Heerin, de weelde van heilige kennis om Haar te leren kennen.  

  



De uitstorting van de heilige weelde beschermt ons tegen valse weelde. Dit is de komst van de 

heilige regen. 

  

12. T46 - Oerdoemet – drieeenvijftigste hersenen – kind aan de borst van een amazone 

  

RV 9, 69 : 1 – Een pijl op de boog is een psalm, en dit is het zuigen aan de moeder tepel. De 

jacht is in diepte het terugkeren tot de moederborst. 

  

13. T47 - Oerdoem – vierenvijftigste hersenen – amazone die gemeenschap heeft met een 

rund 

  

14. T48 - Oerdoemusse – vijvenvijftigste hersenen – amazone die geboorte geeft aan een kalf 

  

15. T49 – Oerdoemuske – zessenvijftigste hersenen – rund die gemelkt wordt voor zijn zaad 

(zijn fallus)  

  

Zo zijn we gekomen aan het einde van de vierde parweek van de visjacht.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 20. DE VAR – De Heilige Driehoek van Loon 

  

In de verborgen diepte van het christendom, in de diepte van de grondtekst en de worteltekst, 

loopt het geheel parallel aan het vedische hindoeisme. VEDA betekent kennis in het Sanskrit, 



wat ook parallel loopt aan de amazone kennis, VUR. De Vedas behoren tot de oudste 

geschriften van de aarde, die daarvoor oraal werden doorgegeven. 

  

Laten we kijken naar de Griekse worteltekst van CHRISTUS : 

  

CHRISTOS – CHRIO – CHRAOMAI, het ontvangen van krediet, loon. 

  

CHRAOMAI, het heilige loon, loopt parallel aan Agni in de veda's als het heilige loon. 

CHRISTUS kwam om dit te verzegelen, om de mens van loon af te houden, en te richten op 

genade. 

  

We moeten dus gaan zien wat er daadwerkelijk gebeurde. Toen CHRAOMAI, het Heilige 

Loon (Agni), stierf ging Zij in het Aramees tot de mijnen van Salomo, want de dood van 

CHRAOMAI is SLM. De mijnen van Salomo, SLM, ISLAM (Ismael), is een metafoor van de 

Heilige Weelde (Indra, de Heilige Regen). 

  

In onze strijd tegen de valse weelde hebben we de heilige weelde nodig. De heilige weelde is 

een persoon. Dit is ook de boodschap van de Veda's in diepte. 

  

RV 9, 98 

  

1. Stroom over ons, rijkdommen, die gezocht worden door velen, het beste in het winnen van 

sterkte. Rijkdommen, oh Indu, duizendvoudig glorieus, overwinnende de groten. 

  

Wij hebben de heilige weelde, de hogere rijkdommen, nodig om de hogere demonen te 

verslaan. De Heilige Weelde, INDRA, is een groot oorlogsvoerster. Alleen door het Heilige 

Loon (Agni, chraomai) kunnen wij tot Haar komen. 

  

RV 9, 97 

  



44. Stort op ons een fontein van zoete likeur, een fontein van schatten, zend ons een 

heldenzoon en gelukkig fortuin. Wees zoet tot India, wanneer zij u zuiveren, Indu, en stort 

rijkdommen op ons van de oceaan. 

  

29. Breng ons van de hemel de mechaniek van het winnen, Indu, U bent de voorloper van 

overvloedige rijkdommen. 

  

De heilige weelde is tegengesteld aan de valse, materialistische weelde van het voorspoeds-

evangelie. De heilige weelde is vertikaal : 

  

– de weelde van de heilige tucht 

– de weelde van de heilige gebondenheid 

– de weelde van de heilige kennis 

– de weelde van de heilige relatie met de Heerin, de Moederschoot van het Eeuwig Leven 

  

Die weelde kan alleen VERDIENT worden, door een relatie met het Heilig Loon. Het Heilig 

Loon zal die weelde ook telkens weer uitzuiveren, opdat wij niet in valse weelde 

terechtkomen. Het Heilig Loon is een tester. De Heilige Weelde kan alleen nauwsluitend 

gebouwd worden op het Heilig Loon, en kan alleen voortkomen vanuit het Heilig Loon. Alles 

daarbuiten is cheaten. 

  

Wij moeten een intieme relatie ontwikkelen met het Heilig Loon om zo voor cheaten bespaard 

te blijven. Het Heilig Loon zal ons legaal leiden tot de Heilige Weelde, opdat wij zullen 

ontkomen aan het oordeel over het welvaarts-evangelie. Dit oordeel zal eerst over onszelf 

gaan. De Heilige Weelde zal het welvaarts-evangelie, de valse weelde, oordelen. Zij is een 

Heilig Oorlogvoerster. Deze twee dynamieken zijn van centraal en cruciaal belang in het 

oplossen van de puzzel. 

  

Het Heilig Loon bewaakt de Heilige Weelde. Niemand komt zomaar tot de heilige Weelde. 

  

Het gaat hierin om de heilige driehoek : het Heilig Loon – de Heilige Belasting – de Heilige 

Weelde, als de hemelse economie die het materialistische welvaarts evangelie van het 

spijbelen zal overwinnen. 



  

Alle religies komen voort vanuit het hindoeisme. 

  

Islam, overgave, komt voort uit het Aramese SLM, Salomo, de dood. Dit heeft zijn wortels in 

India, in het Sanskrit, in SAMADHI, de heilige dood, het meditatieve bewustzijn, het stilstaan 

van het verstand, de heilige overgave. 

  

Een ander woord voor meditatie is DHYANA in het Sanskrit. Dit is JANA in het Pali, een 

andere taal van India en Sri Lanka. JANA is in de amazone taal de URIM steen. De Romeinen 

aanbaden DIANA, de godin van de jacht en de vruchtbaarheid, wat voortkwam uit 

(DHY)JANA. De Romeinse (DI)JANA is ook de godin van de geboorte. De DN wortel wijst 

op EDEN, wat een verdraaiing is van ND, NOD, het land van Kain. De JANA, urim, leidt tot 

het amazone JANI, de thummim, het loon (Var). In die zin is JANA de heilige belasting. 

  

Van de waarheid van SAMADHI werd de mens stapsgewijs afgeleid door de vele valse 

YOGA systemen die resulteerden in de komst van Jezus Christus. YOGA staat voor de valse 

genade, om af te leiden van het loon. Wij moeten terugkeren tot de SAMADHI dynamiek van 

JANA. 

  

In Psalm 17 zien we in het Aramees de vagina van de Moeder Amazone als ringen, YAN, 

YN, AYNA, die visioenen, HZY, bevatten van richting, koers, leiding, regels en levels. Dit 

zijn visioenen van correctie, kastijding en discipline. Hierin wordt David ingewijd. YAN, YN, 

de vaginale ringen van de nachtvisioenen die ook verborgen worden door de vijandelijke 

runder-geesten zijn een beeld van JANA, de Urim van de Amazones. Hierdoor worden wij 

geinitieerd in JANI, de Thummim van de Amazones.  

  

De Thummim, JANI, is het loon, en dat kan alleen binnengegaan worden door de toets-

divisie, de JANA, oftewel het uur van de toets, de Urim. Zo zal er geen vals loon zijn, geen 

valse genade. Voor hen die geen JANI verdienen, geen loon, vanwege slechte werken, zal 

JANI een grote straf op hen zijn. In het Egyptisch is loon 'FEKA', wat ook volledigheid en 

overvloed betekent, als de Thummim. Wij moeten komen tot het paleis van FEKA, om zo 

onze vangst te laten zien en neer te gooien, om zo door FEKA beloont te worden. 

 

De Urim en de Thummim komen naar voren in het vijfde en zesde uur van de nachtreis. In het 

zesde uur zien we troon van Osiris verschijnen in de Nun, de paradijselijke afgrond. Zo 

worden de doden geoordeeld, want dit is de hal van het oordeel. Voorafgaande aan het zesde 

uur, in het vijfde uur, zagen we de rode draak, de vliegende slang, oftewel de Urim. In het EE 

komt dit ook weer naar voren in de poezie van de vijfde nachtwacht, waar de rode draken 

spelen. 



 

In het Thummim uur vertalen we Osiris door in de Surinaamse talen. Osiris is de Egyptische 

god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de onderwereld, waar hij zijn 

vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal komen waar hun harten 

gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten gaan waar ze getest 

zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun harten werden gewogen 

en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere onderwereld. In het Sranan 

Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel toegangsbewijs. Alleen zij die loon 

zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer ging het hier dus om eerlijk 

verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). Je loon bepaalt dus voor 

hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als de tijd om is, dan moet 

je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal oorspronkelijk voor 

staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is om je klaar te maken 

voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen voor plaats en tijd. 

 

Hier zien we de Thummim als huur verbonden aan loon. We kunnen dus niet zomaar tot loon 

en huur komen, maar dit gaat door de Urim, het toetsende uur. In die zin moeten we allemaal 

voor de troon van Osiris verschijnen om ons verdiende loon te ontvangen. Dit is een 

belangrijk onderdeel in de nachtreis, de reis door de onderwereld. 

 

In het zevende uur worden de vijanden van Osiris, de vijanden van eerlijk loon, onthoofd. Dit 

zijn zij die de valse genade leer aanhangen. Het pad tot de zevende divisie wordt bewaakt 

door een monster slang genaamd AKHA-EN-MA, als KAIN-MA, de Wet van Kain. 

In die zin is Osiris de Egyptische vorm van SAMADHI, JANA en JANI, als de Egyptische 

Urim en Thummim. 

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 21. De Terugkeer tot het Land van NOD 

  

Wij kunnen niet tot God komen buiten het Zelf om. Dat zou smokkelen zijn, een groot 

bedrog. Wij moeten zelf als God worden, hemels, en niet alles op iets anders projecteren. Wij 

moeten veranderen, deelhebben aan de goddelijke natuur. Wij kunnen niet onveranderd vanuit 

één of ander genade-principe buiten zelf-verandering om een soort van geest dan God gaan 

noemen, en denken dat deze wel alles even voor ons gaat regelen. Wij moeten zelf deelhebben 

aan de hemelse natuur. 



Het Zelf is sneller dan de geest, staat er in de Isha-Upanishad van India. 

  

Upanishad betekent in het Sanskrit “aan de voeten zitten van”. Het betekent dus niet dat we 

het zelf zomaar God noemen, maar het zelf zit aan de voeten van de goddelijke bron in het 

zelf, om zo door te luisteren naar de goddelijke bron deel te hebben aan de goddelijke natuur 

en daardoor te veranderen tot hemelse kwaliteiten. Er gaat niets buiten het zelf om. De 

goddelijke bron is in het zelf. De geest wil hiervan afleiden om het zelf te knechten aan 

genade. 

  

Doordat alles persoonlijk wordt gemaakt, en alles door het Zelf gaat, kan het zelf alleen 

goddelijk worden door het heilig loon, door alle vormen van valse genade en valse 

verwennerijen af te zweren en zelf verantwoordelijk te worden, en zo netjes en eerlijk te 

groeien in de goddelijke natuur. 

  

Zo is er een hoger zelf wat je door loon binnen kunt gaan, en wat dus altijd onderworpen is 

aan de goddelijke bron, en daarmee één is. Natuurlijk is dit koorddansen, want er liggen vele 

New Age gevaren op de loer. Genade zal altijd weer proberen het heilige loon uit te doven, 

om zo de mens op een dwaalspoor te leiden. Vandaar dat loonsgebaseerde kennis en 

demonologie zo belangrijk is, het ontwikkelen van de heilige zintuigen en een goed overzicht 

krijgen van de goddelijke economie, als heilige boekhouding. 

  

Hierin moeten we ons valse zelf verloochenen en overwinnen, wat juist het genade-zelf is, je 

onechte, oneerlijke zelf. 

  

ZELF – LOON – GOD 

  

Of liever gezegd : 

  

ZELF – LOON – KENNIS 

  

Wij moeten komen tot het Heilige Zelf. Dit is wat de Indologie leert. India houdt de bronnen 

van het zelf vast. Wij moeten terugkeren tot India om zo vanuit het Zelf aangesloten te 

worden door het Heilige Loon aan de Amazone Bron van de Heerin. Juist in India werd de 

Moeder Natuur hooggehouden, alhoewel er ook een gevaarlijke brahmaanse patriarchie 



heerste hier en daar. Vandaar dat India doorvertaald moet worden in de Amazone Theologie, 

en daarin Haar plaats moet hebben. Demonen worden niet verslagen door snelle gebedjes van 

genade of door het opzeggen van oude versjes. Neen. De mens moet groeien in de Indologie 

om terug te keren tot de bronnen die hierin opgesloten liggen. Zo worden demonen 

ontmaskerd en verslagen. 

  

Natuurlijk is het orthodoxe christendom hier woedend over, want die wil de mens 

nationalistisch houden en dom, om hen afhankelijk te houden van de genade van de kerk, 

waar ze goed geld aan verdienen. Het is een markt. Genade is een markt, het zogenaamde 

consumerisme. Zij willen maar wat graag de overdosis geven. Hiertegenover staat juist de 

emancipatie en de ontwaking van de consument. 

  

Veel religieuze mensen gebruiken het woord God te pas en te onpas. Ze houden ervan het 

woord God zoveel mogelijk te zeggen, en denken dat ze daardoor heiliger zijn dan iemand 

anders. Zo projecteren ze alles op iemand anders die hun slaafje is, alles door genade en 

misschien wat flauwe rituelen en opzegversjes. In die zin zit hun slechte zelf op de troon die 

God heeft verzonnen als slaafje. Mooi handig. De realiteit is dat God ons hogere zelf is. De 

mens moet stoppen te projecteren en zelf de verantwoording nemen, en zo terugkeren tot de 

bron in zichzelf. Iedereen heeft dit potentieel. Iedereen kan contact maken met hun goddelijk 

zelf, maar dat gaat niet buiten het zelf om. Wel is er dus een lager, gevaarlijk zelf, een vals 

zelf, die zichzelf wil verheerlijken, en God aan zijn voeten heeft liggen. Wat voor een god heb 

je dan ? Dat is de valse zelf-realisatie, en dat kan er heel religieus uitzien. God wordt zo een 

excuus voor alles, als een voetveeg. Wij moeten terugkeren tot het heilige Zelf. Verder dan 

het zelf gaat het leven namelijk niet. Het ware, pure, oorspronkelijke Zelf is vol van de bron 

en is die bron zelf, en heeft daar geen op zichzelf staande God voor nodig. Het lagere zelf is 

onderworpen aan het hogere en goddelijke Zelf, en kan zo door loon deelkrijgen aan het 

Hogere Zelf. Een kind is onderworpen aan de Moeder, maar het doel is dat het kind opgroeit 

om zelf een moeder te zijn. Metaforisch gezien zal deze dualiteit er altijd zijn, want alles gaat 

door loon, alles gaat door de goddelijke hierarchie van principes, alles gaat door de juiste 

condities. In ons zijn de archetypes van het eeuwige kind en de eeuwige moeder. Deze zijn 

onderworpen aan de goddelijke bron, maar die kan nooit betreden worden buiten het zelf en 

de zelfrealisatie om. Anders zou er luiheid ontstaan, gemakszucht en groot bedrog. 

  

De goden zijn maar archetypes van de realiteiten binnen ons, metaforen. De goden worden er 

niet goed van dat de mens niet opgroeit en alles maar aan hen overlaten. Dit soort praktijken 

zijn van het lage zelf, het zelf dat we moeten overwinnen en verloochenen. De Heerin is in die 

zin een beeld van ons hogere, goddelijke Zelf, die ons opvoedt. Dit gebeurt door persoonlijk, 

heilig loon, dus in wezen voeden wij onszelf op door wat wij verdienen. Ieder mens heeft het 

hogere goddelijke zaad in zich. Ieder mens moet terugkeren tot zichzelf. Het valse zelf met al 

zijn valse zelfgemaakte goden moet sterven. Dit kan alleen door het Heilige, Hogere Zelf, 

door de zelf-kennis. Buiten is alles een koude kermis. 

  



Omdat het goddelijk Zelf universeel is, mag je het Zelf ook in anderen gaan zien, en het 

goddelijke Zelf van anderen in jezelf. 

  

Zo is er een groot verschil tussen valse zelf-realisatie en heilige, goddelijke zelf-realisatie. Wij 

mogen tot het Allerhoogste Zelf komen. Wij moeten komen tot het Heilige Zelf, anders 

blijven wij afhankelijk van anderen. Je kunt niet alleen maar een kanaal zijn van God, van de 

bron. Wij moeten doorgroeien om de bron zelf te worden. 

  

VAN KANAAL WORDEN TOT BRON. 

  

Er zijn verschillende archetypes, metaforen, die eeuwig zijn om de mechanismes, condities, 

uit te beelden, als de heilige hierarchieen. In die zin zullen we een dualiteit blijven. We 

moeten beide kanten KENNEN en ZIJN. 

  

Zonder de heilige gebondenheid en het heilig loon eindig je in de valse yoga-vormen hiervan. 

Het persoonlijke zelf is maar een klein stukje van het universele, collectieve Zelf. Dit zit 

dieper dan het persoonlijke Zelf, en in iedereen. Wij hebben allemaal een Heilige Zelf-Bron, 

maar niet iedereen leeft hier vanuit. Velen verstoppen dit, en proberen het dicht te gooien, en 

werpen zich dan op één of andere goedkope god die ze dan voor hun karretje kunnen spannen, 

opdat hun valse zelf op de troon zit. Dit valse zelf is universeel en heeft zelf die valse goden 

gemaakt als slaven. De naam van het valse collectieve zelf is TITSKA, een valse geest erger 

dan JOM, RIAN, SEPTUS, LAZAR en SEPRA. 

  

TITSKA bewaakt de reusachtige rivier waarachter het hindoeisme haar schatten verbergt. Ik 

ontmoette deze geest in een winkel aan een weg. Er was ook een man. Er werd Egyptische 

muziek gedraaid. Er werden allerlei religieuze items verkocht. TITSKA had geen benen, en 

haar ingewanden lagen dichtbij haar, maar waren niet aan haar verbonden. Zij had de kerken 

gemaakt om hen af te houden van de verborgen kennis in India en de heilige zelfrealisatie. De 

zwarte man daar was genaamd AJOE, haar mannelijke zelf, een deel van haar, en haar 

'wachter op de muren'. TITSKA is de media en de pesterijen door de media. AJOE, haar 

mannelijke deel, was erg trots en arrogant. Na de ontmoeting rende ik de winkel uit, en ze 

achtervolgden me. Een gevecht ontstond. TITSKA kan niet zomaar overwonnen worden door 

opzegversjes en gebeden, maar alleen door te groeien in de Indologie. 

  

De mensheid zal TITSKA moeten verslaan om zo te komen tot het goddelijke Zelf. Dit is een 

vereiste voor de hogere evolutie. TITSKA bestuurt JOM, RIAN, SEPTUS, LAZAR en 

SEPRA. Zij bemoedert hen en betuttelt hen. Zij is het valse, duivelse, universele zelf, hoog op 

de troon in de stad. Zij kan alleen door de schatten van India verslagen worden, die 



doorvertaald moeten worden tot de Amazone kennis. India is een beeld van de ondergrond 

van Amerika, van Suriname. iNDia, ND, als het land van Kain, NOD. ND werd verdraaid tot 

DN, tot Eden, de Dan stam, en in Europa tot oDiN. 

  

NOD betekent het land van de nomaden, van de tijdelijke tenten. Dit was dieper in het 

paradijs, dieper in de oorspronkelijke wildernis, dieper in de onderwereld.  

  

NOD is in de wortel tekst van het Hebreeuws NUWD. Dit is ook de Aramese naam voor 

NOD.  

  

Kain kwam tot NUWD, het westelijke paradijs, ouder dan Eden in de grondtekst, als een 

eerder paradijs, wat in de grondtekst een beeld was van het cukkah-feest, van de trekkende 

jagers-tenten. Dit was een jachtfeest en een offerfeest wat het loofhuttenfeest wordt genoemd. 

  

Openbaring was een manifestatie van het teken van Kain om toegang te hebben tot 'dat wat 

voor Eden was', tot NUWD. Openbaring is gebaseerd op de hindoeistische mythologie.  

  

Kain verloor zijn menselijke kracht, zijn spieren, zijn valse zelf, waardoor hij toegang had tot 

NUWD, als het land van het heilige Zelf. Hij werd herschapen door het teken van 

zevenvoudige tucht. Een groot schandaal in de hindoeistische theologie is toen de 

patriarchische brahmanen kwamen om Krishna min of meer te vermannelijken. Krishna was 

oorspronkelijk KRASANA, de heilige Moeder en het Goddelijke Zelf. KRA is de Levitische 

gnosis. 

  

Roepen is KRA (QORY, Aramees) en betekent : oproepen door oorlogs of jachtgejoel voor de 

oorlog of jacht. Dit gebeurt vanuit de MOWED, de heilige paal van de Levieten, of de tent 

van MOWED. De Levieten in de grondtekst offerden door ADAM, IDOM, de paradijselijke 

MOWED-paal. Offeren betekent in de grondtekst dichterbij komen, benaderen, als een middel 

van communicatie. ADAM, IDOM, is in de grondtekst het kind, de niet sprekende. Hiermee 

moesten de Levieten vervuld worden. Dit was belangrijk, anders zouden er valse offers 

plaatsvinden, en dat zou de toorn oproepen van MOWED. MOWED riep door KRA, daarom 

moesten de Levieten gevoelig worden voor KRA. Ze moesten gevoelig worden voor het 

heilig gejoel. Het was een belangrijk alarm in het Levitische kamp. Ook is de KRA een 

muziek-instrument. Het was een middel waardoor de Levieten getraind werden. 

  



Door KRA werden in het paradijs de dieren van elkaar onderscheiden. KRA was de gave van 

ADAM, IDOM. 

KRA was de profetische gave waardoor de Levieten profeteerden. KRA was de Levitische 

gnosis.  

  

In Efeze wordt de EUGGALION gepredikt, wat in de grondtekst seizoenen-loon betekent. 

KRA is het seizoenen-loon van de gnosis van de Levieten. KRA komt alleen als je het 

verdient.  

  

De EUGGALION (KRA) van SOTERIA 

SOTERIA = redding, instandhouding, de Messiaanse reis door de vagina tot de 

moederschoot, bevrijding van de molesteringen van de vijand. 

KRA komt vrij in de reis tot de moederschoot. Dat is dan wat het ware evangelie is : loon van 

de gnosis. Jezus Christus, de archon van de luchtgeesten, is het voorhangsel van de 

moederschoot. 

Het Levitische geld bestaat uit KRA. Dit is waar KRA voor staat, het Levitische evangelie.  

  

SA is de Egyptische gnosis en NU is de paradijselijke afgrond. In het Sanskrit is het tijd, 

wapen en aanbidding, als de heilige belasting. 

  

KRASANA, de oorspronkelijke Krishna, het goddelijk Zelf is dus de combinatie : loon – 

kennis – belasting. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 22. De Indologische Context van de Bijbel 

  

De Indologie baseert zich op een groot arsenaal van heilige teksten, waarin de Ramayana en 

de Mahabharata centraal staan, als het OT en NT van de bijbel van India. In die zin zijn de 

Veda's de apocrieven die daar omheen liggen, als de blaadjes van een bloem. 

  

In de Ramayana wordt prins Rama door een wens van zijn stiefmoeder in ballingschap naar 

het bos gezonden voor veertien jaar. Zijn vader, de koning, wil dat niet, maar kan de wens niet 

afwijzen, en Rama gehoorzaamt zijn vader, en vertrekt met zijn vrouw, Sita, en zijn broer, 

Lakshman, naar de wildernis. Door een list wordt Sita ontvoerd door Ravana, de demonen-

koning van Lanka. 

  

Rama leert de bewoners van de wildernis kennen, de apen, en sluit verbonden met hen, om 

met hen Sita te vinden en Ravana te verslaan. In het Sanskrit zijn apen een beeld van de 

wildernis-visioenen, van dat wat voortkomt uit het testende vuur. Ook zijn de apen in de 

wildernis een beeld van de halsketen. Zij bewaken de gnosis. 

  

Sita is in het Sanskrit de heilige graal en de heilige gebondenheid. Zij wordt later bevrijd door 

Rama en het apenleger. In de bijbel komt dit verhaal terug als Abraham en Sarah. Sarah wordt 

ontvoerd door de pharao om in zijn huis te dienen, en God zond plagen tot het huis van farao 

om Sarah te bevrijden (Genesis 12). 

  

Abraham is een IYSH in het Hebreeuws. Dit verhaal wordt dieper uitgewerkt in de 

evangelieen in het NT waar IYSH (corrupt gemaakt tot Jezus) zijn heilige graal, zijn bloed, 

oftewel Sita, SARAH, verliest aan het kruis. Sita, SARAH, is zijn hart wat wordt afgeroofd, 

en in de onderwereld komt hij tot de gnosis. In de Indologie wordt Sita na haar bevrijding 

naar de wildernis gezonden en door de aarde opgeslokt om aan Rama te bewijzen dat zij goed 

is, als een test. In de wildernis geeft zij geboorte aan twee prinsen. Dit zien we ook weer terug 

in Openbaring waarin de vrouw tot de wildernis wordt gezonden, en waarin de aarde haar 

tegemoetkomt. In haar opstanding zit ze op het beest, en houdt zij de heilige graal vast, wat 

door de Engelse versie overgedemoniseerd werd. 



  

In de Mahabharata gaat het over de strijd binnen het koninklijk paleis in de KURU clan, KR, 

oftewel KRA, het Levitische loonsysteem, de Levitische bank. 

  

De god KUBERA is de god van de heilige weelde, bezitter van de schatten van de wereld, als 

de heilige bank. KUBERA, KBR, K-BERE, oftewel KRA-BERE, is de godin van het 

Levitische Loon van de Moederschoot. BERE is moederschoot in het Surinaams, Sranan 

Tongos. Dit is de Moederschoot als de Heilige Bank, het heilig loon-systeem. Het symbool 

van KUBERA, KRA-BERE, is de mangoest, als het symbool van de overwinning over de 

Naga's, de slangen die de schatten van de gnosis bewaken. Zij heeft dus ook de Nachas 

overwonnen, de slang van het paradijs. Zij heeft de NAKERS overwonnen, het valse 

vrouwelijke. KUBERA wordt ook genoemd 'king of kings', 'koning der koningen', wat hem 

Messiaanse kwaliteiten toedicht. Hij is de schatbewaarder van de goden, en ook de god van de 

nomaden. Hij werd meer en meer overgenomen door Ganesha, de olifanten god, als de god 

van weelde, kennis en het nomadenschap, als een Salomonische kwaliteit. Ganesha werd net 

als Christus geboren uit zijn moeder, zonder dat daar een man aan te pas kwam. Ganesha 

werd ook de zoon van God, Shiva, genoemd. Ganesha werd gemaakt door zijn moeder van 

zeep en haar lichaamscellen. Hij werd later door Shiva onthoofd, die hem niet herkende als 

zijn zoon, wat ook een Messiaans teken is. God de vader, kende zijn zoon niet. Toen Shiva er 

achter kwam dat hij zijn eigen zoon had onthoofd, zette hij een olifanten kop op het lichaam 

van Ganesha. 

  

Ganesha, GAN-SUW, is de tuin, wildernis, van Ezau in het Aramees. Shiva, SA-VA, is de 

kennis van de Vanen, Wanen, SA-WA, oftewel Suw, Ezau. Jezus is Iesous in het Grieks, Jesu 

in het Latijns, wat werd tot GESU in het Italiaans. GE-SUW is de aarde van Ezau in het 

Grieks-Aramees. Jezus Christus is niets anders dan de hindoe god Ganesha, maar in het 

Sanskrit betekent HASTIN niet slechts olifant, maar donkergekleurde vrouw met dikke 

lippen, dikke heupen en grote borsten, als een amazone, het zogenaamde 'zwarte feminisme'. 

  

Ganesha rijdt op een rat genaamd Mushika of Anindyudu. Musaka is muis in het Sanskrit, wat 

MUS is in de wortels, stelen, beroven. Ganesha schreef de Mahabharata die gedicteerd werd 

door Vyasa, één van de twee stichters van het hindoeisme. De andere stichter is Valmiki die 

de Ramayana schreef. 

  

In de Vur wordt de heilige weelde beschreven als zowel de toenaderende als de 

wegvluchtende subtiliteit waarin langzaam het gezichtspunt wordt veranderd en wat trager en 

trager gaat totdat het traagste punt wordt bereikt, waarin de heilige complexiteit te vinden is, 

die steeds complexer wordt, waar het menselijke verstand en het ego op stuk breekt. Wij 

moeten op zoek gaan naar die heilige complexiteit, als een uiting van de heilige weelde.  

  



Ganesha is de KANA-SA in het Egyptisch, wat de kennis van de arena is. In het Grieks is de 

KANA de fetishmaker. KANA-SA is de fetishmaker van de arena. KANA is in het Sanskrit 

verbonden aan jongheid (KAN), en betekent gepiercet. SA is ook kennis in het Sanskrit. Ook 

is het loon en meditatie. 

  

De Indologie heeft ook een soort van tweede bijbel genaamd de Srimad Bhagavatam, 

bestaande uit twaalf delen, canto's (boeken). De canto's laten zien dat er een strijd is tussen 

transcendentie, het overstijgen van alles, en materialisme. Het materialisme veroorzaakt 

illusie, maya. Wanneer een mens de valse maya-realiteit probeert te ontsnappen, dan komt 

KALI, de overgeweldadige demonengodin van het hindoeisme, een vorm van SEPTUS, de 

valse heilige geest, achter hen aan om hen terug te roepen tot maya door agressie en hebzucht, 

het leuk gevonden willen worden. Zij vuurt het materialisme aan door mensen een lust te 

geven naar vlees, auto's en reizen. Auto's vermoorden de natuur en worden gebruikt door de 

geest van veroudering. Het is dus voor oude mensen die materialisme aanhangen in plaats van 

de gnosis. Het zijn pauwgeesten die door mensen gezien willen worden, voor valse profeten 

die willen dat mensen wel over hen spreken, die willen dat mensen van hen houden en hen 

leuk vinden. Het is allemaal stoerdoenerij. Er zijn andere manieren om je te verplaatsen, en 

als het noodzakelijk is dan is er het openbaar vervoer, bij voorkeur het electrische vervoer.  

  

De auto-industrie is de moordenaar van Moeder Natuur. Hier gaat een groot oordeel over 

komen.  

  

Zij die hier geen rekening mee houden en niet de waarschuwingen en aankondigingen van het 

oordeel van de Moeder hierover horen worden opgesloten in orthodoxe religie of verliezen 

hun ziel, de gnosis, of komen in allerlei hypocriete namaak terecht. 

  

De maya-kali valstrik werd gemaakt door TITSKA, de demoon van zelf-mishandeling en 

ziekelijke gehoorzaamheid en afhankelijkheid tot de standaard van de samenleving. Het is een 

groot alarm. 

  

Een mens die bezeten is met de TITSKA-demoon wil gezien worden, en gaat daarvoor over 

lijken. Wij moeten terugkeren tot de natuur. Wij moeten leren reizen in de gnosis, en afkicken 

van overmatig reizen in het materiele, wat slechts een excuus is. 

  

In het oude Griekenland werd er onderscheid gemaakt tussen de kalo-demoon, de goede 

demoon, en de kako-demoon, de slechte demoon. De kalo-demoon, KL, is gewoon de KALI-

demoon, de hypocriete demoon, die met een schijn van vredelievendheid van binnen 

overgeweldadig is, en valse heilige oorlogen voert : het moorden voor een afgod, en het 



slachten van dieren, wat niets anders is dan het offeren aan die afgod. Zij zijn zo slaven van 

TITSKA die zichzelf verminken voor haar. Op deze zelfverminking zijn ze zeer trots. Het is 

een zombie-cultus. Hoe meer zelf-verminking, hoe groter het aanzien. 

  

 

  

  

  

  

Hoofdstuk 23. De Kern van Loon 

  

Veel mensen zijn doodziek door de auto-industrie. De auto-industrie verwoest het lichaam 

van de mens. Zo heeft het medische imperium een grote bron van inkomsten. De auto-

industrie en de medische industrie houden elkaar in stand. De auto is het gouden kalf van de 

moderne tijd. 

  

Veel ziektes worden veroorzaakt door de auto-industrie. De lucht zit vol met gifgassen van 

deze industrie. Ook de huizen van de mensen zijn vol met deze gifgassen die zich voortdurend 

in de lucht mengen en het leven van de mens vernietigen. Voor veel mensen is het leven 

ondragelijk geworden, en ze weten niet hoe het komt. De auto-industrie is de grootste vijand 

van Moeder Natuur. Auto's hebben de samenleving ingenomen. Dit zijn de moderne 

demonen. 

  

TITSKA is de zelfverminkende bazin van de wereldwijde auto-industrie, als de moeder van 

de stad. Het medische systeem doet hiervoor de installaties in het menselijk lichaam, om hen 

toegewijd te houden aan de auto-industrie. TITSKA, een zeer smerige en ziekelijke geest, 

brengt geheel haar eigen verlichting, de verlichting van het materialisme. Deze verlichting is 

haar zuster genaamd EEFLEM of EEFLIAN, een valse bliksemgodin, een electriciteits-

circuit, een criminele geest. Deze verlichting komt door de auto-aanschaf en de aanbidding 

van de auto, als een status-symbool. Deze verlichting wordt groter naarmate men meer vlees 

eet, en brengt de mens in een soort extatische slaap die de transcendentie om zeep helpt. 

Auto's zijn hierin gorgelende graven. De mens komt zo in een roes van reggae en rap, luie 

muziek die de weg bereid voor de grootouder cultus, oftewel verouderings-cultus. Dit is 

nauwverbonden aan de verjaardagscultus, ook een zelfzuchtig genade-feest en MK-ultra feest 

om de mens consument te houden door de materiele zintuigen. Dit feest werd ingevoerd door 

astrologen. Dit is het doodsvonnis voor de materialistische mens. 



  

TITSKA is de geest van krankzinnigheid, van ziekelijk en krankzinnig medelijden en 

schuldgevoel, een klagende geest zoals JOM. Zij mengt het met spot en brengt schaamte, om 

zo ziekelijke onderdanigheid op te wekken. Hoe verslaan wij deze geest ? Hiervoor moeten 

we dieper in de hemelse economie. 

  

Osiris is de Egyptische god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de 

onderwereld, waar hij zijn vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal 

komen waar hun harten gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten 

gaan waar ze getest zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun 

harten werden gewogen en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere 

onderwereld. In het Sranan Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel 

toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer 

ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). 

Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als 

de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal 

oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is 

om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen 

voor plaats en tijd. Dit heeft niks met genade en gaven te maken. Dat is voor de luien en de 

dommen.  

  

Achter LOON zien we hier dus het principe van HUUR. Wij moeten tot de heilige Huur 

komen. Dit is een groot wapen en legaal proces om valse geesten te overwinnen. Als een 

demoon de heilige huur van zijn wapenen niet heeft betaald, dan verliest hij de wapens. Er 

gaat dus een grote huur inspectie komen. Er gaat een heilige huur portaal en stichting 

opgericht worden. HUUR is een zeer geavanceerde vorm van LOON. Elk loon moet omgezet 

worden tot HUUR. Er zal niets gedaan kunnen worden zonder HUUR. In deze zin wordt er 

niets daadwerkelijk gekocht, maar gehuurd, en moeten we groeien in huur totdat het eeuwig 

wordt. Alleen eeuwige huur wordt bezit, en dit kan alleen door de heilige en eeuwige 

gebondenheid. Wij moeten dus de huur-economie leren kennen. HUUR zal dus richting gaan 

geven aan het loon. Tegelijkertijd zal HUUR de apocalypse veroorzaken, en een centrale 

dynamiek zijn in de demonologie. 

  

Dit is wat Brahman is ten diepste in de Indologie, als de kern van het Zelf, als de kern van 

Loon. De Huur is zowel in het Engels als het Sanskrit ook de opening, de verscheuring van 

het voorhangsel, als een beeld van de baarmoeder. Wij komen in een familie door een huur-

contract. Ook demonen werken met zulke huurcontracten. Het is geen eenmalige betaling, 

maar telkens weer. 

  

Belangrijk is het dus om te mediteren op de Heilige Huur, om vrij te komen van demonen en 

het valse zelf. 



  

Osiris is in het Sranan Tongo OSOYURU, zoals we zagen, wat huishuur betekent, oftewel 

toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer 

ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). 

Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als 

de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal 

oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is 

om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen 

voor plaats en tijd. 

  

HORI, tegenhouden, een belangrijk toets-principe, leidt tot OSU, de tucht en de vastgestelde 

prijs om binnen te gaan.  

  

Het derde zegel is het zwarte paard met een ruiter die een weegschaal vasthoudt. We hadden 

het eerste zegel, de trap naar beneden gezien, en daarna het tweede zegel, de bewaker van de 

schatkamer, en het derde zegel is de diepte van het lijden. Zwart is in het Sanskrit 

nauwverbonden aan blauw. Het beeldt de lever uit, de opslagplaats, ook beschreven als een 

vrouwelijk genie. Het is de plaats waar je maandelijks aan moet betalen, als een belasting of 

een huur. Alles wordt hier gewogen en gemeten. Blauw betekent in zichzelf een donker-

gekleurd paard, als een medicinale plant. Blauw betekent in het Hebreeuws 'afgepeld'. In het 

Sanskrit is de weegschaal van de zwarte, blauwe, rijder een buffalo, als een beeld dat de 

matriarchie de buffel heeft overwonnen.  

  

Zonde betekent oorspronkelijk "missen", leegte, afwezig zijn, in de Hebreeuwse wortel : 

vergetelheid, dus dat is vrij neutraal en niet per se verkeerd, maar christenen hebben deze 

oude paradoxale poëtische teksten gepolariseerd. De heilige zonde is de voortijdse 

oermoederschoot. Ook dit is dus gerelateerd aan blauw. 

  

Blauw is een groot onderdeel van het komende oordeel. 

  

In het Eeuwig Evangelie in de Nieuwe Openbaring staat in hoofdstuk 1 : 

  

1. De Leeuw sprak deze woorden, staande in de Tempel van IJs : Nu dan gaan de gezanten uit 

om het Woord te zuiveren. En hij nam een boek en verbrandde het. 2. Toen richtte hij zich tot 

de oostkant der hemelen, in het gewest Spricht, en sprak om het zegel der leeuwen te 

verbreken. Toen kwam er een ruiter zittende op een leeuw tevoorschijn, roepende als een 

bazuin. 3. In zijn ene hand had hij een klein houten bed, en in zijn andere hand een koperen 



weegschaal. Hij werd gevolgd door een grote groep leeuwen. 4. De leeuw waarop hij zat was 

rood en wild. 'Verschrikkelijk' was zijn naam. Uit de muil van de leeuw kwamen zeven 

blauwe vlammen om de aardbodem te verteren. 5. Toen hoorde ik het geween van miljoenen. 

Zij hielden zich onder de grond verscholen, en zij hadden schepen op zee. 6. Toen sprak een 

stem : Nu is het oordeel gekomen tot het binnenste der aarde en de zee. Toen zag ik een 

andere leeuw verschijnen, nog verschrikkelijker dan de vorige. 7. Op zijn rug droeg hij een 

schaal van ijs, waaruit insecten voortkwamen. Zij begonnen van de wateren te drinken, en de 

wateren begonnen te branden. 8. De leeuw was blauw en helder en uit zijn muil kwam een 

haai voort. De haai zwom tot de zon en verzwolg deze. 9. Toen begonnen sterren van ijs te 

vallen en enkelen kwamen op de aarde terecht. Dit waren de dagen waarin de tempelen van ijs 

zich begonnen te openen. 10. Zij begonnen God groot te maken en gingen op hun benen staan. 

  

Tijd is in het Sranan Tongo 'yuru', en ook is het huur. Dit is wat de MOWED, de tijdschijf, in 

diepte betekekent. Je moet tijd huren. Je moet ervoor betalen. Tijd is dus je loon. Dit is in 

diepte wat MOWED-CHAM, Mohammed, betekent in de Surinaams-indiaanse context, 

namelijk dat je alleen maar tot het paradijs kunt komen als je dat zelf hebt opgebouwd, en het 

zelf hebt verdient. Mohammed is het huren van paradijselijk gebied, als een woningbouw. 

Cham betekent ook dronkenschap, oftewel BES in het Egyptisch, wat BASI is in het Sranan 

Tongo. Mohammed, oftewel Mowed-Cham is dus doorvertaald als YURU-BASI, een streng 

huursysteem.  

  

Osiris is zoals we zagen doorvertaald in de Surinaams indiaanse talen van het oerwoud : huur, 

tijdsloon. Dit is Brahman in de Indologie, wat oorspronkelijk vrouwelijk was. Tijd is een 

soort geld in de gnosis, wat je moet verdienen, en waarmee je de tijdschijf kan bouwen. Dit is 

wat het ware paradijselijke zaad is : tijdsloon, waarmee je langzaam ruimte, plaats, mag 

opbouwen.  

  

Ook de vrouw was van de mannelijke geslachtsdelen gemaakt als de paradijselijke bouwstof. 

In die zin is er dus mannelijke suprematie, totdat we dit raadsel begrijpen en beter kunnen 

plaatsen, en zien dat de man geen monopolie heeft op deze stof. Het is de moederlijke en 

amazone bouwstof. Osiris is zoals we zagen doorvertaald in de Surinaams indiaanse talen van 

het oerwoud : huur, tijdsloon. Dit is gelinkt in de Indologie aan Brahman, die oorspronkelijk 

vrouwelijk is. 

  

Wij moeten in onze worsteling met de Amida-Boeddha die het westelijke paradijs bewaakt 

over de stille oceaan vluchten tot Amerika, wat staat voor het westelijke paradijs. In Amerika 

zijn er een heleboel indiaanse goden om door te vertalen. De Azteken aanbidden Quetzalcoatl, 

de vliegende slang. Deze staat in Mid-oostelijke context voor het oorlogsvoerende 

geslachtsdeel en doorvertaald in de Surinaamse oerwouds-talen gaat het om een huur-

systeem. Wij kunnen pas iets bezitten door eeuwige huur te betalen. 

  



QUET – GAD = slagersvolk (Hebreeuws) 

ZAL – SOLHI = jagerspad (Arawaks) – SLP = verdraaien, to twist (Aramees) – optrekken, to 

draw up (van een vis, Aramees) 

COAT – KOTI = oorlog (Sranan Tongo) – KT = stof (Aramees) = APHAR (Hebreeuws) – 

goddelijke verlamdheid – goddelijk spasme – KETI = keten (Sranan Tongo) 

TL – TOLI – fallus (Sranan Tongo) 

  

Ook doorvertaald in de Surinaams-indiaanse talen is Quetzalcoatl, de vliegende slang, de 

oorlogsvoerende fallus verbonden aan de jacht en de slacht, en is in de diepte een huur-

systeem. Dit is dus een wiel van oorlogsstrategie, van list, van heilige leugen om de vijand te 

misleiden en te verstrikken, als visserij taktieken. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 24. De Openbaring 

  

Er gaat dus een grote HUUR-verwezenlijking komen, de grote HUUR-ontwaking, om zo het 

valse zelf en TITSKA te verslaan. TITSKA is in diepte een geest van valse huur. Het hele 

valse huur-systeem zal ontmaskerd moeten worden en verslagen, opdat de Heilige Huur zal 

overnemen. Dit is onontkoombaar.  

  

Ook haar broer, LARK, is een geest van valse huur. Hij is een geest van verkrachting door 

middel van valse huur-contracten, en moet als nog erger bestempeld worden als zijn zus, 

TITSKA. Hij kan verschijnen in de vorm van een haai, maar ook de gewone mensenvorm. 

Ook kan hij in andere vormen verschijnen. Net als TITSKA is hij een valse hindoeistische 



geest die de schatten van de indologie bewaakt en niet wil dat die doorvertaald worden in de 

Amazone Theologie. 

  

LARK klemt zich aan het lichaam vast door valse huur-contracten en begint zo de emoties en 

het verstand van een mens te bespelen wat leidt tot molestering. Het is een vieze geest, net als 

TITSKA. 

  

In een ontmoeting met deze geest kon ik LARK alleen afweren door het bloed van 

demoonvissen en het bloed van demoonvarkens. In die zin is dit een hele esoterische 

benadering van het volk Israel die in slavernij leefde in Egypte, en hun deurposten moesten 

insmeren met lamsbloed om zo veilig te zijn tegen het oordeel en de dood. Dit lamsbloed 

wijst in het orthodoxe christendom op het verlossende werk van Christus die voor hen stierf 

als een lam. In de grondtekst echter gaat dit over het bloed van verslagen demonen, de vijand. 

Dat is dus een groot verschil. LARK wordt juist versterkt door het vergieten van onschuldig 

bloed. LARK is het toonbeeld van onrechtvaardigheid. 

  

Moeder Natuur kwam mij te hulp en nam mij tot Haar tent. Maar hierin werd geopenbaard dat 

Moeder Natuur het hoogste zelf is, het goddelijke Zelf. Er mag dus niets geprojecteerd 

worden. Het is in het Zelf, alles is persoonlijk, en dat kunnen we niet op iemand anders 

schuiven. Alles is in het Zelf. Iedereen moet deelkrijgen aan de goddelijke natuur en daaraan 

gelijkvormig worden. Iedereen heeft dit potentieel en dient hiervan gebruik te maken. 

TITSKA en LARK willen van dit principe afleiden. Zij zijn de machten van het valse zelf en 

van projectie.  

  

Ik had een lang gevecht met de geest LARK aan de overkant van de rivier die scheiding 

maakt tussen de Egyptologie en de Indologie. Het was een verschrikkelijk gevecht tegen deze 

familiaire abductor (ontvoerder). Deze geest ontvoerd en sleept de prooi naar zijn hol, maakt 

de prooi deel van een familie, als een monument. Ziekelijke afhankelijkheid schept hij in de 

prooi, zoals ook TITSKA dit doet. 

  

PAR week 5 

hieroglyph : tent met veel franjes 

  

Dit is de tent van Moeder Natuur, het Allerhoogste Zelf, een grote tent. De franjes duiden op 

de heilige complexiteit, de overvloedige weelde van de hogere kennis.  

  



1. T50 – Oerdoemat – zevenenvijftigste hersenen – bloedende vissen die in een tent aan 

touwen hangen 

  

Ik kwam tot deze hieroglyph in mijn gevecht tegen LARK, zodat ik de tent van Moeder 

Natuur kon binnengaan. Pijltjes van scherpe botjes waar veertjes aan gebonden waren gingen 

door mijn huid heen, zodat ik veilig was tegen de geest LARK. Ook de bloedende 

demoonvissen die in de tent aan touwen hingen weerden deze geest af, en ik moest 

ingesmeerd worden met dit bloed. 

  

2. T51 – Oerdoemas – achtenvijftigste hersenen – bloedend gebonden varken in een tent 

  

Ook tot deze hieroglyph moest ik komen. Ik werd ingesmeerd met het bloed van een 

verslagen varkensdemoon, om zo veilig te blijven tegen de geest LARK. 

  

3. T52 – Oerdoemur – negenenvijftigste hersenen – donkere amazone die een nekketen om de 

hals van een man doet 

  

Dit deed Moeder Natuur, mijn Allerhoogste Zelf, bij mij, opdat ik veilig zou zijn tegen de 

geest LARK. 

  

4. T53 – Oerdoemes – zestigste hersenen – donkere amazone die de fallus van een man 

vasthoudt 

  

Om aan LARK, de verkrachtingsgeest te ontkomen moet de fallus in bezit komen van de 

Allerhoogste Amazone. Zij zal dit ook laten weten, dat de fallus van de man die ze geketend 

heeft haar bezit is. In die zin kan LARK daar geen claims meer op maken. 

  

5. T54 – Oerdoemesse – eenenzestigste hersenen – donkere amazone die een man slaat met 

een gesel 

  



Ook dit is belangrijk om aan LARK te ontkomen. Door de gesel van de Allerhoogste Donkere 

Amazone, het allerhoogste, goddelijke Zelf, het Moeder Natuur Zelf, wordt de man bezit van 

Moeder Natuur, van zijn allerhoogste Zelf, en wordt aan Haar onderworpen.  

  

6. T55 – Oerdoemoek – tweeenzestigste hersenen – man met op rug gebonden polsen en 

geketende fallus die door donkere amazone wordt voortgetrokken 

  

Dit gaat over de heilige gebondenheid aan het Allerhoogste Zelf, opdat de man niet 

weggetrokken kan worden door het valse zelf. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 25. Het Heilige Gokpaleis 

  

Als we Christus helemaal terug herleiden over de reusachtige rivier tussen de Egyptologie en 

de Indologie dan leidt dit helemaal terug tot Krishna in het hindoeisme. Krishna is daar zo'n 

beetje de oppergod, het oppergoddelijke en Hogere Zelf. 

  

Galaten 1 

  

3 CHARIS, loon, zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 

  

CHARIS, loon in het Grieks, is ook een wortelwoord van Christus komt van CHARIS, loon in 

het Grieks, en wordt vaak vals en selectief vertaald in 'genade' door het westen. CHARIS is 



KRA-SA, de loons-gnosis in het Levitisch-Egyptisch. Zonder loons-gnosis, zonder loon, 

kunnen wij niet komen tot de heilige graal. 

  

In KRISHNA, over de grote oerwouds-rivier, is CHARIS verbonden aan N, NU, als KRA-

SA-NA. NU staat in het Sanskrit voor 'tijd', als de tijdsduur van het loon, oftewel de HUUR. 

Dit is een groot principe. Oorspronkelijk is KRA-SA-NA vrouwelijk. 

  

Krishna was omringd door de GOPI's, de herderinnen, zoals Christus bij zijn geboorte 

omringd was door herders. GOPI betekent wildernis en veehoudster in het Sanskrit. Zij 

hadden leidinggevende taken, als matriarchen, als amazones. In Egypte is dit GP, GEB, de 

aarde, de onderwereld, de wildernis, en AQEP, de dualiteit waardoor de mannelijke natuur 

verbroken wordt, en hij wordt tot een AKEBU, verbrokene. In het Hebreeuws is AQEP zowel 

de voeten als de billen, die de slang ten val zullen brengen in de profetie van Genesis 3:15. 

Het zijn de voeten en de billen van de amazone, de paradijselijke vrouw, die zullen komen als 

een oordeel. In het Grieks is dat de komst van de AGAPE, wat slap in liefde wordt vertaald, 

maar wat ook feesten betekent, en wat een transliteratie en anagram is van AQEP, de billen. 

De billen en de baarmoeder zullen komen, de AQEP, als een verwoester.  

  

De PER-QEBH is het tranenmeer in de onderwereld. 

  

De billen zijn verbonden aan de afgrond en het water. De billen zijn een teken van het water, 

van de sappen van de baarmoeder, de eeuwige tucht, als de AQEP-AGAPE. De billen wijzen 

dus op de visjacht om hierdoor kennis te vergaren.  

  

AQEP, QP, KB, is verbonden aan KABA, KB. De KEBA is de Aramese ark, wat in het 

Arabisch de KABA is als een ark-gebied, het heiligste gebied. In het Sanskrit is GABHA, 

KABA, de vulva, de vagina, wat ook weer verbonden is aan GOPI als een gevangenis. 

  

Het is niet makkelijk om tot de wildernis te komen. Ook de wildernis moet verdient worden 

en gehuurd worden, en dan staat niks vast en is alles onzeker totdat we tot de eeuwige huur 

gekomen zijn, oftewel de heilige gebondenheid. We komen de wildernis niet zomaar binnen. 

Er staan wachters aan de poorten van de stadsmuren die niet zomaar iedereen doorlaten. Hoe 

komen we dan tot de wildernis ? 

  

Wij moeten de kern van HUUR gaan zien. Er is zoveel valse huur. Daarom moet de huur 

getest worden. Dit gebeurt in het heilige gokken. In het heilig gokken laat je alles los en kom 



je tot de heilige gokmachines in het heilig gokpaleis in de stad. Rechtstreeks de wildernis in 

gaat niet lukken. Eerst moeten we tot het heilige gokpaleis komen. Dit is een hemels 

gokpaleis, onderworpen aan strenge wetten. Alles draait hier, alles is gevaarlijk, alles is 

scherp. Daarom moeten we de kunst van het heilig gokken leren. In het heilig gokpaleis 

worden de harten getoetst. Niets zal hierin verborgen blijven. 

  

Met gokken gaat het om timing, en je moet alles zelf verdienen. Als je gokt door een valse, 

losbandige geest, dan is alles verloren. Je gokt dus altijd voor je leven. Alleen door de heilige 

gebondenheid kunnen we veilig gokken. Dit is het heilige gokken. Wij moeten heilige 

gokkers worden. Het Heilige Gokken wil ons leiden. 

  

Gokken gaat alleen door HUUR. Door het gokspel te HUREN kom je in de gokdroom. Als je 

de timing verliest kun je zo alles verliezen. Nooit is er zekerheid, niets is zeker, alleen LOON 

– HUUR – GOKSPEL. Het is een orakel. In het gokspel werken wetten die wij niet kennen. 

Gokken is het oordeel. Heilig gokken is heilig testen. Je kunt je nergens aan vasthouden. Je 

moet komen tot het heilige casino. Je komt er alleen door als je de heilige codes kent. Alles 

verstandelijk beredeneren is een valstrik, want ook het verstand moeten we verdienen. Er is 

geen gnosis zonder loon. De gnosis is een groot labyrint waar het menselijk verstand geen vat 

op heeft en waar het menselijk verstand niet zomaar diep in door kan dringen. Waar de mens 

valse gnosis opbouwt door het menselijk verstand, buiten de hartskennis om, daar faalt de 

mens, wordt de mens afgesneden. De mens moet terugkeren tot de hartsbron, de bron van de 

gnosis, en zijn oude verstand, zijn oude beperkte denken loslaten, en dan heilig gaan gokken, 

op de stromen van het heilig gok-paradijs. Dit is een metafoor. Valse gokspelletjes hebben 

hier niets mee te maken, en door de valse gokspelletjes werd de stad gebouwd. Hier moeten 

we mee afrekenen om bij het ware gnosis-gokken te komen, alles los te laten en gebonden te 

worden in de Allerhoogste Kennis, stap voor stap door heilig loon en huur. Wij komen niet tot 

de heilige huur zonder het heilige gokken. Daarom moeten wij tot het heilige gokpaleis in de 

stad komen en dan zullen we de stad zien veranderen tot de wildernis. Het zal om ons heen 

gaan gebeuren. 

  

Kom tot het Heilige Gokken, 

Laat je door Haar initieren, 

Laat alles los om de gokkroon te ontvangen. 

  

Wij bouwen door het heilig gokken. Alles is een gokspel.  

  

  



  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 26. De Isaak Code 

  

Alle gnosis is opgeslagen in polariteiten, arena's. Dit moet, anders is het te zwak om te blijven 

bestaan. 

  

Andere namen van Krishna zijn Kesava en Govinda in de Indologie. De KS wortel van 

Kesava is omgedraaid SK, Isaak. VA staat voor VAR, loon in de Amazone taal, als het loon 

van Isaak.  

  

Isaak groef de waterbronnen, MAYIM, weer op die door de Filistijnen waren dichtgemaakt. 

De naam van Isaak is verbonden aan één van die bronnen, ESEK, wat arena betekent. Het 

loon van Isaak is dus arena-loon. Dit uit zich in het hebben van veel slaven. Over Isaak werd 

gezegd in Genesis 6 : 

  

Over Isaak werd gezegd : 

  

14 En hij had kudden kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen 

hem benijdden.  

  

Rebekka waaraan Isaak later onderworpen werd als IYSH is in het OT een beeld van de bron 

van MAYIM, de poort tot de onderwereld. Ook is MAYIM de brenger van honger, als de 

komst van het zwarte paard, de zwarte brug. 

  



Govinda heeft de GV wortel, KV, wat omgedraaid VK, Vuk is, het heilige land van de 

Amazones en de huur. De ND wortel staat voor NOD, het land van Kain. 

  

7. T56 – Oerdoemoes – drieenzestigste hersenen – man met geknielde mannelijke slaven 

  

Dit is het Isaak-principe, en dat is in de mens zelf, zoals een computer een master programma 

heeft en een slaaf programma, als een moeder-kind verhouding, en een leider-volgeling. De 

Isaak is dus een archetype, een titel, in de mens zelf. 

  

8. T57 – Oerdoemoese – vierenzestigste hersenen – een rog of kwal met een krokodillenhoofd 

die doorboort wordt met een speer van een amazone 

  

Dit is een slaven-implantaat wat het valse vrouwelijke gebruikt, de nakers, wat zich tussen de 

longen hecht, of in de longen, en de robot gevoelig maakt voor de stem van de naker. De 

amazone rekent af met dit valse implantaat. Het implantaat kan zich ook in het hoofd gaan 

hechten vanuit de longen wanneer er niets aan gedaan wordt. Vandaag de dag werkt dit 

implantaat veel door naker-zangeressen die de man van de amazone wil afleiden. Luisteren 

naar muziek is nooit vrijblijvend.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 27. Essentiele Indologie I 

  

Het hart zit vol met wanhoop, bedroefdheid, misleiding, zelf-misleiding, valse vrolijkheid 

enzovoorts en is voor een mens moeilijk te onderscheiden. Toch is er een pad terug naar het 

hart, als een pad DOOR het hart. Er is een nieuw hart voor de volgelingen van de hogere 

kennis. Daarna volgt er een hele nieuwe strijd : de strijd tegen de tong. 



  

De tong is een venijnig klein iets dat het hart bewaakt. De tong moet ingenomen worden en 

onderworpen worden, beteugeld. Maar hoe doe je zoiets ? Daar is het laatste woord nog niet 

over gezegd. De tong kan een zee van ellende aanrichten in het lichaam. Zij die hun tong 

misbruiken zullen aan hun tong opgehangen worden en zo verstenen, als een voorbeeld voor 

anderen hoe het niet moet. Wij moeten onze tong leren bewaken. Wij moeten een wachter 

zetten voor onze tong, maar hoe gaat dat precies in zijn werk ? In het boek Openbaring zien 

we de Christus-figuur opkomen met een tong als een zwaard. Hier hebben wij tegen te 

strijden. 

  

Over de tong staat in Jakobus 3 : 

  

3 Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun 

gehele lichaam besturen. 4 Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke 

winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het 

believen van de stuurman wil. 5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. 

Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. 6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld 

der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele 

lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt 

door de hel. 7 Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en 

zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, 8 maar de tong 

kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.  

  

De tong bestuurt het denken. Het denken wordt gekweld door de tongen van vuur. Hoe kan de 

tong bedwongen worden ? Hoe kan de tong beteugeld worden ? 

  

In Spreuken 15:4 is de goede, heilige tong de boom des levens, wat ook de boom van kennis 

is. Die wordt bewaakt door de slang, de nachas in het Hebreeuws. In de Indologie zijn dit de 

naga's die de schatten van kennis bewaken. NAGA betekent in het Sanskrit ook urine. 

Vandaar dat er een enorme diepte zit in het paradijs verhaal in de grotere context. 

  

OURANOS, de god van de lucht in het oude Griekse rijk, de hemel, komt voort vanuit het 

Griekse woord ouron, urine, en heeft ook zijn wortels in de regen in het Sanskrit, 

etymologisch gezien. 

  



Ouranos, regen, urine, is het diepere deel van Jezus wat verborgen wordt gehouden. RN wijst 

op de verborgen gehouden na'ar, NR, als omgedraaid. De na'ar is de Israelitische 

'slavenjongen' als een beeld van de heilige gebondenheid. 

  

De paradijselijke urine, de mayim in het Hebreeuws, is een stof die diepe visioenen geeft, en 

waardoor de hele schepping is voortgekomen. Het Jezus woord moest die waarheden en 

wortels dus bedekken, achterhouden. Maar in de diepte van de grondtekst en worteltekst is het 

dus nog steeds aanwezig. De paradijselijke urine is een stof die spiergroei tegengaat, en die 

zorgt dat men door andere stoffen leeft. Ook spierkracht wordt erdoor geblokkeerd. De 

paradijselijke urine, de mayim, staat dus voor een groot medicijn-wiel in het paradijs, waaruit 

men kon leven, en wat de bron was van alle schepping. 

  

De aarde zelf was ook de onderwereld en in het midden daarvan hebben we te maken met de 

hel zelf, of de doorgang naar de hel. Deze plaats werd afgesloten met een zegel van leegheid. 

De plaats was omringd door Lethe, vergetelheid in het Grieks, zodat het geheim gehouden 

werd. Ook werd het afgesloten met vuil. Dat gaat in de grondtekst heel ver, want je zou dan 

door een waterval van urine heen moeten gaan om daar te kunnen komen. Ook zou er dan 

geweld tegen je gebruikt worden, kortom het was een hele gevaarlijke muur waar je dan 

overheen moest. In het Aramees was dit ook de plaats van verlokking. In die vergetelheid zou 

je bloot gesteld kunnen worden aan leugens, en dat je gevangen zou worden in de aanbidding 

van hele verkeerde goden, en dat je vreemd gedrag zou gaan vertonen.  

  

In het Sanskrit is de urine verbonden aan heilig water en aan watervallen. De urine is 

onderworpen aan de urine-buizen die geheel door het paradijselijke lichaam heenliggen. De 

bamboe-stengels zijn hier een symbool van. Bamboe wordt daarom veel gebruikt in het 

paradijs. 

  

Ook de tong zal worden onderworpen aan de urine buizen. 

  

Urine is een onderdeel van mayim, het paradijselijke zaad. Het hield het lichaam schoon, en 

beveiligde het tegen ouderdom en boze geesten, als een zware neutraliserende kracht. Adam 

en Eva kenden de geheimen van urine, en baadden zich vaak in paradijselijke urine-poelen 

van grote beesten. Mayim betekent letterlijk urine, en in Genesis werd de onderwereld, het 

paradijs, hierdoor geschapen. Ook werd mayim van elkaar gescheiden zodat er rivieren, 

meren en zeeen van urine ontstonden. 

  

In de bloed-codes van de oorspronkelijke, paradijselijke mens waren veel urine-verbindingen. 

Dit was belangrijk voor hun immuniteit en om boze geesten op een afstand te houden. Deze 



urine-verbindingen dienden de valse geesten van spierkracht buiten te houden. In feite viel de 

mens uit het paradijs door juist de belangrijke stoffen die in het lichaam moesten blijven eruit 

te plassen.  

  

Urine bakent in de natuur terreinen af, als teken van overwinning en bezit. In de 

paradijsteksten van Betelgeuse moesten de huiden die voor tenten en voorhangsels, ook als 

genitale voorhangsels, werden gebruikt vaak bevuild worden met zaad, urine en vee-bloed 

voor die reden, om boze geesten weg te houden. Ook werd dit gedaan om de jacht te doen 

slagen. De gnosis over boze geesten en hoe die te bestrijden ging diep. Er waren geen wazige 

rituelen, maar alles had een duidelijke reden. Zij die aan zulke rituelen deelnamen zonder de 

betekenis ervan te weten, zonder ingewijd te zijn, zouden er krankzinnig door worden. Gnosis 

was een belangrijk element en ging vaak oraal, en werd opgeslagen in symbolen.  

  

Kolosenzen 1 : 5-6 – “want de hoop is voor u weggelegd in OURANOS, URINE. Daarvan 

hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. 

Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, 

dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen.” 

Wereld is in het Grieks “kosmon”, wat “sieraden” betekent, zoals de sterren de sieraden zijn 

van de hemelen, van ouranos, van urine. In deze paradijselijke sieraden, jachtbuit, zit dus de 

urine. Deze beelden in het Grieks de cyclussen uit, als een andere betekenis van het woord 

“kosmon”. “Vrucht” is in de worteltekst van het Grieks het loon, de buit, van de jacht en de 

visserij. Dit gebeurt dus in de cyclus.  

Alles leidt dus tot ouranos, urine, als een paradijselijk hallucogeen, en hierin is dit alles te 

vinden. In het OT is dit dus de mayim die alles heeft geschapen, als door visioenen. Het is een 

paradijselijke drug. 

  

In urine vinden wij het loon : 

  

Matt. 5 

12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in OURANOS; want alzo hebben zij de 

profeten 

voor u vervolgd.  

  

Ook is het een hemels communicatie systeem : 

  



Filippenzen 3 

20 Want onze communicatie is in  

ouranos. 

  

Zo kan onze tong vernieuwd worden, en vandaaruit ons hart. 

  

1.    urine-buis, bamboe 

2.    tong 

3.    hart 

  

De paradijselijke urine-buizen vormen de nieuwe hersenen. 

In het Sanskrit is de paradijselijke urine verbonden aan honing. Het wordt ook door de 

paradijsbloemen voortgebracht om zo de rivieren, meren en zeeen te maken en te 

ondersteunen. De urine-buis is de creativiteit van het paradijs. In het Sanskrit is mehana een 

woord voor zowel urine als sexualiteit, oftewel het scheppen. 

  

9. T58 – Oerdoemspaas – vijvenzestigste hersenen – man knielt voor bamboe stengels 

  

De man onderwerpt zich aan de urine buis, wat ook een beeld is van de tong die aan de urine 

buis wordt onderworpen. 

  

10. T59 – Oerdoemspahas – zessenzestigste hersenen – planten en bloemen die stroperige 

urine voortbrengen die netten en slierten vormen 

  

Hier vanuit worden de zeeen, meren en rivieren geschapen. 

  

11. T60 – Oerdoemspahak – zevenenzestigste hersenen – amazone met kleding van stroperige 

urine  

  



Door bepaalde bewerkingen wordt er ook kleding gemaakt van urine in de beginvorm als het 

nog taai is. De beginvorm is de stroopvorm die op allerlei manieren bewerkt kan worden. 

  

12. T61 – Oerdoemspakus – achtenzestigste hersenen – urine-synapsen 

  

Ook zij zijn door het paradijselijke lichaam verspreid als douchekoppen, als vergieten, om de 

urine regen te verspreiden, als een hormonale stof. De urine-buizen zijn aan de urine-synapsen 

onderworpen. 

  

13. T62 – Oerdoemkus – negenenzestigste hersenen – urine-zenuwen 

  

Ook deze zijn in het paradijselijke lichaam, om de urine-bliksem over te brengen. De urine-

synapsen zijn onderworpen aan de urine-zenuwen. Zij staan voor de urine-electriciteit. Een 

heel nieuw electriciteits-systeem zal hieruit voortkomen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 28. Het Huis van Bilha 

  

Een ander personage vaak overgedemoniseerd door het christendom is Beelzebul, een naam 

van satan. Beel wijst op BILHA, en zebul betekent 'huis', wat verbonden is aan Zebulon. Het 

wortelwoord zabal betekent aanbidden. Bilha-zebul is de bezitster van het huis, als het huis 

van Bilha. 



  

De boom van kennis van goed en kwaad werd de verboden boom genoemd. Verboden is 

ASIR, ASYR, in het Aramees, verwijzende naar het Assyrische rijk. Assur was beschreven in 

Ezechiel 31 als de boom van kennis. 

  

ASIR, Aramees : 

  

·        verboden 

·        gevangene, gebonden 

·        geriemd 

  

ASSUR is in die zin de boom van de heilige gebondenheid, wat in het Boek van de 

Roependen de zesde persoon is van de Heerin. 

  

In het Sanskrit is dit BADDHA, BADA : 

  

·        gebondenheid 

·        gehangen 

·        gestopt, getest 

·        geriemd 

·        opgenomen 

·        dat wat de belichaamde ziel bindt, de verbinding tussen de ziel en de daden 

  

BADA is de amazone stam verbonden aan ASSUR. Beide woorden zijn vrouwelijk. Beiden 

werden vermannelijkt door de illuminati. BADA werd tot het boeddhisme waarin de man 

Boeddha vereerd werd. BADA was oorspronkelijk de godin van gebondenheid. 

  

visjacht : 

  

·        van losbandigheid tot gebondenheid 

·        van bedektheid tot naaktheid 



  

De AIRO, de vissenjacht, staat in het Grieks ook voor de opstanding en geweld, ook het 

doden, het opheffen van de hand (YAD, ook erectie), waardoor de vissenjacht belangrijk is 

voor het slagen in de arena en de oorlog. In het Grieks is de vissenjacht voor de arena-slaven 

om hen alert en doeltreffend te maken. Zij worden hierdoor geoefend in de strijd en het 

vechten.  

  

visjacht : 

  

– van vrijheid tot slavernij 

– van bedektheid tot naaktheid (openbaring) 

– van opgesloten zitten in de tijd tot contact met andere tijden, tijdreizen (python steen) 

– strijd tegen en het herordenen en herzien van valse verhoudingen in grootte van de plaatsen 

in de geografie 

– strijd tegen de valse toekomst  

– het komen van licht tot duisternis (dit gebeurt ook in de kippenjacht, waarvan de visjacht de 

voorbereiding is)  

  

De visjacht is dus om de heilige gebondenheid uit te worken, de robotologie. De robotologie 

is hierin onlosmakelijk verbonden aan de demonologie. 

  

Ook : van exoterische voortplanting (plat, pornografisch) tot esoterische voortplanting 

  

Wij moeten dus tot ASSUR komen om geriemd te worden voor de strijd, net zoals Adam tot 

de boom van kennis, ASSUR, moest komen. ASSUR is ook een gebied hoger in het paradijs, 

waar de boom van kennis naartoe reikt. De boom van kennis moet dus beklommen worden 

naar die diepere plaats. 

  

Adam werd gebonden met chagowr, riemen, in Genesis 3:7, wat in de wortels ook angst en 

beven is, restrictie. Ook heeft dit parallellen in het verhaal van Hercules, zoals Hercules de 

leren riem van de Koningin van de Amazones, Hippolyte, moest nemen. Dit was de gordel 

van Ares, de oorlogsgod, haar vader. Hippolyte wilde hem de riem geven, maar de andere 

amazones viel hem aan, dus er was een oorlog voordat hij de riem bereikte. In de Hebreeuwse 

teksten zien we dat nadat Adam de riemen, het leren harnas, heeft bereikt, hij gedreven wordt 

tot het oosten van het paradijs, maar het betekent letterlijk 'eeuwige slavernij (gebondenheid)' 

(mikkedem legan), en dit tot de Moeder Aarde, de grond waaruit hij geboren was. 



Ook werd de mens door het komen tot de boom, ASSUR, naakt (Genesis 3:7-10, 2:25). 

Naaktheid is een teken van openbaring, waarvan de slang een symbool is in de grondtekst. De 

slang staat voor de naaktheid, het openbaren, als een beeld van de geriemdheid. Hoe dieper de 

heilige gebondenheid gaat, hoe dieper de openbaring gaat. Hierom moest de mens tot de slang 

komen. De mens had zo toegang tot het land Assur in het paradijs. Deze eigenschap van de 

slang is ARAM in het Hebreeuws. ARAM, RM, RAMA, wijst op Abraham, waar het verhaal 

van Adam in overliep. 

  

In de Ramayana wordt prins Rama door een wens van zijn stiefmoeder in ballingschap naar 

het bos gezonden voor veertien jaar. Zijn vader, de koning, wil dat niet, maar kan de wens niet 

afwijzen, en Rama gehoorzaamt zijn vader, en vertrekt met zijn vrouw, Sita, en zijn broer, 

Lakshman, naar de wildernis. Dit loopt parallel aan het Abraham verhaal. 

  

In de Germaanse mythologie werd de boom der kennis Yggdrasil, de galg (kruis) van Odin, 

genoemd. ODIN, EDEN, DN, is het omgedraaide van NOD, het land van Kain, de bloedlijn 

van de boom van kennis. Het was de weg naar de onderwereld, Niflheim of Helheim, waar 

Hel regeerde, de godin van de vruchtbaarheid.  

  

In het paradijs leidt de rivier de Tigris tot het oosten van Assur, wat in de grondtekst het 

oorspronkelijke ASSUR is, namelijk het Assur van de amazones. Oost betekent in de 

worteltekst : eeuwig, als het eeuwige ASSUR (qidmah – qedem). Nog dieper in de worteltekst 

betekent het de ontmoeting, de confrontatie (qadam). Oost-Assur betekent ook in diepte : 'het 

neervallen voor Assur', als de Assyrische ballingschap in het paradijs. Dit was het gevolg van 

het komen tot de boom van kennis, en dit was de werkelijke val van Adam. In die zin moest 

Israel dus in esoterische zin komen tot de Assyrische ballingschap. Dit had de paradijselijke 

betekenis van de heilige gebondenheid. 

  

Adam moest komen tot de verboden vrucht van kennis, de vrucht van Assur. De vrucht, periy, 

is het loon in het Hebreeuws. Door de slang, de geriemdheid, oftewel de heilige 

gebondenheid, moest hij hiervan eten om kennis te ontvangen. Eten is AKAL, wat ook 

slachten en het eten van vee betekent. Adam moest de jachtsriemen ontvangen, het jachtstuig, 

het jachtsharnas, de chagowr, om zo de demonen te overwinnen. Zonder demonologie is er 

geen gnosis, geen vur. Adam moest dus komen tot de demonologie. Buiten de demonologie 

om kunnen wij niet 'slachten en eten'. De aardse slagers en vleeseters hebben de demonologie 

afgewezen en zullen onder een verschrikkelijk oordeel gaan komen. 

  

Ook betekent vrucht het nageslacht van de boom van kennis, van ASSUR, oftewel de 

bloedlijn van Kain, die tot het land NOD leidt. Wij zullen net als Adam in het OT en Petrus in 

het NT 'slacht en eet' visioenen moeten ontvangen om te zien wat we moeten slachten en eten. 

Een ieder die dit letterlijk en materialistisch neemt zal onder een groot oordeel komen. Het is 



een demonologische passage om in de hemelse gewesten uit te voeren, want wij strijden niet 

tegen vlees en bloed.  

  

De Assyrische ballingschap zal weer tot de aarde komen, de oorspronkelijke Amazone 

Assyrische ballingschap. Alles wat bruikbaar is zal tot slaaf gemaakt worden, en alles wat niet 

bruikbaar is zal worden verwoest. Wij moeten tot de Assyrische ballingschap komen om aan 

het komende oordeel te ontkomen. En de Heerin zal tot ons spreken, net als tot Adam en 

Petrus : “Sta op, slacht en eet.” 

  

In het Aramees betekent de vrucht ook 'terugkeer' en 'gevolg', als het oordeel wat eerst over 

jezelf heengaat, als de wet van Karma (Kra-ma). De vrucht kan ook vis betekenen. In die zin 

riepen de riemen (de slang) Adam op om deel te hebben aan de visjacht, om zo te groeien in 

de heilige gebondenheid. Zo kwam Adam tot de naaktheid (Abraham), de openbaring. 

Abraham, de naakte, was de iysh, (vecht)slaaf van Sara, SR, wat ook verwijst naar het 

onderworpen zijn aan ASSUR, de heilige gebondenheid (Aramees, ASIR). Het verhaal van 

Abraham en Sara is dus de belichaming van de val van Adam. In die zin is Abraham de 

geriemde, naakte Adam.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 29. Essentiele Indologie II 

  

14. T63 – Oerdoemkusse – zeventigste hersenen – anus 

  



De NAGA, de slang (Hebr. Nachas), is in het Sanskrit urine, als de urine-buis die tot de 

'vrucht' leidt om tot de diepere onderwereld te gaan in het paradijs. De vrucht in het paradijs is 

een groot mysterie, als een voortplantings-orgaan die een geheime plaats bewaakt. Dit is de 

UPA-STHA in het Sanskrit, “staan op”, “dichtbij”. De anus is in het Sanskrit het binnenste 

centrum, als een oerstam, ook als de oogst, het diepere loon, de karma (kra-ma, de offerwet 

van de gnosis). Het is de opslagplaats van de gnosis. De anus houdt zich verborgen, maar kan 

zich plotseling manifesteren, als een grote ontmaskering in het Sanskrit. De schildpad is 

hiervan een symbool, GUHYA, KUJA. 

  

In het sanskrit is de anus de weg van de goden, het proces van de adoptie, van de inname, het 

geaccepteerd worden tot een samenleving, door dwang of vrijwillig. GRHYA, KRA-YA. Ook 

zijn het ceremonies van gecultiveerde affaires (geboorte, huwelijk, etc.). Het is geen vrijheid, 

maar afhankelijkheid aan de sociale code van een stam. De anus is het symbool van de 

stamwet. 

  

Ook is de anus als de CYUTI de verbanning, de val van een goddelijk bestaan, en het afstand 

doen van geaccepteerde normen en waarden, van de gevestigde instituten, zoals de val in het 

paradijs dit voorstelde, door het eten van de verboden vrucht. De CYUTI is ook de 

symbolische dood. 

  

Als MARGA is de anus het pad van de jacht, het traceren van prooi, de weg van een wild 

beest. Deze vorm van de anus in het sanskrit is ook een merkteken en een titel of hoofd, 

heerser, in de wet. Ook deze vorm is een stelsel van gewoontes en tradities, en heeft ook een 

aankondigend karakter. 

  

Als MAITRA is de anus het gebied van MITRA en de verbeelding. Hiervan komt het woord 

Maitreya, die in de toekomst de Buddha zal vervangen. Dit is de opening van de anus, de 

anale onderwereld. Dit is de terugkeer van MITRA die in de geschiedenis werd vervangen 

door Jezus Christus. In India is Mitra de god van het afleggen van de bloed-eed en van rituele 

bloed-offers. Dit is ook wat de anus voorstelt als samavarana : heiligdom, plaats van 

bloedoffers, als een slachtplaats. Ook is de samavarana een psalmist. 

  

Mitra groeide in andere culturen zoals de Perzische en de Romeinse uit tot Mithras, de god 

van de jacht en de oorlog.  

  

Het hindoeisme is in diepte en wezen een oudere vorm van Mitraisme. Alles draait direct en 

indirect om Mitra, de heilige gebondenheid, de wet, de anus. Mitra was oorspronkelijk 

vrouwelijk, als de moeder van Maitreya. 



  

Mithra werd in Arabie en het midden Oosten steeds meer het symbool van de runderjacht. Dit 

werd later door het christendom afgedekt, terwijl de oorspronkelijke teksten wel over de 

runderjacht gingen. Het Westerse christendom maakte korte metten met de symbolische 

runderjacht. 

  

Spanje echter nam een corrupte en gematerialiseerde vorm van christelijk mithraisme aan. 

  

MTR, Mitra, is het Aramese woord voor regen, wat ook gebruikt wordt voor de zondvloed. 

Indra is de Vedische god van de regen, als een beeld en uiting van Mitra. Indra kreeg de 

strategische eeuwige schuld over zich toen hij de drie hoofden van een schepper afhakte. 

Hierdoor werd hij als Mitra de runder- en buffeljager, en overwon hij de draak en slang, 

Vritra. Ook is Indra als Mitra de drinker van sama, soma, wat in het Grieks de prooi is, en in 

die zin dus het bloed van de prooi. De strategische eeuwige schuld zoals we dat in het leven 

van Indra-Mitra en Iyowb zien is een initiatie voor de runder- en buffeljacht. De Rig Veda 

geeft in die zin de oplossing voor het boek Openbaring, omdat het gaat over de overwinning 

en slacht van de draak en slang door Indra-Mitra.  

  

In het Aramees is regen ook hetzelfde als gras en afdalen tot de onderwereld, als de poort tot 

de onderwereld, de anus. 

  

Dit is waar Mohammed voor staat, als een gezondene vanuit het Mitraisme, wat zijn 

hoogtepunt heeft in het tweede boek van Koran, het Rund, waarin de genade-afgod van het 

christendom wordt ontmaskerd. De Asvins staan in de Veda's voor de eeuwige jeugd, oftewel 

de MSY-LIMS, die gesels hebben die druipen van honing. Zij staan voor de kastijding. Er zijn 

twee Asvins, als de twee getuigen van Openbaring. Door Mitra, Mohammed, de buffeljacht, 

komt men tot het eeuwige kindschap om tot eeuwige kinderen te worden. Ook Openbaring is 

in diepte over de terugkomst van Mitra, de anus. 

  

In de Heilige Bitterheid is er geen snelle verlossing zoals de 'Geest' een afgod geworden is in 

de charismatische beweging. Er is iets gigantisch mis. De mens is ergens van het pad 

afgeweken. Iyowb brengt tot bitterheid, tot een vermenigvuldiging van wonden, in het boek 

Iyowb, waarin Iyowb niet wordt gespaard, maar tot het aller uiterste wordt gedreven in zijn 

lijden. Er schijnt geen andere weg te zijn. De Geest moest in hem sterven om plaats te maken 

voor de Heilige Bitterheid, zodat hij doorgang zou hebben tot de scheppings-afgrond, de 

schoot van de duisternis, de anus, uitgebeeld door het Mitraisme en de Islam. 

  



Iyowb werd gekweld tot het einde, totdat zijn tong het uiteindelijk begaf, en hij stom werd 

voor de Heerin, totdat alleen de Heerin, Anus, de Amazone oerstam, nog door hem zou 

spreken. Ook Yechezqel moest hier doorheen, dat zijn tong aan zijn gehemelte zou blijven 

steken, zodat hij het volk niet zou bestraffen, want het was een weerspannig geslacht. Het 

ging om ALAM, de heilige stomheid. Ook Iyowb werd tot die duistere stilte geleid. Hij kwam 

terug tot de Heilige Bitterheid.  

  

Onder het vijfde zegel waren de zielen martelaars die om wraak smeekten, maar zij kregen 

een kleed om te rusten. Stilte, stomheid, ALAM, was het doel, de onderwerping van de tong, 

door de urine-buis en de anus. Zij moesten terugkeren tot de tuchtigingen van bitterheid, tot 

de tuchtigingen van Iyowb. Hierdoor zouden zij bewapend worden met APHAR, het vuil der 

aarde, het heilige vuil van de paradijselijke onderwereld. En APHAR zou een nieuw lichaam 

voortbrengen. 

  

In het Aramees komt de zesde malak (engel, boodschapper, duivel) om een gerucht te 

veroorzaken, met veel bloedvergiet. In het Grieks is het water van de Eufraat een massa 

mensen, die dus : 

1.    branden 

2.    bevriezen, tot ijs worden 

3.    tot stilte gebracht worden 

4.    verlamd raken 

Het water is in de worteltekst regen, wat Mitra is in het Aramees, als beeld van de buffeljacht. 

Het water is in het Grieks ook de zondvloed, zoals in het Aramees. 

In de grondtekst gaat het over 'de koningen die komen van de oosterlijke zon' en in het 

Aramees is de zon het goud, wat weer wijst op het gouden, rode paard. Goud is in het Grieks 

de moederschoot. Dit gaat allemaal over de Eufraat. De Eufraat is de oer-afgrond van de 

onderwereld en het paradijs, waaruit alles voortkomt, als de Tehowm. 

Het water van de Eufraat is in het Grieks het primaire element, uit en waardoor de wereld die 

was vóór de zondvloed, voortkwam en werd gegrondvest. 

  

De Rots is het vijftiende boek van de Koran. De Rots staat voor Petrus, MITRA, oftewel de 

Heilige Tijdschijf en de buffeljacht. Ook is dit in het Arabisch het Rotsachtige Pad, als de weg 

tot verharding. Dit verharden gaat dus juist door de leegte en de honger. Materialisme en 

opgeblazenheid is een valse hardheid. 

 

  



96.Degenen die andere goden met Allah vereenzelvigen; maar zij zullen het weldra te 

weten komen. 

97.En Wij weten inderdaad dat jouw borst vernauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen. 

98.Maar verheerlijk uw Heerin met de lof die Haar toekomt en behoor tot degenen die 

zich ter aarde werpen. 

  

Hier zien we dat de borst van de man door de tucht vernauwd wordt, om zo niet sterker te zijn 

dan de Grote Moeder. De mannelijke borst wordt gepiercet, zodat het niet door spierkracht 

leeft maar door de goddelijke verlamming, de heilige honger, oftewel het mannelijke 

vruchtbare deel. Zo wordt de ware hardheid opgewekt. 

 

Christos komt van een aantal wortel woorden, waaronder 'cheir', tucht, en cheimon, regen, wat 

in het Aramees MITRA, MTR, is, oftewel de buffeljager, de anus. Deze wortel-woorden 

worden door het woordje Christos bedekt en verborgen gehouden.  

  

Psalm 11 van de eerste mandala van de Rig Veda gaat over de grot van Vala, die veel 

runderen bevat. Ook USA, de godin van de ochtendschemering, de dageraad, het 

nachtvisioen, was hierin opgesloten. Hieraan verbonden is de SA, de amazone, het 

vrouwelijke (Sranan Tongo), de gnosis (Egyptisch). Indra, de Heilige Weelde, splitste deze 

grot open. Vala betekent omheining, wat de hof van Eden betekent in het Hebreeuws. Vala 

was een grot van steen, en de broer van de slang van het hindoeisme, de Vrtra. Beiden waren 

zij asura's, natuur-energieen, die in oorlog leefden met de deva's, de goden. Van de Asura's 

komt ook Assur voort, de boom van kennis. Vrtra was de tegenhouder, de stenen slang, de 

bewaker van de rivieren, die deze blokkeerde. Door SHAMA overwon Indra, de Heilige 

Weelde, deze blokkades. Dit komen we ook weer tegen in het verhaal van Mozes die water uit 

de rots sloeg, de geboorte van Mitra uit de Rots, de geboorte van de Kerk uit de Rots, Petrus, 

en de opstanding van Christus uit de grot, als het beeld van de verharding. 

  

De rots is dus de Petrus, de MITRA, waaruit zowel geboorte als de opstanding, plaatsvindt, 

vanuit de verharding, wat in de Amazone hieroglyphen gelijk staat aan de anus. Anus was een 

belangrijke oerheerin van de amazones, een groot opperhoofd. Wij moeten Anus aannemen en 

in Haar wederomgeboren worden, om zo deel te hebben aan de opstanding. Dit is waar 

MITRA voor staat en naartoe wijst, als de esoterische vrucht van de boom van kennis. Dit is 

een hierarchie, een institutie van de tradities en rituelen van de amazones. Het zegel van 

MITRA moet in die zin verbroken worden, opgelost, om zo tot Anus te komen. Dit zegel is 

Spanje. 

  

  



15. T64 – Oerdoemk – eenenzeventigste hersenen – de paradijselijke longen 

  

Het paradijselijke lichaam kent twintig longen, met longvaten door het gehele lichaam. In de 

hogere bedeling zijn de longen boven de anus aangesteld, om de anus, en zo ook de urine-

buis, de tong en het hart, te bedwingen  

1.    hart 

2.    tong 

3.    urine-buis 

4.    anus 

5.    longen 

  

In de Hebreeuwse grondtekst is ABEL, BL, het beeld van de long, wat verwijst naar BILHA, 

BL. Dit wijst ook op BALAL, BLL, de wortel van Babylon, als BILHA, de vrouw op het 

beest. Babylon, BBLN is BILHA-NU, de afgrond van Bilha, als de heilige long. In het 

Sanskrit is de long een literaire structuur, en een institutie van tradities en rituelen. Wij 

moeten helemaal weer opnieuw leren beademen en ons hart leren bedwingen vanuit de 

paradijselijke longen. Hierin moet eerst de long sterven, door de heilige halsketen. Hierom 

moest Abel, adem, sterven in de esoterie. 

  

  

PAR week 6 

hieroglyph : een zwaard door de planeet Venus 

  

Iedereen die de Amazone Theologie aanhangt zal Venus, een planetair beeld van JOM, de 

valse Jezus, moeten overwinnen. Er zal een groot loon zijn voor de overwinnaars hiervan. 

  

  

1. T65 – Oerdoemst – tweeenzeventigste hersenen – de vissenjacht als naaktwording 

In de Amazone Theologie is de vissenjacht een openbarende kracht, de kracht tot het naakt 

worden om zo deel te hebben aan de naakte stam. 

  

2. T66 – Oerdoemt – drieenzeventigste hersenen – de vissenjacht als het komen van de vader 

tot de moeder 



  

De vissenjacht is zwart feministisch om af te rekenen met de vader-suprematie, net zoals de 

buffeljacht dit doet. 

  

3. T67 – Oerdoeg – vierenzeventigste hersenen – de overwinning over Venus 

  

In de feministische demonologie is Venus een gevaarlijke kracht, de naker-planeet, oftewel de 

'dochters der mensen' uit Genesis 6 die de vader suprematie in standhouden. Venus moet dus 

overwonnen worden, als de valse Romeinse godin van de liefde, de ziekteverwekkende 

schoonheid van de stad en de stinkende rijkdom van de stad. 

  

4. T68 – Oerdoegboe – vijfenzeventigste hersenen – de val van Venus 

  

Dit is een groot gebeuren in de Amazone Theologie. Dit is tegelijkertijd de opkomst van 

Mars, Saram, de matriarchische planeet. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 30. Essentiele Indologie III  

  

  

Saul, Sha'uwl (Hebreeuws) is SA-HEL, kennis (Egyptisch) van de moederschoot. Saul is de 

kennis van de hel. 

  



1 Samuël 9 

  

15 De Heere nu had één dag vóór de komst van Saul aan Samuël geopenbaard: 16 Morgen om 

deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin tot u zenden; hem zult gij tot vorst over 

mijn volk Israël zalven en hij zal mijn volk verlossen uit de macht der Filistijnen. Want Ik heb 

acht geslagen op mijn volk, omdat zijn hulpgeroep tot Mij is doorgedrongen. 

Aramees : Saul kwam om het volk te initieren in de mysterieen. 

We zien hier de bloedlijn van Saul : 

1 Er was een man uit Benjamin, Kis geheten, de zoon van Abiël, de zoon van Seror, de zoon 

van Bekorat, de zoon van Afiach, een Benjaminiet, een vermogend man; 2 deze had een zoon, 

Saul geheten.  

In het Hebreeuws is vermogend GIBBOWR, een jager, een opperhoofd. In het Aramees is het 

GANBARA, wat Orion betekent. Saul representeert de bloedlijn van Orion. 

  

Na de verbreking van het zegel van de mannelijke, patriarchische Orion is het belangrijk om 

tot de oorspronkelijke vrouwelijke, matriarchische, amazone Orion te komen. Er is een wereld 

van verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke Orion.  

  

3 Nu waren van Kis, de vader van Saul, de ezelinnen zoekgeraakt. Toen zeide Kis tot zijn 

zoon Saul: Neem toch een van de knechten (NA'AR) mee en ga heen, zoek de ezelinnen. 

  

Ezelinnen zijn in de worteltekst van het Hebreeuws de eeuwigheid, als een beeld van geduld 

en volharding. 

  

Toen zij de ezelinnen niet konden vinden gingen zij tot Samuel : 

  

1 Samuel 10 

  

1 Toen nam Samuël de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zeide: Heeft de 

Here u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd?  



2 Wanneer gij heden van mij zijt heengegaan, zult gij twee mannen ontmoeten bij het graf van 

Rachel, in het gebied van Benjamin, te Selsach. Die zullen tot u zeggen: De ezelinnen die gij 

zijt gaan zoeken, zijn terecht. 

  

Het graf van Rachel is in de demonologie het graf van Jom. Rachel is 'lam' in het Hebreeuws. 

Door de dood van de demoon-lam kwam Jakob tot Bilha's tent. Dit graf is in Benjamin, het 

beeld van de gehoorzaamheid in de grondtekst. Selsach is de plaats van het donker worden in 

de grondtekst. Hier is de naker overwonnen, en wordt de donkere huid van de moeder 

getoont. 

  

3 Als gij dan verder trekt en bij de terebint van Tabor komt, zullen u daar drie mannen 

ontmoeten op weg naar God in Betel; één van hen draagt drie bokjes, een ander drie broden 

en de derde een kruik wijn. 4 Zij zullen u begroeten en u twee broden geven, die gij van hen 

zult aannemen. 

  

Tabor betekent verbrokenheid in de worteltekst.  

  

In de esoterie moeten we komen van de mannelijke Saul tot de vrouwelijke Saul, die de 

heilige Ziel is : Saul, SL, Soul, Ziel (Soule in het boek 'De Orion Gnosis' van de Amazone 

Bijbel). In de grondtekst is Saul een bovennatuurlijk wezen. Ook is Saul dus een beeld van 

Orion. David werd in de grondtekst beschreven als een NA'AR, een slavenjongen, en hij 

moest komen tot Saul, tot Orion. 

  

I Samuel 16 

  

21 Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze hield veel van hem, en hij werd zijn 

wapendrager. 22 Daarom zond Saul tot Isaï de boodschap: Laat David toch in mijn dienst 

blijven, want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. 23 En telkens als die geest Gods over 

Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter 

en de boze geest week van hem.  

  

In het Aramees is het bespelen van een instrument (nqs) een beeld voor oorlogsvoeren. In het 

Hebreeuws speelt David met zijn yad, zijn geslachtsdeel, oftewel masturbatie, wat in het 

Hebreeuws ook een beeld is van oorlogsvoering in de hemelse gewesten. Het zaad is de buit 

die aan de godin wordt geofferd. Saul voelt zich beter is in het Aramees dat Saul zich versierd 

met de oorlogsbuit. 



  

Saul die op David jaagt is in de esoterie de Heilige Ziel die op de NA'AR jaagt. Het gaat dan 

om de heilige gevangenneming, de heilige ontvoering, om te leiden tot de heilige 

gebondenheid tot de Heerin. Hiertoe is de Heilige Ziel gezonden. In het EE is de Heilige Ziel 

de drager van de mysterieen.  

  

Sekmeth, de Egyptische leeuwengodin van de oorlog, is een weerspiegeling van de kern-

mythologie van de Orionse afgrond. SK-MT is de verbinding tussen Izaak en Temet, de 

vissersgodin. In de afgrond van Orion zien we dat de vissenjacht het centrum van de jacht is, 

en daar omheen ligt de zwijnenjacht.  

  

In de Egyptische onderwereld is er de wedergeboorte door de Moeder. Zij die die de 

wedergeboorte tegen proberen te houden worden in het zevende uur van het Boek der Poorten 

aan de palen van Geb gebonden in het tweede stadium van dit uur. Zij worden hier voorbereid 

tot de vernietiging. Dit wordt zichtbaar wanneer het zegel van de ark, de KEBA (Aramees), 

wordt verbroken. 

  

In de Orionse mythologie moest Izaak tot de onderwereld gaan, tot Temet, om in Haar 

wederomgeboren te worden. Temet is in het Egyptisch de slachtpaal, het slachtblok en de 

slachtplaats. Zij is de godin van de schepping. 

  

Temet leidde Izaak tot een grot genaamd 'de moederschoot'. In die grot moest hij een tocht 

door de onderwereld maken. De eerste die hij in de grot tegenkwam was Bakroe, de godin 

achter Sebek. 

  

De Surinaams-indiaanse godin BAKROE, streed tegen het kwaad en beschermde tegen het 

kwaad, wilde mensen wakker schudden. in afrika/ ghana is dit BURUKU, godin van de 

schepping en van de maan. als BUK is zij een Sudanese riviergodin van de vruchtbaarheid, zij 

wordt ook wel de luipaarden-godin genoemd en het luipaard van de nacht. Zij is de bron van 

het leven.  

  

Deze Surinaamse oorlogsgodin werd meer en meer bestempeld als een kwelgeest, een duivel, 

en als kwelkabouters, de bakroes, plaaggeesten. Zij was oorspronkelijk een godin wiens tucht 

zij niet wilden. Suriname zit vol van anti-tucht geesten en valse tucht. Zij wilden de 

oorlogsgodin afsluieren, terwijl indiaanse stammen haar nog gewoon vereerden als godin. 

  



Als tweede kwam hij Bosse tegen, de wilde Surinaamse godin achter Bast/ Bastet. 

  

Hij raakte met beiden in gevecht. Daarna kwam hij tot de vrouwelijke Salomo, genaamd 

Salome. 

  

Daarna kwam hij tot de vrouwelijke Paulus, die genaamd was Saulus en Saul. Zij was 

genaamd Saule. En hij noemde haar Mama. 

  

En Saule, de vrouwelijke Paulus, die Mama werd genoemd, schreef de Orionse Koran. 

  

Nu, zegt de Koran niet dat wat in de borsten zit geopenbaard zal worden ? Zij zegt dit in het 

boek van de Aanvallers. 

  

En zegt de Koran niet in het boek van de Ramp dat de hel de Moeder is ? En de bergen zullen 

zijn als losgemaakte wol door de ramp van dit vuur. 

  

In het paradijs waren mannen blank en vrouwen donker, als de heilige donkere moeder aarde. 

Deze realiteiten leven diep in de mens zelf. Zonder de donkere huid van de vrouw is er geen 

adem mogelijk in het paradijs. 

  

1.    hart 

2.    tong 

3.    urine-buis 

4.    anus 

5.    longen 

6.    huid 

  

De appel in het paradijs is een beeld van het slangengif wat opwekte tot kennis. Slangengif is 

speeksel in het sanskrit. Dit is het heilige speeksel. Speeksel is namelijk opium. Het valse 

speeksel is de onheilige vis van het kwaad, de vis van eenzijdigheid. Daarom is de 

symbolische visjacht belangrijk. Het heilige speeksel is het ware, heilige licht wat in de 

duisternis ontstaat. Dit is een symbolisch, esoterisch licht. 



  

1.    hart 

2.    tong 

3.    urine-buis 

4.    anus 

5.    longen 

6.    huid 

7.    speeksel 

  

De paradijselijke appel is het beeld van het heilige, paradijselijke speeksel. Dit is het 

slangenzaad, een hogere vorm van zaad, als het zaad van de heilige gebondenheid. 

  

Op de pinksterdag komt het heilige vurige speeksel, het nieuwe, paradijselijke licht, als de 

vrucht van het pasen, als een dieper pasen. De vis wordt gegeten. 

  

BOANN is de Ierse rivier-godin, de godin van vruchtbaarheid. Ook is zij een oorlogsgodin. 

BOANN kwam tot de verboden bron van kennis, waardoor de vloed kwam, en een rivier tot 

de zee. Je moest eten van de vis in deze bron om kennis te ontvangen.  

  

In het Sanskrit is het speeksel de LALA, de onderwereld. LALA is Arabisch voor nacht. De 

LALA wijst op Delilah. 

  

  

5. T69 – Oerdoegboele – zessenzeventigste hersenen – het eten van de vis 

  

6. T70 – Oerdoegmugge – zevenenzeventigste hersenen – Abraham die knielt voor drie 

boeken van de Orionse Koran in de gedaantes van amazones : Zij die doet Knielen, Zij die 

Twist en Zij die boete laat doen. 

  

Het Knielen is een belangrijk boek in de Koran wat afrekent met hen die zeggen dat er geen 

oordeel is en geen tucht. Zij verloochenen ook de demonologie. Over hen komt er een streng 



oordeel van vuur zoals vermeld staat in Boek 45 van de Koran. Dit zijn hen die zijn misleid 

door het materiele leven. Het zijn spotters. 

  

7. T71 – Oerdoegmug – achtenzeventigste hersenen – het heilige speeksel 

  

8. T72 – Oerdoegmek – negenenzeventigste hersenen – de blanke huid van de paradijselijke 

man 

  

9. T73 – Oerdoegmekt – achtenzeventigste hersenen – de donkere huid van de amazone 

  

Zonder deze huid zou er dus geen paradijselijke adem zijn, en zou alles stikken. Er zou geen 

leven mogelijk zijn. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 31. Het Amazone Alfabet 

  

En Samuel kwam tot de vrouw Kapernaum en tot de vrouw gezeten op een beest. 

En ziet, de vrouw Kapernaum was getooid en was als de tent van de Heerin. 

En Samuel deed dienst in de tabernakel. 

  

De vrouwelijke Noach is N. Kwam Zij niet tot u met vele schepen om u te nemen tot de 

afgrond van Saram, wat door de Romeinen Mars genoemd wordt ? 

Ziet, Zij waarschuwde u voor lange tijden, maar gij luisterde niet naar Haar. 

Zo kwam Zij om uw wereld in vuur te laten vergaan. 



In de dieptes van Saram gaf Zij u nieuw leven, en opende uw oren. 

Volg Haar dan, en luister naar Haar stem. 

Zij spreekt in vuur, het vuur dat uw wereld verbrandde.  

  

De afgrond van Orion loopt over in de afgrond van Saram. De amazones daar hebben de 

visjacht als de centrale maand, en de zwijnenjacht, de varkensjacht, als tweede. Vandaar dat 

voor Saram en Orion deze maand al de centrale maand is waar alles om draait. 

  

10. T74 – Oerdoegrosse – negenenzeventigste hersenen – de amazone letter G 

  

De amazone taal, wat een paradijselijke indiaanse taal is, is een exotische taal waarin de 

letters veranderen zoals in het Arabisch. Het hangt er vanaf waar ze staan : aan het begin van 

een woord, in het midden, of aan het eind. Deze letter bevindt zich in het stuitje. De amazones 

zijn de paradijs-bewoners. Zij kunnen vrouwelijk of mannelijk zijn, maar zij zijn 

onderworpen aan de matriarchie en de amazone cultuur. De taal is erg belangrijk voor hen. Zij 

leven vanuit die taal, vanuit het amazone alfabet.  

  

11. T75 – Oerdoegros – tachtigste hersenen – de amazone letter U 

  

De vrouwelijke Kain is de Amazone letter 'U'. Zij leidde de volgelingen van Ismael tot het 

land Nod door de Orionse Koran. NOD betekent het land van de nomaden, van de tijdelijke 

tenten, ook het land van de weeklacht. Dit was dieper in het paradijs, dieper in de 

oorspronkelijke wildernis, dieper in de onderwereld.  

  

Nod is de paradijselijke afgrond, waar Orion en Saram elkaar ontmoeten. 

  

In de Saramse mythologie bracht niet Noach de zondvloed, maar Ham. Dit was de zaadlozing 

van Ham. De zondvloed is het oprijzen van de fallische energie door het geslacht en 

nageslacht van de vrouwelijke Kain, de amazone letter 'U'. Dit is het land NOD, de brug 

tussen Orion en Saram. 

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 32. De Orionse Ballingschap 

  

In de Mythologie van Nod komt de Egyptische ballingschap voor in een andere vorm. In boek 

22 van de Koran, het Gaan door de Nacht, staat dat op de dag des oordeels iedere vrouw haar 

zuigeling zal vergeten. In de Mythologie van Nod komt dit terug in de Amazone ballingschap. 

Het gaat hier niet om Mozes, maar om Abraham. 

  

Zowel de Farao als de amazones wierpen zuigelingen van het mannelijke geslacht in de rivier, 

maar dit is in de oude talen slechts symbolisch. In het Egyptisch betekent HERP niet alleen 

verdronken worden, maar iets diep in het hart en het verstand laten zinken. De K is niet alleen 

de verdronkene, maar ook de juiste betekenis. Verdrinken mag dus niet letterlijk genomen 

worden, maar is een metafoor voor vertaling, het begrijpen. De mannelijke zuigelingen 

werden symbolisch 'verdronken', wat een beeld is van de opvoeding. Zij kwamen tot een 

diepere gewaarwording in de baarmoeder waarin zij 'verdronken.' Hiervan is Mozes een 

beeld, wat in de mythologie van Nod Abraham is, als de ware betekenis van de dag des 

oordeels.  

  

Een stam van Amazones aan de rivier van het verdrink-offer is de Hiti. In het elfde uur van 

het boek der poorten zien we de godin BS in menselijke vorm zitten naast de godin Sekhmet 

met een leeuwenhoofd. BS is 'Zij die verdrinkt', als de verdrinkgodin. BS is de wortelwaarde 

van Bast, als de Surinaamse godin 'BOS', de oorlogsgodin en de slachtgodin. B-S, B-SA is in 

het Egyptisch ook 'de voet van kennis, gnosis'.  

  

De AB, UB, B, wordt in de christelijke bijbel aanbeden als de Vader, terwijl dit in het 

Egyptisch de voet is, de Ubast, de heilige leeuwin, de oorlogsgodin van Noord-Egypte. Zij 

leidt tot de poel des levens. Zij verandert water in wijn. De Ubast, Bast, de B-ST, is de voet 

van ST, de voet van de wildernis, als de poort tot de onderwereld, een poort van grote gnosis. 

Ook Zij is een nachtgodin, de godin van de middernacht, het achtste uur. Zij jaagt in de 

duisternis. In die zin is Ubast, Bast, de ware god, godin, van de Israelieten. De Egyptenaren 

van Noord-Egypte waren teleurgesteld in hun oorlogsgodin Bast, omdat ze vele oorlogen 

hadden verloren. Daarom veranderden ze haar van een woeste leeuwin tot een kat, een 

gezelligheids-godin van muziek, dans en vreugde. Maar in het OT van de Bijbel zien we hoe 

God, BAST, UBAST, het volk vaak de oorlog deed verliezen vanwege hun zonden. Zij waren 

onder de wraak van de oorlogsgodin.  



  

Een grote Amazone stam aan de rivier van scalpen is de Zukki stam. Dit is de stam van 'U', de 

vrouwelijke Kain. De Zukki stam leidde het volk van Ismael door de wildernissen tot het land 

van Nod. Ook Abraham behoordde tot het volk van Ismael. Vaak werden hen van het volk 

van Ismael 'verkocht' door de Hiti stam aan de Zukki stam. Dit is niet letterlijk een 

'slavenhandel', maar symbolisch. De HEN-T, handel, is in het Egyptisch 'purificatie', een 

tocht, een rechts-systeem, de grens, een plaats in de onderwereld. Het is een meesteres, een 

koningin, koningin van de godinnen. 

HENT is de krokodil van Seth, de Egyptische god van de wildernis en de duisternis. 

  

Seth wijst terug op WASET, de godin van het achtste uur, Zij van de middernacht. Neith is de 

godin van de nacht, wat Haar andere naam is. Neith is de jachtsgodin. Zij staat beeld voor de 

besnijdenis en de scalpering. Neith komt van de Surinaamse godin Naat en wijst op NOD. De 

HENTI zijn de krokodillen-goden van de onderwereld. HENTI is ook de naam van een god 

met een krokodillenhoofd in de onderwereld en een naam van Osiris. 

  

Als SHESHU is handel een vorm van Seth (Waset). Het Hebreeuwse BD, ABAD, slaaf, komt 

van het Egyptische ABATA, ABAD, slaaf, heiligheid, bescherming. Dit is de goddelijke 

restrictie. Alleen zo kon het volk van Ismael tot Nod komen. Nod is een gebied in het land 

Kanaan, het beloofde land. 

  

En Ismael werd een machtig heerser in het land Nod. Koningschap is symbolisch voor iemand 

die de valse machten heeft overwonnen, het kwaad. Dat is een ware koning. Ook 'God' is een 

metafoor, van kennis en loon. Hiertoe is het evangelie gekomen, om te laten zien dat er een 

weg tot God is door kennis en persoonlijk loon. 

  

God is verantwoordelijkheid. Gij moet zelf als God worden. Hierin zijn verschillende 

valstrikken. Er moet een rechtmatige balans zijn tussen God zoeken en God zijn. Ook moet er 

een rechtmatige balans zijn tussen jezelf onderwerpen aan God en God worden. Dit is het 

evangelie van Ismael. Zij die dit evangelie niet hebben staan schuldig aan projectie.  

  

Er wordt in de vertalingen van de bijbel veel gehamerd op : Een mens moet God ontvangen, 

in de vorm van 'de Heilige Geest'. De mens moet vervuld worden met de Heilige Geest, in een 

persoonlijk contact met God. Verder wordt het allemaal een beetje vaag gehouden wat het nu 

daadwerkelijk is. En velen uit de gereformeerde kerken komen nooit zover, want zij zien de 

Heilige Geest als een heilsfeit, niet als iets wat je ook nog eens persoonlijk moet ontvangen. 

Nu, wat is dan 'de Heilige Geest' ? Ten eerste is het een beetje selectief vertaald. PNEUMA in 



het Grieks betekent ook 'goddelijke kennis', "bezeten van de kracht van het weten". In het 

Aramees, de nog diepere grondtekst, is het RUH, wat "de Heilige Nacht" betekent. 

  

De oorspronkelijke bijbel roept dus op om tot de Heilige Nacht te gaan, te wachten op de 

Heilige Nacht, en de Heilige Nacht te ontvangen. Nu, dit is precies waar de Koran over gaat, 

en ook de Vur. In de Koran kan een ziel tot God komen door de Heilige Nacht. Die Heilige 

Nacht verschijnt na een tijd van alleen te zijn met God, na een tijd van alles af te leggen voor 

God, na een tijd van luisteren (en bidden) tot God. Dat is de kernboodschap van de Koran die 

telkens terugkomt. 

  

Het leven is een nachtmerrie, en daarom is het belangrijk te komen tot de Heilige Nacht. Dit is 

dus zowel de boodschap van de Bijbel, als van de Koran, als van de Vur. Waarom is de nacht 

zo belangrijk ? In de nacht is alles rustig, is er geen afleiding door de aardse dingen, en valt 

het lichaam in slaap, zodat God kan overnemen, en de ziel kan brengen tot de hogere wereld. 

Daarom is het zo belangrijk op de Heilige Nacht te wachten en ervoor te bidden om de 

Heilige Nacht te ontvangen. Het is dus iets heel moois. Het is iets wat de christen en de 

moslim kan verbinden, en zo kunnen ze van elkaar leren en langzaam doorgroeien tot iets 

groters dan alleen maar hun eigen religie. Het goddelijke is veel groter dan alleen maar één 

religie. 

  

De nacht in Egypte, de wortelreligie van zowel het christendom als de koran, was Neith of 

NT, de Moeder God van de Schepping en de Wijsheid. De mens moest in de nacht door haar 

lichaam heen reizen om het goede te ontmoeten, en het kwade te verslaan door het goede, om 

zo in de Moeder God tot wedergeboorte te komen, als het aanbreken van de dag. Dat is 

allemaal symboliek natuurlijk, maar dat is wat het is. Zo belangrijk is de Heilige Nacht. Van 

deze godin, Neith, komt het Westerse woord 'night', en in het Nederlands is dat 'nacht'. 

  

Een vrouw in dikke, lange gewaden neemt een jongen mee aan haar hand. Zij gaan een stenen 

huis binnen, waar ze haar gewaden afdoet. Haar lichaam is geharnast met riemen, als een 

amazone. Zij leert de jongen de oorlog. De naam van de jongen is Ismael. 

  

De oorlog is het symbool van tijd, van de afwisseling van de seizoenen. 

  

De vrouw trekt haar gewaden weer aan, en neemt de jongen mee naar de markt. Zij gaat 

steeds trager en trager. Zij is de Heilige Nacht. 

  



12. T76 – Oerdoegmoek – eenentachtigste hersenen – de Orionse ballingschap 

  

Het volk kwam in de Orionse ballingschap wat op aarde werd geprojecteerd als de 

'Egyptische ballingschap'. 

  

13. T77 – Oerdoegboeve – tweeentachtigste hersenen – de amazone letter T 

  

En ziet gij de geest van Nehemia, die de valse tempel bouwde en het valse lichaam van 

mannen en vrouwen ? 

Ziet gij wat deze geest heeft gedaan ? Het is een schande! 

Ziet, deze gruwel werd door de mannelijke Nehemia opgericht. 

Gij geheel anders, volg de vrouwelijke Nehemia. 

Ziet, Zij is de letter T van het Amazone alfabet. 

Zij bracht het gebed terug en herstelde de tabernakel, de tenten en de kampen. 

Ziet, Zij herstelde het lichaam. 

Zij herstelt de dienst tot de Moeder. 

Zij leidt tot het Heilige Land, Vuk. 

Zij leert hen te bidden het gebed van de Opening, de Moeder van de Orionse Koran. 

Dit is het gebed van de Zoetheid : Heerseres van de dag des oordeels, U alleen dienen en 

aanbidden wij, en U alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad, het pad van hen 

die U gehoorzamen, niet het pad van hen die onder Uw toorn zijn, noch van hen die dwalen. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 33. De Sinologische Sleutels Tot de Christelijke en Islamitische Apocalyptiek 

  



Alles loopt vast in de verhalen van het Midden Oosten. Om de christelijke apocalypse en de 

brug tot de islam te kunnen begrijpen is het van belang om de sleutels in het verre oosten te 

vinden. De elementen van de apocalypse worden namelijk beschreven in de sinologie, de 

China kunde. China bevat de oudste geschriften van de wereld die uitleg geven over de 

grotere context van de elementen van de apocalypse. Zonder de Chinese mythologie loopt 

alles vast. China is dus een belangrijke schakel in het geheel. Zonder de sinologie kan de brug 

tussen het christendom en de islam niet gebouwd worden. 

  

De I Tjing is één van de oudste orakels van de wereld. Het wordt beschouwd als de bijbel van 

China. In deze bijbel worden er verschillende tekens, hieroglyphen besproken in de vorm van 

hexagrammen, zes lijnen boven elkaar.  

  

Het eerste hexagram is de Khn, KN, oftewel KANA. 

De onderste lijn is de draak die verborgen ligt in de diepte. Er is geen activiteit. De draak 

slaapt. Dit betekent dat de draak, als een beeld van de fallus die in slappe toestand is, in de 

moederschoot, in de paradijselijke verlamming, in de leegte, als een begin situatie waar alles 

uit voortkomt en alles naar terugkeert. 

  

De tweede lijn is de draak die tot het veld komt om zo het grote te ontmoeten. Dit komt ook 

weer terug in de christelijke apocalypse : Het beest komt opzetten voor de jacht, de fallus 

ontwaakt, rijst op, om zo bereden te worden door de grote moeder, de vrouw op het beest, 

Bilha. De man wordt zo onderworpen aan de godin, zodat de godin hem zal leiden. 

  

In de derde lijn wordt de man actief, krijgt opdrachten, wordt in de strijd ingezet om het 

kwaad te overwinnen, om superieur te zijn door de godin, maar met grote voorzichtigheid en 

heilige vreze. De man is namelijk omringd met grote gevaren. Hij moet tot kennis en begrip 

komen. De man is bezadeld met grote paniek, als een alarm. De man is rusteloos geworden, 

maar er zal geen fout gemaakt worden, want de man is gebonden aan de godin. 

  

In de vierde lijn vliegt de draak, als het beeld van de naakte, oorlogsvoerende stam, maar nog 

steeds in de afgrond. Er worden hierin geen fouten gemaakt. 

  

In de vijfde lijn komt de draak daadwerkelijk uit de afgrond en vliegt in de hemelen om het 

grote dieper te ontmoeten, de grote moeder. 

  



In de bovenste lijn, de zesde, wordt de draak arrogant, en overtreed de wet, verbreekt grenzen. 

De draak wordt rebels tegen het valse gezag, en komt hierdoor in de problem. De draak moet 

weer rust nemen, terugkeren tot de leegte. De fallus moet weer verslappen. Het werk is 

gedaan. De draak wordt teruggeroepen door de moeder.  

  

De eerste drie lijnen, het eerste trigram, is het binnenste, en het laatste trigram is het buitenste. 

Dit hexagram is de hieroglyph van draken die rondzwermen zonder hoofden, als een beeld 

van de besnijdenis. Dit gebeurde door de heerseres van de draken. Wanneer dit gebeurt is het 

een teken van geluk. Deze hieroglyph wordt ook de grote negen genoemd. 

  

Het tweede hexagram is de KAWAN. Hier zien we een paard. Het paard kan niet op eigen 

initiatief handelen, anders gaat alles verkeerd, maar moet zijn heerseres vinden, zijn heerin. 

Het is duidelijk dat de vorige hexagram in een paard is veranderd, zoals ook in de apocalypse. 

Het paard staat voor de brug in de apocalypse van de gnosis. In de I Tjing gaat het over het 

verliezen van vrienden in een bepaald gebied, en nieuwe vrienden te krijgen in een nieuw 

gebied. Het paard moet leren volgen en volhouden. Het paard kan niet op zichzelf staan. Deze 

hexagram is de grote zes, zes zessen. 

  

In de eerste zes, de eerste lijn, zien we het heilige ijs waartoe genaderd wordt. Dit begint met 

vorst wat een teken is dat vast ijs dichtbij is. 

  

In de tweede zes zien we strakheid en strengheid. Niets is om te herhalen. Er wordt voor altijd 

een steen gelegd, en dan de volgende steen. Niets wordt overdreven. Het komt maar één keer 

en dan nooit meer, zoals ook in de Vur wordt beschreven. Zou het voor een tweede keer 

gebeuren dan zou alles instorten. De herinnering is genoeg. Zo kunnen we dingen ook weer 

loslaten en er een beter en dieper zicht op krijgen wanneer de tijd daar is. 

  

De derde zes is alles weer loslaten om het terug te geven aan de heerseres, de heerin. Wij 

mogen niets vasthouden voor onszelf. Alles wordt we wanhopig vasthouden zal ons 

verbranden en verwoesten. 

  

De vierde zes is een vastgebonden zak. Er mag niet geprezen worden en ook niet beschuldigd. 

Dit is een beeld van de heilige gebondenheid dat er geen godsdienst mag worden beoefend 

vanuit traditie, gewoonte of willekeur. De vierde zes is een teken van grote overgave en 

offering, van leegte en gebondenheid. Dit is een teken dat het grote ijs heeft toegeslagen. 

  



De vijfde zes is de gele rok die superieure voorspoed brengt. Over de gele rok staat er in de 

Var-boeken van de gnosis :  

  

“Elke dag bracht ik een lange tijd door in de arena. Hier werd ik voornamelijk opgevoed. Hier 

moest ik geoefend worden en sterk. Er was geen medelijden in de arena, zoals er geen 

medelijden was waar dan ook op de planeet Var. Hier werden de gevangenen en slaven getest. 

Hier werden ook de rangen en kasten bepaald en verdedigd. Een verliezer kon maar zo zijn 

rang of kaste verliezen. Dit hielp ons om alert te blijven, altijd op onze hoede. Vol trots waren 

zij die een bepaald item hadden gewonnen. Een rok vervaardigd met metalen kralen was vaak 

wat de hogere rangen droegen. Bereikten ze de status van de rok met gele kralen, dan gingen 

ze soms over naar een grote fokkerij in Karo genaamd Seva. Deze fokkerij lag diep in de 

woestijn, en was als een grote stad. Hier werd volop gehandeld in vee en slaven. De kaste van 

de gele rok was de kaste van de fokkers. 

  

Van jongs af aan werd het jongens geleerd slavenjagers te zijn. De kaste van de slavenjagers 

was de naakte kaste. Zij waren dikwijls naakt. Zo konden de jongens door kraaltjes en veren 

te verdienen tot hogere rangen komen binnen deze kaste. De kaste van de slaven-inspectie 

was een hogere kaste. Slaven-inspecteurs hadden vaak rokken van metalen kralen. Deze kaste 

was dan ook genaamd de kaste van de metalen rok. Daarboven was de kaste van de gele rok, 

van de fokkers.” 

  

De gele rok staat voor de kaste van de fokkers. 

  

De zesde zes is het grote drakengevecht, de strijd der fallussen. 

  

De KAWAN moet weer terugkeren tot de KANA. Het paard moet dus weer veranderen in een 

draak, een fallus, om zo dieper onderworpen te worden aan de grote moeder. Er is dus een 

heilige verbinding tussen deze twee hexagrammen. De ruiters op het paard komen maar één 

keer, om de aarde te verderven, opdat het contact met de hemel wordt hersteld. Deze ruiters 

zijn dus al geweest in de geschiedenis. En daar kan niemand meer iets aan veranderen. Alles 

is al bezegeld. Het is het lot dat niemand meer kan omkeren. 

  

De KAWAN-hieroglyph is het hexagram van gevoeligheid.  

  

In de derde hexagram zien we weer de KN, als de tweede KANA. Dit is de hieroglyph van de 

opvoeding en de groei. 



De eerste lijn is de moeilijkheden die nodig zijn voor de groei en de correcte opvoeding. 

Zonder de moeilijkheden is er geen groei en loopt alles vast. De moeilijkheden zijn ervoor om 

helpers, hulp-moeders, aan te stellen over het kind, voor grotere leiding. Zonder deze 

moeilijkheden zou een kind dus aan zijn lot zijn overgelaten. 

  

In de tweede lijn zien we alle paarden terugkeren. Ze worden gescheiden van hun wagens. De 

paarden trekken zich terug en doen niets meer voor de man. De man zoekt toenadering tot een 

vrouw, maar zij verwerpt hem, en is hierin volhardend en stevig. Pas na tien jaar zal ze 

toegeven en kinderen baren. De man moet dus eerst de tien horens van het beest overwinnen 

voordat hij haar aandacht heeft getrokken. Er moeten dus grote offers gebracht worden in 

deze apocalyptische context. 

  

De derde lijn : Een man die naar de wildernis gaat om te jagen zonder de heerseres, zonder de 

heerin, zal in de wildernis verdwalen. De wijze, superieure man zal dus stoppen met jagen als 

de heerin er niet bij is en zich terugtrekken van de jacht. Zij die desondanks dan toch 

doorgaan met de jacht zullen volgens dit hexagram vernederd worden. 

  

De vierde lijn : De paarden van de vrouw trekken zich terug, waardoor de vrouw zich in 

moeilijkheden bevindt. Eindelijk benadert zij de man die zij verwierp. 

  

De vijfde lijn : De man is in moeilijkheden om het van hem verwachte te volbrengen. Klein 

volhoudingsvermogen zal hem doen slagen, maar groot volhoudingsvermogen zou hem ten 

gronde richten. Hier zien we het belang van balans, van het leren leven met het kleine en het 

mindere. Zij die het grote grijpen zullen erdoor verbranden. De nefilim-man en zijn 

aanhangers zijn verdoemd. Kijk de man op aarde protsen met zijn opgeblazenheid. Deze man 

is verdoemd, en zijn val is al vastgelegd in de tijd. Het is al gebeurt in de geschiedenis, en 

hiertoe zal de mens ontwaken. Alles is al gebeurt. De mens slaapt slechts. 

  

De zesde lijn : paard en wagen worden gescheiden. Er is bloed en tranen. Een groot teken van 

oordeel. 

  

  

Hoofdstuk 34. De Sinologie – De Brug Tussen Het Christendom en de Islam 

  

Beschouw alles wat je op aarde meemaakt als heilige visioenen geschonken door de Godin. 



  

Het vierde hexagram is de MNG, wat een anagram is van GNM, de GAN-MA oftewel de wet 

(MA, Egyptisch) van de wildernis (GAN, Aramees). Deze hexagram maakt duidelijk dat 

overmatig straffen, oordelen en geweld is niet goed. Het stopt namelijk alle groei. De 

hexagram roept op om terug te keren tot de heilige jeugdige dwaasheid, het jeugdige spel. 

Ook waarschuwt de hexagram om niet mee te gaan met vrouwen die alleen maar uit zijn op 

weelde. Er gaat een groot oordeel komen over de valse vrouw. Alleen de jeugdige dwaasheid 

kan de valse vrouw overwinnen. 

  

De vijfde hexagram is het Wachten. Hier zien we dat de wachtende op het zand staat om 

geteisterd te worden door roddel. In de christelijke apocalypse staat de draak, de fallus, op het 

zand. 

  

Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' en 'stof' betekent, 'dust', 

wat APHAR is in het Hebreeuws. De draak, de bewaker van de URIM, stond op het zand van 

de Cocytus, de klaagrivier (Vgl. Iyowb 21 : 33 in de Vulgata). 

  

Juist door het geroddel wordt alles tot een goed einde gebracht. Verderop in de hexagram 

staat de wachtende op de modder, waarmee het paradijselijke lichaam is ingesmeerd als 

camouflage voor de jacht en de oorlog. Hierdoor wordt de vijand en de verwonding 

aangetrokken. Zo komt de wachtende dan uiteindelijk te staan op het bloed. Maar hierdoor zal 

er nieuwe geboorte zijn en komt de wachtende uit de afgrond. Daarna zien we de wachtende 

wachten op het voedsel, oftewel in een honger-situatie. Hierin moet de wachtende 

volhoudingsvermogen ontwikkelen, maar zoals we al zagen mag het volhouden niet teveel 

plaatsvinden, maar met mate. De wachtende moet namelijk in de honger aan zichzelf sterven. 

In de zesde, laatste lijn van het hexagram, de bovenste, verliest de wachtende het, en valt de 

wachtende in de afgrond, maar dit is om drie hulp-moeders te ontmoeten. De wachtende moet 

hen dienen en “aanbidden”. 

  

De zesde hexagram is de SNG, het anagram van GNS, oftewel GAN-SA, de kennis (SA, 

Egyptisch) van de wildernis (GAN, Aramees). Dit is het hexagram van conflict. Iedereen die 

op de tocht door de onderwereld, door de grotere wereld, door dit hexagram gaat krijgt hier te 

maken met oppositie en belemmering, met grote restrictie. Hier raak je vast. Hier moet de 

initiaat voorzichtigheid leren. Er is een pad, maar het vereist inspanning. De initiaat moet niet 

zomaar rivieren oversteken, maar de grote moeder ontmoeten. Je moet hier het einde dus 

loslaten, en niet het hele pad gaan. Je moet halverwege stoppen en niet je zin of wil 

doordrijven. Je moet jezelf een halt toeroepen. Je moet het begin overdenken. Deze hexagram 

roept dus op om terug te keren tot de eerste hexagram, de KANA. De zesde hexagram is de 

SA van de KANA, de KANA-SA (GAN-SA), als de kennis van de KANA, terwijl de vierde 

de wet van de KANA is, de KANA-MA. 



  

In de zesde hexagram van het conflict is er scheiding die roddel veroorzaakt en verwonding 

brengt tot de initiaat. Dit is de kennis van de wildernis. De tweede lijn zorgt ervoor dat men 

ophoudt met het gevecht en terugkeert naar huis. Dit is voor bescherming. Hier zijn 

driehonderd families of huishoudingen, driehonderd tenten of tent-gebieden, kampen. Hier 

wordt de geest van valse schuld gebroken. 

  

De initiaat kan het gevecht niet aan, en onderwerpt zich uiteindelijk aan het noodlot. De 

initiaat trekt zich terug van alle gevechten die gaande zijn. Hij verandert hierdoor. Wanneer 

hij een leren riem omdoet dan wordt het zo weer van hem afgenomen (drie keer in de 

morgen). Het volhoudingsvermogen wordt uiteindelijk gebroken. Alle beloningen worden 

uiteindelijk weer weggenomen, en eindigen in grote vernedering. 

  

De zevende hexagram is het leger. De superieure man moet het leger bouwen en goed 

ordenen. De heerseres zal het drievoudig decoreren, verfijnen. In de vierde lijn trekt het leger 

zich terug. De vijfde lijn is de jacht in het veld, in het algemeen of de vogeljacht, kippenjacht. 

Maar door het volhoudingsvermogen zal het uiteindelijk mislukken. Het 

volhoudingsvermogen moet namelijk gebroken worden. In de zesde lijn moet de grote moeder 

het leger leiden, en moet het leger gezuiverd worden. Onwaardige mannen mogen niet ingezet 

worden. 

  

Als de man tot de volheid van zijn kracht komt moet hij gebroken worden. Hij moet niet 

denken dat zijn overwinningen hem groot maken. De overwinningen zijn er om hem te 

strikken. Hij moet halverwege stoppen, nooit tot het einde gaan. Het einde is groot bedrog. Hij 

moet terug naar het begin. Hij moet teruggaan tot de kinderlijke dwaasheid, het vierde 

hexagram, de KANA-MA. 

  

1.KANA – De Schepper/ Schepping 

2.KAWAN – De Gevoeligheid 

3.TWEEDE KANA – De Opvoeding 

4.KANA-MA – De Kinderlijke Dwaasheid 

5.KANA-SA – Het Wachten 

6.Het Conflict 

7.Het Leger 



  

Elk leger zal door deze initiatie heenmoeten, zodat al het valse wordt weggekapt en de kern 

wordt gebroken, om zo te komen tot de kinderlijke dwaasheid. Het ware leger komt voort 

vanuit de schoot van de grote moeder, en is geheel onder Haar aangesteld, volledig aan haar 

onderworpen. 

  

Halverwege wordt alles afgebroken. Het einde zal nooit behaald worden. Er zijn namelijk 

“missing links”. Het moet terug naar het begin en dan moet er een andere richting opgeslagen 

worden, een ander pad. Dat is wat de I-Tjing leert, om ons te beschermen tegen het loerende 

kwaad, de valse misleiders, de protsers, de posers, de trotsen. Er gaat een zwaar oordeel 

komen over de mannelijke nefilim, en ook over de vrouwen die deze nefilim groothouden. Zij 

hebben de moeder en het kind omgebracht, en hebben hen bespot. Het zijn clownse 

kannibalen. 

  

Het leven is niet de bedoeling om een leger te bouwen en te overwinnen om overal de grote, 

stoere held uit te hangen. Neen, het leger wordt gebouwd voor de verbreking, opdat het 

verborgene kan voortkomen. Dit is ook de boodschap van het christendom, de boodschap van 

het kruis. Dit is en blijft een belangrijke boodschap. In de I-Tjing krijgt dit diepte. China is 

verloochend en totaal gedemoniseerd door het christendom, zodat het christendom zijn 

superman kon bouwen. De moederverering werd door het christendom overal uitgedoofd, en 

zo stierf het kind. Waar het christendom niet kon overwinnen overwon de islam, maar China 

is altijd autonoom gebleven, en de moeder-verering bleef daar bewaard. De sleutel ligt in het 

verre oosten. Wel zal er een grote reformatie moeten komen in de sinologie. De brug moet 

gebouwd worden. 

  

  

Hoofdstuk 35. De Terugkeer tot de Moeder Anus 

  

  

De achtste hexagram is PI, de Eenheid. Maar die eenheid moet ge-reorganiseerd worden, en 

dit gaat door scheiding. PI is ook het amazone woord voor de civilisatie, het koninkrijk, de 

sociale code (sociologie). Dit is een belangrijke hexagram. Ergens te laat komen geeft 

problemen. 

  

In de eerste lijn zoekt de geinitieerde contact met iets of iemand. Door eerlijkheid zal dit 

slagen. 



  

In de tweede lijn gaan er dingen mis met de contacten, maar dat moet de geinitieerde 

aanzetten om de dingen van binnen te zoeken, de contacten met de hogere wereld. Hiertoe is 

alle scheiding ingezet. 

  

In de derde lijn zoekt de geinitieerde contact met degenen waar geen contact mee gezocht 

moet worden. 

  

In de vierde lijn wordt de geinitieerde gedwongen contact te zoeken met zijn hogere zelf, zijn 

ware identiteit. 

  

In de vijfde lijn zien we de heerser alleen maar jagen in drie richtingen, maar niet de voorste. 

Alles wat voor hem is kan dus ontsnappen. 

  

In de zesde lijn zien we dat er geen heerseres wordt gevonden die alles bij elkaar houdt. We 

zien hier de geinitieerde naar contact zoeken, terwijl hij de eerste stap aan zijn laars lapt. Het 

zal niet slagen. Dit gaat over 'de verstoting door de amazones'. De geinitieerde moet eerst 

terug naar het begin. 

  

In de negende hexagram, in de eerste lijn, moet de geinitieerde terugkeren tot het pad.  

  

In de tweede lijn zien we dat ook het pad hem tegemoet komt en meeneemt. 

  

Verder in dit hexagram zien we de scheiding tussen man en vrouw. Het volhoudingsvermogen 

van de man is te gevaarlijk voor de vrouw. Het moet gebroken worden. De man moet 

terugkeren tot de baarmoeder. De kar (jachtwagen, strijdwagen) die ze samen bereden is ook 

gebroken. Als de superieure man niet gebroken is zal alles instorten. 

  

Dit is de derde lijn, die langzaam zijn macht moet overgeven aan de vierde lijn, die 

gebondenheid brengt en het temmen, wat ook de naam is van dit hexagram. De vierde lijn is 

het terugdringen van het overmatige bloedvergiet en het moorden. Ook is dit een rechtstreekse 

aanval op het kannibalisme, de valse demonologie van overmoed, overgeweld. 



  

De vijfde lijn is de lijn van slavernij en het winnen van slaven. De heerseres breidt haar 

gebied uit. 

  

De zesde lijn is het einde van de superieure man. De superieure man is niet teruggegaan tot de 

kinderlijke dwaasheid, maar heeft zijn middelen tot voorwerp van verering gemaakt en is 

hierdoor trots geworden. Nu is het tijd voor de superieure man om tot de stilte te gaan, tot de 

vergetelheid, waarin hij voor eeuwig zal wegzinken. 

  

De naam van deze hexagram is SA IKU. In de Henochiaanse mythologie van Europa in de 

elfde afgrond is de grote eeuwigheid, het samenspel tussen eeuwigheid en tijd. De naam van 

deze afgrond is IKH, IKU, een groot fetish van de Amazones. In de Afrikaanse mythologie is 

Iku, de godin van de dood, de enige die Eshu (De Jezus trickster) kan verslaan. Iku is ook een 

naam van God in de Amazone Theologie, naast een belangrijk fetish. SA IKU is de kennis 

(Egyptisch) van IKU, God, Godin. 

  

  

14. T78 – Oerdoegboet – drieentachtigste hersenen – PI 

  

Dit is de sociale code van de amazones die dus ook voorkomt in de I-Tjing als de achtste 

hexagram. 

  

15. T79 – Oerdoegboete – vierentachtigste hersenen – de JANA IKU of the JANI IKU 

  

De JANA en de JANI zijn de amazone urim en de thummim. Deze hieroglyph is de SA IKU 

in de I-Tjing, oftewel het negende hexagram. Deze hieroglyph wordt ook wel de nekverlenger 

genoemd. Mannen krijgen zo op elkaar gelegde halssnoeren om die hun nekken verlengen, 

zodat ze los komen van nefilimgeesten, de kortnekken. 

  

We zijn zo aan het einde van de zesde parweek van de visjacht gekomen, en naderen zo naar 

het einde van de eerste helft van de maand van de visjacht. 

  



  

PAR week 7 

hieroglyph : initiaat die terugkeert tot de moeder anus 

  

Deze week is belangrijk. De moeder anus werd compleet vervangen door de vader anus, en 

toen begonnen alle problemen. 

  

1. T80 – Oerdoegboem – vijventachtigste hersenen – de moeder anus 

  

De pijnappelklier is de klier van het slaap en waak ritme in de hersenen, en wordt ook wel het 

derde oog genoemd in de New Age en de illuminati. De pijnappelklier is het geheim van de 

valse illuminati schepping buiten het paradijs, de schepping van de nefilim cultuur. De 

pijnappelklier staat voor de anus van de vader, en demonen worden uitgezonden om de mens 

door de pijnappelklier te onderwerpen aan dit systeem, om hen te zalven met de ontlasting 

van de vader, en hen te dwingen de ontlasting van de vader te eten. Als deze anus is 

bedwongen door de paradijselijke longen, de nieuwe adem, dan moet men terugkeren tot de 

moeder anus die was verwijderd uit de hersenen en waarvoor de pijnappelklier, de anus van 

de vader, in plaats kwam. Oorspronkelijk was daar dus de moeder anus waarvanuit de mens 

leefde. Het hele lichaam raakte corrupt toen de moeder anus werd verwijderd uit de hersenen 

van de mens door zware buitenaardse demonen. 

  

De anus en het hele spijsverteringskanaal en de ontlasting is demonisch en corrupt. 

Oorspronkelijk was de anus, naast de vagina, een geboorte-kanaal, en kinderen werden 

gevoed door de moeder anus. De ontlasting was gewoon voedzaam, en er waren hele andere 

ideeen over de ontlasting. De samenstelling van de ontlasting was ook anders. Het 

tegenwoordige lichaam kan hiervoor nu niet gebruikt worden. Het materiele lichaam is 

corrupt, en materialisme, dingen in het letterlijke bedrijven, is vragen om problemen. In de 

symboliek is de anus belangrijk. De kinderen van de amazone moeder, de heerin, werden 

gezalfd met haar ontlasting, de heilige paradijselijke grond. Dit was tegelijkertijd hun 

camouflage in de jacht, naast hun bescherming. De mensheid weet hier niets van, en heeft de 

ontlasting totaal gedemoniseerd, maar vergeet hierbij de belangrijke symboliek. In het 

Sanskrit is die symboliek nog deels bewaard gebleven. De mens moet loskomen van de anus 

en ontlasting van de vader god demoon die de mens gevangen houdt en tot slaaf. De 

ontlasting van de vader god demoon komt in de vorm van bijvoorbeeld katten-ontlasting en 

honden-ontlasting die de niets doorhebbende mens moet eten. Hierdoor wordt de mens 

gebonden, tot slaaf gemaakt en afgeleid van de waarheid, weggeleid van de moeder. De mens 

eet de ontlasting van de buitenaardse territoriale machten die deze planeet hebben ingenomen. 

Alleen de moeder anus kan nog redden. De mens is nu noodgedwongen om allerlei voedsel te 

eten wat niet zoveel waarde heeft als de voeding van de moeder borst en de moeder anus. 

  



Dit laat ook zien wat Christus betekent als “de gezalfde van de afgrond” in de grondtekst, wat 

de gezalfde van de vader anus voorstelt. Hij is in diepe problemen. Daarom moet er 

teruggekeerd worden tot de moeder anus, tot deze belangrijke amazone hieroglyph.  

  

2. T81 – Oerdoegmus – zessentachtigste hersenen – jongen die de anus van een amazone 

schoonlikt 

  

Het Amerikaanse stopwoord 'shit' komt van het amazone woord 'shitta', wat een reinigings-

ritueel is. De shitta-jongens zijn een vorm van amazone-slaven die de anus van de amazone 

moet schoonlikken na het ontlasten. Dit is zwaar metaforisch en komt terug in de esoterie van 

Ezechiel waarin hij zijn voedsel moet klaarmaken op ontlasting, als een beeld van de 

komende Amazone ballingschap van het volk. Het is het beeld van de terugkeer tot de moeder 

anus. Ook werd hij hiertoe met touwen gebonden voor driehonderd negentig en veertig dagen. 

  

In het Sanskrit, in de mythologie van India, komt dit terug in de bevrijding van SITA, als een 

beeld van het terugkeren tot de shitta, het amazone reinigings-ritueel. De moeder anus is in 

het Sanskrit de vrucht van het paradijs. 

  

De vrucht in het paradijs is een groot mysterie, als een voortplantings-orgaan die een geheime 

plaats bewaakt. Dit is de UPA-STHA in het Sanskrit, “staan op”, “dichtbij”. De anus is in het 

Sanskrit het binnenste centrum, als een oerstam, ook als de oogst, het diepere loon, de karma 

(kra-ma, de offerwet van de gnosis). Het is de opslagplaats van de gnosis. De anus houdt zich 

verborgen, maar kan zich plotseling manifesteren, als een grote ontmaskering in het Sanskrit. 

De schildpad is hiervan een symbool, GUHYA, KUJA.  

  

In het sanskrit is de anus de weg van de goden, het proces van de adoptie, van de inname, het 

geaccepteerd worden tot een samenleving, door dwang of vrijwillig. GRHYA, KRA-YA. Ook 

zijn het ceremonies van gecultiveerde affaires (geboorte, huwelijk, etc.). Het is geen vrijheid, 

maar afhankelijkheid aan de sociale code van een stam. De anus is het symbool van de 

stamwet. 

  

Ook is de anus als de CYUTI de verbanning, de val van een goddelijk bestaan, en het afstand 

doen van geaccepteerde normen en waarden, van de gevestigde instituten, zoals de val in het 

paradijs dit voorstelde, door het eten van de verboden vrucht. De CYUTI is ook de 

symbolische dood. 

  



Als MARGA is de anus het pad van de jacht, het traceren van prooi, de weg van een wild 

beest. Deze vorm van de anus in het sanskrit is ook een merkteken en een titel of hoofd, 

heerser, in de wet. Ook deze vorm is een stelsel van gewoontes en tradities, en heeft ook een 

aankondigend karakter. 

  

  

  

Hoofdstuk 36. Het Grote Soennitische Mysterie 

  

De tiende hexagram is die van het betreden. Hierin leert de hoogwaardige man het hoge van 

het lage te onderscheiden, wat leidt tot heilige, vertikale discriminatie. Standvastigheid brengt 

gevaar. Voorzichtigheid is veel belangrijker. Dit is de hexagram van de Vreze van de Heerin. 

In de derde lijn komt de man tot vreze en beven, zoals Adam kwam tot de riem van vreze en 

gebondenheid in de grondteksten van het paradijs. Hierdoor werd hij hard gemaakt om de 

wapenrusting te ontvangen. Dit gebeurde juist door de afzondering, waardoor er beter 

overzicht ontstaat en inzicht in de hierarchieen. Deze hexagram is observerend in de heilige 

vreze. Het is de strijd tegen een tijger. De heilige gebondenheid van Adam is in de worteltekst 

de heilige vreze. Er is geen heilige gebondenheid zonder de heilige vreze. Of het doel van I-

Tjing bereikt wordt hangt af van iemands relatie met de tiende hieroglyph van de I-Tjing, de 

Heilige Vreze. Hierbij staat of valt alles. Als men hier vastraakt is alles verloren. De tijger 

moet overwonnen en getemd worden. Ook is de derde lijn de goddelijke verlamdheid, als de 

heilige slaap. De zesde lijn is de terugblik, aan het einde van het betreden, de herinnering. Dit 

is om te toetsen en om tot dieper inzicht en overzicht te komen, tot diepere verbindingen, om 

grotere verbanden te zien. 

  

Ook de achtentwintigste hieroglyph van de I tjing is belangrijk, namelijk het overwicht van 

het grote, van de grote moeder. De vrouwelijke gewichtigheid is in de amazone taal 'Beloch'. 

Beloch is ook de matriarch die Orion veroverd heeft. Zij troont in Belim. (De Bilha, Belim 

:18). Door deze gewichtigheid zien we in de eerste lijn dat de dragende krachten de 

gewichtigheid van de grote moeder niet kunnen dragen. De mannen zijn als wit riet onder 

Haar. Het zwakke is onder. Allereerst leidt dit tot verbrokenheid, het instorten, het verplet 

worden. De man probeert door geweld dingen op te lossen, maar het leidt hem nergens. Hij is 

agressief, maar hij kan geen ijzer met handen breken. Hij moet in zwakheid en zachtheid tot 

inzicht komen, tot de kern. 

  

In het Chinees wordt dit 'Soen' genoemd, de heilige zwakheid. Dit komt terug in het Engels 

als 'Son', Nederlands : Zoon, als de weg van het kruis, de heilige zwakheid leidende tot ware 

sterkte en overwinning, namelijk 'inzicht'. De ware sterkte is dus de wijsheid door de heilige 

zwakheid, die een alertheid is en een gevoeligheid. Dit is ook wat het woord 'sterkte' betekent 

in de oude talen. Het is een heel diep, poetisch woord.  



  

De SN komt in de islam terug als de SOENNA, de traditie, en de soennieten, de grootste 

stroming binnen de islam. Zij zijn de volgelingen van Aboe Bakr, die zij zien als de eerste 

kalief (opvolger van Mohammed). Aboe BAKR wijst op BAKROE, de Surinaamse 

oorlogsgodin. In de Bilha had Izaak een gevecht met haar in de onderwereld. Zij was de eerste 

die hij tegenkwam in de grot genaamd 'De Moederschoot', waar hij door Temet naartoe was 

geleid. Dit stond aan het begin van een tocht door de onderwereld. (Izaak en Temet :2-4). Dit 

leidde hem uiteindelijk tot de vrouwelijke Salomo, Salome, als een beeld van het behalen van 

wijsheid. Aan Aboe Bakr (Bakroe) was de esoterische leer van de islam gegeven die door 

hem werd doorgegeven. 

  

Ook in Suriname waren er schandalen die ervoor zorgden dat de Moeder godin in discrediet 

werd gebracht. Zij werd onder invloed van de stad meer en meer bestempeld als een 

kwelgeest, een duivel, en als kwelkabouters, de bakroes, plaaggeesten. Zij was oorspronkelijk 

een godin wiens tucht zij niet wilden. Suriname zit vol van anti-tucht geesten en valse tucht. 

Zij wilden de oorlogsgodin afsluieren, met name in het stadsdeel, terwijl indiaanse stammen 

haar nog gewoon vereerden als godin, zoals ook in Afrika. BURUKU is de Afrikaans-

Ghanese godin van de schepping en van de maan. BUK is een Sudanese riviergodin en godin 

van de vissenjacht, zij wordt ook wel de luipaarden-godin genoemd en het luipaard van de 

nacht. Zij is de bron van het leven. Ook heeft zij het luipaard overwonnen. 

  

Onder deze druk leert de man voorzichtigheid in de eerste lijn. In de tweede lijn wordt de man 

onder een jonge vrouw gesteld. Zowel de moeder als de dochter heersen over de man.  

  

De man is afgezonderd en breekt weer onder het overwicht van de dochter. De man heeft zo 

een dubbele wond. 

  

In de vijfde lijn wordt de man onder een andere vrouw gesteld die ouder is dan hem, de 

vriendin of een contact van de moeder. In de zesde lijn wordt de man verdronken, wat in de 

Bilha een beeld is van het komen tot inzicht. Ook is dit een beeld van de opvoeding (De Hiti 

:3-6). 

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 37. De Afgrond 

  

De negentiende hieroglyph van de I-Tjing is de Toenadering, de L-N, ILA ANA, wat in de 

Amazone taal betekent : 'de Wil van de Heerin'. ANA betekent namelijk 'willen'. Deze 

hieroglyph is het groot groeien, waardoor er toenadering komt tot de grote amazone en 

moeder, maar in deze hieroglyph, in de achtste maand, zal het instorten. Zo zal degene die 

groter is geworden, gegroeid is, niet tot een monopolistische status komen. De moeder moet 

hem breken, zodat hij zijn krachten eerlijk verdeeld, en zodat hij alles aan Haar overgeeft. Zo 

zal het ook veilig zijn om hem langzaamaan terug te brengen tot de gemeenschap met 

anderen. Iemand die vol is met deze hieroglyph wil de Wil van de Heerin doen, zoals de 

amazone betekenis van het woord laat zien. Hij aanvaardt ook de tucht wat dit met zich 

meebrengt. De Moeder is een innerlijke dynamiek die niet teveel buiten het zelf gezocht mag 

worden. Vandaar dat de opgegroeide opnieuw gebroken moet worden en doorboort opdat de 

nadruk niet op de buitenwereld wordt gelegd. Degene die toenadert is dan ook naar binnen 

gericht. Telkens weer zal Zij hem breken om balans te brengen. 

  

De negenentwintigste hieroglyph is de afgrond. Elk mens zal hier eens invallen. De afgrond is 

de val naar binnen. Hier zal de mens afbreken aan zichzelf, omringd door vele gevaren. In het 

ravijn zijn veel gevaren in de vorm van sterke stromingen. Hier leert de mens voorzichtigheid 

als hij helemaal is omringd en ingesloten door de sterke stromingen. Hij kan niet vooruit en 

niet achteruit. Elke stap kan fataal zijn. In de afgrond wordt de mens tot een eeuwige 

gevangene van de baarmoeder, als een beeld van de heilige gebondenheid, tenzij de mens 

gewoon maar roekeloos overal inspringt. Zonder de heilige vreze, voorzichtigheid en 

discipline komt de mens niet in de heilige gebondenheid, en wordt dan gewoon door de 

baarmoeder opgeslokt. Het is dus kiezen tussen de heilige gebondenheid en de eeuwige slaap 

die tot vergetelheid en algehele vernietiging leidt. In de afgrond komt de fallus tot een hogere 

vochtigheids-graad, vooral de top van de fallus. Ook zal de energie verhouding in de benen en 

billen sterker zijn dan in het bovenlichaam. De man die deze hieroglyph niet kent zal 

roekeloos zijn energie door zijn bovenlichaam laten stromen om zo te gaan lopen pronken. 

Wee het gebeente van de vrouw die hierop positief reageert.  

  

De naam van deze hieroglyph is KN, als de derde KANA. 

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 38. Het Grote Cryptische Geheimenis van de Soennieten en de Shiieten 

  

De eenenvijftigste hexagram is de Donder, als een beeld van de heilige vreze. In de eerste lijn 

vreest en beeft de initiaat, terwijl hij dan in de tweede lijn onderzoek doet in zichzelf. In de 

derde lijn doet hij dingen die hij niet kan stoppen, wat de eigenlijke heilige gebondenheid is. 

Hij raakt buiten zichzelf. In de vierde wordt hij tot de modder geleid, de aarde, de wildernis. 

In de vijfde lijn leidt de donder hem tot het binnenste, waardoor hij veel verliest, maar ook 

veel wint. In de zesde lijn moet hij discipline leren, zich ten bloedens toe tegen alles verzetten 

om alles te testen. Hij moet zich koste wat het koste proberen stil te houden, waar deze 

hieroglyph dan ook in overloopt, in het tweeenvijftigste hexagram : het stilhouden, de berg. 

De tweeenvijftigste hexagram is de vijfde KN, KANA, want de zevenenveertigste hexagram 

is de vierde KN. De tweeenvijftigste hexagram is het overgangsgebied tussen dood en 

geboorte. 

  

Soms moeten er risico's genomen worden. 

  

De drieentwintigste hexagram is de hexagram van de scheiding en de instorting. We zien hier 

de JN, de vrouwelijke energie (Vgl. JANA en JANI, de Urim en de Thummim van de 

Amazones), die de mannelijke energie breekt. Dit is de amazone overweldiging. Dit is nodig 

om het mannelijke tot wedergeboorte te brengen. In de vierentwintigste hexagram is het 

mannelijke gezuiverd en onder de amazone overweldiging gesteld, en kan zo het valse 

vrouwelijke verbreken. Zo komt er weer evenwicht en harmonie. Het vierentwintigste 

hexagram is de Terugkeer. Hier is de man dus teruggekeerd tot de moederschoot en groeit op 

onder de hoede en tucht van de moeder om het valse vrouwelijke te overwinnen. 

  

De zessenvijftigste hexagram is de nomadische jager. Dit is als het vuur op de berg, de 

tegenstelling tussen vastheid en het loslaten. Het vuur kan nergens lang blijven, maar is altijd 

in beweging, laat alles los, om zo te transformeren. De pijlen die de nomadische jager door 

zijn prooi jaagt gaan eerst door hemzelf, en het oordeel duurt nooit te lang, want ook het 

oordeel moet hij weer loslaten en verder trekken. De straf mag nooit te lang duren. Er is dus 

een grote spanning en wisselwerking tussen eeuwigheid, de berg, en tijdelijkheid, het vuur. 

  

De eenenveertigste hexagram is de SOEN, de vermindering, als de Ramadan in de Chinese 

mythologie, het vasten, de ascese, het binnengaan van de leegte. De SOEN komt van een 

amazone stam de Zuni, en komt ook weer terug in de islam als de Soenni, de machtigste 

beweging binnen de islam die Aboe Bakr volgen, als een cryptisch beeld van Bakroe, de 

Surinaams-Afrikaanse oorlogsgodin van de indianen. De Filistijnen ontwikkelden zich tot de 

Soenni Islam. Zij aanbaden de godin Delilah, wat in wezen dus Bakroe was. Dit is ook waar 



Bakroe oorspronkelijk vandaan kwam, van de Zoenni, Zoeni-amazones. Vanwege deze 

cryptische kracht is het christendom gefixeerd op de ZOON, SN.  

Deze hexagram heeft als hieroglyph een berg aan een moeras. 

  

Het beest van de zee is in het Aramees ook 'het beest van het moeras', wat 'het beest van 

PEHU' is in het Egyptisch. PEHU betekent : 'beyond', boven, over, wat als wortel heeft PEH, 

de diepste nacht. PEHU is verbonden aan PEHUI, de billen, de dijen, en de borsten van de 

duisternis. In het Egyptisch is het eerste beest dus 'het beest van de billen'. Het beest zelf is in 

de oude bijbelse talen de vermindering, de leegte, als de afgrond van de billen, de anus, 

waardoor wedergeboorte komt. 'De vrouw op het beest' is dus niets anders dan een symbool 

voor de amazone en haar anus, als een dreiging. De billen van de amazone hebben te maken 

met oordeel, met de jacht en de slacht, wat leidt tot wedergeboorte door haar donkere anus. 

Hiertoe zijn de shitta-jongens belangrijk, die de heilige amazone anus dienen. De shiieten, 

sjiieten, zijn hiervan een cryptisch beeld, de twee na grootste stroming binnen de islam. 

  

In het Sanskrit, in de mythologie van India, komt dit terug in de bevrijding van SITA, als een 

beeld van het terugkeren tot de shitta, het amazone reinigings-ritueel. De moeder anus is in 

het Sanskrit de vrucht van het paradijs. Dit betekent dat Adam een shitta jongen was. De 

shitta jongen moest komen tot de Zuni stam om haar anus te dienen. Eva is een beeld van de 

Zuni stam.  

  

In het Sanskrit is de anus als de CYUTI de verbanning, de val van een goddelijk bestaan, en 

het afstand doen van geaccepteerde normen en waarden, van de gevestigde instituten, zoals de 

val in het paradijs dit voorstelde, door het eten van de verboden vrucht. De CYUTI is ook de 

symbolische dood. Dit leidt tot wedergeboorte. De CYUTI, SUTI, is verbonden aan de shitta, 

ST, als de anus-dienst, waar ook het woord ZOET vandaan komt. Dit is ook de reden waarom 

het christendom de ST als grootste vijand heeft gemaakt, als de ST-N, de afgrond van ST, 

Satan, als de anus van de shitta (cyuti). De wedergeboorte door Bakroe wordt namelijk 

gevreesd en daarom is het orthodoxe christendom ook stellig gekeerd tegen de Sunni Islam, 

als overdemoniserend zonder tot de symbolische en cryptische waarde ervan te komen.  

  

Zo zien we Bilha die op het beest rijdt worden tot Bakroe die Haar heilige anus laat zien, als 

de poort tot de wedergeboorte. Dit is een grote oorlog, een duistere afgrond. 

  

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 39. De Moeder van Ismael om Jupiter te Vervangen 

  

In het Hebreeuws is de ARABAH de wildernis. ARAB is de duisternis. In het Hebreeuws is 

de ARABAH ook een woord voor de hemel, wat dus niets anders dan de wildernis is. 

Vandaar dat het Hebreeuws meer duidt op de hemel als zijnde de eeuwige jachtvelden.  

  

Het dertiende hexagram is de gemeenschap, het sociale, de TNG-ZN. TNG is een anagram 

van T-GN, de T (amazone kerk) van de wildernis, GN (Aramees). Deze hieroglyph is het vuur 

van de nomadische jager die tot de hemel, de wildernis, komt. Zo is de gemeenschap aan 

strenge voorwaarden verbonden, namelijk van het vuur dat eerst alles loslaat, als een 

zuiverend vuur. Dit is de sociale code. Er is alleen maar gemeenschap mogelijkheid door de 

grootste zwakte, na de verbrokenheid, waarin de banden gesmeed kunnen worden, waarin 

alles getransformeerd kan worden, geschapen. Dit gebeurt in de moederschoot. Dit maakt 

geen broers. Zij hebben allemaal hun eigen moeder. Het mannelijke mag niet versterkt 

worden in broederschap, maar moet eerst afgezonderd worden in de moederschoot. Dat er een 

algemene moederschoot is zegt niets, want die verdeelt haarzelf onder in vele moederschoten, 

zodat er geen broederschap ontstaat die haar macht zou kunnen breken en haar zou kunnen 

verwonden. Alleen zusterschap wordt toegestaan, oftewel de bekrachtiging van de 

vrouwelijke relaties binnen een mens. Zo kan de moeder herstelt worden. 

  

Omdat het religieuze banden zijn en het metaforisch is is Jakob ook niet de broeder van Ezau 

die met hem vocht in de moederschoot. Rebekka is dan een beeld van de godin die zowel een 

moeder over Jakob had aangesteld als over Ezau. Ware broederschap zou de godin hebben 

vernietigd. Vandaar dat de geest van broederschap verdreven en verslagen moet worden. De 

BROTHER is de BRA, BSR (penis, Aramees) van Thor (Horus, Rian). Het broederschap 

betekent de slavernij tot de vader. De penis van Thor is Lark, als de geest van het 

broederschap, het grote geheimenis van de macht van de vader.  

  

Om tot de moeder te komen en een plaats te krijgen in de hogere sociale code van de vur is 

het belangrijk los te komen van de geest van broederschap, om Lark te overwinnen. De geest 

van het broederschap is een godinlasterende eenheid die een man onvruchtbaar kan maken. 

Het is als een slot op zijn geslachtsdeel wat hem de penis van Thor laat aanbidden, oftewel 

Lark. Hij wordt dan vervuld met een valse vorm van vruchtbaarheid om zogenaamde 

fantoom-zwangerschappen te bewerkstelligen (valse zwangerschappen). 

  



Elke broederschap moet dus gereduceerd worden tot een religieuze band getoetst aan de 

demonologie of moet verbroken worden. Lark, de geest van broederschap, is een onoprechte 

geest met allerlei bijbedoelingen. Het is de geest van verkrachting. Deze verkrachting ontstaat 

doordat er valse vruchtbaarheid is. Hij is onbezonnen, roekeloos, en grijpt om zich heen, 

dwingt, misbruikt, om maar van dat gevoel van valse vruchteloosheid af te komen. Het is alles 

wat hij kan. Hij wordt niet toegelaten tot de gnosis, dus hij is gewelddadig. Er is geen diepte 

met hem.  

  

Dit is ook waarom Kain zijn fantoom-broer moest verslaan, als het verslaan van de geest van 

broederschap, in de esoterie. Dit is dus een sterk metaforisch verhaal. 

  

In het paradijs zijn er ook geen broer-zus verhoudingen. Dit zou te gevaarlijk zijn, zou de man 

bekrachtigen en zijn zus zou zijn als een naker, als een verzwakte vrouw die de nephilim 

moest ondersteunen. De broer-zus verhoudingen zijn het geheim van de naker, van de 

dochters der mensen. In het paradijs mag een man ook geen zonen verwekken. Dat zou te 

gevaarlijk zijn. Hij kan alleen dochters verwekken. 

  

De broer gaat tussen de moeder en jou instaan, en verlamt alle wapens in de hemelse strijd. 

Het archetype van de broer is een archetype van de gevallen aarde. Ook is er dus geen vader-

zoon verhouding. Een ieder die door de dertiende hexagram hier van los probeert te komen 

zal achtervolgt worden door stinkende leeuwen en wolven die zulke archetypes hoog houden. 

Zij zien de dertiende hexagram als een grote bedreiging voor hun koninkrijk. Broederschap, 

de broer-zus-verhouding en de vader-zoon verhouding zijn hun fundamenten. Daar leven ze 

van, en het is de kracht waarmee ze alles doen. In het dertiende hexagram is direct grote 

veiligheid tegen deze valse jagers. 

  

Het negenenveertigste hexagram is GE, wat Chinees is voor de reformatie. In het Grieks is 

GE de aarde. Het beest van de aarde is het beest van GE, als het beest van de reformatie in het 

Chinees. We zagen dat het beest de moeder anus voorstelt. Hierdoor gaat dus de reformatie 

komen. Dit hexagram is het vuur in het midden van het water. Dit is het water wat het vuur 

voortbrengt, zoals de zondvloed van water wordt tot de zondvloed van vuur. Dit is het 

hexagram van Noach. 

  

In de eerste lijn van deze hexagram is er de gebondenheid met runderleer, als een beeld van 

de heilige gebondenheid waardoor later de reformatie zal plaatsvinden. In de tweede lijn kan 

er daarom vanuit de heilige gebondenheid correct en foutloos gehandeld worden. De eerste 

lijn is dus fundamenteel waarin er gewacht moet worden op de juiste tijd. In de vijfde lijn zien 

we velen afvallen tot het geloof, met als beeld het veranderen in een tijger. Het geloof is 

tegengesteld aan discipline en kennis. De tijger is een beeld van egoisme en protserigheid, 

gebaseerd op oppervlakkigheid. In de zesde lijn zien we een leger van luipaarden, die veel 



fijner zijn, en waarvan hun vlekken een beeld zijn van de disciplinaire piercings. Dit is de 

man die is aangesteld onder de moeder gnosis. Als kind zijnde had ik een droom waarin de 

Moeder God aan mij verscheen in een onweersbui met grote donder, en met een stem helder 

als de bliksem die mij riep. Zij was omringd met luipaarden. 

  

Het eenenzestigste hexagram is het hexagram van de jacht. De lijnen laten vijandigheid zien 

en afzondering waardoor de initiaat tot de beker komt, als een reward. Dit is de hexagram van 

Ismael die ieders vijand is. In de Israelitische literatuur is de moeder van Ismael soms Ketura, 

de vrouw die Abraham huwde na de dood van Sarah. Ketura wordt soms gelijkgesteld met 

Hagar. Hagar zou alleen een titel zijn, namelijk van vreemdeling, en geen naam. KTR, TR, is 

het anagram van RT, Areta, oftewel de donder. Areta is dus de moeder van Ismael, als de 

eenenvijftigste hexagram van de Donder, de Heilige Vreze, waaraan Ismael, het 

eenenzestigste hexagram, onderworpen is. 

  

Proserpina is de Romeinse godin van de onderwereld. Zij wordt ook wel JUNO Inferna 

genoemd, als de Juno van de hel. JUNO is de Romeinse godin van het huwelijk en de 

geboorte. JUNO, JN, wijst op het JANA-JANI orakel van de Amazones (Vgl. Yin-Yang, 

Urim-Thummim). Proserpina, oftewel JUNO Inferna, Juno Hel, is dan de JANA, de 

beproeving, terwijl JUNO dan JANI voorstelt, als de heilige gebondenheid en het loon. In die 

zin zijn Proserpina en Juno de Romeinse Urim en Thummim, de Romeinse Yin en Yang. 

Persephone is eerst winter, als JANA, en wordt dan  

JANI, Juno, als lente. Als JANA is zij Di-Jana, de Romeinse godin van de jacht. In de islam is 

zij het paradijs, JANNAH.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 40. Simson en het Gehoorzamen van de Zuni Stam  

  

Koran 13 – Arad, Areta, de Donder 



  

: 2 Allah (Bilha) vestigde Haarzelf op de troon, ARSH, van macht. 

  

ARSH, RSH, de RASHA stam is in het Hebreeuws de stam die afrekent met het huichelende 

recht van de stad. Zij zijn aangesteld onder Areta. In de Israelitische literatuur is de moeder 

van Ismael soms Ketura, de vrouw die Abraham huwde na de dood van Sarah. Ketura wordt 

soms gelijkgesteld met Hagar. Hagar zou alleen een titel zijn, namelijk van vreemdeling, en 

geen naam. KTR, TR, is het anagram van RT, Areta, oftewel de donder, een beeld van de 

heilige Vreze. Areta is dus de moeder van Ismael.  

  

3. En Zij is het, Die de aarde uitspreidde, er bergen op verhief en rivieren op vormde. En Hij 

maakte er elke vruchtensoort in twee geslachten op. Zij doet de nacht de dag bedekken. 

Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk, dat nadenkt. 

  

Areta stelt paren op, als de nacht, de vrouw, die de dag, de man, bedekt. Dit zijn archetypes 

waarin de dag onder heerschappij van de nacht valt. Aarde is ARDA in het Arabisch, RD, 

ARETA. In het Hebreeuws is dit Erets, onderwereld. Hierop zijn bergen geplaatst, rawasiya, 

wat het meervoud van RASIYA is, oftewel de RASHA stammen. Ook betekent dit stevigheid, 

als de borsten van Areta. 

  

In het Aramees is de 'vreselijke God', Dhel elaha, Dhel elah, oftewel Delilah. In het Arabisch 

is de naam Delilah 'God, de Bezitster' – lillahi, behoort toe aan Allah, Koran 2:165. Delilah, 

de godin van de Filistijnen verwijst naar Bakroe. 

Bil-lahi betekent 'in Allah', 2:177 – Vgl. Bilha. Toen Rachel stierf kwam Reuben, het zaad 

van Israel, tot Bilha. Ook Jakob verplaatste zijn bed naar de tent van Bilha. 

  

Het aanbidden van de Heilige Vreselijkheid leidt tot de stevigheid als een burcht in het 

Aramees, wat de Moeder is. Bilha komt van Balahh, wat vreselijkheid betekent. Bilha wordt 

tot Delilah, de bezitster, de stevige burcht, oftewel Bakroe, de Amazone oorlogsgodin. Bilhah 

betekent ook : de vernietiger van het verstand, door vrees, oftewel de inname van het 

verstand. Het beest waarop Bilha rijdt is in Bakroe-vorm Haar billen, als de afgrond van 

wedergeboorte. 

  

Psalm 68 

  



36 Vreselijk zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; 

Hij, Israëls God, verleent sterkte 

en volheid van kracht aan zijn volk. 

Geprezen zij God. 

  

Vreselijk is in het Aramees : Dat wat aanbeden moet worden. God moet aanbeden worden in 

Haar vreselijkheid. 

  

Buffels en runderen zijn het symbool voor mannelijke kracht. Daarom moet er jacht gemaakt 

worden op buffelgeesten om zo kracht tot de Moeder te brengen : 

  

31 Bedreig, bestraf, het gedierte in het riet, 

de runderbende met de kalveren der volken, 

Gij, die u werpt op hen die belust zijn op zilver, 

verstrooi de volken die behagen scheppen in strijd. 

 

Dit vers gaat over de runderjacht. Zij hebben zich omhuld in zilver, sema, in het Aramees. 

Sema, SOMA, is het lichaam van Christus in het Griekse NT, en in de Veda's en het Sanskrit 

is SOMA de drank van onsterfelijkheid. In het Aramees staat : 'de kalveren van gebrek aan 

educatie'. Dit is waar de rund voor staat : gaven, in plaats van opgroeien door educatie. De 

rund staat voor anti-educatie, voor vergetelijkheid, de LETHE rivier in het Grieks. Dit moet 

overwonnen worden voordat we kracht kunnen brengen aan de Moeder, voordat we Haar 

daadwerkelijk kunnen aanbidden. SOMA is energie, de kracht en het licht van God. Voordat 

we dus tot de Moeder komen moeten we de valse rundergeest offeren. Ook geeft SOMA 

controle over de zintuigen. De kerk aanbidt SOMA, het gouden kalf, het lichaam van 

Christus, de mannelijke kracht ten koste van de vrouw. 

  

Er gaat dus een hele nieuwe dimensie open wanneer Jakob tot de tent van Bilhah komt om 

daar zijn woning te hebben. Bilha betekent 'in God' in het Aramees. Dit is de God van Jakob, 

waarover het in Psalm 84 gaat. Ook gaat het over de tenten van Bilhah. 

 

9 HERE, God der heerscharen, hoor mijn gebed, 

neem het ter ore, o God van Jakob! 



  

2 Hoe liefelijk zijn uw tenten, o HERE der heerscharen! 

  

3 Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN; 

mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. 

 

Ook in de Evangelieen waar Jezus gaat tot het kruis gaat het in werkelijkheid om Jakob 

komende tot de tenten van Bilha. 

 

DEL-LILA is “de hel” van de lelies. Lelies zijn het beeld van de vagina en van overwinnings-

gejoel. Dit is dus waar Bakroe voor staat. 

  

DU, DE is een afkorting voor Delilah, BAKROE. Koran 112:2 – SAMADU = eeuwig, 

absoluut. SAMA is gehoorzamen (SHAMA, Hebreeuws). DU staat voor Delilah, BAKROE. 

Het gehoorzamen van BAKROE. Allah komt van Del-ilah (allahu). Het Aramese woord 

DUKKA voor slachtplaats is in wezen DU-KKA, slachtplaats van Delilah, BAKROE. Koran 

betekent verzameling, als een verzameling van een jager, van BAKROE, de trickster. Zij heeft 

de Koran gemaakt als een valstrik met vele lagen om met het gouden kalf, Simson, het 

christendom, af te rekenen. De Koran is jachtstaktiek. 

  

Delilah, BAKROE, levert dan Simson, het gouden kalf, over aan de Filistijnen. Dit is allemaal 

beeldspraak. In het Aramees DLH is problemen maken, terreur en verwarring. DWLL, 

Dullala, BAKROE, is de scheiding. 

 

Het eerste boek van de Koran, de Opening, is een introductie voor de dodenreis. Hierin wordt 

gevraagd voor leiding op het rechte pad, om niet op verkeerde paden te komen. Er wordt om 

hulp gevraagd van Del-ALLAH, BAKROE, die de meesteres is van de dag van het oordeel, 

de meesteres van de nacht, van de duisternis. In vers 4 staat : 'Wij zijn uw slaaf.' Dit is 

belangrijk om niet af te wijken op losbandige paden. Door de heilige slavernij blijft de 

nomade, de rondtrekkende jager in de onderwereld, Ismael, verbonden aan Haar. 

  

Cryptisch gezien is hierin Simson van belang als SM-SN, SAMA-ZUNI, oftewel het 

gehoorzamen van de ZUNI stam, die Bakroe als hun godin hebben. 

 

Ismael moet zo verbonden blijven aan zijn Moeder, Areta (aan de Aker, de Hagar, de ark, de 

kra, de Levitische gnosis, de offergnosis). 



  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 41. De Pentateuch 

  

Deuteronomium 1 

  

1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de 

Jordaan, in de woestijn, in de vlakte, tegenover Cuwph, zee van riet en papyrus, tussen Paran, 

Tofel, Laban, Chaserot en Di-Zahab;  

  

De vrouwelijke Mozes is de amazone letter M en zij is Deuteronomium, het scherpe Woord 

van oordeel in het Aramees. Zij richtte een constitutie op. 

  

Yarden – yarad – Areta 

vlakte = wildernis = arabah = donker zijn (Hebreeuws) 

Paran = plaats van grotten, plaats van versiering, pronken (Hebreeuws) 

Tophel = witmaken, misleiden (Hebreeuws) 

Laban = wit, wildernis kamp (Hebreeuws) 

Chaserot = nomaden kamp (Hebreeuws) 

  

2 elf dagreizen is het van Horeb in de richting van het gebergte Seïr tot Qadesh-Barnea. 

  

Horeb = slachten 



Seir = harig (Golgotha), offervee (demonen), vrees 

Qadesh-Barnea = heilig, tent-slaaf (Hebreeuws) 

  

Deze tocht was er dus voor om heilige tentslaven te initieren. In het eerste vers is er dus het 

grote paradijselijke contrast tussen de donkere vrouwelijke amazone en de blanke mannelijke 

amazone. 

  

3 In het veertigste jaar nu, in de elfde maand, op de eerste der maand, heeft Mozes tot de 

Israëlieten gesproken overeenkomstig alles wat hem de Here ten aanzien van hen geboden 

had; 

  

In het jaar van de vrouw op het beest, het jaar van de fokkerij in het Hebreeuws (arba iym – 

arba – raba). Dit gaat ook over de vrouw die geslachtsverkeer heeft met beesten, wat behoort 

tot de paradijselijke voortplanting. 

  

4 nadat hij Sichon, de koning der Amorieten, die in Chesbon woonde, en Og, de koning van 

Basan, die in Astarot woonde, bij Edreï verslagen had; 

  

Sichon = strijder 

verslagen = gekastijd, beloont 

Og = lange nekken 

Basan = vruchtbaar gebied 

Astarot = vruchtbaarheidsgodinnen, fokkerij godinnen 

Edrei = zwangerschap, dwang, zaad-afname 

  

5 aan de overzijde van de Jordaan, in het land van Moab, begon Mozes deze wet te 

ontvouwen en hij zeide:  

  

Moab = zaad, water 



  

6 De Here, onze God, heeft tot ons bij Horeb gesproken: gij zijt lang genoeg bij deze berg 

gebleven; 

  

7 begeeft u op weg, breekt op, trekt naar het gebergte der Amorieten en naar al hun naburen, 

in de vlakte, op het Gebergte, in de Laagte, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land der 

Kanaänieten, en de Lebanon tot aan de grote rivier, de Eufraat.  

  

Lebanon – wit, wit maken, wit worden 

  

8 Zie, Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld; trekt er binnen en neemt bezit van het land, 

waarvan de Here aan uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun 

en hun nakroost geven zou. 

  

In het Aramees gaat het hier over het ingewijd worden in de mysterieen, in de geheime leer.  

  

9 Toentertijd zeide ik tot u: ik alléén zal de zorg voor u niet kunnen dragen. 10 De Here, uw 

God, heeft u vermenigvuldigd en zie, heden zijt gij zo talrijk als de sterren des hemels.  

  

In het Hebreeuws betekent sterren in de worteltekst dat ze gebrandmerkt zijn. 

  

11 De Here, de God uwer vaderen, voege er aan u nog duizendmaal zoveel toe als gij nu telt 

en zegene u, zoals Hij u beloofd heeft. 

  

Duizend heeft in het Hebreeuws de betekenis van vee en fokkerij. 

  

12 Hoe zou ik dan alléén uw moeite, uw last en uw rechtsgedingen kunnen dragen? 13 Wijst 

uit uw stammen wijze, verstandige en ervaren mannen aan, dat ik hen als uw hoofden aanstel, 

suwm.  

  



Suwm = brandmerken 

  

In de grondtekst en worteltekst gaat het hier over mannen die verzwakt zijn door marteling en 

daardoor wijsheid hebben opgedaan. Zij werden lange tijd door de gnosis gediscrimineert 

(yada), geisoleerd, om hen voor te bereiden op hun taak. Zij worden door hun speciale 

brandmerken dan aangesteld over andere mannen in de stammen. Die speciale brandmerken 

zijn drie puntjes naast elkaar op de bovenarm, of twee strepen op de bovenarm onder elkaar in 

de Amazone theologie. Suwm (Hebreeuws) laat ook andere tekens van onderscheid toe, zoals 

veren. 

  

19 Toen braken wij van Horeb op en gingen heel die grote en vreselijke woestijn door, die gij 

gezien hebt, in de richting van het gebergte der Amorieten, zoals de Here, onze God, ons 

geboden had; en wij kwamen in Qadesh-Barnea.  

  

Van Horeb kwamen ze tot Qadesh-Barnea, de tentslaaf-initiatie in de grondtekst, aan de rand 

van het beloofde land.  

  

20 Toen zeide ik tot u: gij zijt gekomen tot het gebergte der Amorieten, dat de Here, onze 

God, ons geven zal. 21 Zie, de Here, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek 

op, neem het in bezit, zoals de Here, de God uwer vaderen, tot u gesproken heeft; vrees niet 

en wees niet verschrikt.  

  

Dit gaat over de rang-verhoging die leidt tot inname van dit gebied. De Amorieten is de 

publiekelijke trots. 

  

En vanwege de ongehoorzaamheid van het volk zouden alleen Caleb, compromisloze 

tentslaaf, en Jozua het beloofde land ingaan met de nieuwe generaties. 

  

44 Daarop trokken de Amorieten, die dat gebergte bewoonden, uit, u tegemoet, en zij 

vervolgden u als bijen en versloegen u in Seïr, tot Chorma toe. 

  

Chorma = mutilatie  

  



45 Toen keerdet gij terug en weendet voor het aangezicht des Heren; maar de Here luisterde 

niet naar u en neigde zijn oor niet tot u. 46 Zo bleeft gij dan lange tijd in Qadesh; de vele 

dagen, dat gij daar vertoefd hebt.  

  

Qadesh = tentslaaf 

  

Deuteronomium 2. 

  

1 Daarop wendden wij ons om en braken op naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee, 

zoals de Here tot mij gesproken had; vele dagen trokken wij om het gebergte Seïr heen. 2 

Toen zeide de Here tot mij: 3 gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken, wendt u 

naar het noorden; 4 gebied het volk aldus: gij gaat nu trekken door het gebied van uw 

broeders, de zonen van Esau, die in Seïr wonen; die zullen bevreesd voor u zijn. Neemt u 

echter zeer in acht; 5 daagt hen niet uit, want Ik zal u van hun land zelfs geen voetbreed 

geven, omdat Ik het gebergte Seïr aan Esau tot een bezitting gegeven heb. 6 Voedsel om te 

eten zult gij van hen voor geld kopen; ook water om te drinken zult gij van hen voor geld 

kopen. 

  

Seir = offervee 

  

Soms is het niet de tijd te strijden, maar te fokken of te kopen. 

  

8 En we trokken verder, weg van onze broeders, de zonen van Esau, die in Seïr wonen, door 

van de vlakte van Elat en Etzion-Gaber. Daarna wendden wij ons en gingen in de richting van 

de woestijn van Moab.  

  

Elat = offerbok, in bloed gedoopte huid van offerbok als voorhangsel, het verdraaien (leugen) 

is sterkte 

Etzion-Gaber = stevigheid, hard worden 

  

Tent-slavernij was dus in principe de weg om tot het beloofde land te gaan. Zij die 

overmoedig hun wapens grepen, en in dat opzicht dus niet gebroken waren zouden het 



beloofde land niet halen. Op het besproken pad zouden alle strijders sterven, en alleen de 

nieuwe generatie zou binnengaan. 

  

Ook is de tentslavernij en tabernakelslavernij iets heel heiligs. Onbevoegden die tot de 

tabernakel zouden komen zouden sterven. 

  

Numeri 1 

  

51 Wanneer de tabernakel moet opbreken, dan zullen de Levieten hem uit elkander nemen, en 

wanneer de tabernakel moet legeren, dan zullen de Levieten hem oprichten, maar de 

onbevoegde, die nadert, zal ter dood gebracht worden.  

  

De Levieten die tabernakeldienst deden werden niet geteld voor de oorlog in Numeri 1. 

  

Numeri 2 

  

2 De Israëlieten zullen zich legeren ieder bij zijn vendel onder de veldtekenen van hun 

families; op een afstand zullen zij zich rondom de tent der samenkomst legeren. 

  

Iysh Neged-Nagad – In de grondtekst en worteltekst moest iedere slaaf in het gehele kamp 

zijn identiteit dragen en vertellen over zijn afkomst. 

  

3 Aan de oostzijde, aan de kant waar de zon opgaat, zal het vendel van de legerplaats van 

Juda zich legeren naar hun legerscharen. De vorst nu der zonen van Juda was Nachson, de 

zoon van Amminadab; 4 en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg 

vierenzeventigduizend zeshonderd. 

  

Nachson – opvoeding, gewillig maken 

Amminadab – donker 

  



Opvoeding door de donkere moeder amazone. De telling vond plaats in de Sinai wildernis, 

SN, Soenni, oftewel de amazone Zuni stam.  

  

5 Naast hem zal de stam Issakar zich legeren. De vorst nu der zonen van Issakar was Netanel, 

de zoon van Zuar; 6 en zijn leger, dat uit zijn getelden bestond, bedroeg vierenvijftigduizend 

vierhonderd.  

  

Nethanel = loon van de strijder 

  

Zuar = klein worden, honger 

  

De strijders worden niet vetgemest en trots gemaakt. Klein worden, honger, is ook de 

betekenis van Paulus. 

  

7 Voorts de stam Zebulon: de vorst nu der zonen van Zebulon was Eliab, de zoon van Chelon; 

8 en zijn leger, dat uit zijn getelden bestond, bedroeg zevenenvijftigduizend vierhonderd. 

  

Eliab = voorhangsel (gemaakt van in bloed gedoopte huid van een bok) 

  

Chelon-chuwl = heilige vreze  

  

9 Al de getelden van de legerplaats van Juda waren honderdzesentachtigduizend vierhonderd 

naar hun legerscharen. Zij zullen het eerst opbreken.  

  

10 Het vendel van de legerplaats van Ruben zal aan de zuidzijde zijn, naar hun legerscharen. 

De vorst nu der zonen van Ruben was Elisur, de zoon van Sedeür; 11 en zijn leger, dat uit zijn 

getelden bestond, bedroeg zesenveertigduizend vijfhonderd.  

  

Elisur = de heilige gebondenheid (tsuwr = binden, bezetten) 



  

Sedeur = plaats van wilde beesten 

  

12 Naast hem zal de stam Simeon zich legeren. De vorst nu der zonen van Simeon was 

Selumiël, de zoon van Surisaddai; 13 en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg 

negenenvijftigduizend driehonderd.  

  

Selumiel = sociologie 

  

Surisaddai = vijandelijkheid 

  

14 Voorts de stam Gad: de vorst nu der zonen van Gad van Eljasaf, de zoon van Reüel; 15 en 

zijn leger dat uit hun getelden bestond, bedroeg vijfenveertigduizend zeshonderd vijftig. 

  

Eljasaf = veranderen, verdraaien 

  

Reüel = fokker 

  

16 Al de getelden van de legerplaats van Ruben waren honderdeenenvijftigduizend 

vierhonderd vijftig naar hun legerscharen. Zij zullen in de tweede plaats opbreken. 17 De tent 

der samenkomst nu, de legerplaats der Levieten, zal te midden van de legerplaatsen opbreken; 

zoals zij zich zullen legeren, zullen zij ook opbreken, ieder op zijn plaats naar hun vendels. 

  

18 Het vendel van de legerplaats van Efraïm naar hun legerscharen zal aan de westzijde zijn. 

De vorst nu der zonen van Efraïm was Elisama, de zoon van Ammihud; 19 en zijn leger, dat 

uit hun getelden bestond, bedroeg veertigduizend vijfhonderd.  

  

Elisama = luisteren en gehoorzamen – heilige slavernij (shama) 

  



Ammihud = sieraden 

  

Juda gaat eerst, als de opvoeding tot gewilligheid door de donkere amazone, en dan gaat 

Ruben, als de opvoeding die tot de heilige gebondenheid leidt en het vertrouwd raken met de 

wilde beesten. 

  

20 Naast hem de stam Manasse: de vorst nu der zonen van Manasse was Gamliël, de zoon van 

Pedasur; 21 en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg tweeëndertigduizend 

tweehonderd.  

  

Pedasur = verdelen 

  

22 Voorts de stam Benjamin: de vorst nu der zonen van Benjamin was Abidan, de zoon van 

Gidoni; 23 en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg vijfendertigduizend 

vierhonderd.  

  

Abidan = vaginale stevigheid 

Gidoni = afhakken, verbrokenheid 

  

24 Al de getelden van de legerplaats van Efraïm waren honderdachtduizend éénhonderd, naar 

hun legerscharen. Zij zullen in de derde plaats opbreken.  

  

Efraim gaat als derde, als het luisteren en gehoorzamen, de heilige slavernij. 

  

25 Het vendel van de legerplaats van Dan zal aan de noordzijde zijn, naar hun legerscharen. 

De vorst nu der zonen van Dan was Achiëzer, de zoon van Ammisaddai; 26 en zijn leger, dat 

uit hun getelden bestond, bedroeg tweeënzestigduizend zevenhonderd. 

  

Achiezer = gelijkenis 

  



27 Naast hem zal de stam Aser zich legeren: de vorst nu der zonen van Aser was Pagiël, de 

zoon van Okran; 28 en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg eenenveertigduizend 

vijfhonderd.  

  

Pagiel = brandmerk 

  

29 Voorts de stam Naftali: de vorst nu der zonen van Naftali was Achira, de zoon van Enan; 

30 en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg drieënvijftigduizend vierhonderd.  

  

Ahira = mijn broeder is slecht, anti-broederschap 

Enan = visioenen 

  

NAPHTALI – HONTI – BAKROE  

  

Bakroe is de godin van de Zuni stam. De Zuni-stam is dus het geheimenis van de broederloze 

paradijselijke genealogie. 

  

ISSASCHAR – HATI – HITI  

  

Deze stam zorgt voor het nederig maken, “klein” maken van de man. Een man moet niet trots 

en pronkend voor de Godin verschijnen. De man moet in de heilige vrees zijn en zichzelf 

vernederen om niet door de Toorn van de Godin ten onder te gaan. Er is een dag tegen alles 

wat hoog en trots is. Een man moet geen vreetzuchtige zijn of sexzuchtige. Hij moet zowel 

vasten op voedsel en sex als eerste, en dan zien hoe de Godin hem leidt, maar altijd moet hij 

ineen duiken als hij voor de Godin verschijnt, opdat Zij hem niet trots en hoogmoedig zou 

bevinden. Opgeblazen mannen hebben geen plaats in Haar stammen. Hij moet zijn zinnen niet 

bevredigen met een overmaat aan voedsel en sex. Hij moet die indruk niet wekken naar 

anderen, want ook zal hij geoordeeld worden over hoe hij anderen heeft beinvloed. Sexzucht 

moet ingetoomd worden door de wijsbegeerte, de begeerte van de gnosis. Sexverslavingen 

zijn hetzelfde als drugsverslavingen : Ze bespotten de moeder. Ze bespotten de gnosis. 

  

Numeri 3. 



  

14 En de Here sprak tot Mozes in de woestijn Sinai: 15 Tel de Levieten naar hun families en 

geslachten; allen die van het mannelijk geslacht zijn, van één maand oud en daarboven, die 

zult gij tellen. 16 Toen telde Mozes hen naar het bevel des Heren, zoals geboden was. 17 Dit 

nu waren de namen der zonen van Levi: Gerson, Qehath en Merari. 

  

Gerson = banneling, echtscheiding 

Qehath = sociologie 

Merariy = mirre (verbrokenheid, een beeld van het bloed van de vijand, om zo een verbinding 

te maken met het profetische) 

  

18 Dit waren de namen der zonen van Gerson naar hun geslachten: Libni en Simi. 

  

Libni = wit maken, hardheid 

Simi = gehoorzamen, seizoenen (onderscheiding)  

  

19 De zonen van Kehat naar hun geslachten waren Amram, Jishar, Chebron en Uzziël.  

  

Amram = donker, de opstanding en overheersing door het donkere 

Jishar = ingesmeerd 

Chebron = heilige gebondenheid, merktekens (oorlogsverf, piercings) voor verscheidenheid 

Uzziel = vaginale stevigheid 

  

20 En de zonen van Merari naar hun geslachten waren Machli en Musi. Dit zijn de geslachten 

der Levieten naar hun families.  

  

Machli = zwakheid, heilige vrees, smeken 

Musi = voelen 



  

24 En het familiehoofd der Gersonieten was Eljasaf, de zoon van Laël.  

  

Eljasaf = veranderen, verdraaien, vergroten 

  

Lael = vaginale stevigheid, in bloed gedrenkte huid van bok als voorhangsel 

  

25 De Gersonieten nu hadden bij de tent der samenkomst, zowel tabernakel als tent, de zorg 

voor de dakbedekking, het voorhangsel voor de ingang van de tent der samenkomst, 26 de 

gordijnen van de voorhof en het voorhangsel voor de ingang van de voorhof, die rondom de 

tabernakel en het altaar was, en de daarbij behorende touwen, naar alles wat daaraan te doen 

was.  

  

27 Tot Kehat behoorde het geslacht der Amramieten, dat der Jisharieten, dat der Chebronieten 

en dat der Uzziëlieten; dit waren de geslachten der Kehatieten. 28 Hun getelden, 

overeenkomstig het aantal van allen die van het mannelijk geslacht waren, van één maand oud 

en daarboven, waren achtduizend zeshonderd: zij hadden de zorg voor het heilige. 29 De 

geslachten der Kehatieten legerden zich langs de tabernakel aan de zuidzijde. 30 En het 

familiehoofd van de geslachten der Kehatieten was Elisafan, de zoon van Uzziël. 31 Zij 

hadden de zorg voor de ark, de tafel, de kandelaar, de altaren, het heilige gerei, waarmede 

men de dienst verrichtte, het voorhangsel en alles wat daaraan te doen was. 

  

Elisafan = sieraden 

  

32 Het opperste hoofd nu der Levieten was Eleazar. 

  

Eleazer = overwinning 

  

33 Tot Merari behoorde het geslacht der Machlieten en dat der Musieten; dit waren de 

geslachten van Merari. 34 Hun getelden, overeenkomstig het aantal van allen die van het 

mannelijk geslacht waren, van één maand oud en daarboven, waren zesduizend tweehonderd. 

35 En het familiehoofd der geslachten van Merari was Suriël, de zoon van Abichaïl. Zij 

legerden zich langs de tabernakel aan de noordzijde. 36 Aan de Merarieten was opgedragen 



de zorg voor de planken van de tabernakel, zijn balken, zijn pilaren, zijn voetstukken, al zijn 

gerei en alles wat daaraan te doen was, 37 eveneens voor de pilaren van de voorhof rondom, 

de voetstukken, de pinnen en de touwen daarvan.  

  

Suriel = binden, vijandelijkheid, bezetting 

  

Deuteronomium 2 

  

9 Toen zeide de Here tot mij: benauw Moab niet, en daag het niet uit ten strijde, want Ik zal u 

van zijn land niets in bezit geven, omdat Ik Ar aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven 

heb. 

  

Ar is een hoofdstad van Moab, en betekent : vreze, overwinnen, naaktheid. 

  

Lot betekent : ingewijde in de geheime leer 

  

Dan wordt Baal-Peor genoemd, de Heerin van de geopende afgrond, als de geopende vagina 

en baarmoeder, als een beest wat klaarstaat om te verslinden, Baal-PAR, wat in de Amazone 

taal Bilha-Par is (Vgl. de PAR-weken in de Amazone kalender). Het is belangrijk terug te 

keren tot de Orionse Bijbel en de Orionse Koran, waarvan de aardse versies slechts een 

zwakke weerspiegeling en schaduw zijn. 

  

Deuteronomium 4 

  

22 Want ik zal in dit land sterven, ik zal de Jordaan niet overtrekken; maar gij zult die 

overtrekken en dat goede land in bezit nemen. 

  

Het volk moest de Jordaan overtrekken, Yarden = Areta = de afgrond, de baarmoeder, ingaan, 

afdalen. Mozes zou sterven, en zij zouden komen tot Bilha-PAR, Baal-Peor. Mozes is een 

beeld van de oude wet. Het volk moest dus de valse, oude god van Mozes overwinnen. 

  



41 Toen zonderde Mozes drie steden af aan de overzijde van de Jordaan, in het oosten, 42 

opdat een doodslager, die zijn naaste onvoorbedacht gedood had, zonder dat hij tevoren haat 

tegen hem koesterde, daarheen zou vluchten, zodat hij, wanneer hij naar een dezer steden was 

gevlucht, in het leven kon blijven: 43 Beser in de woestijn, in het gebied der hoogvlakte, voor 

de Rubenieten, Ramot in Gilead voor de Gadieten en Golan in Basan voor de Manassieten.  

  

Beser = slachten, geheime leer (voor de Rubennieten) 

Ramot = hoogtes, moeilijke plaatsen maar van grote waarde 

Golan = ballingschap, naaktheid, openbaring 

  

Deuteronomium 12 

  

13 Neem u ervoor in acht, dat gij uw brandoffers niet brengt op elke willekeurige plaats; 14 

maar op de plaats die de Here in het gebied van één uwer stammen verkiezen zal, daar zult gij 

uw brandoffers brengen, en daar zult gij doen alles wat ik u gebied.  

  

Wij leven niet door genade of de geest, maar door profetie. Door profetie wordt ons leven 

ingevuld. Als we niet open staan om profetisch geleid te worden, dan zal een valse geest dit 

voor ons invullen. Deze valse geest is ook verzot op genade. Deze geest leeft van genade. 

Genade is luiheid, een vals excuus om niet te hoeven toetsen en luisteren. Genade is een 

verlammende geest, een geest van de dood. Profetie geeft leven. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 42. Terug Naar de Orionse Bijbel  

  



De vrouwelijke Jozua is net zoals de vrouwelijke Job JANI, de amazone thummim. Deze 

boeken horen dus bij elkaar. Zij is een groot leider van het volk. Zodra het volk tot Lebanon 

moet gaan gaat dit over de witmaking van de mannen in de grondtekst, als een heenwijzing 

naar de oorspronkelijke blanke man in het paradijs, LBN. Deze wortel staat in contrast met de 

donkere moeder (ARAB) wat niets met racisme heeft te maken maar met innerlijke en 

persoonlijke realiteiten. Iedereen heeft deze archetypes in zich, en die worden niet materieel 

beoordeeld. Lebanon staat voor de witmaking, zoals Jakob tot Laban moest gaan, wat 

dezelfde betekenis heeft, LBN, en dit duidt dus op het mannelijke en niet het vrouwelijke. De 

vrouw wordt verdonkerd wanneer de voorhangsels worden verscheurd. Des te dieper je in de 

gnosis gaat hoe donkerder de vrouw zal zijn, als beeld van de duisternis waarin 

wedergeboorte is. Dit is een groot raadsel en mysterie. Jakob moest tot de witmaking gaan, als 

man, en werd als IYSH onderworpen aan Bilha. Dit wordt bevestigd doordat Jakob ging 

wonen in de tent van Bilha en niet andersom. 

  

Wij volgen stelselmatig de Orionse bloedlijnen terug naar de oorspronkelijke Orionse bijbel, 

waarvan de aardse bijbel een corrupte afschaduwing is. In Deuteronomium 13 zien we de straf 

op het niet luisteren en gehoorzamen van de Gnosis, de Hogere Kennis, oftewel Vur. In het 

Hebreeuws is dit niet alleen maar de dood, maar ook kastijding, geslagen worden, geduwd 

worden. onderwerping, en spot, NAKAH. Het is dus een tedere vorm van tucht in de 

grondtekst, niet in de zin van makkelijk en zacht, maar in de zin van instructief en 

gecompliceerd. De Westerse vertalingen hebben die gevoeligheid niet en vertalen alles plomp. 

De Aramees-Hebreeuws-Griekse grondteksten en hun wortelteksten staan daarom dichter bij 

de Orionse oorspronkelijke manuscripten. Vandaar dat een nieuwe vertaling en commentaar 

op de bijbel noodzakelijk is. 

  

Alle tucht gebeurd vanuit de PEH, de afgrond, als een beeld van de baarmoeder. Het is een 

opvoedingsmiddel. In het Aramees is dat de PUEM, de opening van vlees, als een beeld van 

de vagina. PUEM is de vruchtbaarheid. 

  

De maand Biyb is in het Hebreeuws de maand van de tederheid, waarin het offerfeest 

plaatsvindt, want alle offers moeten voortkomen vanuit de Nakah, de tederheid, de 

zorgvuldigheid, anders zou het corrupt zijn. Dit is de amazone letter B, de letter van de 

tederheid. 

  

Deuteronomium 16 

  

1 Neem de maand Biyb in acht en vier het Pascha ter ere van de Here, uw God, want in de 

maand Biyb heeft de Here, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. 2 Dan zult gij als 

offerfeest voor de Here, uw God, kleinvee en runderen slachten op de plaats die de Here 

verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen.  



  

18 Slagers en opzieners zult gij aanstellen in al de steden die de Here, uw God, u geven zal, 

naar uw stammen; zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. 19 Gij zult 

het recht niet buigen; gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen; want een 

geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen. 20 Gij zult 

alleen gerechtigheid najagen – opdat gij moogt leven en het land bezitten, dat de Here, uw 

God, u geven zal. 

  

Hier wordt duidelijk niet door geschenken, genade, te leven, maar door rechtvaardigheid. 

Genade is omkoperij. Hier wordt ook duidelijk dat het oordeel geen markt is, zoals we op 

aarde zien. Er wordt rechtgesproken voor veel geld, maar hier staat duidelijk – en zo is het 

ook in de oorspronkelijke Orionse bijbel – dat geschenken de ogen van de wijzen verblinden 

en de woorden van de onschuldigen verdraaien. Dit is dus zo corrupt als de medische en 

religieuze markt is. 

  

Deuteronomium 17 

  

17 Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke; ook zal hij zich niet 

te veel zilver en goud vergaren.  

  

Liefde voor vrouwen en geld is een valstrik. Hierdoor vallen vele leiders van de gnosis af. 

Velen willen top posities in religie voor vrouwen en geld. Zij willen de gnosis niet. Zij 

houden mensen van de gnosis af. 

  

De boodschap van Deuteronomium 18 is : Overmoed leidt tot de dood. Door overmoed wordt 

ware profetie gemist. Dit is metaforisch. In de grondtekst moet de overmoedige uitgehongerd 

worden, MWTH, wat wijst op MOWED, oftewel : de overmoedige moet de seizoenen leren, 

de heilige tijdschijf. Hiertoe is de Ramadan maand van belang, het wachten op de heilige 

nacht. 

  

Een verkeerde vertaling : 

21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet 

gesproken heeft? – 22 als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet 

vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed 

heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. 



  

Een profetisch woord kan een raadsel zijn, metaforisch, of letterlijk. Een profetisch woord kan 

vast zijn, of afhankelijk aan bepaalde factoren, herroepelijk of onherroepelijk. Het gaat in de 

grondtekst niet om vervulling. Er staat letterlijk in het hebreeuws : BOW, wat betekent : 'het 

moet de vijand aanvallen.' In die zin : Het moet demonologisch verantwoord en functioneel 

zijn op de lange termijn. Het moet dus opbouwend zijn in heiligheid. De kerk volgt Mammon 

dus die zal een profetisch woord altijd letterlijk beoordelen naar materialistische maatstaven, 

en zo is dat vers ook door de corrupte Westerse kerk vertaald. Een grote schande is het. Zo 

missen ze de esoterische, diepere betekenis van een profetisch woord. Zo strijden zij tegen de 

gnosis, door het valse duivelsvers DEUTERONOMIUM 18: 22 van de Westerse vertalingen. 

Strijdt tegen dit vers. Het is een moordenaarszoon. In het Aramees gaat het erom dat de 

profetie 'aanvalt en vrucht draagt', T, 'een verandering teweegbrengt,' en zelfs 'in iets anders 

verandert'. Het doel is namelijk over te gaan naar de parallelle realiteit. 

  

Deuteronomium 27 

  

25 Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te 

vergieten. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

  

Hier zien we een andere moordenaarszoon, de genade als huurmoordenaarschap, betaling 

aanvaarden voor de dood van een onschuldig iemand. Hier is het hele valse christendom op 

gebouwd.  

  

Wanneer er in Deuteronomium over de zegen wordt gesproken dan kan dat vanuit het 

Hebreeuws vertaald worden in knielen. Wanneer het over de vloek gaat dan gaat het in het 

Aramees over bespot worden. Door beiden zal een mens die ingewijd wil worden in de 

geheimen van Deuteronomium heen moeten gaan. Zo wordt de zondige, ongehoorzame 

natuur verslagen en onderworpen.  

  

Deuteronomium 28 

  

48 Gij zult de vijanden, die de Here tegen u zal doen optrekken, dienen, onder honger en 

dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles; Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat 

Hij u verdelgd heeft. 49 De Here zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt, 

van het einde der aarde, zoals een gier (Aramees : God) aanzweeft: een volk, waarvan gij de 

taal niet verstaat, 50 een hardvochtig volk, dat geen grijsaard (Hebreeuws : autoriteiten) 

ontziet en geen knaap (na'ar) genade bewijst; 51 dat de vrucht van uw vee en van uw bodem 



zal opeten, totdat gij verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten, noch de worp 

van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronde gericht heeft. 

  

Dit volk wordt ook in andere bijbelboeken besproken als de komende amazones van de verre 

planeten (Orion etc.). Zij hebben dus geen genade. Alles zal gaan door loon en heilige 

slavernij. Zij zullen afrekenen met de bestaande mannelijke autoriteit. In het Hebreeuws 

wordt het volk door deze vijand opgeleid tot Levitische slaven, de abad. Andere vormen van 

het woord suggesteren in de val gelokt te worden en gedwongen worden de vijand te 

aanbidden. In het Aramees wordt dit bevestigd, en gaat het om de training tot vechtslaaf naast 

de training tot aanbiddings-slaaf. Een andere optie in het Aramees is de slagers-slaaf. Zij zijn 

de slaven van de beldbab in het Aramees, wat niet alleen vijand is maar ook de beschuldiger. 

In het Hebreeuws wordt deze vijand voortgedreven door haat. Zij zijn vijandige achtervolgers. 

Al met al wordt het volk door deze verre, donkere gnosis ingewijd. 

  

56 De tedere en voluptueuze vrouw (Aramees : mooiste vrouwen) die het boek (de wet) nooit 

ter aarde liet vallen (Aramees), zij die altijd nomadisch bleef (Aramees), zal de iysh van haar 

schoot en borsten kastijden, en haar zoon (Hebreeuws). 57 Zij zal haar zoon die voortkomt 

van tussen haar voeten kastijden en onderdrukken met het mes (ook : slachten, vernietigen). 

Zij zal hem ziekmaken en uithongeren. Haar tong zal hem vernederen. De vijand zal u in het 

nauw drijven en belegeren, om u zo te kwellen. In het Aramees komt de zoon ook voort 

vanuit de arena en de oorlog, als vechtslaaf, en is nomadisch. Ook kan het betekenen dat de 

zoon eerst van iemand anders was. Ze vermoeit hem. 

  

65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de Here 

zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. 66 Zonder 

ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en 

van uw leven niet zeker zijn.  

  

68 De Here zal u op schepen naar de dubbele benauwdheid (de scheiding, verdeeldheid) 

terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: Gij zult die nooit weerzien; gij zult daar 

aan uw vijanden als slaven (abad) te koop aangeboden worden, en er zal geen losser zijn. 

  

Er zal dus geen Jezus Christus zijn die vrijkoopt uit de heilige slavernij. De tucht zal niet 

weggenomen worden. 

  

Deuteronomium 27 

  



23 Vervloekt (Aramees : bespot, gehoond) is hij, die gemeenschap heeft met zijn 

schoonmoeder. En het gehele volk zal zeggen:Amen. 

  

Waar gemeenschap staat kan ook staan : 

bewegingsloos, in de zin dat Jezus, Iysh, vechtslaaf, bewegingsloos was voor de Moeder, als 

teken van heilige slavernij (Aramees). 

Schoonmoeder verbonden door een huwelijksfeest, door een vrijwillig huwelijk of 

uithuwelijking, gedwongen huwelijk. Ook is het verbonden aan gevangenschap, dus dan kan 

het vertaald worden als de moeder van de gevangennemer, de captor. In de wortels is dit 

woord een besnijdenis-feest, degene die de besnijdenis heeft toegediend of werd aangesteld in 

het besnijdenis-feest.  

  

Het woord 'vervloekt' : In de Latijnse bijbel, de Vulgata, deinst de vrouw niet terug om tegen 

het slachtoffer vuile taal uit te spreken, naast valse beschuldigingen en laster. Zij mishandelt 

hem. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 43. Het Geheim van de Witte Steen 

  

Ai is in het Hebreeuws de perversie, de verdraaiing. Toen Jozua (Jani) Ai had verslagen 

bouwde Jozua een offerplaats op de berg Ebal, wat naaktheid betekent. Naaktheid is een 

metafoor voor openbaring. 

  

3. T82 – Oerdoegmusse – zevenentachtigste hersenen – fallus gepiercet met ring door Amalek 

  



Amalek wordt genoemd 'de moeder van de gevangennemers, captors'. 

  

Deuteronomium 27 

  

23 Vervloekt (Aramees : bespot, gehoond) is hij, die gemeenschap heeft met de moeder van 

zijn gevangennemers, captors, vaak selectief vertaald in 'schoonmoeder' (dit wijst op 

Amalek). En het gehele volk zal zeggen:Amen. 

  

Waar gemeenschap staat kan ook staan : 

bewegingsloos, in de zin dat Jezus, Iysh, vechtslaaf, bewegingsloos was voor de Moeder, als 

teken van heilige slavernij (Aramees). 

'Schoonmoeder' verbonden door een huwelijksfeest, door een vrijwillig huwelijk of 

uithuwelijking, gedwongen huwelijk. Ook is het verbonden aan gevangenschap, dus dan kan 

het vertaald worden als de moeder van de gevangennemer, de captor. In de wortels is dit 

woord een besnijdenis-feest, degene die de besnijdenis heeft toegediend of werd aangesteld in 

het besnijdenis-feest. Dit kan ook piercen betekenen, als het OT ritueel van het piercen van de 

fallus met een fallusring. 

  

Het woord 'vervloekt' : In de Latijnse bijbel, de Vulgata, deinst de vrouw niet terug om tegen 

het slachtoffer vuile taal uit te spreken, naast valse beschuldigingen en laster. Zij mishandelt 

hem. 

  

4. T83 – Oerdoegmuske – achtentachtigste hersenen – de vechtslaaf van Amalek 

  

Op deze hieroglyph staat de vechtslaaf uitgedost met veren. 

  

Het volk werd in tweeen verdeeld : De ene helft stond bij de berg Garazim, wat piercings, 

besnijdenis betekent, en de andere helft stond bij de berg Ebal, naaktheid. Naaktheid 

(profetische openbaring, profetologie) en besnijdenis (demonologie) waren de twee 

fundamenten voor het volk in het beloofde land. 

  



Zoals Jericho 'sikkel' betekent om van de wijngaard te oogsten, zo betekent Gibeon 'wijn 

kom', in de GB wortel. Dit is een beeld van het bloed van de vijandelijke prooi. Gibeon kwam 

tot Jozua met bedrog omdat ze bang waren voor Jozua. De wijn wordt gedronken als de vijand 

in vrees is. 

  

Ook betekent Gibeon 'de sieraden van de heilige kandelaar', en de lelies die het omranden. De 

kandelaar, de menowrah, is een slavenjuk in de wortel tekst, een juk voor het ploegen, 

duidelijk wat om een rund heen wordt gedaan, NIYR. Ook komt het van NUWR, Aramees 

voor vuur, NUR, NURA, als de urim, Judah, verhongering. In het Aramees zijn de buizen van 

de kandelaar geslachtsdelen, qanah, wat ook duidt op gepiercete geslachtsdelen (KEN, 

KANA, muggen, piercingen). Dit is dus het paradijselijke lichaam. In het Aramees zijn de 

kandelaar-buizen, omrand met lelies. De lelie is het beeld van de vagina. Gibeon is dus een 

beeld van de fallusring, als een beeld van de vagina. 

  

De fallus-ring komt in de fallus na de besnijdenis, als een jachtszintuig die de jachtseizoenen 

zou onderscheiden. In de fallus-ring zijn de amazone seizoenen gekerft, zodat het een jachts-

ring is.  

  

Jozua 10 

  

1 Zodra Adonisedek, de koning van Jeruzalem, hoorde, dat Jozua Ai veroverd en met de ban 

geslagen had – evenals hij met Jericho en zijn koning gedaan had, zo had hij ook met Ai en 

zijn koning gedaan – en dat de inwoners van Gibeon met Israël vriendschap gesloten hadden 

en in hun midden waren, 2 toen werd men zeer bevreesd, want Gibeon was een grote stad, als 

een der koninklijke steden, ja, het was groter dan Ai, en al haar mannen waren helden. 3 

Daarom zond Adonisedek, de koning van Jeruzalem, aan Hoham, de koning van Hebron, aan 

Piram, de koning van Jarmut, aan Jafia, de koning van Lakis, en aan Debir, de koning van 

Eglon, deze boodschap: 4 Trekt op tot mij en helpt mij, opdat wij Gibeon slaan, omdat het 

vriendschap gesloten heeft met Jozua en de Israëlieten.  

  

  

Adonisedek = vaginale stevigheid 

Howham = gedwongen 

Hebron = gebondenheid, oorlogsstrepen 

iram = wildheid 



Jarmuth = opvoeding 

Japhia = teofanie 

Lachiysh = onverslaanbaar, moeilijk te vangen, koppig, varkenskop 

Debir = het binnenste heiligdom, het heilige der heilige 

Eglon = in circles draaien, kalf 

  

10 en de Here bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij hun een grote 

nederlaag toebracht bij Gibeon, hen vervolgde in de richting van de bergpas van Bet-Choron 

en hen versloeg tot bij Azeka en Makkeda. 11 Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en zij juist 

op de helling van Bet-Choron waren, wierp de Here uit de hemel grote stenen op hen, tot 

Azeka toe, zodat zij stierven; die door de hagelstenen stierven, waren talrijker dan die, welke 

de Israëlieten met het zwaard doodden.  

  

Dit wordt ook genoemd in de apocalypse, maar is in wezen al gebeurd. De hagelstenen zijn 

het heilige ijs, de heilige bevrorenheid oftewel de goddelijke verlamdheid.  

  

Betchoron = gevangenis van leegte, grot, afgrond (beeld van de baarmoeder, vagina) 

Azekah = gebrokenheid 

Makkedah = brandmerken, veehouder 

  

29 Daarna trok Jozua verder, en geheel Israël met hem, van Makkeda naar Libna en hij streed 

tegen Libna.  

  

Libna = witheid (LBN) 

  

30 En de Here gaf ook dat in de macht van Israël, met zijn koning. En hij sloeg het en alle 

levende wezens, die daarin waren, met de scherpte des zwaards; hij liet niemand daarin 

ontkomen en deed met zijn koning, zoals hij met de koning van Jericho gedaan had. 31 

Daarna trok Jozua verder, en geheel Israël met hem, van Libna naar Lakis; hij belegerde het 

en streed ertegen 32 en de Here gaf Lakis in de macht van Israël; men nam het in op de 

tweede dag en sloeg het met de scherpte des zwaards, alle levende wezens, die daarin waren, 



geheel zoals hij met Libna gedaan had. 33 Toen trok Horam, de koning van Gezer, op om 

Lakis te helpen, maar Jozua sloeg hem en zijn volk, totdat hij hem niemand had overgelaten. 

  

Horam = aanbeden 

  

Gazar = besnijdenis, piercings  

  

41 Jozua sloeg hen van Kades-Barnea tot Gaza, ook het ganse land van Gosen tot Gibeon.  

  

Gaza = hardheid, sterk worden 

  

Gosen = naderen 

  

Jozua 11 

  

1 Zodra nu Jabin, de koning van Hasor, dit hoorde, zond hij een boodschap aan Jobab, de 

koning van Madon, aan de koning van Simron en aan de koning van Aksaf. 

  

Jobab = wenen 

  

Madon = arena 

  

Shimron = wijn 

  

Aan Caleb, compromisloze tentslaaf, werd Hebron gegeven en Debir, het heilige der heilige. 

Juda kreeg het grensgebied van de SN woestijn, wat zou resulteren in de komst van de SN, 

Son, Zoon, de IYSH, en het grensgebied van Edom, Ezau, SUW, Aramees. De IYSH zou zijn 



als Ezau, in de wildernis, de ARABA, het gebied wat de Jordaan omgaf. ARABA is de 

donkere moeder. 

  

Caleb moest de drie zonen van Anaq, de hoofdman van Hebron, verdrijven : 

  

Sheshai = witmaken 

= witte steen 

  

Hierbij gaat de profetie van Openbaring in vervulling dat de overwinnaars, Caleb, de 

compromisloze tentslaaf, de witte steen ontvangt, Sheshai. De man wordt zo blank en hard 

gemaakt, als de paradijselijke man. Wit betekent gekastijd. Zo komt de man terug tot de 

donkere moeder, de duistere gnosis. 

  

Ahiman = dun en verdeeld zijn als de snaren van een muziek-instrument 

= levitische tentslaaf 

  

De man moet vasten om als een Ismael worden, niet opgeblazen, maar vijandig. Zo kan de 

man terugkeren tot de tabernakel in de wildernis.  

  

Telem = opbouwen in getal 

  

De hardheid is ook de verstijving, het ingaan in de heilige bevrorenheid, wat ook de 

goddelijke verlamdheid is. 

  

  

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 44. De Diepere Betekenis van het Kruis 

  

Acetisme, zelf-kastijding, is de lang verloren weg. De mensheid heeft zichzelf teveel 

verwend, en kan nu de stem van het goddelijke niet meer verstaan, want ze zijn doof 

geworden door een gebrek aan zelf-kastijding. Ze trekken een vies gezicht als ze het horen. Ze 

willen gelukkig zijn, en geven niet om de diepte. Ze leven oppervlakkig, en varen op weg naar 

de hel. Het zijn tragische figuren met hun glimlachen zonder betekenis, vol van huichelarijen. 

Ascetisme is de weg. Die rode draad loopt ook door het NT, waar Paulus (= weinig, honger) 

duidelijk maakt dat hij zichzelf kastijdt en tuchtigt.  

  

Hebreeen 11 

  

37 Zij hebben rondgezworven in lamsvachten en bokkevellen, onder ontbering, verdrukking 

en mishandeling.  

38 – de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en 

gebergten, in spelonken en de holen der aarde.  

  

II Korinthe 12 

  

9 Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in 

zwakheden nog meer roemen.  

10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, 

ontberingen, benauwenissen. 

  

Zonder dit zouden we nooit de witte steen binnengaan, de blankmaking van de mannelijke 

ziel. In het christendom staat de witte steen centraal hiervoor, en in de islam staat de zwarte 

steen, de Kaba, centraal, als de donkerheid van de vrouwelijke ziel, als de Araba, het wilde 

gebied rondom de Jordaan. Dit gebied was belangrijk voor het volk om de Jordaan, Yarden – 

yarad – Areta, over te steken. 



  

Ragnarok zal komen, de heilige bevriezing. Dit is Tahulen in de Amazone mythologie. Het is 

de heilige vertraging, waarin nieuwe visioenen zullen komen 

  

In Ezechiel 31 wordt Eden gelijkgesteld aan Lebanon. Lebanon betekent wit maken en de 

witte steen. De zwarte steen is het verborgene, het diepere deel van het paradijs. Eden 

betekent slechts de omsloten hof. De mens moet na de witte steen gevonden te hebben verder 

trekken tot de zwarte steen. In de grondtekst zijn de Ammonieten daarvan een beeld : 

verdonkeren – verborgenheid – verzameling. De Ammonieten wijzen op de amazone BADA 

stam. 

  

Om tot het diepere paradijs te komen moest de mens eten van de boom van kennis. De vrucht 

van de hogere kennis is de ark, de kaba, de BADA stam. 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, wat in de amazone theologie doorvertaald is als 

Rebekkah, de godin van de arena. Hierom zijn er twee strijders tegen elkaar gekeerd op de 

ark. 

  

Lebanon, de hof van Eden, de witte steen, leidt dus tot de vrucht van de boom van kennis. De 

witte steen is het beeld van de amazone LERI stam. De witmaking betekent de tucht. Door de 

vrucht, de zwarte steen, komt de mens tot de boom van kennis, nog dieper in het paradijs. In 

het Aramees zou Baal, BL, als een beeld van Bilha, heersen over hen die van de vrucht 

zouden hebben gegeten (Genesis 3 : 16). Baal is een naam van Hadd, de god van het bloed-

orakel. 

  

De geschiedenis van de god Hadd is belangrijk om klaar te komen met het paradijs mysterie : 

  

Abraham kwam oorspronkelijk uit Babylon. In de Rabijnse literatuur krijgen we een veel 

beter plaatje te zien van Abraham. Nimrod, de stichter en koning van Babylon, stelde Terah, 

de vader van Abraham aan als zijn minister. Nimrod kwam voort uit de Cham, Ham – Cush 

bloedlijn. Ham was één van de zonen van Noach die zijn vader naakt zag, als een teken van 

de naakte paradijselijke oorlogsvoerende stam. Nimrod was een groot jager. De bron van zijn 

grootsheid lag in het feit dat hij de dierenhuiden van Adam en Eva droeg, en hun fetishen, die 

God voor hen had gemaakt. Deze huiden werden doorgegeven van vader op zoon. Noach 

kreeg ze in zijn bezit, en zij werden gestolen door Ham, en gegeven aan zijn zoon Cush, die 

ze aan zijn zoon Nimrod gaf. Dit gaf hem grote macht over zijn prooi, die hem hierom 

vreesden. Hierom werd Nimrod tot koning gemaakt. Toen Abraham geboren werd vroeg 

Nimrod aan Terah om het kind aan hem te verkopen, zodat hij het kon doden. Terah verborg 

Abraham, en gaf Nimrod een zoon van één van zijn slaven, die Nimrod toen in stukken sloeg. 



 

Nimrod wordt soms ook als een stam gezien, niet als een persoon. Ook begon Nimrod steden 

te bouwen in Assyrie. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god van de orakels. Als het offer 

was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van het offer gekeken om zo de wil 

van de goden te interpreteren, te vertalen. 

 

De god Hadd, Add, werd door de Israelieten overgenomen als de stam Gad. Had is verbonden 

aan de rund en de runderjacht. De Had stam wordt dus verborgen gehouden, zij die nog steeds 

de oorspronkelijke orakels gebruiken.  

  

In de Semitische mythologie (Ugaritisch, Noord-West Semitisch) was de godenberg genaamd 

de berg van Lel, de berg van de nacht. Hier troonde El, die als kinderen had : Yamm (JOM), 

de Schat van El. Zij is de heerser van de zee. Verder : Nahar, heerser van de rivieren, en 

MOT, heerser van de dood. El wilde Hadd, de god van de orakels (teheraphim), van zijn troon 

stoten, en gaf dit als een opdracht aan Yamm (JOM, Christus, de paradijs-slang). Dit was de 

grote opkomst van het christendom om de teheraphim uit te doven, en de symbolische, 

esoterische runderjacht waarvoor Hadd stond, om zo de patriarchie te vestigen, als het domein 

van mannelijke suprematie. De goddelijke ambachtsman Kothar versloeg Yamm door twee 

magische stokken, en Hadd beeindigde het. Zo wordt er gesproken over de overwinning van 

Hadd over het meervoudige zeemonster Lotan. De namen van de magische stokken zijn 

Yagrush en Ayamur, die ook door Hadd werden gebruikt om Yamm te verslaan. 

  

Het bloed-orakel, de bloed-steen, is de rode steen : 

  

witte steen – zwarte steen – rode steen 

  

witte paard – zwarte paard – rode paard (oorspronkelijke Orionse volgorde) 

  

De witte steen was om de mens onder de tucht te plaatsen om zo terug te keren tot de zwarte 

steen, de vrucht van kennis, tot de donkere gnosis van de Heerin, om zo te worden ingewijd in 

de hoogte van de boom van kennis, de bloedsteen, de rode steen. De witte steen was de stam 

Leri, de witmakende stam, terwijl de zwarte steen die stam Bada is, de verdonkerende stam 

van de verborgenheid. De rode steen, Hadd, Hat, HT, is de HITI stam, waarvan de Egyptische 

ballingschap een beeld is. Israel nam van de vrucht van de gnosis en kwam in de diepte van 

Egypte waar deze gnosis lag opgeborgen. Er zijn dus twee bomen van kennis, oftewel de 

boom van kennis is dualistisch. Het kan zowel valse kennis als goede kennis uitbeelden. Het 

hangt er vanaf wie er van eet en hoe dat gebeurt. 

  



1. witte steen/ paard, brug (Aramees) : LERI – hof van Eden 

2. zwarte steen/ paard, brug : BADA – vrucht van de boom van kennis, ark, arena – dieper in 

het paradijs 

3. rode steen/ paard, brug : HITI – boom van kennis, bloed-orakel – nog dieper in het paradijs 

(slachtplaats) 

  

In Yirmeyah, BADA 5 komen de bada-amazones uit Orion met een arrestatie-bevel in de 

Aramese grondtekst (vs. 16), de PTIH. Door de PTIH wordt de vijand gebonden. Na de 

arrestatie moet de gevangen vijand naar de BAYITH gebracht worden, het gevangenis-

complex of de kooien, en de BAYITH is verbonden aan de OHEL, de tent. De arrestatie is 

vastgelegd in de psalmen. BADA is de stam van het scheppings-principe. Dit is de boog en de 

verlamdheid.  

  

In het Aramees begint het boek Yirmeyah, BADA met vermelden dat het een tatoeage is, een 

inscriptie, als een huwelijks-contract van de gevangene, de interpreteerder. Het woord van 

BADA is in het Hebreeuws de geboden van BADA, als een wetsboek. In de diepte is het het 

boek van bedreigingen en waarschuwingen. In het Aramees ook het oordeel en de uitspraak.  

  

In de grondteksten zien we dat de bedreiging van de stam tot de slaaf komt. Dus alhoewel de 

slaaf een dienstknecht is van de Allerhoogste, wordt hij door de stam bedreigd. Judah 

betekent in de diepte : het belijden van zonden (yada), wat in nog diepere zin 'mannelijk 

geslachtsdeel' betekent (yad). 

  

BADA bewaakt de NA'AR gnosis, de gnosis van de heilige slavernij. De vrouw op het beest 

is de vrouw op de BEHEMA, wat in het Aramees de wezens zijn die de ark dragen 

(HAYEWTA). De vrouw staat hierbij gelijk aan de ark, die gedragen wordt door het beest, de 

BEHEMAH, de oermensen. Zij dragen het geheim. De vrouw staat in het Aramees voor 'de 

allegorische uitleg' van BABYL, BBL (Bijbel, Bible, Babel, Babylon). De vrouw is de ark, en 

de ark staat voor het loonstelsel. Oorspronkelijk was het een geldkist. De ark staat voor het 

bankwezen, waardoor alle economische transacties worden gedaan. De runderjacht gaat over 

'van genade komen tot loon'. Dit is waar de Amazone BADA stam voor staat, wat verborgen 

werd gehouden door ASER, ASSUR, SU, de boom van kennis. 

  

Er moet gekomen worden tot de Heerin op de BEHEMAH, de oermens, door het merkteken 

van de grote jagerin. De mens moet zich laten inwijden door de buffeljacht in de wereld van 

de ziel, de onderwereld, het diepere paradijs, door van genade te komen tot loon, als het 

komen tot de ark. 



  

BADA is de Amazone stam die door ASER verborgen werd gehouden, staande voor de tucht, 

en de oorlog.  

  

Er zijn dus twee bomen van kennis, van goede kennis en slechte kennis. In het NT komt de 

Messias, de MSY, wat in het Aramees de moederborst betekent, 'het geven om te zuigen'.  

  

Leviticus 5 

  

9 Hij zal van het bloed van het zondoffer tegen de zijde van het altaar sprenkelen, maar wat 

van het bloed overblijft zal aan de voet van het altaar gezogen (msy) worden; het is een 

zondoffer.  

  

Het altaar betekent in het Aramees ook : 'zij die zingt'. Bloed kan ook sap betekenen. In ieder 

geval wordt het de gewone mens verboden bloed te drinken, maar hier zien we dat de 

ingewijde tabernakel-slaaf, de slager (priester) dit wel mag. Dit zijn dus hen die zijn ingewijd 

in de rode steen. Natuurlijk is dit metaforisch. De tabernakel-slaaf krijgt dus toegang tot 

zowel de amazone borst van de gnosis als het drinken van het bloed van de vijand. Hij komt 

dus tot MSY, het NT, en daarmee tot de rode steen, het bloed-orakel. Ook krijgt hij toegang 

tot de voet van de zingende amazone, oftewel de voet van de psalmen. De voet is een beeld 

van de diepte, het fundament. Hij komt dus tot de diepte, het fundament, van de psalmen. 

  

We zien in het Paulinische NT dan het gezag van “de man” over de vrouw gevestigd worden. 

Wat betekent dit ? In het Aramees wordt voor de man het woord “Baal” gebruikt als een naam 

van Hadd, Hat, het bloedoffer-orakel. In die zin betekent het in diepte dat het bloedoffer-

orakel, de demonologische profetie en gnosis, heerst. Dit is de hogere dimensie in het 

paradijs. In Efeze 5 : 22 wordt dit gelijkgesteld aan MSY, het Aramees voor Christus, die 

heerst, de moeder borst. In het Aramees staat verder dat mannelijke geslachtsdelen (en 

voorhuiden) hieraan onderworpen zijn, terwijl de westerse vertaling gewoon zegt : vrouwen. 

  

Dit alles is dus de diepere betekenis van het kruis. 

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 45. De Verdonkering  

  

In het Aramees is de ark de KEBU, de doorgang tot een diepere ruimte, waar een voorhangsel 

voor gehangen werd (Ex. 40:3). Ook is de ark een beker. Het voorhangsel is in het Aramees 

ook een vrucht van de ceder. Hier zien we de boom van kennis terug. De mens nam de vrucht 

en ging tot een andere dimensie, als een doorgang. Dit is wat de ark is. De KABA is in het 

Arabisch een gebied, het heiligste gebied. Dit is de BADA stam in de amazone theologie, de 

verdonkerende stam van de verborgenheid. 

  

In Ex. 40:4 gaat het in het Aramees over die ruimte, die ingenomen moet worden, de ruimte 

van de tabletten, van het Woord. Ook is het de ruimte van een kandelaar wat in de 

Hebreeuwse wortels een juk is. In vers 5 moet tot 'Zij die zingt', de Aramese betekenis van 

een altaar, in dit gedeelte genaderd worden.  

  

Deuteronomium, de vrouwelijke Mozes, de amazone letter M is een beeld van de BADA 

stam. Dit is het hele vrucht der kennis mysterie, een dualiteit, als de tegenhanger van Septus, 

als het hele mysterie van het merkteken van het beest, de ark. Dit is ook het hele groene zon 

mysterie. De groene zon is de wildernis zon die alles door natuurlijke processen laat verlopen. 

Dit is geen echte zon, maar het wonder wat plaatsvindt in het diepste van de nacht, het 

verkrijgen van natuurlijk inzicht. Dit biologische proces brengt “groene links” die het lichaam 

creëeren.  
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De Calvijn Code 

  

  

"Het piratenschip in de mist, 

Een eiland met wildernis in de verte, 

Oh, zij zwemmen wel, maar komen nooit aan, 

Zij dragen het sieraad van de piraat dat hen bindt, 

Als een steen aan hun enkel, 

Zo zinken zij tot eeuwige dieptes, 

Als een oordeel van een kerkvorst, 

Voor hen die de nachtmerrie verstaan, 

Oh, ontwaak toch mens, 

En zet uw mes in het kwaad, 

Er is nog zoveel te snijden, 

En het is al laat. 

  

Waar de zon ondergaat in het water, 

Ver boven het piratenschip, 

Waar de mens gebonden lag, 

Voor dit geheim leef ik." 

 --- Calvijn II 

  

  



  

  

  

COAB 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

Inhouds-opgave : 

  

Hoofdstuk 1. De Kerkgeschiedenis als Allegorie 

Hoofdstuk 2. Calvijn een Kwartslag Draaien 

Hoofdstuk 3. Het Surrealisme in het Proza van de Kerkgeschiedenis 

Hoofdstuk 4. De Dualiteit van de Kerkgeschiedenis 

Hoofdstuk 5. Calvijn - De Metafoor 

Hoofdstuk 6. De Germaanse Wortels van Calvijn 

Hoofdstuk 7. Calvijn en de Heilige Waanzin 

Hoofdstuk 8. Calvijn en Paulus 

Hoofdstuk 9. Calvijn en de Vijf Pilaren 

Hoofdstuk 10. Calvijn en het Oude China 

  



  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 1. De Kerkgeschiedenis als Allegorie 

  

Authentieke sieraden en andere duurzame kunstwerken zijn het resultaat van lange en zware 

gevechten. De kunstenaar is geen tovenaar, maar een arbeider, een soldaat. Ook is de 

kunstenaar een ontdekkings-reiziger en een archeoloog. Wie geen geduld kan en wil 

opbrengen moet zich niet bezig houden met kunst. Kunst is sterven en weer tot leven komen 

door het rangschikken van de dood, de elementen van de onderwereld. Het is voor hen die 

houden van de cryptische diepte door alles heen. Het letterlijke is saai en een prulwerk in 

plaats van een kunstwerk. 

Juist in de wildernis krijgen we hier ervaring mee. Het is een bekende situatie : Piraten komen 

tot de eilanden om daar de wilden te ontvoeren om hen als slaven te verkopen in de stad. Zij 

die het sluier van de wildernis niet kennen, zullen het nooit dieper binnengaan. Eerst raakt de 

mens in de sluiers verstrikt, totdat hij het raadsel ervan heeft opgelost. Wilde fantasieën 

hebben een reden en doel, om de ziel los te krijgen uit de opgedrongen, valse realiteit. Hiertoe 

moet de ziel dus nog een keer gegrepen worden en gebonden worden, om zo weer vrij te 

komen. 

Er is een woestheid van het mysterie van de baarmoeder, en Zij rekent ook af met de 

ontvoerders die de wilde mens eens terugbrachten naar de stad. Het mysterie van de 

baarmoeder rekent af met het sluier van de piraten wat hangt tussen hem en de wildernis. Er 

wordt afgerekend met de zegels van het daglicht en de wilde mens wordt dieper de nacht in 

getrokken. 

Het Romeinse Rijk is een allegorie waartoe de Romeinen kwamen om de wereld te veroveren. 

De mens werd gebrandmerkt voor de Katholieke eeuw. Er gingen ringen door de mens heen, 

om de mens terug te brengen tot het mysterie van de vrouw op het beest. De mens begreep het 

niet. Het was een gesel in de hand van de Moeder Kennis. Nu is de mens door de schaduw 

hiervan heengegaan en staat er een wereld voor de mens open, een poort, van de katholieke 

esoterie. De katholieke mens is geen kind meer. Deze esoterie wordt besproken in het Eeuwig 

Evangelie, het eerste boek van de Vuh. De Vuh is het eerste deel van de Tweede Bijbel, 

oftewel de Amazone Bijbel. Hier kan de katholieke mens zijn jeugdziekte achter zich laten. 

Ook de protestantse eeuw, de reformatie, is een allegorie, waaraan de katholieke macht werd 

overgedragen. De protestantse eeuw nam de mens mee naar de dieptes van de wildernis, naar 

een gebied van grotten. De grot is een beeld van onderricht, van de hiëroglyphen. In het 



katholicisme had de mens de kern ontvangen van de onderwerping aan de baarmoeder en het 

loon. In het protestantisme werd de mens verder opgevoed en tot de boeken geleidt. De mens 

moest komen tot de tucht, het kruis. Er is hierin een wereld van verschil tussen het stadse 

protestantisme en het wildernis protestantisme. De stad is de jeugdziekte wiens muren 

afgebroken moeten worden. Ook de protestantse schat moet op waarde geschat worden. De 

Vur, het derde deel van de Amazone Bijbel, is niet alleen om te ontmaskeren, maar ook om te 

herzien en te verenigen. Zoals de Vur zegt : Er is alleen leven op de brug. 

Het Romeinse Rijk nam het Westen over door hen een mes op de keel te leggen. De mens 

moest Katholiek worden. Dat was een bevel. Dit zou alleen waarde kunnen hebben in de 

cryptiek en de esoterie, want katholiek betekent universeel en algemeen in het Grieks, en de 

paus is de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde, om te laten zien dat er iets na Christus 

komt. Dit was slechts een schaduw van het komende Amazone Rijk, een weerspiegeling die 

corrupt was geworden door de wind. De mens mag zo de grote baarmoeder in zichzelf 

ontdekken. Ieder mens heeft dit potentieel. 

In het katholicisme is de baarmoeder te vinden. Ook is de plaats van Jezus Christus 

ingenomen door de paus. Paus betekent vader in het Grieks. Jezus Christus heeft dus 

inderdaad eindelijk de mens dan geleid tot de vader, maar wat betekent dit ? De paus, de 

vader, is ondergeschikt aan de Moeder, Maria, oftewel aan de baarmoeder, de bron van de 

schepping, dus hierin zal het hele idee wat verkeerd voorgesteld was en corrupt was geworden 

vernieuwd worden. Het zal andere waarden krijgen. De heilige Amazone zit op de troon. Het 

katholicisme is hiervan een allegorie. 

Wij mogen terugkeren tot het schilderij van katholicisme, en het in contrast zien met het 

schilderij van een speerwerpende amazone in het hoge gras. Sommige ingrijpende taferelen 

die zich op aarde afspelen hebben een andere, diepere betekenis in de onderwereld. Het is het 

flitsen, het draaien, en het spiegelen van de andere realiteiten. De mens moet leren zien en 

begrijpen. Het is pure religieuze wiskunde. 

In de geschiedenis zien we de katholieke grootmacht de prooi voeren aan haar beesten, die 

van het protestantisme. De macht werd overgedragen van de draak aan het beest. Wat een 

grote nachtmerrie is dit, die alleen begrepen kan worden in het esoterische preterisme, het 

draaien van de realiteiten om een apocalypse die allang gebeurd is. De mens mag ontwaken. 

De mens mag deze grote realiteiten zien, om zo het drama te kunnen plaatsen en tot een ander 

inzicht erover te kunnen komen. De mens kan niet zomaar ijzer met handen breken en het 

mysterie van de kerk naast zich neerleggen. De mens moet er dwars doorheen. 

De katholieke kerk vervolgde de katharen, de arianen, de gnostici en alle andere stromingen 

die afweken van de katholieke leer. Zij hadden geen rust op aarde, en waren de martelaren 

beschreven in het boek Openbaring. Zij konden zich niet verschuilen. Hoe slecht de 

katholieke kerk ook is geweest, er was één dynamiek die bijna nergens anders in het 

christendom werd gevonden, en dat was de dynamiek van de goddelijke baarmoeder, de bron 

van al het leven. Natuurlijk werd dit totaal verkeerd voorgesteld. Maar deze zuivere, heilige 

dynamiek vervolgt de mens tot het uiterste totdat de mens zich aan Haar onderwerpt. Wij 

kunnen dit niet ontkennen. Dit is een universele eis. Daarom zal deze kern overblijven als de 

katholieke kerk gespleten gaat worden door de tand des tijds. 

De RK kerk zette de mens op een rantsoen. De mens werd uitgehongerd door de RK kerk. In 

de grondtekst van de opkomst van de beesten is het verbonden met het komen tot de leegte en 



de wildernis. Dit is de les die we hiervan kunnen leren. De RK kerk leidde de mens tot de 

Ramadan. De materialistische, letterlijke mens zal dit geheimenis nooit doorzien, en zal altijd 

niets dan vijandig zijn naar de RK kerk, van geen verzoening willen weten op geen enkele 

manier. De Vur echter laat zien dat er alleen leven mogelijk is op de brug. Ook de RK kerk is 

onderworpen aan het draaiende wiel van de gezichtspunten dat zal komen in de stortvloed van 

de Vur. 

Wat mooi dat wij als mens door deze sluiers mogen gaan om het achter ons te laten, en te 

komen tot de contrasten. De mens mag wakker worden uit de nachtmerrie. Ja, de geschiedenis 

herhaalt zichzelf, maar die herhaling is om het geheimenis te openen. Is de mens klaar ? Is de 

mens nu klaar ? Deze geheimenissen liggen voor de mens klaar. In de Vur ligt hiervoor een 

grote poort. 

Er is altijd het contrast tussen stad en land, tussen stad en wildernis. Alles wat in de stad 

plaatsvindt is een weerspiegeling van dingen die in de wildernis gebeuren. Het is niet iets 

persoonlijks, maar iets universeels. De mens lijdt vaak alleen, en denkt dat zijn situatie uniek 

is. De mens vraagt zich vaak af : "Waarom ik ?" Het lijden isoleert en schept deze illusie. 

De RK kerk nam haar vijanden apart. De gevangenissen zaten vol met ketters. Ook de kerken 

liepen vol. Toen het protestantisme kwam opzetten begon dezelfde trucage. De mens werd 

getrokken aan een touw. Alle mensen waren zondaren, maar er was een groot verschil tussen 

een afvallige zondaar en een vergeven zondaar. De vergeven zondaar had zichzelf losgekocht 

door de aflaat of het lidmaatschap van de kerk. De vergeven zondaar hoefde zo de gevangenis 

niet in, werd niet gemarteld en niet gedood. De vergeven zondaar was veilig in de kerk, als 

een slaaf. Ook dit wijst op diepere realiteiten. 

Zo werd de mens een slaaf van liturgie, van kerkgezangen, voor zolang zij dit vol konden 

houden. Zij wisten dat buiten de dood hen riep. De trage, weinig opbeurende kerkliederen 

waren een bittere weerspiegeling van de woeste de wildernis. 

De RK kerk moest de protestantse kerk in leven roepen en macht geven, opdat haar eigen 

macht nog groter zou worden. De RK kerk moest deze arena bouwen, van katholiek tot 

protestant, opdat zij haar inkomsten zou krijgen. Ook dit raadsel komt uit een duistere en 

woeste wildernis. Op dit fundament werden veel meer arena's gebouwd. 

Het werd een grote oorlog tussen waarheid en leugen. Meningen werden wapens in de strijd, 

en zo ook de kerkelijke autoriteit. Hoe kwamen zij aan die autoriteit ? Er is geen autoriteit dan 

de heilige kennis, maar de mens verdraaide het, maakte het corrupt, en werd zo een raadsel en 

heraut te van die autoriteit. 

De pest, de zwarte dood, sloeg toe in Europa, en een derde van hen stierf. Zelfs de RK kerk 

zelf bleef niet ongedeerd. Er werd gesproken dat het "een straf van God" was. Het zwarte 

mysterie had toegeslagen. Er was een nieuwe religie opgestaan die een plaats eiste : de islam, 

de zwarte steen. De vorsten van de RK kerk werden onttroont, toen de islam het Romeinse 

Rijk binnenviel en tot de val bracht. Al hun leerstellingen werden verbroken. De pest, de 

zwarte dood, was gekomen, hoog op het paard. Zij brak het zegel van de RK kerk, opdat het 

protestantisme zou komen. Zij waren allen overgeleverd aan haar genade. Er viel niets meer te 

verdienen. Er werd een streep getrokken : Tot hier en niet verder. De mensheid was in een 

diepe put gevallen. Het zoonschap was verloren gegaan. Er stond geen moeder meer voor de 

mensheid, maar een beestachtige wilde om wraak te nemen. De mens was verstoten. En de 



mens moest nu in de calvinistische kerk de gezangen van klacht, beschuldiging en scheiding 

aanhoren totdat zij er uitgeput van werden en erdoor braken. 

Het duistere geheim van Calvijn was uit de aarden pot gekomen. De duistere ruiter van de 

islam had een masker opgezet en was diep in de kerk doorgedrongen, met als boodschap : 

"God heeft de zoon verstoten. God heeft geen zoon. En gij bent geheel afhankelijk van 

genade." Dit waren de putten van Calvijn. De mens werd in een diepe, woeste en eeuwige 

ledigte geworpen, maar in het protestantisme, het werpnet van de sluwe islam, was er voor de 

mens een weg, een valse hoop. Het zijn slechts oude hiërogliefen, symbolen, op grotmuren. 

De mens ziet het en schrikt. De mens kan het niet ontcijferen. 

Er is geen tedere, zorgzame moeder, maar een woesteling met een masker : de Vader cultus. 

De mens moet nu vechten voor zijn leven. Er wordt niet meer voor hem gezorgd. De mens is 

dood verklaard, en is slechts gezombificeerd. Er kan niets meer verdiend worden. Er is geen 

weg meer terug. Ze zijn verstoten, volledig afhankelijk van wat er nog rest aan genade, of iets 

wat daarop lijkt. Ze grijpen alles aan. Het is misschien hun laatste kans, maar het is valse 

hoop. 

Dus wat is dit zogenaamde genade tijdperk ? Goede werken kunnen niet meer gedaan worden, 

want de mens is dood verklaard, verloren. Hier houdt het op. Ze moeten het met hun verleden 

doen. Er is een groene streep getrokken, waarna niets meer wordt toegevoegd. Alles gaat 

preteristisch terug naar het verleden. Het is als het laatste oordeel. Nu staat alles vast. Het is 

voorbij. De mens is nu bevroren. De mens is tot steen geworden, als een standbeeld. De mens 

is aangeraakt door de staf van het protestantisme. Een wonder ? Vanuit de heilige kennis 

gezien wel. Het protestantisme mag een kwartslag draaien. Het is de allegorie van het heilige 

sterven aan het zelf, de heilige gebondenheid : "Zonder Haar kunt gij niets doen." Dit is het 

Laatste Oordeel, een groot tribunaal. 

De mens stierf in het protestantisme. De aarde was weer woest, duister en ledig geworden. 

Alles was weer teruggekeerd naar het begin. De mens moest weer leren lopen na de breuk. De 

mens was nu gevoelig geworden voor haar stem. Maar wiens stem was het ? De mens leerde 

al snel het moorden weer. Het protestantisme had haar eigen inquisitie. De mens was tot een 

robot geworden. De pinkster kerk kwam opzetten als een teken dat de mens een stem had 

gevonden in de diepte. Maar welke stem was het ? Uit welke fles kwam deze stem ? 

Is dit de intrinsieke schoonheid van het protestantisme dat zij de Pinkster Kerk voortbracht, de 

stem in het duister ? Is er dan schoonheid in nachtmerries ? Want feit is dat deze nachtmerrie 

door alle eeuwen heen nog steeds niet vergeten is, en men worstelt nog steeds met het grote 

raadsel ervan. 

Niet alles werd weggegooid. Zij kon nog een heleboel dingen gebruiken. Hierom lijken het 

protestantisme en het katholicisme nog zoveel op elkaar. En daarom is er ook zoveel hiervan 

terug te vinden in de heilige kennis. 

Dit is het tijdperk van de laatste dag, van het Laatste Oordeel ? Neen. Het is al geweest. De 

mens moet terugkeren tot de geschiedenis. De groene streep was allang behaald. Nu ligt er 

een wildernis voor de mens, of liever gezegd : achter de mens. Vóór hem ligt alleen 

ondoordringbaar ijs. Het vuur zal de mens teruggrijpen en dwingen de les van de geschiedenis 

te leren. Zo is het altijd gegaan. Er worden geen vragen gesteld. De mens werd meegesleurd 

in een net, en waar de mens roept "stop," zal alles meedogenloos doorgaan. Elk mens zal het 



scherpe mes dat overal dwars doorheen gaat en geen restricties heeft leren kennen. Het mes 

aarzelt niet, en laat zich niet omkopen of terugroepen. 

Mensen kunnen klagen over hoe dingen in hun leven zijn gegaan of over de algehele 

geschiedenis, maar hoe eindeloos dit geklaag ook is, het zal de dingen niet veranderen. De 

mens moet leren wat het is, en inzien waarom het niet anders kon. Is de mens wijzer dan de 

heilige kennis ? 

De Pinkstergemeente liep uit op dat wat ze de Toronto Kerk noemen : De mens begon in een 

dier te veranderen, en kwam in allerlei losbandige religieuze krankzinnigheid terecht. De 

mens stond daar als zonder huid, gevild. Zij hadden hun hoofden verloren. 

De wand tussen mens en dier werd doorbroken. Een groot oordeel was op de mens gevallen. 

Hij moest tot diepere geheimenissen komen. De mens was tot een bepaalde leegte gekomen, 

als de gesel van de RK kerk, als de Ramadan. De Toronto kerk was daar een corrupt beeld 

van. 

Ergens wordt deze cirkel doorbroken voor een andere realiteit. Dat is ook telkens de 

boodschap van de Vur, dat alles in fragmenten komt. De verhalen zijn alleen half, en gaan 

verder in andere verhalen. 

In de climax van de wildernis is er ineens weer een stukje stad, iets wat dieper ontledigd moet 

worden, ontraadseld. 

Het is niet erg als de mens in de stad terecht is gekomen. Het is belangrijk om de mens te 

testen, en de mens te onderwijzen door symbolen. Ook hier moet de mens de juiste keuzes 

leren maken. Er is altijd een pad door de stad. 

De mens kan leren leven in de bebouwde kom, met de sluier van illusie die het paradijs 

reflecteert, om zo door alles heen te prikken. Per slot van reden gaat het om het droom-leven 

van de mens, de manier waarop de mens de dingen ervaart. De mens kan aan alles hogere 

definities geven, hogere waarden. 

De mens leeft nog steeds in het paradijs, maar hij vecht tegen de illusie van de stad, als een 

monster wat in zijn hart leeft. Ook dit heeft een doel. 

Dit is allemaal slechts het vormen van de mens in de baarmoeder. De mens is in die zin nog 

nooit echt geboren geworden. Het zijn allemaal baarmoeder-ervaringen. 

Het calvinisme wordt altijd als de spelbreker gezien en de dromenvernietiger. Maar deze 

restrictie wekt ook juist weer dromen op. Het is een samenspel. Toen de wilde mens in de 

wildernis was werd hij meegenomen door piraten, wat ook een beeld is van het calvinisme 

wat afrekende met het katholicisme. Hij werd uit de warme baarmoeder getrokken, maar dit 

was slechts het katholicisme die hem aan de beesten van het calvinisme voerden. 

Het is een gegeven in het calvinisme, dat de mens niets kan. De mens is in de calvinistische 

leer totaal afhankelijk van God, zelfs in het maken van keuzes. In het calvinisme is een mens 

totaal machteloos, een robot zonder vrije wil. De mens sterft hier af aan enige mogelijke 

persoonlijkheid. Alles is onpersoonlijk. De uitverkiezing is als een casino waarin je maar net 

geluk moet hebben dat je wint. Maar hoe ga je dan met de verliezers om ? Toch is de leer van 



Calvijn een allegorie van de heilige gebondenheid, de totale discipline, het totale afsterven 

van de mens aan zichzelf. 

In die zin is het dualistisch. Het letterlijke calvinisme strijdt met het esoterische calvinisme. 

Alles leeft voort. De mens moet daarom terug keren tot school, om alle lessen te leren die 

nodig zijn. Het ontwaken is moeilijk. Vaak ontwaakt de mens om dan later te ontdekken dat 

de mens nog steeds in slaap is, dromende dat hij ontwaakt. De mens kan hier moedeloos van 

worden. En dan slaat de disoriëntatie en de verwarring toe. 

In wezen is het calvinisme gewoon neo-katholicisme, een bepaalde secte of cultus binnen het 

katholicisme als een soort aftakking. 

Als de stad de mens weggrijpt uit het paradijs, dan is dat juist een nog groter geheim van het 

paradijs. De stad is slechts zware cryptiek. Vanwege de patriarchische invasies werden in het 

menselijk lichaam alle kanalen tot de andere werelden dichtgegooid. Dit zijn niet alleen 

dromen, maar meer nog nachtmerries, zodat de mens doeltreffend aan zichzelf kan sterven, 

door een geweldadige, wrede dood. Voor een strijder is dit in de Germaanse mythologie de 

enige manier om tot het hiernamaals te komen, en zo door het Ragnarok heen te gaan. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. Calvijn een Kwartslag Draaien 

  

  

  

  



De lauwheid kwam voor in het katholicisme waarin het materialisme hoogtij vierde. Toen 

werd de vorst Calvijn gezonden als een oordeel, en het volk werd overgeleverd aan de vader-

verering. De mens zou hierdoor in de war raken om te zoeken naar de Ene bron. Als de 

krachten van materialisme te gevaarlijk worden voor een mens, dan is afscheiding het 

logische antwoord. Ook waar het sociale materialisme de overhand krijgt gebeuren zulke 

dingen. De mens is zo gedwongen op zoek te gaan naar de hogere krachten, en leert zo de 

hogere wetten die het heelal besturen kennen.  

Dit was ook de reden waarom de mens van het katholicisme overging in het calvinisme, het 

hart van de reformatie. De mens moest tot deze wanhoop gedreven worden om het uit te 

roepen tot de hogere kennis. In die zin is het calvinisme van grote cryptografische waarde, als 

een gesel in de hand van de kennis. De mens moet met dit raadsel klaarkomen, om zo de 

schuilplaats te ontdekken van de cobra-geest Saveer, die met de komst van Calvijn openlijk 

werd aanbeden in de vorm van zijn geschriften. Hij schreef een bijbel commentaar als een 

nieuwe bijbel. Hij was het voorspelde eeuwig evangelie wat zou komen. Dit geschrift vormde 

de basis van de reformatie. De mens was tot Vuk gekomen, het beloofde land, als zij daartoe 

konden ontwaken. Zij waren oog in oog gekomen met de cobra-geest met de lange staart die 

de Vader cultus uitbeeldde, de relatie tussen vader en zoon, die dit land bewaakte. De mens 

was losgesneden en kwam met dit masker in gevecht. Maar de mens had deze onderdrukking 

nodig om het beloofde land binnen te kunnen gaan. Zonder de komst van Saveer zou alles 

verloren zijn geweest. De mens moest deze valse huur-geest eerst verslaan, die dit land 

binnenin zich droeg. De schat is in de bek van de slang. Het gif van deze slang zou de 

onbevoegde rovers verlammen en tot de vernietiging leiden. Dit is een zaad wat een ieder in 

zichzelf draagt. In die zin is Saveer een agent van de gnosis. De kennis heeft deze sluier zelf 

opgericht. 

Laten we daarom het calvinisme dus niet zomaar zonder meer verwerpen, want het is een 

gestolen en verdraaide schat van de gnosis. Het gif zal dus ook het geheim bevatten waartoe 

de mens moet ontwaken in openbaring. In de juiste substantie, dosering en samenstelling is zij 

dus medicinaal. Het letterlijke calvinisme leidt tot grote verdoemenis, maar het esoterische en 

cryptografische calvinisme is een pad ten leven, omdat op dit pad de verloren schatten terug te 

vinden zijn. 

Mozes richtte de koperen slang op, nadat de bruids-vogels van Egypte, de snelle arenden die 

het volk achtervolgden, waren neergehaald, als een beeld van het vallende katholicisme. Het 

volk werd geleid tot de wildernis. De koperen slang is een beeld van het calvinisme wat werd 

opgericht in de bittere wildernis van de uittocht, als de komst van de cobra-geest Saveer, die 

betaling eiste als huurprijs in het gebied. De wond van het beest werd op wonderbaarlijke 

wijze genezen en de aarde volgde het calvinisme in grote verbazing. De opgerichtte koperen 

slang was het grote overwinningsteken over de Egyptische achtervolgers, het katholicisme, en 

Calvijn stichtte zijn eigen theocratie. Er was een nieuwe bijbel gekomen, de bijbel van 

Calvijn, het eeuwig evangelie. Dit zegel zou verbroken worden, begrepen worden, 

gedecodeerd, in het boek Jozua, waar het teken van de koperen slang, het teken van redding, 

werd tot het rode touw waardoor de hoer Rachab werd gered toen Jericho viel, als een beeld 

van de heilige gebondenheid. Dit is waarop de slang wijst.  

De giftanden van Saveer zijn het Woord van Calvijn die het volk daartoe aanzetten om ook 

persoonlijk Saveer te overwinnen. Het lichaam kan zo antistoffen aanmaken, en de schat 

terugroven. Dit gaat niet buiten persoonlijke confrontatie om. De angel moet diep gaan. 



Er is iets onoverbruggelijks in de oneindige kennis, de gnosis. Dit heeft te maken met het feit 

dat de mens zelf de gnosis moet worden. De tijd van het projecteren moet afgelegd worden, 

alhoewel de mens zich wel moet onderwerpen aan de gnosis. Dit is de balans van het 

evangelie van Ismaël. De mens wordt tot de gnosis alleen door de afscheiding, door de 

onderworpenheid. Hierin moet de mens diep gaan. In zekere zin is dit een eeuwige balans, 

omdat de mens al deze archetypes in zichzelf zal moeten dragen. In die zin is het calvinisme 

nuttig, omdat zij dan wel de elementen van de gnosis diep in zich draagt, maar dan op een 

hele verdraaide en foutieve manier. De hiërarchie van het calvinisme zal geschud moeten 

worden, alvorens een mens tot de kern kan komen. Er is geen heil in het zonder meer 

verwerpen van alle christelijke en calvinistische elementen in bitter atheisme. 

De bitterheid die de farao op het volk legde door de lasten te verzwaren was om hen in 

bedwang te houden, als een beeld hoe de heilige gebondenheid door pijn de mens in bedwang 

houdt. Een andere manier waarop de heilige gebondenheid dat doet is door de heilige vreze. 

Al deze elementen van het touw, deze karakter-eigenschappen, leiden tot de heilige leegte, de 

eeuwige honger, waarin alle rebellie sterft, en waarin het touw geboren wordt, vanuit oprijst. 

De mens kan dit niet bevatten. De mens zal altijd excuses proberen te maken om aan die 

eeuwige leegte te ontkomen. In die zin moest de farao het volk aan Mozes “verkopen”, opdat 

het nieuwe touw de mens tot die eeuwige, woeste leegte in de wildernis te trekken. De draak 

verkocht zijn macht aan het beest. Het calvinisme bleef het arianisme, hen die de godheid van 

Jezus verloochenen, vervolgen. De godheid van Jezus is de kop van de cobra.  

Soms is het belangrijk terug te keren tot de gegeven bron en die bron te herzien, om niet in 

oude fouten te vervallen. Herin moet een balans aangelegd worden tussen het dynamische 

principe van de bron en de personificatie ervan. De kennis personificeert zichzelf in een 

hogere graad, in de climax, maar zal altijd weer wederkeren tot het originele principe 

waarvoor het staat, om zichzelf te zuiveren en zuiver te houden. Daarom kan atheisme soms 

goed zijn, maar mag niet vervallen tot een bitter atheisme waarin de personificatie van de 

kennis wordt tegengehouden. In deze personificatie is het van belang de balans te houden 

tussen de nieuwe, zuivere taal, en de oude taal, zodat er nog wel feedback wordt gegeven aan 

de oude orde en die zich eraan kan hervormen. In die zin is de oude orde het slot en de sleutel. 

Zo moet het calvijn mysterie een kwartslag gedraaid worden, opdat het volk doorgang heeft.  

Het wapen-arsenaal is dus al gegeven in de geschiedenis, en de mens moet geen smetvrees 

ontwikkelen. De rotzooi moet gerecycled worden in plaats van afgedekt, anders gaat het een 

keer ontploffen. Het calvinisme is een allegorie van de heilige gebondenheid en het laatste 

oordeel, en werd als een sluier verdraaid afgespiegeld op aarde. Het amazone-calvinisme 

herstelt de originele polen hiervan, en draait de sleutel in het slot. Dit is een esoterisch en 

vertikaal calvinisme in plaats van horizontaal, en rekent af met de rover die het calvinisme is, 

door het geroofde terug te nemen. Zowel het calvinisme als het bittere atheisme zijn 

smetvrees verbonden aan de schoonmaak-kabouter, een stadse geest.  

De Vuh geeft een goede definitie van de schoonmaak-kabouter : Dit is een tovenaar die het 

volk onder bedwang houdt met zijn giftige schoonmaakproducten die in wezen gewoon 

tovermiddelen zijn. Door overmatig gebruik van deze middelen komt men langzaam onder de 

betovering ervan. De schoonmaakkabouter wil alles brandschoon houden, maar geeft niet om 

het milieu, de natuur en de gnosis. De schoonmaakkabouter wil niet “vies” worden, dus die 

keert ook niet terug naar de paradijselijke grond. In het amazone calvinisme wordt deze grip 

verbroken. De schoonmaakkabouter leeft in een valse schoonheid van de glitterwereld, een 

illusie. Hij probeert de massa's te verleiden tot vals vermaak, zodat hij even later zijn 



schoonmaak producten kan verkopen. Ook kan hij zo zijn gevangenen beschuldigen dat ze 

vies zijn en hen onder dwang schoonmaken. Ook de tandarts-industrie werkt door dit soort 

geesten. 

De schoonmaak-kabouter bespot de modder, de grond, waarmee de wilden zijn ingesmeerd 

voor camouflage en contact met de moeder grond, de onderwereld. Dit vind de schoonmaak-

kabouter vies. De schoonmaakmiddelen van de stad vind hij mooi en nuttig, maar dit is een 

valse schoonheid, de illusie van de glitterwereld. Hier is hij uitermate bezadigd en verzadigd 

over, als een schoonmaak-orthodoxie. Hier gaat hij graag over in discussie, om zo zijn 

zedelijke praatjes te verspreiden, om zo zijn eitjes te leggen. Boenen en poetsen is de lust van 

zijn leven, om zo de diepere, wilde, vuile gnosis van de moeder grond verborgen te houden. 

Zowel de boeren-kabouters als de schoonmaak-kabouters hebben hun eigen dialect. De 

schoonmaak-kabouters praten een soort 'plat', maar dan 'precies' en 'betuttelend', het 

zogenaamde 'Proogs'. Heel veel mensen zijn bezeten door de schoonmaak-kabouter en leven 

daardoor oppervlakkig. De schoonmaak-kabouter maakt vele slaven. Spijbelaars zijn zijn 

prooi.  

Het heilige vuile van de grond van het paradijs ontmaskert de schoonmaak-kabouter, en werpt 

hem uit de stad, zodat de stad tot een ruine kan worden, tot een wildernis. De schoonmaak-

kabouter is in dit proces onttroont. De troon is een beeld van de verborgenheid. Het vuile van 

het paradijs is schoner dan het schone van de stad. Het calvinisme had de discipline van de 

gnosis geroofd, en bracht daarom een heel verdraaide discipline tot het volk om los te komen 

van het katholicisme, van de ene slavernij tot de andere. Alle latere voortplantingen van het 

calvinisme probeerden aan die discipline te ontkomen, maar op zo'n manier dat ze vervielen 

tot losbandigheid, zoals de evangelische beweging, de pinkster en charismatische beweging. 

Er was nooit een “discipline van profetie”, er was nooit een wetboek van profetie, maar zij 

waren losbandige uitwassen die waren losgeslagen van de potentiële calvinistische kern. Het 

was de wildgroei van een kanker. De mensheid kan veel leren van de discipline van het 

calvinisme, en mag ontwaken tot de oorspronkelijke discipline van de gnosis. Hiertoe moet de 

mens dus eerst de geestelijke smetvrees verslaan. Zowel het platte calvinisme als het a-

calvinisme, als volledig en bitter anti-calvinisme, zijn vijanden van de gnosis. Er is ergens een 

middenweg in de esoterie en cryptografie. De mens heeft door gebrek aan onderzoek ijdele 

bespiegelingen geschapen en daartoe is vals vertrouwen opgewekt. Zij hebben zich gesneden 

beelden gemaakt als karikaturen van de hogere kennis. De mens wilde de heilige strengheid 

niet. 

De schoonmaak-kabouter is de aard van Saveer, de geestelijke smetvrees. In sommige mensen 

zal dit een ziekte zijn, in anderen een verharding, of een mengsel ervan. Daarom mag de mens 

terugkeren tot de paradijselijke rivier om gewassen te worden, en zo weer terug te keren tot de 

paradijselijke grond. In een duister geheim schiep de schoonmaak-kabouter Jom, de Jezus-

geest, als een wasprogrammaatje van smetvrees, zodat de mens stads “schoon” zou worden, 

en het contact met het paradijs zou verliezen. Dit zijn allemaal illusies buiten het paradijs, 

groot bedrog. De mens mag terugkeren tot de paradijselijke rivier.  

Het tegenovergestelde hiervan is de Toronto uitstorting, als de climax van de calvijnse 

afvalligheid, waarin het schoonmaak-middel wordt ontvangen. Dit was een grote uitstorting 

van Proogse geesten om het geheim van de hemelse dronkenschap te bewaken. Er is geen 

plaats voor losbandige dronkenschap. Alles is onderworpen aan de discipline van de hogere 

kennis, de metafysische wetenschap. God is geen schim of product van verbeelding die naar 

ieders lust kan worden veranderd. De schoonmaak-kabouters werken graag met hun 



spiegeltjes, zodat ze zichzelf een beeld en afspiegeling van het beest kunnen maken, om zo 

hun lusten te botvieren. De wereld aanbidt de Proogse kabouter van vals geluk, het goud der 

dwazen. Zij die valse goden maken in spijbelzucht en ijdel gebrek aan onderzoek loochenen 

de hogere kennis, en zijn dus hierdoor gewoon atheisten die berg en heuvel aanroepen om 

zich te verbergen voor de hogere kennis. Door zo hysterisch en obsessief om te gaan met 

uiterlijkheden is het oog tot een grote smetvrees geworden. De mens baadt in giftige 

chemische schoonmaakmiddelen van de stad, en spuit het in hun eigen en elkaars ogen. Het 

oog van de geestelijke smetvrees is hierdoor stekeblind geworden en is daardoor delirisch 

geworden. Het is een oogziekte.  

De extreme en kieskeurige “Pietje precies” smetvrees is tegelijkertijd een doldwaze, 

losbandige “Piet de smeerpoets”, die zich verheugd in allerlei onheilige viezigheid, en van 

geen stoppen kent. De zogenaamde “onderbroeken-lol” en de “poep, pies en plas praatjes” 

horen bij het syndroom van de smetvrees kabouter, en zo is het in die zin “manisch”. De 

smetvrees kabouter heeft buien van enorme viezigheid, en lust tot allerlei stadse viezigheid. 

Dan kan het hem niet kleurig en bont genoeg zijn. Dan trekt hij zijn lange gestreepte kousen 

aan, en loopt ermee door de plassen, en dan gaat hij zijn huis binnen, en dan gaat hij lezen met 

zijn natte voeten. Daarna gaat hij hutspot koken, en helpt de hele keuken om zeep, een enorme 

kliederboel, en dan denkt hij aan de meest vieze dingen, waarvoor hij zich later als zijn bui 

over is zal schamen. Ook de smetvrees-kabouter heeft zijn vieze dagen, en dan is het wel echt 

vies, het tegenovergestelde van smetvrees. Het is de climax van een week van smetvrees. Dan 

kan hij alle opgekropte frustraties niet meer inhouden, en slaat dan helemaal door naar de 

andere kant, als een zotte zondag. Hij gedraagt zich dan als een clown. “Oh, het zonnetje 

schijnt zo mooi.” Dan gaat hij naar buiten en ik zal maar niet vertellen wat hij dan allemaal 

doet. Rollen door de poep is er niets bij. Nee, de smetvrees-kabouter kan zijn vrome spel nooit 

lang volhouden. Saveer wordt tot een zwijn. 

De schoonmaak-kabouter is lui en veracht de daadwerkelijke oorlogsvoering. Alles moet snel 

snel. De schoonmaak-kabouter kende zijn eigen zwakke positie, en kwam zo met de Jezus-

list, om alles wat hij deed legaal te maken. De schoonmaak-kabouter trok alles tot een vals 

gerechtshof. Deze macht moest beslissen wat schoon en vies was, wat zondig en heilig was. 

Deze macht moest al het vieze oordelen, en het schone kronen. Deze macht was Jom, de 

klagende kwebelkous. Deze macht was Jezus Christus, als een merkteken van het beest, maar 

dit merkteken had z'n zwaktes. In het katholicisme dreigde Jezus het vaak te verliezen van 

Moeder Maria. Het Romeinse Rijk was vallende en stond op het punt gescheurd te worden 

door de schaduw van het Amazonisme, in de vorm van de islam. Dit was ook al gebeurd door 

het Arianisme, waarin Jezus zijn godheid verloor, maar de eerste heraut van het Amazonisme 

was gevallen. Met de dreiging van de islam kwam er een macht opzetten die het katholicisme 

zwaar zou beperken en zou terugduwen in de fles. Het zou een man zijn met een ijzeren hand 

waarin hij de pauzen zou verpulveren. Calvijn, alhoewel onderworpen aan Saveer, als de 

boodschapper van Saveer, is de Titska energie. In de Vuh besproken als het valse collectieve 

zelf. In die zin heeft het ook diepe hindoeistische wortels. Calvijn maakte zijn eigen god en 

zijn eigen religie en theocratie, en dit was het gemaskerde zelf, het ego. Deze demonen groep 

wordt ook de Titskanen genoemd in de Vuh, wat gelijkstaat aan de orthodoxe calvinisten als 

de weerspiegeling daarvan op aarde. Titska bewaakt ook de machtige rivier tussen de 

Egyptologie en de Indologie, waarachter de schatten van de Indologie verborgen zijn. Zowel 

India als Spanje zijn geliefde plaatsen van deze energie, als een grote schuilplaats. 

De afscheiding is de school waarin de mens onderwezen wordt. Maar de afscheiding zal 

onherroepelijk leiden tot diepere confrontaties. De schoonmaak-kabouter gaat daarentegen 



helemaal op in het sociale. Door zijn schoonmaak-middelen en valse wetboek van schoonheid 

heeft hij de hele samenleving geschapen op stadse pijlers. Titska maakte het zelf tot god, 

onderworpen aan Saveer, de geschriften van Calvijn. Dit zijn buitenaardse geesten die tot de 

aarde kwamen. De volgelingen van de schoonmaker-kabouter zijn neus-mensen. Ze ruiken 

altijd wat, en het is altijd de ander die stinkt. Hun eigen poep is citroentjes fris, en dat ruiken 

ze niet. Ze eten het zelfs. Neus-mensen hebben altijd iets op anderen aan te merken, en er 

komt geen zelf-onderzoek aan te pas, want het zelf is immers god. Zo loopt de schoonmaak-

kabouter met opgeheven neus door de straten. Maar zijn neus in de wereld van de ziel werkt 

niet. Al zijn zintuigen zijn kunstmatig, en materialistische leugenaars. Hij bekijkt hoogmoedig 

de mens van top tot teen en trekt dan zijn neus op en heeft altijd wel wat aan te merken, maar 

zijn boodschappen zijn altijd zonder substantie. Zo zwerft de schoonmaak-kabouter doelloos 

rond. Hij is helemaal ingenomen door de dagelijkse bezigheden, en vindt dit heel wat. Met z'n 

schoonmaakmiddeltjes houdt hij orde en krijgt hij alles voor elkaar.  

Het calvinisme is de verdraaiing van grote gnosis, en daarom ligt het ook zo dichtbij de 

gnosis, maar tegelijkertijd zo ver weg. We moeten even de juiste link maken. Want we zullen 

gaan zien dat in het calvinisme de verborgen wetten van profetie zich bevinden, de 

mechanismes. Waarom heeft de Moeder de sluier van het calvinisme opgericht ? De geesten 

zijn hysterisch erover om deze dingen verborgen te houden. Waarom houden de calvinisten zo 

vast aan de uitverkiezing. Wat is het ? Hier komt het geheim, wat even een kwartslag gedraaid 

moet worden : Calvijn beweert in zijn commentaar op Efeze dat God de mens kiest zonder 

daarbij gebouwd wordt op de rechtvaardigheid van die mens. Ook de onrechtvaardigheid van 

die mens kan God niet tegenhouden om die mens te kiezen. De mens heeft hier dus geen 

invloed op, alles komt vanuit God's keuze. Dit is puur 100% robotisme zonder dat daar ooit 

een vrijwillige keuze toe was gemaakt. De heilige gebondenheid komt alleen als je het 

verdient, zodat er een eerlijke relatie is tussen de mens en de hogere kennis, die van twee 

kanten komt, maar voor Calvijn is dat allemaal niet belangrijk. De gebondenheid van Calvijn 

is niet gebouwd op het willen of niet willen van de mens. Zo ver is de mens al gedaald dat 

God al niet meer gaat wachten. Er moet nu iets gebeuren. God grijpt in. God gebruikt de mens 

of die dat nu wil of niet, en zet hem neer waar dan ook. Hoe moeten wij dit zien ? De mens is 

diep gevallen, en de mens heeft eigen goden gemaakt die labels op de mens hebben geplakt, 

vaak vals, zeggende : “die is onrechtvaardig, en die is rechtvaardig.” En : “die gaat naar de 

hemel, en die gaat naar de hel.” De stelling van Calvijn – wat hij overigens niet zo bedoelt – 

gaat hier dwars tegenin, dwars doorheen. God heeft niets te maken met menselijke 

afscheidingen en muren die hun valse goden voorstellen. We zien dus verschillende goden in 

het calvinistische plaatje die tegen elkaar strijden. Er wordt even vanuit de mens gedacht, 

vanuit vals oordeel, vanuit valse goden van het katholicisme die over de mens heersen. 

Calvijn sprak dingen die hij zelf niet begreep en helemaal verkeerd uitlegde. 

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 3. Het Surrealisme in het Proza van de Kerkgeschiedenis 

  

  

Als we ons dat voorstellen dat God zomaar zonder meer de mens grijpt en die mens in 

godsdienst neerzet, dan is dat wel een hele enge relatie. Maar in de Amazone context moet de 

gehersenspoelde, geconditioneerde mens gegrepen worden, dwars door de muren die om zijn 

hart heen zijn gebouwd. In dit opzicht spreken we van een verschil tussen het gebonden hart 

en het diepste hart. In die zin blijft de brug tussen katholicisme en calvinisme dus een feit en 

hebben ze elkaar nodig. Ze leggen elkaar uit, want alleen door LOON die door de muren van 

de valse goden heenbreken hebben de calvinistische principes waarde, en dit loon is een 

hemels loon en geen materieel loon. Er is dus een groot verschil tussen het hemelse 

katholicisme en het materiele katholicisme. Ook het katholicisme moet een kwartslag draaien.  

Genade is een hele corrupte schaduw van de heilige gebondenheid, het touw. In de 

uitverkiezing breekt God door de muren van etiketten heen, van de oordelen van valse goden. 

God moest afrekenen met een vals rechts-systeem. Calvijn had een schat geroofd die hij niet 

kon dragen. De U-Wet van het calvinisme, de uitverkiezing, is een Amazone Warrior, en deze 

stukken moeten op die manier gelezen worden dat wanneer er staat dat het er niet om gaat of 

we het waard zijn of niet, we het woord “in het oordeel van de katholieke God” moeten 

toevoegen, want iedereen was door deze God geidentificeert en had een nummer met een 

oordeel gekregen. Dit oordeel moest dus omzeild worden. Dit was dus allemaal oorlogs-

strategie. De mens herkende het niet, en daarom is er het huidige calvinisme, maar Calvijn 

had de kiem ontvangen, de vonk. Dit had hij gestolen. Zo zou Calvijn de grote vorst van het 

moderne tijdperk worden. De amazones moesten de mens dus eerst verwonden onder deze 

tirannie, opdat daardoor uiteindelijk profetie zou plaatsvinden. In deze dagen leven wij, nu het 

raadsel van Calvijn geopenbaard wordt.  

In het Amazone Calvinisme wordt dit pad beschreven, en is er doorgang voor het volk. Het 

calvinisme een kwartslag gedraaid, van horizontaal naar vertikaal. Zo wordt het wetboek van 

profetie, die de amazone bijbel is, geschreven, als een nieuwe discipline waardoor de mens 

wordt ingewijd in de stam van profetie. Zo wordt Saveer verslagen, de smetvrees die zowel in 

het calvinisme als in het a-calvinisme zit. De mens moet het stadse vuil overwinnen om te 

komen tot het heilige vuil van het paradijs. De mens moet klaarkomen met het Calvijn-

mysterie. De smetvrees is spijbelzucht. De smetvrees is farizeisme wat taboe-woorden 

uitdenkt, als de taal-politie. Dan wordt het een soort stratego spel, wat gewoon 

woordspelletjes zijn. Hiertegen moet een gouden regel toegepast worden : “Het gaat niet om 

het wel of niet, maar om het hoe. Het mag niet om de uiterlijke vormen gaan zoals bij de 

farizeistische schoonmaak-kabouter. 

In het heilige vuil van de paradijsbodem is nog steeds de ware vruchtbaarheid te vinden. Hier 

komt de mens daadwerkelijk los, en vinden we de ware bedwelming, die tegengesteld is aan 

de Toronto bedwelming van de smetvrees. De Toronto bedwelming maakt niet waarlijk vrij. 

De Toronto bedwelming houdt de mens weg van het paradijs. Door de U-wet kunnen nu ook 

de bedriegelijke geesten die door het katholieke systeem als rechtvaardig, heilig en goed 

waren bestempeld vervolgd worden en tot het oordeel gebracht worden. Verkiezing is dus niet 

afhankelijk van de katholieke gerechtigheid, is dus een kleine correctie die er gemaakt moet 

worden in Calvijn's woorden, als een kleine aanvulling die wonderen doet. Zo kan het hele 



Calvijn verhaal duidelijk worden. De hele Amazone Bijbel is dus de tweede Calvijn : het 

Calvijn II project. Naar katholieke maatstaven kunnen we het niet verdienen, maar wel naar 

de heilige maatstaven van de hogere kennis, het amazonisme. Het calvinisme is geen 

christendom. Alles draait om Calvijn die de mens onderwerpt aan Saveer. Er kwam een 

nieuwe leer. De godheid van Jezus moest stellig in ere gehouden worden, anders zou het 

systeem niet overgekocht kunnen worden van het katholicisme. Daarom was het de kop van 

de slang, en deze kop zou vermorzeld worden, door het zaad van de vrouw, oftewel het 

amazonisme. Hierin ligt de bedwelming. 

Het volk moest dus door het calvinisme tot de hogere waarheden ontwaken. Jezus moest dus 

opnieuw sterven om plaats te maken voor Calvijn. Het volk was onderworpen aan Saveer, de 

koperen slang in de wildernis. Dit was een schaduw van het heilige touw, de heilige 

gebondenheid, die in het boek Jozua uitgelegd wordt in de Jericho mythe van het rode touw. 

Dit werd het nieuwe symbool van redding. 

Zij die de smetvrees vereren kunnen hier dus niet komen. Zij die niet vies willen worden in de 

strijd moeten ver van de gnosis vandaan blijven. De kennis is juist diep verborgen in alle 

smerigheid die er slechts een schaduw van is. De schat ligt in de duisternis. De schat ligt 

bewaakt in vijandelijk gebied. Als de vijand wordt ontweken dan zal de schat nooit 

bemachtigd worden. Voor deze strijd in ver afgelegen vijandelijk gebied moet er eerst 

afscheiding zijn. Deze momenten worden vaak in een mensenleven gegeven als 

voorbereiding, maar vaak herkent de mens het niet. Dan zakt de mens helemaal weg in 

zelfmedelijden en ziet niet meer waar het nu daadwerkelijk om gaat. De mens wordt zo 

afgeleid van het doel. De schoonmaak-kabouter is gewiekst. 

Smetvrees loopt gelijk op met materialisme : "Het mag niet vies worden, want dan verliest het 

aan waarde." De leringen van Calvijn zijn geen letterlijke sieraden, maar esoterische sieraden 

voor de overwinnaars. Het is dus een strijd om het beloofde land in te gaan, en "steden" in te 

nemen. De overwinnaars moeten de schatten van Saveer plunderen. Tot dit gebied is Septus 

de poortwachter, de beheerder. Septus wordt in de Vuh, het eerste grote boek van de 

Amazone Bijbel, beschreven als de Heilige Geest in het grote christelijk-orthodoxe complot 

van het Romeinse Rijk. Dit is de mannelijke monopolie van de giftige paradijs-vrucht. Het 

rijk der kinderen spreekt in die zin over een wedergeboorte in deze strijd. De overwinnaars 

krijgen op dit pad een paradijselijke gids over zich aangesteld die hen verder zal leiden, als 

een diaken, een curator, een bewindsvoerder. Dit is al het loskomen van de schatten van 

Saveer. De gids van het paradijs is als de ware vrucht die voor de mens hangt, om de mens te 

bedwelmen en te onderwijzen, te leiden in de strijd. Het hart van de mens mag hier naar 

luisteren. Zo kan het goddelijke dus ook gezien worden als een land, een gebied : het paradijs. 

Ook met het paradijs zelf mag de mens een relatie aangaan. Zo mag de mens ook zelf tot een 

paradijs worden. Dit is in de mate de mens deelneemt in de oorlog van het paradijs, waarin het 

beveiligings-systeem van Saveer en de poortwachter, Septus, tot slaap gebracht zullen 

worden. De ware vrucht doet de wedergeboren mens ontwaken in de overwinning, en doet de 

vijand slapen. De ware vrucht is een toewijding tot een hemels gebied van kennis wat zich in 

de climax van die kennis geografisch heeft gemanifesteert en gepersonificeert. Zij is het 

paradijs. 

Wij moeten blijven beseffen dat de strijd niet is tegen vlees en bloed. Hier zitten dus altijd 

geesten achter, die manifestaties zijn van corrupte, d.w.z. verdraaide, principes. De ware strijd 

is dus een puzzel, en kan worden opgelost in de kunst. Zij die komen tot het paradijs, als zij 

door de linies van Septus en Saveer zijn heengekomen, ontvangen zo de sleutels van profetie, 



van voortgaande openbaring. De mens heeft verschillende plichten in het leven. Het leven 

komt niet gratis. Zo is er de militaire dienstplicht in de gnosis en de belasting plicht. Zo zijn er 

vele belastingen in de gnosis, om te zorgen dat alles zuiver blijft en blijft circuleren. Dit is de 

plaats van de gehoorzaamheid en de vertaling, de plaats van transformatie, het gaan naar een 

hoger level, en dieper begrip. Het is de plaats waar ons zelf sterft voor de wedergeboorte. Er 

wordt gesneden tot op het bot. Het ware offer is het offeren van het zelf. In de diepte is er 

geen ander offer. Al het ander is slechts een schaduw van deze gebeurtenis. Aan het einde van 

de rit ontdekt de mens dat hij altijd op zichzelf was geweest. Hier hangt de inwijding in de 

esoterische wet van af. De smetvrees is in dit geval als de belasting-ontduiker. Het komen tot 

deze plaats is onderdeel van de schoolplicht en de dienstplicht. Het "oordeel" is niets anders 

dan een grotere gevoeligheid die automatisch reageert op stimuli. Dit is de definitie van 

vruchtbaarheid. Het hard-zacht mysterie om door muren heen te gaan ligt in de handen van de 

taalsmid, waarvan de tandarts een allegorie is. In letterlijke zin is de tandarts demonisch, wat 

vaak besproken wordt in de Amazone Bijbel. Dit kan alleen begrepen worden verder in het 

esoterische calvinisme. Kennis manifesteert zich in de taal van hard en zacht. Zo wordt kennis 

opgeslagen en geabsorbeerd. 

Het Hebreeuws voor tortelduif wordt in de demonologie vaak toegepast voor hanen en 

kippen. Dit betekent dat het offer het volk zelf is, in verband met het offeren (Leviticus 1:14), 

wat dus niets anders dan een metafoor is van het sterven aan het zelf. Ook is het het opgeven 

van iets wat je dierbaar is. Een mens offert vaak de dingen die hij niet gebruikt of waar hij 

niets om geeft, maar het ware offer is dat wat je het dierbaarste is. Verder is het het proces van 

erfenis. Erfenis betekent metaforisch dat je eerst ervoor aan het zelf moet afsterven voordat je 

het in bezit krijgt. Als er dan esoterisch gekeken wordt naar de erfzonde leer van Calvijn, als 

een erfopstand tegen het katholieke systeem, dan kan dat ook alleen verkregen worden door 

eerst te sterven aan het zelf. Zo spreken we dan van een heilige erfzonde, een heilige 

erfrebellie om met het katholieke systeem te breken. Verder staat de tortelduif oftewel de haan 

in de demonologie voor de hierarchie, wat maakt dat het een stuk territoriale, hiërarchische 

oorlogsvoering is, nodig om de oversten van de vijand uit te schakelen, anders zou het 

dweilen met de kraan open zijn. Omdat het ook 'in cirkels draaien' betekent, en sieraden, als 

ringen en kettingen, is het van belang om de trotse haan te bestrijden om zo te komen tot de 

cycli van de gnosis, die opgeborgen liggen in haar schatten. Er is geen sieraad buiten de 

gnosis om. Het sieraad ligt in de heilige gebondenheid, als een alarm-systeem. De schoonheid 

van de gnosis is beter dan trots.  

De haan is in de demonologie ook verbonden aan overmoed. Het sieraad is er voor om de 

mens restrictie te leren. Het is een duister sieraad. Niet iets om mee te gaan pronken in de 

stad. Het is een wapen. Het zoekt geen eer. Het zoekt de wildernis op, en zal niet zomaar 

hebzuchtig de kennis grijpen, want de kennis heeft zich verpersoonlijkt, en met haar moet in 

termen van een relatie omgegaan worden, met grote voorzichtigheid en gebonden aan wetten 

en condities. Het tomeloos grijpen naar de kennis maakt de mens schuldig aan verkrachting, 

en is een piraten inwijding. In de Vur, in boek 47. Het Misverstand, wordt het piratenschip 

ook vergeleken met een kip. In de wildernis zullen alle piratenschepen tot hanen zijn, trotse 

hanen, die in de vertikale strijd overwonnen moeten worden. De mens moet kiezen tussen het 

roven of het terugkeren naar school. Alle dieven zullen door hun diefstal uiteindelijk 

verstenen. Er zal leven zijn in de school. De student leert hier ook over, over het piratenleven, 

en zal zo de geroofde schat zien om deze terug te nemen door studie, niet door daadwerkelijke 

terugroof of andere krachtpatserij. Het negeren van de demonologische kennis doet de mens 

storten op de overige kennis, wat ook een soort van roof is. De student mag geen lessen 

overslaan, anders blijft hij schuldig aan spijbelen, en wordt zo gerekend tot de piraten.  



Er is een dualiteit. Het is niet alleen de komst van de Islam en het calvinisme, maar ook de 

openbaring van het geheim : de komst van de nacht van grootsheid in de climax van de 

Ramadan, de hongermaand. Jezus was puur een archetype van de lijdende mens, zo goed en 

kwaad als dat ging. Hij ging de wildernis in om te vasten, te hongeren, en ging zo zijn dood 

tegemoet in de hof van Getsemané, aan de voet van de Olijfberg. Getsemané betekent : 

wijnpers of olie pers. Jezus ging Hongerheim in op zoek naar Hel in de context van de 

Germaanse mythologie, om zo door de hongermystiek te komen tot de kroon van waanzin, 

wat het profetische ijlen is. In Toronto gebeurt precies het tegenovergestelde. Toen Noach na 

de zondvloed een wijngaard plantte werd hij dronken en ontblootte zichzelf in zijn tent. De 

kroon van waanzin is het waarlijk sterven aan jezelf en het waarlijke verslaan van de 

vijanden. Jezus werd zo tot David, en kwam als een Adam tot het paradijs. Het gaat niet om 

Jezus, maar om de lijdensmystiek, het pasen. Jezus had al die mystiek geroofd, daarom liggen 

in het Jezus verhaal de sleutels. De hongerende mens wordt op een gegeven moment dronken 

van de honger. Dit is het heilige ijlen, tegenovergesteld aan het Toronto ge-ijl. Zo komt de 

mens tot kennis. Kennis komt de mens niet zomaar aanvliegen. De mens moet afsterven in 

Hongerheim. Dit brengt een vreemd pigment tot de mens, en een vreemde gezwollenheid, als 

tegengesteld aan de stadse protserigheid. Het zaad sterft in de eeuwige leegte en begint te 

groeien, tot een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan. Het is de climax van de nacht, 

de climax van het lijden, wanneer de mens de oneindige kennis ontdekt. Dit is geen frivole, 

vleiende waanzin, maar een drug voortgebracht door de honger die is gaan rijpen. Velen die 

van tevoren afhaken worden door Toronto opgeslokt in plaats. De eeuwige nacht brengt deze 

grote nacht voort. Het is een nacht waarop alle heiligen wachten. Zij verlaten hiervoor de 

Ramadan niet. 

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de orthodoxen en de esoterischen, tussen het 

letterlijke en het symbolische, tussen de oppervlakte en de gnosis. In Jeremia 48 werd de 

Toronto test al aangekondigd, als een oordeel : "25. Afgehouwen is de hoorn van Moab en 

zijn arm is gebroken, luidt het woord des Heren. 26. Maakt het dronken, omdat het zich tegen 

de Here heeft verheven, zodat Moab neertuimelt in zijn uitbraaksel en ook zelf ten spot 

wordt." Zij zijn dronken geworden van hun religieus materialisme en vraatzucht. Dit is 

waartoe de Jezus-verafgoding leidt, maar er is ook een esoterisch pad door de lijdensmystiek 

die dwars door deze verhalen gaat. Het is de strijd tussen de piraten en de wilden, tussen stad 

en wildernis. Toronto is de onheilige waanzin van de Jezus-godheid. Het is en blijft een 

onderdeel van de kunst. Zelfs de stad is in diepte onderdeel van de wildernis. De proza is 

surrealisme, openstaan voor parallel werelden, en niet zo serieus zijn over de gepresenteerde 

realiteiten. De aardse realiteit is maar een druppel water vallende in een oceaan van vuur. 

Toronto is dus tegelijkertijd ook de val van Saveer. Het is een karikatuur van de gnosis, een 

natuur-verschijnsel. Hiermee test de gnosis zichzelf. Hierdoor laadt de gnosis zich op. 

Toronto is als de Big Bang van religie. Het is stad tegen land, stad tegen wildernis, maar de 

wildernis heeft dit juist nodig om te groeien. De wildernis zal overwinnen, en in diepte heeft 

de wildernis al overwonnen, en was dit altijd een natuur-verschijnsel, gewoon een onderdeel 

van de wildernis. Zo houdt de wildernis zichzelf in stand. 

Alle jacht is gericht op het oude zelf, de valse identiteit. In de hongermystiek en 

lijdensmystiek is er een climax genaamd Loki, waardoor de mens een ontmoeting krijgt met 

de Lokogamen, die in het Eeuwig Evangelie besproken worden als de sieraden van het lijden. 

Loki is een Germaans woord voor het Griekse "Logos", het Woord, de structuur van de 

gnosis. Loki is oorspronkelijk een Surinaamse godin. In de Germaanse mythologie kan Loki 

zowel man als vrouw worden. Het weerspiegelt het innerlijk van de mens die deze principes 



beiden heeft, persoonlijk. Wat de mens van buiten ziet is hoe zijn innerlijk is verdeelt. De 

mens moet sterven aan zijn letterlijke zelf. 

Calvijn is een islamitische code om het christendom binnen te dringen als het paard van Troje. 

De islam kon namelijk het christendom niet geheel veroveren en ging over tot een subtielere 

strategie, en dit gebeurde door het Spaanse complot. Ook de islam zelf is een masker, het 

masker van Shiva, de hindoe god van de waanzin en de snelle zelfvergoddelijking, en Shiva is 

op zijn beurt een masker, en heeft zijn wortels in de Marsiaanse regionen, in de kern van 

Mars, namelijk de zogeheten 'black zone', of 'Mirkwa'. Hier wonen buitenaardse 

'blauwgezichten. We hebben het nu over de verborgen wortels van de islam, de buitenaardsen 

hierachter. De islam is slechts een code waarmee ze de aarde programmeren. Zij zijn taal-

grenswachters en een gallactische voedsel-industrie. Zij proberen de gnosis onder controle te 

houden door verdeeldheid te zaaien. Het zijn parasitaire zeeslakken. Zij komen voort uit de 

zoonloze T-put, de put van abortus, als aborteurs. De T-put, die we terugzien in de islam als 

de leer van de goddelijke zoonloosheid (God heeft geen zoon), en in het calvinisme als de T-

wet van totale hulpeloosheid en verlatenheid, is als een kookpot van feutus-kannibalen. Het is 

een eet-orthodoxie van voedsel-controle wat zich projecteert op aarde als de tandarts-

industrie. Dit zijn de daadwerkelijke wortels van het islamitische calvinisme, van het Spaanse 

complot. Toronto is de euforie en glorie van deze feutus-eters. Door het eten van geaborteerde 

feutussen hebben zij hun macht, en hiermee laden zij zich op. In diepte is het dus een 

Marsiaans complot. Dit is de verschrikking van de Saveer cultus. Er is dus een duistere wortel 

achter het religieuze gebeuren van vandaag de dag. Alleen door het esoterische pad kan de 

mens hieraan ontkomen. Toronto is de roep van de dronken tandarts, de taalgrenswachter, een 

aborteur voor de kannibalen-industrie. De aarde is hiervoor een fokkerij. Mensen zijn 

genummerd als schapen. 

De enige manier voor de mens om hieraan te ontkomen is de amazone realiteiten onder ogen 

te komen. Die zijn zichtbaar dwars door alles heen, dus het heeft geen zin om zomaar alles 

weg te gooien. Het graan moet samen met het onkruid opgroeien. "24. Nog een gelijkenis 

hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die 

goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en 

zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26. Toen het graan 

opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. 27. Daarna kwamen de 

slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? 

Hoe komt hij dan aan onkruid? 28. Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. 29. 

De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het 

bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30. Laat beide 

samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het 

onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in 

mijn schuur." - Matteüs 13 

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

Hoofdstuk 4. De Dualiteit van de Kerkgeschiedenis 

  

Er moet subsequent een onderscheid gemaakt worden tussen het christendom en het latere 

Paulinisme, het commentaar van Paulus op het christendom. Paulus had het christelijke 

systeem overkocht en gaf daaraan zijn definities, soms in tegenstelling tot de leer van 

Christus. Paulus borduurde dus verder op de christelijke autoriteit die zich wilde ontworstelen 

aan het Romeinse gezag. Het christendom is in die zin geschiedkundig te verklaren als zijnde 

een logisch gevolg van verzet. Er is zowel een totale verwerping en negering van de vorst 

Jezus Christus versus de totale aanvaarding en het blindelings volgen van deze vorst. Deze 

uitermate lastige kwestie kunnen we alleen geschiedkundig benaderen, alzo ook 

demonologisch. We zullen dit in alle eerlijkheid en oprechtheid doen, zonder partijdigheid en 

vooringenomenheid. Beide partijen die elkaar volkomen en volledig verwerpen lijden aan 

geestelijke smetvrees. Wij moeten de historische context begrijpen. Het was het Joodse verzet 

tegen het Romeinse rijk wat uit de hand was gelopen. Goede principes zijn in deze strijd 

corrupt geworden. Heiligt het doel dan alle middelen ? Hier mogen wij ons over buigen. Jezus 

Christus werd het symbool van het verzet, wat later werd overgenomen door Paulus. Paulus 

borduurde voort op dit verzets-symbool, en stopte hier ook zeer zeker niet mee toen hij door 

de Romeinen in gevangenschap werd genomen. Een verzets-symbool hebben is niet per 

definitie verkeerd, maar het gaat erom welke definities je aan het geheel geeft. Deze definities 

van Paulus over het verzets-symbool staan volop te lezen in de Paulinische brieven van het 

NT, in het Paulinische deel. Paulus doet ook zijn voordeel aan de zegeningen van dit verzet. 

Natuurlijk gaat het hier om een zekere taal. Paulus wilde zeer zeker het verzet niet opgeven, 

dus hij verbindt dit dan ook met zijn eigen godsbeeld, hoe hij verstandelijk hiermee omgaat. 

Natuurlijk is het streven naar heiligheid en onberispelijkheid geen verkeerde zaak. De vraag is 

alleen : Hoe ga je dat doen ? We mogen iemand nooit oordelen op puur zijn woorden. Iedere 

godsdienst gebruikt andere woorden en illustraties om hun principes duidelijk te maken. Daar 

is niets verkeerd mee op zich. Daarom kan ook het christelijk en Paulinisch gedachtengoed 

zijn schatten hebben. De geestelijke smetvrees neemt het of helemaal aan, of wijst het geheel 

af. Er is daarin niet echt een middenweg. Toch willen wij een middenweg bewandelen door 

deze geschriften heen, om zo te gaan schatzoeken. Daarom willen we ook geschiedkundig en 

demonologisch het geneesmiddel hiertoe aanreiken. De geestelijke smetvrees heeft namelijk 

geleid tot vele oorlogen en grote bitterheid die eigenlijk niet gehoeven hadden. Toch was dit 

de weg naar het geneesmiddel, waardoor deze dingen nu plaats mogen vinden. 

Volgens de traditie was Paulus onthoofd op bevel van de Romeinse keizer Nero. Het 

Paulinisme werd hierdoor overgekocht door het Romeinse Rijk, wat later het Katholicisme 

werd. Het was de loop van een volkerenstrijd. Het Israëlitische verzets-symbool Jezus 

Christus werd dus overgekocht door de Romeinen zelf, en toegepast in hun godenstelsel. Het 



verzets-symbool, Jezus, is heel makkelijk taalkundig te verklaren : In het OT wordt Jezus al in 

de grondtekst besproken, als Yeshuwah. Yeshuwah betekent redding, overwinning, en in de 

diepte betekent het in stand houden en wraak. Het was dus gewoon het Israëlitische woord 

voor het succesvolle verzet. Het was dus iets taalkundigs en een principe voor de Israëlieten. 

Het werd gelijkgesteld aan hun god. Toen zij zagen dat een mens zichzelf zo ging noemen 

werden zij overstuur. 

Ook het katholicisme die het had overgekocht stelde het gelijk aan god. Het was een handel in 

religieuze goederen, en dat laat zich vaak opslaan en uiten in een bepaalde taal. Om met 

iemand van een bepaalde taal te kunnen spreken, moeten we ook niet bang zijn soms die taal 

te gebruiken, maar waar we wel bang voor moeten zijn is er een verkeerde definitie aan te 

geven. Een onderdrukt volk is door een bepaalde verzets-strategie niet per definitie 

rechtvaardig en goed, dus ook hun taal hoeft niet per definitie zuiver te zijn. Hoe kwamen zij 

oorspronkelijk aan dit verzets-symbool wat ze al in het OT schenen te hebben ? 

Yeshua is in de wortels van het woord ook een enorme leegte die beveiliging brengt en 

weelde. Hoe kwamen de Israëlieten aan dit overwinnings-symbool ? In het Judaïsme was dit 

symbool er al, in de theocratie die Mozes had opgezet. Mozes was een Egyptische prins, 

opgevoed in de Egyptologie waar hij zijn eigen draai aan heeft gegeven. Het verbindt de god 

Yah met het Egyptische woord Shu, wat leegte en opstanding betekent (hij die oprijst). 

Genade is meer een Paulinisch woord, en hij begon de betekenis van het verzets-symbool nog 

meer te veranderen. Ieder mens geeft de schat een eigen invulling. Het katholicisme nam dus 

deze schat over, dit oorspronkelijke Egyptische woordje, Yah-Shu, de opstaande god die uit 

de leegte komt, en een ieder moest voor en door deze schat werken en tot deze schat belasting 

betalen. Dit was een groot Rooms systeem wat steeds corrupter werd, maar ze waren zich 

bewust van de macht van dit woordje. Zoals paus Leo X sprak : “Hoe goed weten wij hoeveel 

gunstige winst het bijgeloof in de fabel van Christus ons heeft gebracht.” 

Omdat men zag hoe corrupt dit verzets-symbool was geworden door de eeuwen heen kwam er 

zelfs tegenstand binnen het Romeinse Rijk. De wereld is zelfs een tijdje Ariaans geweest. Ze 

probeerden de godheid van het verzets-symbool te verloochenen, maar dit hield het Romeinse 

Rijk niet lang vol. Het Arianisme stortte weer in, en het katholicisme sloeg harder terug dan 

ooit. De inquisitie kwam in volle bloei. Het verzets-symbool moest aanbeden worden als God, 

en een ieder moest dit merkteken ontvangen. De mens verloor een hoop aan het monster van 

de inquisitie, ook veel vrijheid, naast een heleboel geld. Toen viel de islam binnen om de 

godheid van de schat te loochenen, maar ook de islam werd weer teruggedrongen. De godheid 

van het onoverwinnelijke verzets-symbool viel niet te loochenen. Toen kwam er een nieuwe 

strategie : het calvinisme. Deze kocht het verzets-symbool over en schiep een totaal nieuwe 

theocratie, zij het binnen de perken van de stelling dat het verzets-symbool God is. 

Het calvinisme gaf een andere definitie aan voorgaande vorstendommen. Het calvinisme wist 

dat de godheid van het verzets-symbool onmogelijk geloochend kon worden, dus werkte daar 

vrolijk omheen. Calvijn gaf een nieuw commentaar op de bijbel, en verbrijzelde de pauzen in 

zijn zwart-stalen vuist. De mens moest zich onderwerpen aan een nieuwe vorst, een nieuwe 

Schrift. Het was het antwoord op de katholieke slavernij waarin de mens leefde en eeuwen 

van bloedvergiet. Calvijn wilde de mens tot robot maken. Alles moest onderworpen worden 

aan zijn leer, zodat het katholicisme nooit meer de kop kon opsteken. Dit moest al van kinds 

af aan gebeuren. Calvijn was de nieuwe redder en was de schat zelf geworden. Nu was 



Calvijn het verzets-symbool. Ook dit heeft dus een geschiedenis, en moet daarom ook 

geschiedkundig verklaard worden. 

Het verzet is nooit zwart-wit, daarom mag en moet er diep gegraven worden, en moet het 

dwars door midden gesneden worden. Dit vers is een sleutel-vers. Het geheimenis is te vinden 

in de diepte van het verzet, voor degene die er naar zoeken wil. Dit zijn dus niet hen die hun 

smetvrees aanbidden en in ere houden. Zowel zij die de bijbel totaal aanvaarden als zij die de 

bijbel totaal afwijzen komen voor het geheimenis niet in aanmerking. 

Het calvinisme was een weerwoord op katholieke slavernij, en kocht ook dezelfde God over, 

wat een staatsgod was van het Romeinse Rijk. Deze staatsgod had de gehele mensheid een 

identificatie-nummer gegeven en onder een oordeel geplaatst. Het calvinisme mocht deze 

godheid niet ontkennen, maar ontkende wel sluw de uitkomst van het katholieke oordeel, door 

te zeggen dat het niet om het katholieke waarde-oordeel ging over een mens. De uitverkiezing 

staat hier geheel los van. Natuurlijk sprak het calvinisme dit niet letterlijk uit, maar met 

omwegen, die nogal verkeerd werden uitgelegd door Calvijn zelf. Daarom moet Calvijn II 

komen om dit recht te zetten. Het is een logisch gevolg wat niemand kan stoppen, zelfs 

Calvijn II niet. 

Het verzets-symbool, de koop, werd dus in ere gehouden, en Calvijn werkte daar netjes en 

rustig omheen. Het “Sola Gratia” werd opgericht, “door genade alleen”, zodat het katholieke 

systeem van slavernij werd uitgeschakeld. De mens kon niets meer doen voor de 

uitverkiezing. De katholieke goden moesten vallen. De mens ging dus een enorme leegte 

binnen waarin al hun katholieke rechtvaardigheid niet meer gold. Het is onzin dat het daar bij 

zou moeten blijven. Calvijn was natuurlijk bang voor valse werken die zouden kunnen 

opkomen, daarom legde hij alles lam in de zogenaamde T-wet van totale onbevoegdheid tot 

keuze. Dit was een bodemloos ravijn. Ieder mens werd hier in geworpen en werd gedoemd 

een robot te zijn zonder vrijwillige keuze vooraf. In die zin moet het calvinisme een kwartslag 

draaien, want alles moet van twee kanten komen, anders is er geen relatie mogelijk. 

Geschiedkundig gezien probeerde Calvijn dus de katholieke rechtsstaat te ontwijken. Hij kon 

dus niet zomaar loskomen van deze erfenis. Het was een piepend gevangenis-implantaat. Er 

moest nog steeds eer gebracht worden en belasting betaald worden aan dit systeem. Daarom 

lijkt het calvinisme veel of het katholicisme. Als een indiaan jaagt dan doet hij ook vaak de 

geluiden van de dieren na, of bekleed hij zichzelf met de dierenhuid, om zich zo onder de 

kudde te voegen. Het is een jachtstrategie. Voor Calvijn is ook geloof niet de deur, want dat 

zou ook weer eer geven aan de mens. De mens moest volledig sterven, en alles draaide alleen 

om genade, de uitverkiezing. 

Calvijn zorgt ervoor dat er geen glorie voor de mens zal zijn. Dat is te gevaarlijk. Als iemand 

tot God komt, dan is dat niet door die mens zelf, maar omdat God hem eerst had uitgekozen, 

wat niet gebaseerd was op iemand's hart, of omdat die mens toch wel in de toekomst voor 

God zou kiezen. Neen. Er wordt geen enkele grond gegeven waardoor de mens zichzelf zou 

kunnen roemen in de theologie van Calvijn. God speelt in die zin met de mens. Zo 

verheerlijkt God zichzelf. 

Dit kon ook niet anders in een bepaald opzicht. Er is een verschil tussen het gebonden hart en 

het diepste hart. Het hart aan de oppervlakte kan gebonden zijn met rebellie om een bepaalde 

reden, zoals Mozes rebellie moest hebben naar zijn eigen volk toe, toen hij als prins leefde 

aan het Egyptisch hof, anders zou hij daar niet toegestaan zijn. Het is zowel de kunst van de 



spionnen als de reactie van hen die daadwerkelijk gebonden zijn, als gevangenen. Daarom 

moet God soms door zo'n muur heenbreken en geen rekening houden met de oppervlakte 

keuze van de mens. Er is dus een hart aan de oppervlakte. Calvijn's woorden moeten dus beter 

genuanceerd worden, opdat zij grote waarde hebben. 

Aan de andere kant mag de mens ook niet zomaar toegeven aan de eerste de beste god die 

zich aandient. De lading van Calvijn's woorden zijn dus van een uiterste voorzichtigheid als 

we deze op de diepte oordelen, iets wat hij overigens zelf niet bedoeld had. Calvijn werd in 

die zin gebruikt om iets door te geven, waarvan hij zelf niet de puntjes aan elkaar maakte. In 

deze situatie - even afgezien van de vraag of Calvijn een roofgierige schurk was die gewoon 

de katholieke macht over wilde nemen - is het van belang om op te merken dat het hier ten 

diepste gaat om een toets-opdracht. De mens moest wel verlamd raken en zich stil houden in 

de T-wet van totale onpersoonlijkheid. Het was voor de mens nog geen tijd om iets te doen. 

De mens moest eerst deze goden toetsen. In die zin moet er een heilig verzet zijn tegen 

datgene wat hen gevangen wil nemen. De mens mocht er niet zomaar aan toegeven. Daarom 

moest de mens ook tegen zijn eigen wil in gevangenschap gaan, omdat het heilig verzet een 

onderdeel is van het toetsen. Het heilig verzet is een toets-verzet, als een wet-systeem van 

voorzichtigheid, wat door God wordt beloond. Alleen zo kan er ware verzegeling 

plaatsvinden. 

De toets-opdracht om niet zomaar jezelf over te geven aan indrukken en gevoelens, hoe 

vroom ook, moet tot tranens toe uitgevoerd worden. Alleen in het eeuwige Pniël is de mens 

veilig, de volhardende mens. Dit is de P-wet van Calvijn, de vijfde wet, de permanentie, de 

volharding tot de eeuwigheid. Ook dit heeft Calvijn verdraaid, alsof dat allemaal alleen maar 

van God afhing, dus ook deze wet moet een kwartslag gedraaid worden. Zo ontstaat er een 

heilige gebondenheid, en wordt de mens getemd, dwars tegen de heilige rebellie in die de 

toetsende mens vanwege het principe van voorzichtigheid moet hebben, zodat de mens zoals 

Jeremia zegt : "Het is te sterk geweest. Het heeft mij overmocht." Alleen zo kan het een 

zuiver werk zijn. De afgrond van Calvijn moet dus beschouwd worden als het eeuwige Pniël 

van het toetsen, de worsteling met de heilige gebondenheid, met het touw. Er zullen dan twee 

overwinnaars zijn : Zowel de Heilige Gebondenheid als de mens, want het Israelitische 

woordje voor god, jehovah, betekent "worden". Je moet er dus gelijkvormig aan worden, en 

dat gebeurt door bovenstaande, de heilige gebondenheid en het getemd worden. 

Aan de andere kant is het dus zo dat een gebonden mens vanuit zichzelf niet kan kiezen, 

omdat hij al slaaf is in een ander koninkrijk en zo geprogrammeerd is, terwijl hij zelf 

misschien in zijn diepste hart wel wil. Ook daarom moeten deze muren doorbroken worden, 

omdat de mens zichzelf in zo'n situatie soms niet kan bevrijden. Het katholicisme had de 

mens muurvast dichtgemetseld. De mens was in een diepe valstrik, dus niemand kan het nog 

van een mens verwachten. 

Het is door de vrije wil van de mens dat hij deze leegte, het ravijn van Calvijn, in kan gaan, 

om te zien wat het dan wel betekent. Het woordje "tederheid" is in het Hebreeuws verbonden 

aan de baarmoeder (rchm), en dat is wat dit ravijn in diepte is. De moeder vormt het kind in 

haar schoot. Het kind kan eerst niets doen, en hoeft ook niets te doen. Het kind groeit dan op 

in en bij de tent van de moeder, en kan zo in dankbaarheid alles leren. Een heleboel dingen 

mogen we ook niet doen in de heilige restrictie. Het kind moet leren dankbaar te zijn met de 

kleine dingen. Het gaat niet om het "zelf" van het kind, maar om de hogere kennis die het 

kind moet vormen. Dit is dus wel gebaseerd op de diepste keuzes van het kind, maar ook is 

het zo dat de heilige gebondenheid de vijand gebruikt en daarvoor temt. Calvijn's leer staat 



ook grotendeels voor hoe krijgsgevangenen behandeld worden, waarin er geen rekening met 

hun wil wordt gehouden. Nogmaals : het calvinisme was in zware oorlog met het 

onderdrukkende katholicisme. Zij die Calvijn voor de volle 100% verwerpen hebben een 

groot tekort aan oorlogskunde. Om de vijand te kunnen overwinnen moet de vijand bruikbaar 

gemaakt worden. 

Wat je ook doet, in Calvijn's ogen zal het nooit iets waard wezen, want alleen God is goed. 

Dit is dus het sterven van de mens aan zichzelf. De mens is snel tot het zichzelf prijzen, 

tevreden zijn over zichzelf. Calvijn's leer maakt hier dus korte metten mee. De mens moet 

zich niets inbeelden. De mens moet overmoed afleren in de grote vertraging. De mens moet 

dieper leren gaan in plaats van telkens makkelijke uitvluchten te verzinnen. Zo beschrijft 

Calvijn ook de hel, maar laat na te beschrijven wat dit dan inhoudt. De hel is een beeld van de 

baarmoeder waarin de mens wordt gevormd, en waar ieder mens doorheen moet. In de hel 

worden de valse werken niet beloond. Ze worden veracht. De mens mag ook niet te snel 

beloond worden, daarom zijn er plaatsen in de hel waar geen loon wordt geschonken, opdat 

het loon eerst sterft en gezuiverd wordt. Dit zijn voorbereidende profetische wetten van de 

leegte die uiteindelijk geboorte geeft aan zuivere profetie en openbaring. De mens zal tot het 

eeuwigheids-niveau moeten komen van dit principe. 

Wij hoeven geen vriendelijkheid te verwachten van het hogere, wanneer wij nog onbesneden 

leven. Er wordt ogenschijnlijk geen rekening gehouden met de mens in de leer van Calvijn, 

maar elk mens is onderworpen aan bepaalde rituelen. Het is net als in een fokkerij, of in de 

jacht : Of het dier nu goed of slecht is doet niet ter zake. Er moet gewoon vlees op tafel 

komen. Toch zijn dit dus schaduwen van eeuwige realiteiten. De mens moet zich bewust zijn 

dat er afgerekend moet worden met een valse mens binnenin. Daarom moet de mens door 

zoveel testen heen, door zoveel fuiken en fokkerijen. Alleen in het diepe ravijn van Calvijn, 

waar de mens niet zomaar snelle goden tevoorschijn kan halen, kan ware profetie uiteindelijk 

opgeroepen worden. Er zijn hier namelijk geen snelle zekerheden, en alles sterft voordat het je 

heeft bereikt. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. Calvijn - De Metafoor 

  

  



Het land Kanaän, het beloofde land, werd onderworpen aan Japhet en Shem, omdat Kanaän's 

vader, Ham, de naaktheid van Noach had gezien. Jah en Sh werden dus boven Ham gesteld, 

als Yeshua, wat een andere verklaring is van het ontstaan van het verzets-symbool. Het 

verzets-symbool werd tot zonde gemaakt terwijl het verzets-symbool zelf niet zondig was, 

wat in de Efeziërs brief wordt besproken. Dit is weer een jachtstrategie van de jager die zijn 

prooi nadoet, of in oorlogs-situaties waarin de vijand zichzelf camoufleert door te worden als 

zijn vijand, als een spion. Dit is de overweldigende kracht die in dit vers wordt besproken. Zij 

die rein zijn worden voor dit doel dus onrein, en dit reflecteert ook de gebondenheid waarin ze 

zich mogelijk bevinden. Daarom is alle zonde nog geen daadwerkelijke zonde. 

Calvijn haalde het laatste bezit van de mens weg : zijn keuze, de vrije wil. Zoals we zagen 

geldt dit in sommige gevallen en op sommige manieren. Het feit is dat de heilige 

gebondenheid de mens dient in te nemen, zodat de valse wil afsterft. Dit is het enige ware 

leven en de enige ware opwekking. Uiteindelijk moet de mens zijn gehele wil overdragen : 

"Niet mijn wil geschiede, maar Uw Wil." Zo niet, dan zal de wil van de mens telkens tussen 

hem en zijn doel instaan. 

Calvijn maakte korte metten met de persoonlijkheid van de mens. Alles waar het om ging 

waren de religieuze wiskundige principes die persoonlijk waren en zich door de 

onpersoonlijke mens zouden manifesteren, als een vuur gaande tot dood brandhout. Het is een 

beginsel voor de zuivere mens, maar voordat dit bereikt was hield Calvijn al op met 

redeneren. Calvijn gaf alleen een halve en verdraaide waarheid. Calvijn brak de macht van de 

mens, van het katholieke systeem, maar maakte door zijn corruptie van eeuwige waarheden 

een nieuw systeem. Het was het begin van de reformatie. De reformatie was nog niet klaar. 

De goden waren slechts op jacht. Alles van de prooi, de mens, moest gebruikt worden om hun 

koninkrijk te bouwen. De goden hadden lichamen nodig, en zouden eerst alles eruit zuigen 

voordat ze naar binnen konden gaan. Met de wensen van de mens zelf werd niet gerekend. 

Volgens Calvijn zijn de gaven gegeven tot het doel, om zowel het volk als de vijand te 

onderwerpen. De gaven ontvang je dus nooit voor jezelf. En die gaven worden ook niet 

gegeven, maar de gaven worden geroofd van de vijand, wat hij uit Psalm 68:13 haalt : "De 

koningen der legerscharen vluchtten, zij vluchtten, en de vrouwe des huizes verdeelde de 

buit." We mogen opmerken dat het de vrouw is die de buit verdeelt, als een beeld van de 

baarmoeder. Calvijn laat doorschemeren dat hij bezocht is door een hemelse Jaagster, een 

amazone. Dit is ook wat het woord "engel" in de grondtekst betekent. Alles is dus prooi op 

een bepaalde manier. 

Calvijn beschrijft het hele proces van God's bemoeienis met de mens als een jacht. Het wordt 

steeds duidelijker dat Calvijn het als kunst beschouwt zonder persoonlijke waarde, terwijl de 

hogere kunst en hogere kennis juist ook weer personificeert. In Calvijn's theologie is de gave 

het aas om zowel het volk als de vijand te vangen. We zien hier dus een amazone visser of 

jager in terug die gewoon haar vangst calculeert. Het is als het kijken naar een schilderij 

daarvan. Je kan er stil van worden en je afvragen : Wat gebeurt hier nu eigenlijk ? We mogen 

er vanuit gaan dat hier een grote bovenaardse of buitenaardse macht achter zit. 

De traditie leert dat Efeze gesticht was door amazones. De naam Efeze komt van de amazone 

koningin Ephos. Calvijn noemt het onderwerpen van het volk en de vijand door de gaven in 

verband met de hemelvaart. In de amazone mythologie is dit verbonden aan de amazones, die 

puur de personificaties van de baarmoeder zijn. Het woord Christus betekent in de wortels 

ook baarmoeder, chasma. Vanuit de Griekse grondtekst mogen wij dus conluderen dat 



Christus vrouwelijk is, wat zo een geheel andere lading geeft aan het verzets-symbool. Maar 

het is eigenlijk ook heel logisch : alleen de baarmoeder kan leven geven. Zowaar in deze 

interpretatie de bevestiging van dit vers, en dit geeft dus ook een beeld van een meer 

vrouwelijke, amazone realiteit van de godheid. In die zin stemt dus het paulinisme en het 

calvinisme overeen in de zin dat zij zeer subtiel heenwijzen naar de vrouwelijke oorsprong. 

Nu was dit ook hetgeen de Psalmen in de grondtekst verborgen. In de Psalmen bidt David tot 

de racham, de baarmoeder, een vrouw. 

In Psalm 58 worden de bozen genoemd als 'hen die vijanden zijn van de baarmoeder, rechem.' 

Dit zijn dus degenen die de vader boven de moeder hebben gezet, en de moeder hebben 

aangevallen. In Psalm 61 zal David vertrouwen op de geheime plaats, cether, van de rok van 

God, kanaph.  

Alles wijst er in Calvijn's betoog op dat God een Jager is die niets met de persoonlijkheid van 

de prooi te maken heeft. Dit wordt verder ondersteunt in Efeziërs 4:8 : "Daarom heet het: 

opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen." 

Er valt wel wat voor te zeggen, want dit komt ook weer terug in II Korintiërs 10:5 : "de 

redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 

bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,"  

De T wet van Calvijn staat ook voor de totale rebelsheid en afvalligheid van de mens. De 

mens kan dus alleen maar slecht doen, en God kiest dan mensen uit om die het goede te laten 

doen. Zoals we zagen kan dit alleen gerijmd worden als een soort doel in het toetsen, dat de 

mens de heilige rebellie ingaat. Ook moet de mens heilig rebels zijn tegen de valse goden. Het 

was een suggestie die werd ingebracht dat alle mensen rebels waren tegen het katholieke 

gezag. Calvijn had dit zelf niet door. Zo is de T wet van een overweldigende rijkdom, die een 

heel arsenaal van wapens opent. Deze profetie ging over de komst van het calvinisme.  

In alle eerlijkheid zitten er in Calvijn's stellingen een kiem van opvoedkunde, maar deze 

wordt al snel corrupt en extremistisch. Zoals een kind soms van alles kan willen wat niet goed 

voor het kind is, dan kan een moeder zeggen : "Ik wil ? Ik wil ? Je hebt niets te willen." Het 

kind moet leren aan te sluiten op de moeder bron. In die zin kan het kind niets uit zichzelf. 

Ook het kind moet sterven aan zichzelf, aan de verdorven wil. In dit is de leer van Calvijn een 

metafoor, en zeker niet letterlijk. Een mens moet leren zich door de wildernis van het 

calvinisme te manoevreren. 

Werken zijn op zichzelf natuurlijk niets. Er zijn namelijk ook slechte werken en bedriegelijke 

werken. Er moet dus inderdaad een mes doorheen. Calvijn maakt onderscheid tussen 

rechtvaardigheid en heiligheid. Heiligheid is de eerste tafel van de wet en rechtvaardigheid de 

tweede tafel. Rechtvaardigheid wordt gezien als een oprechtheid, maar die moet in toom 

gehouden worden door heiligheid, wat veel hoger is. Hij bouwt hierbij door op de stelling van 

Plato dat heiligheid wijst op God, en gerechtigheid wijst op de mens. 

Zoals we zagen verbergt het woord Christus het wortelwoord "chasma", de baarmoeder. Alles 

moet dus vanuit de baarmoeder voortkomen. Zonder de baarmoeder is er geen leven mogelijk. 

Dus de oppervlakkige lezer zal helemaal opgaan in een vaderbeeld wanneer het over God 

gaat, terwijl de oplettende lezer de moeder vindt. 

In het calvinisme is de mens ver weg, maar kan de mens tegelijkertijd dichtbij komen, wat 

afhangt van de interpretatie van deze geschriften. Wordt Calvijn het ideaal van onfeilbaarheid, 



of wordt Calvijn gewoon gebruikt als een middel om dichterbij te komen ? Het verzets-

symbool moet bloeden, om zo te veranderen. Zowel het christendom als het calvinisme zijn 

niets anders dan de fases van de evolutie van kerk en religie. 

Juist door het bloeden en breken van het verzets-symbool, van de taal, kan er een mengsel 

komen waardoor het een hogere waarde krijgt. Dit is dus een belangrijk principe om de vijand 

te verslaan. Al onze iconen en idolen moeten hiervoor opgeofferd worden. Dit zijn de beelden 

die we ons hebben gevormd over God en mens. Toepasselijk is daarom ook : "Gij zult uzelf 

geen gesneden beeld maken, noch hen dienen." 

Calvijn stond voor een groot monster : het vreetgrage katholicisme. Hierom zette hij de mens 

op een karig rantsoen. Er moest iets gebeuren. Het is een logisch gevolg van de 

vreetgraagheid. Het monster begon over te geven, en moest de mens loslaten. 

Er is vrede tussen het katholicisme en het calvinisme, als de ware interpretatie wordt 

gevonden en geopenbaard, en de ware verhoudingen. 

Calvijn bracht de door de katholieke kerk geconditioneerde mens in een totale verlamming, in 

een shock, om los te komen van het katholieke systeem, zo goed en kwaad als dat ging. Zowel 

de hemel als de hel buigen zich hierover. Calvijn stelt dat het ontdekken van de tederheid van 

deze verlossing ons meer bindt tot dienst hieraan. In het OT is de tederheid de definitie van 

ware kracht, als een alertheid. De mens moet leren rechtvaardig te snijden in de woorden van 

Calvijn. 

Het verzets-symbool "yeshuwah" was al een woord wat door David werd gebruikt als heil en 

overwinning. Zelfs in Genesis werd het woord al gebruikt. Deze overwinning, de yeshuwah, 

is ook het overwonnen worden, wat zo sterk terugkomt in de leer van Calvijn. In dat opzicht is 

het verbonden aan de heilige gebondenheid, waarvan het reddende rode koord in het boek 

Jozua een beeld was. Jozua is in de Septuagint ook Jezus, Iesous. Hij was de redder van het 

volk toendertijds, en dit werd gewoon weer gebruikt met de opkomst van het christendom. 

Jehoshua, Yeshua, was teruggekomen. Een deel van de Israelieten werden hier overstuur van, 

omdat het niet in hun context paste. Het is veiliger terug te keren naar de heilige 

gebondenheid wat het oorspronkelijk betekende. De redding door het rode touw met de val 

van Jericho is onlosmakelijk aan Jozua, Jezus, verbonden. 

Dit touw werd ook symbolisch uitgebeeld door Mozes die de koperen slang oprichtte in de 

wildernis om het volk te redden van de vurige slangen, die een beeld zijn van de touwen van 

het katholicisme. De vurige slangen werden gestuurd vanwege het geklaag en de 

vreetzuchtigheid van het volk in de woestijn. Als de mens vraatzuchtig is, dan zal de mens 

geconfronteerd worden met nog wel ergere vraatzuchtige monsters. De mens moest kiezen 

tussen het touw van de vraatzucht en het heilige touw, de koperen slang. 

Door omgang met het heilige touw wordt ook de mens zelf tot een heilig touw. De mens 

wordt dus deel van het gebouw, van de muur. Dat wil zeggen dat de mens volop deel gaat 

krijgen in de verdedigings-linie en het leger tot bescherming van het beloofde land, het heilige 

gebied. De mens gaat opgeleid worden in de heilige strijd van het beloofde land. De 

overwinning is alleen voor hen die door het heilige touw overwonnen zijn. Dit gebeurt dus op 

het eeuwige Pniël. 



Het Israëlitische verzets-symbool wordt ook in verband gebracht met de heilige 

gebondenheid. Het calvinisme is van de heilige gevangenschap een allegorie als een raadsel 

wat niet direct voor de hand ligt, daarom gaat het om de oplettende lezer, niet de lezer die 

zomaar alles klakkeloos overneemt wat er staat. Vandaar dat wij ook spreken over parallelle 

realiteiten : Wat wil de mensheid nu eigenlijk horen ? Dat wat geschreven staat, of welke 

waarheid het verbergt ? 

De bediening van Paulus was een schaduw-bediening van Calvijn. Nu gaat het niet eens 

zozeer om de letterlijke Calvijn, maar om de parallel lopende Calvijn, het heilige principe wat 

het in zijn diepte herbergt, als de heilige Calvijn. Er is een zuivere, goddelijke oorsprong 

ergens die toen corrupt werd gemaakt in de materiële realiteit door de aardse Calvijn. 

Hiertussen maken wij dus onderscheid. De mens moet de aardse schaduw achter zich laten en 

komen tot de heilige Calvijn, die het verzets-symbool vol list verving. Hierbij gaat het niet om 

de persoonlijke Calvijn dus, maar het principe dat erachter ligt, maar wat zich wel kan 

verpersoonlijken om de metafoor kracht te geven, en dit is dan de baarmoeder, een 

vrouwelijke amazone Calvijn, wat dan de definitie is van de heilige Calvijn. 

De vraatzuchtige slang van het katholicisme moest de mens weer uitspuwen. Ook Jezus 

Christus was slechts een schaduw van het raadsel van Calvijn, waar Calvijn handig gebruik 

van maakte. Alhoewel het calvinisme voortkwam vanuit het katholicisme, het paulinisme en 

het christendom, die alle drie de godheid van Jezus belijden, ging het calvinisme recht tegen 

de bijbel in en verbrak haar macht. Het calvinisme is veel duisterder en zwaarder, en ligt 

dichter bij de amazone bron. Vandaar dat de lichte protestanten vaak overstuur zijn door 

Calvijn. Alhoewel het calvinisme de godheid van Jezus niet direct ontkent, ontkrachte het 

calvinisme alles waar Jezus in de vorige vorstendommen van het paulinisme en het 

katholicisme voor stond, en liet een veel grotere godheid zien, namelijk van het touw, de 

heilige gebondenheid. De mens had niets, maar dan ook niets meer in te brengen in het 

calvinisme. Het was het definitieve einde van de mensheid, als het laatste oordeel. Met het 

calvinisme stierf de wil van de mens. Wij moeten niet nalaten deze amazone strijder te 

herkennen. De mensheid had dit goddelijk oordeel zelf opgeroepen. Het calvinisme was de 

voleindiging van de apocalypse. 

In de diepte van het verzets-symbool ligt een verborgen waarheid die na de eeuw van het 

katholicisme ten dele geopenbaard werd, en nu volledig : de Heilige Calvijn als de 

boodschapper van het touw, de heilige gebondenheid. Dit was zoals we zagen een vrouwelijke 

amazone die verborgen zat in de textuur van het calvinisme. Dit raadsel heeft tijdenlang 

opgeborgen gelegen in de verschrikkingen van de Noorweegse Zee. Demonologen wisten al 

tijden dat hier iets werd tegengehouden, iets verborgen werd gehouden, totdat de tijd het zou 

openbaren. Op een nacht in een droom begon die zee in de onderwereld te overstromen. Ook 

Nederland begon onder te lopen. 

De heidenen zijn hen die nog niet ontwaakt zijn tot het raadsel van Calvijn wat opgeborgen 

ligt in het verzetssymbool, maar die het wel kunnen verdienen in de heilige jacht, want dat is 

ook wat het woord evangelie in de Griekse grondtekst betekent. De mens is geroepen het 

kwaad te overwinnen om zo tot het geheim te komen, tot de ontwaking. Dit heeft dus te 

maken met het overwinnen van het schaduw-zelf. 

  

  



  

Hoofdstuk 6. De Germaanse Wortels van Calvijn 

  

Dit is de evolutie der dingen, dat het zichzelf uitlegt in de tijd. Het kan niet voor eeuwig op 

zichzelf blijven staan. Alle stromingen vanuit de egyptologie tot het Judaïsme, tot het 

paulinisme, tot het christendom, tot het katholicisme, tot het calvinisme roofden van elkaar en 

stelden het anders voor. 

Dit is de weg hoe een geheim zich openbaart, door metaforen die op elkaar inspelen, door 

strijd, door handel, door verbonden en relaties. Zo worden de schillen afgepeld, en de sluiers 

afgedaan. 

Dit zijn de openbaringen van de eeuwigheden die niemand kan stoppen. Een simpel, uiterst 

corrupt familie-wapen of verzets-symbool kan het beginpunt wezen. Mensen die niet 

raadselgevoelig zijn zullen dit nooit begrijpen. Zij lopen er voor weg, en willen er niets maar 

dan ook niets mee te maken hebben, of ze nemen het gewoon aan gewoon omdat iedereen het 

doet, en gaan er gewoon mee om als een monument, een uiterlijke vorm, die ze vereren en 

aanbidden, en waarop ze hun leven bouwen, zonder ooit tot de diepte ervan te komen. 

Dit wordt dus allemaal door Calvijn vervangen. De mens moest los komen van het katholieke 

spook, en werd toen gevangen door het Calvijn spook, maar daarin lag ook het ware 

calvinisme opgeborgen. De mens moet onderscheid maken tussen het valse calvinisme en het 

heilige calvinisme. Alleen zo kan het Calvijn spook overwonnen worden. 

Het Paulinisme was in barensnood om geboorte te geven aan de grotere waarheden van het 

katholicisme en het calvinisme. Deze geheimen kwamen met grote demonische wachters die 

eerst verslagen moeten worden. Het waren schatten in aarden vaten. Zo kan een uittocht dus 

juist ook een diepere intocht betekenen. De schat moet een kwartslag gedraaid worden. Het 

werk van het Calvijn spook is als het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje die het 

Jezus mysterie hierin had opgeborgen. Jezus werd hier in opgesloten, in de naam van Calvijn. 

Het plaatje was zo af. De bijbelse macht was verbroken. Nu moet er nog met het Calvijn 

spook afgerekend worden, en dat kan alleen als de mens tot het ware calvinisme komt wat 

daar achter lag, wat zo'n grote boodschap met zich meebracht. Alles zou overlopen om het 

diepere geheim te laten zien. Dit is de werking van het touw : De mens is beperkt. Het touw 

leidt. Dit kan dus alleen effect hebben in de eeuwigheid, in het permanente, de P-wet van 

Calvijn, dus de mens moet zich ook offeren aan de eeuwigheid. In de Griekse grondtekst is 

genade "charis", wat ook beloning kan betekenen. De charis is er dus niet voor iedereen, wat 

ook stellig beweert wordt in de L-wet van Calvijn, van limiet-verzoening. Het is alleen voor 

de uitverkorenen. 

Het evangelie is in de Griekse grondtekst de metafoor van de jacht, euagellion, wat letterlijk 

de beloning voor goed nieuws is, maar wat in de wortels de jacht is, eu-aggelos, eu-ago-agele. 

De engel is in dit woord (aggelos) te vinden, wat een jager is in de wortels (eu-ago-agele). Eu 

is de prefix van dit woord, als een overwinnaar. De overwinning in de oorlog gaat dan over in 

de jacht. In het wortelwoord "ago" leidt het jacht-proces tot de slacht, waarmee dit woord 

afsluit. Calvijn slachtte de gehele bijbel in zijn commentaar en deed de bijbelse macht teniet. 

Geloof werd door Calvijn afgestraft op veel punten. Het geloof werd door Calvijn algewezen 



als deur. Dan zou de mens teveel eer krijgen. In het commentaar op Colossenzen spoort 

Calvijn er juist op aan zekerheden te verwerven die de majesteit van het evangelie, de 

metafoor van de jacht, kunnen dragen en uitvoeren. Calvijn nam de bijbel als 

krijgsgevangene, en leidde het tot de slagerij die het calvinisme is. Het kan nuttig zijn om de 

bijbel te herleiden tot de grondtekst, en zelfs tot de diepere putten van de etymologie gaan om 

bij oudere religies en culturen uit te komen die aan de bijbel ten grondslag liggen. Maar in de 

Vur, een boek binnen de Tweede Bijbel, die de Amazone Bijbel is, wordt er gesproken in 

Boek 91. Het Boek van de Wet, vers 5 : "Ik begon na te denken over haar woorden. Wat 

bedoelde ze ? Het boek van de wet was van een valse geest. Het had geen zin om het te 

verscheuren of juist te vertalen, het te herleiden tot het origineel, want het boek heerste en 

stond weer op, altijd. Het was een vervloekt boek. Het bezat het verstand van zovelen." 

Calvijn confronteerde de Bijbel rechtstreeks, en schreef er een nieuwe bijbel overheen, zijn 

commentaar. Zo werd de bijbelse macht verbroken als door een geheimenis. Maar nu was er 

zowel een ergere bijbel als een betere bijbel gekomen. Het was allemaal dubbel. Er was een 

slagerij geopend in ieder geval. Er is een groot verschil tussen het letterlijke pad door het 

calvinisme en het esoterische pad door het calvinisme. Calvijn bracht diepte aan en daardoor 

correctie in de Bijbelse boodschap, maar dat kwam met een hoge prijs. Calvijn was een rover 

van grote gnosis. Door de eeuwen heen zijn de geschriften van Calvijn veelal op de 

achtergrond gedrukt en verborgen gehouden, en werd er een slap aftreksel opgediend aan de 

Protestantse kerk. In de geschriften van Calvijn, zoals de Calvijn bijbel, wat een commentaar 

is, ligt er een schat aan religieuze natuurkunde die verloren is gegaan in het organisatorische 

complot van de protestantse kerk. Calvijn ging dieper dan Christus in zowel de goede zin als 

de slechte zin. We hebben hier dus te maken met een dualiteit, maar dat kan in de 

kaleidoscopische kunst van religie, want dat heeft zijn basis in contrasten. Hier kan rust in 

gevonden worden en inzicht. Het zijn schilderijen waarin je meerdere lagen kunt zien. 

De kerkgenootschappen zijn allegorieën, schilderijen, waarmee gewerkt moet worden. Vanuit 

de diepte kwam er ook een hoogte, en werd er hoog geklommen op de berg waar de schat 

schitterde. Het is de schat in aarden vaten. Deze schat is geen groter licht, maar een diepere 

duisternis die het contrast toont, beseffende dat dit allemaal in de grotere dieptes gebeurt. De 

Jezus-schat was een verblindende schat die de mens moest afhouden van de gnosis, en daarom 

moest er een diep duister gat worden gegraven vanwege deze woeste, zwaar profetische schat. 

Dat was de eerste stap in de ontsnapping, die geactiveerd werd door het Arianisme : de islam 

kwam, als een apostolische vertaling van het christendom en het Paulinisme, wat een 

fundament kon vormen voor het calvinisme. In zoverre het calvinisme nog slecht is geldt : 

Ken uw vijand. Daarom moeten deze geschriften in het kader van de demonologie bestudeerd 

worden, alswel in het kader van de geschiedkunde en de esoterie. De Vreze des Heeren is van 

geen nut als deze niet leidt tot een diepere studie van de wet. 

Calvijn roofde de Jezus-schat en bracht het tot volheid, als een schilderij, als een verstening. 

Deze dode kunst kan alleen in de esoterie tot leven komen. Het was een allegorie, en dus niet 

zuiver letterlijk. De Vreze des Heeren leidt tot het begrijpen van de wet, als een onderwijzer. 

Als dit niet gebeurt dan is het een spookachtige vreze. Op de wet moet gemediteerd worden 

om zo tot de diepte ervan te komen. Zij die het letterlijk nemen hebben niet voldoende en niet 

diep genoeg gemediteerd. Het pad van het letterlijke leidt tot het oppervlakkige en zo tot de 

dood, maar het esoterische pad leidt tot de diepte en tot leven. Het pad van het letterlijke is de 

gemakkelijke weg, de brede weg, maar het pad van de esoterie is smal en vol obstakels. Deze 

obstakels op het pad zijn ervoor om voorzichtigheid te leren, om de voorzichtigheid te laten 

groeien. Deze wet is niet door mensen vastgelegd, maar door de hogere kennis, die zowel 



direct kan werken, als indirect door boeken of mensen. De mens moet de wet wanneer die 

komt leren herkennen. 

Calvijn versteende Christus, en liet een diepere weg zien. Hij kon om deze erfenis niet heen. 

Niemand kan uit de gevangenis ontsnappen zonder te rekenen met het gevangenis-implantaat. 

De wetten van de demonologie eisen strategie. In de leer van Calvijn, en we bekijken dit 

zuiver esoterisch, is het offer van Jezus een metafoor van gehoorzaamheid. Het is het sterven 

aan jezelf. Dit doods-proces wordt geleid door profetie en de goddelijke voorzienigheid. In de 

gnosis kan dit alleen maar verdiend worden. Er is geen gratis overwinning. Wel is het zo dat 

de wet van de mens uitgeschakeld moet worden, en dat de mens alleen zuiver kan zijn en 

werken door de heilige gebondenheid, waar het calvinisme een allegorie van is. Het offer van 

Jezus was in die zin de verkoop van het katholicisme tot het calvinisme. Het offer was op 

pasen, wat in het OT de viering van de uittocht uit Egypte is, wat lichamelijk werd gemaakt in 

het overigens zeer corrupte Jezus-verhaal. Het pasen leidde in het OT tot het beloofde land, 

wat een voorstelling was van het eeuwig leven. Hiervan was de koperen slang die op het touw 

wees, de heilige gebondenheid, een teken. Zowel het volk als de vijand moesten hier aan 

onderworpen worden, niet aan een mens. Het beest zou dit uitbuiten door menselijke 

systemen te bouwen. Het getal van het beest is het getal van een mens. 

In de diepte van het OT gaat het dus niet om Jezus, maar om de uittocht uit Egypte, en dat 

was een vraagstuk van gehoorzaamheid. Het gaat dus om de overgang van het katholicisme 

tot het calvinisme, en dan met terugwerkende kracht, want in het amazonisme werken de 

gezuiverde principes van deze twee instituten met elkaar samen. In de letterlijke zin zijn zij 

vals, maar in de esoterische zin zijn zij bruikbaar en zelfs onmisbaar. Daarom zijn deze 

raadselen ook niet zomaar uit te bannen. Calvijn is een enigma. Het handelen in zielen gaat 

gewoon door. Nog steeds zijn grote delen van de samenleving aan deze instituten 

onderworpen, omdat zij in gevangenschap worden ontvangen. Er is nog geen sleutel 

gekomen, maar die zal zich in de evolutie van de religieuze natuurkunde openbaren. 

De heilige gebondenheid brengt een zekere scheiding tussen de ontwaakte en de slapende, en 

ook tussen de ontwaakte en de vijand. Van oordeel kunnen we niet echt spreken, want het 

gaat meer om gevoeligheids-reacties van degene die in de heilige gebondenheid is. Zij 

onderscheiden wanneer iets gedaan moet worden, en de gevoeligheids-reacties, die onstaan 

zijn vanuit het profetische zintuig, zorgen ervoor dat het goed wordt gedaan. Dit is ook van 

toepassing op de uitleg van geschriften, zo stelt Calvijn in zijn commentaar op de eerste 

Psalm. 

De goddelozen, zo stelt Calvijn, tonen de uiterlijke verschijning van vroegrijpe vruchten, 

maar brengen niets tot perfectie. Het christendom en het paulinisme waren grote vormen van 

goddeloosheid, en nog steeds. In vergelijking met de dieptes van de gnosis en de esoterische 

studie van de wet is het pure atheïsme. 

De Vreze des Heeren tempert het oordeel, terwijl het goddeloze, aardse, materiële 

rechtssysteem die gevoeligheid niet kent, maar wordt voortgedreven door geld, eer en macht. 

Het overoordeel regeert op aarde. Elk waarachtig oordeel komt voort vanuit de onpeilbare 

diepte van de wet, waarin een mens alleen kan manoevreren door de heilige gebondenheid. 

De mens moet leren groeien als de heide in de wildernis. 



Dit geldt niet alleen voor de markt van het aardse rechts-systeem, maar ook van het medische 

systeem, met name de tandarts-industrie. Ook geldt het voor de religieuze markt en de vlees-

industrie. 

De vijand zal nooit tot het ware geluk of het ware bewustzijn komen, want zij hebben niet de 

substantiële en standvastige bron van integriteit van karakter om hen te ondersteunen en 

verzadigen, stelt Calvijn. Zij hebben de gnosis niet die nodig is hiervoor. Zij "kennen" niet. 

Ook voor zover de Christus dynamiek corrupt is geldt het : Ken uw vijand. Maar op het pad 

van de esoterie gelden er ook zeer veel wetten van de kunst. Het is altijd een uitdaging om 

boven polariteiten uit te stijgen en diepere symbolieken te ontdekken, verborgen paden en 

schatten. Maar het komt er op neer dat Christus zeer zeker een dualiteit is. Hierin is het van 

belang om het wiel van de gezichtspunten te blijven draaien, om zo niet ergens vast te raken. 

Voor zover Christus gevaarlijk en schadelijk is is er daarnaast ook een simulator. Ook Calvijn 

gebruikte de Christus-simulator en maakte er iets heel anders van, en ging vanuit dat punt 

verder. Zo moest hij niet alleen afrekenen met de christelijke en Paulinische Christus, maar 

ook met de katholieke Christus, de god van de aflaat markt. Zij is niet slechts een vijand. Dat 

zou al te makkelijk zijn. Zij is een schaduw van de heilige markt van de gnosis waarin alles 

van twee kanten moet komen op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid, het gegeven dat 

alles verdiend moet worden in de hemelse gewesten. Elke markt, materieël of niet, wijst op dit 

principe. Zo kan er gekeken worden als naar een schilderij waaruit lering getrokken kan 

worden. Dit is de verborgen, esoterische schoonheid van het katholicisme. Als een oorlog te 

ver wordt doorgetrokken, dan mag daar vrede komen. Dit is waartoe het esoterische pad voor 

de grondlegging van de wereld is aangelegd. 

De mens kan niet zomaar een toverfluit grijpen als hij met het mysterie van religie wordt 

geconfronteerd, om dan alles zomaar weg te toveren, als een klein kind die denkt dat wanneer 

hij zijn handen voor zijn ogen doet anderen hem niet meer kunnen zien. De mens moet 

nederig terugkeren tot de esoterische school. De mens moet een nieuw waardenstelsel leren 

ontdekken, anders zal hij ten onder gaan in de overmoedige oorlog. Dit zijn valse Pluto en 

Pleiaden energieën die besproken worden in de astronomische demonologie. Het zijn 

watervogel-jagers. De watervogel staat voor het leren van, op en over de golven en het 

syncretisme, het mengen, dus in die zin zijn zij prozaïsch. Religie is een onderdeel van de 

proza. De watervogel-jager manifesteert zichzelf als vals ijs. Het is een vorm van 

opportunisme. De watervogel-jager moet terugkeren tot de communistische kern dat alles 

gelijk is en dat alles waarde en waarheid kan hebben. De watervogel-jager moet zich niet 

laten afschrikken door taal en allegorieën. In de proza kan het een nieuwe definitie krijgen, en 

zo gesmolten worden, weggeboord. In die zin is de tandarts ook een allegorie, terwijl het in de 

letterlijke zin puur demonie is. De tandarts is de allegorie van de taal-smid. 

Er was een confrontatie tussen de calvinistische strijdkrachten en de christelijk-katholieke 

strijdkrachten. Laat het duidelijk wezen dat Calvijn geen christen was, maar de christelijke 

leer als opstapje gebruikte en toen een andere God bracht, veel duisterder en zwaarder. 

Calvijn was een buitenaardse piraat. De mensheid werd tijdens de inname door Calvijn op een 

heel ander schip geheven, een buitenaards schip. 

Het afleggen van de oude mens is de voorbereiding op die oorlog. Dit ging stap voor stap. 

Ook beruchte kerkelijke dogma's zoals de leer van de erfzonde waren strategisch, alhoewel 

het niet letterlijk genomen mag worden. 



Het gaat om het herzien van oude dingen. Niet het letterlijke, maar het esoterische pad is van 

belang. De erfzonde werkt volgens dezelfde strategie als de uitverkiezing, nl. dat het ingaat 

tegen een bepaald aards systeem. Het katholicisme kwam tegen het Paulinische systeem en 

onttroonde daarvan de goden. Het calvinisme deed dit met het katholicisme. De erfzonde 

betekent in die zin het verweer tegen een bepaald systeem, als een rebellie. Iedereen heeft die 

zonde. Iedereen wordt daarmee geboren, want zo wordt duidelijk gemaakt dat iedereen van 

het aardse systeem los is. Het aardse systeem had iedereen een identitificatie nummer en 

oordeel gegeven, maar door de erfzonde werd dit ontkracht, als een verzets-strijd. Het is dus 

de algehele ongehoorzaamheid naar zo'n systeem, niet naar het goddelijke. Daarom werd de 

erfzonde er zo op ingehamerd. Letterlijk is dat natuurlijk helemaal fout, maar esoterisch 

gezien niet, dus er zijn twee lagen. 

De oude goden werden dus vaarwel gezegd op die manier door de erfzonde, en zo kon er 

heiligheid ontstaan tot de nieuwe God. Zo werd iedereen geketend tot het nieuwe rijk. In 

Calvijn's leer bereikte de leer van de erfzonde de climax. Hij gebruikte een krachtig wapen 

om de mens los te snijden van de katholieke overheersing. 

Eerst werd de leugen vertelt in het letterlijke, maar nu moet de waarheid verteld worden in de 

esoterie. 

Dat wil zeggen dat wij in vijandschap niet overdreven lang moeten blijven, maar dat alles 

moet overschakelen tot de diepte en de verzoening met de waarheden die het verborgen houdt. 

Hierin moet balans zijn. De oorlog is zowel voor het herzien als het begrijpen. De mens mag 

niet het kind met het badwater wegwerpen. Er is geen heil wanneer de toorn buiten de perken 

gaat, zowel in tijdsduur als in gradatie als in doelgerichtheid. De Vreze des Heeren en de 

studie van de diepte van de wet moeten altijd de toorn in toom houden. Tomeloze toorn is als 

een vuur wat alles platbrandt, vooral degene die zich eraan overgeeft. 

Dit slaat op Calvijn en zijn letterlijke aanhangers : de dieven. Zij hebben nu heel veel gestolen 

goed wat ze kunnen inzetten om de armen te helpen. Dat is het ware offer, zoals ook Calvijn 

stelt dat de armen het ware altaar zijn, i.p.v. de valse altaren van luxe, dure kleding en dure 

gebouwen. Zowel Calvijn als Luther kwamen tegen dit katholieke systeem. God wil geen 

uiterlijk vertoon, wil geen materiële eer ontvangen. Dat is allemaal bijgeloof. Het katholieke 

systeem besteedde veel geld aan het aanbidden van God. Zo had Calvijn het in dat opzicht bij 

het rechte eind, maar hij zou dit principe moeten toepassen in zijn religie. Hij vroeg teveel 

ziels-belasting. Zo zijn er ook veel armen die geen besef hebben van belastingen. Hiervoor 

zijn de diakenen, de curators, de bewindvoerders als fiscale adviseurs om de mens uit te 

leggen welke ziels-belastingen er zijn, en de mens daarin te helpen. 

De heilige Geest in het rijk van Calvijn is aan de poort demonologisch gezien Septus, de 

mannelijke monopolie, de giftige vrucht van Calvijn's paradijselijke tuin, die leidt tot een 

soort van hogere heilige Geest waaraan alles onderworpen is, de beheerder van het calvinisme 

: een cobra-geest genaamd Saveer. Het zegel van Saveer, of het merkteken daarvan, is 

genaamd Elias, een geest net onder Saveer, een haai, die kwalificaties heeft van liederlijkheid, 

afwimpelarij. Deze verschrikkelijke vis is een bangmaker, en draagt ook de naam 'het boze 

oog', de 'evil eye'. Dit zijn schaduwen van de eeuwige realiteiten. Ook vanwege bovenstaande 

geldt dat onze strijd hiertegen niet tomeloos mag worden, want dat is juist de aard van deze 

geest. Tomeloze strijders in de demonologie komen nooit ver, want zij werden juist hiertoe 

gedreven door de geesten waartegen ze strijden. Zo worden ze tot simulators van spot voor 

deze geesten. Alles wijst dus op een diepere realiteit op het esoterische pad. De slang is een 



beeld van het touw, als een beeld van voorzichtigheid en hypergevoeligheid (scherpziendheid, 

scherp zintuigelijk). Daarom ligt er ook de bijbelse opdracht : 'Wees voorzichtig als slangen.' 

Zo kan alles ten goede gedraaid worden. 

Calvijn's 'kinderen der verdoemenis' zijn de kinderen van de erfzonde tegen het katholieke 

systeem, maar ook tegen de bijbel zelf. De erfzonde is dus pure ironie. Het zijn alle kinderen 

die door het Roomse en bijbelse systeem zijn gefolterd in gevangenschap, en zij pikken het 

niet meer. Zij sterven aan zichzelf op het altaar en naderen dan tot de vijand. Al het loon, wat 

ze veelal besteden aan wapens, is dus door het sterven aan zichzelf, als een erfenis, door een 

testament, gemaakt van de dode vijand. Allereerst is er in henzelf de strijd tussen 

voorzichtigheid en praterigheid. En als zij dan spreken, dan moet er balans zijn tussen het 

'wat' en het 'hoe' stelt Calvijn in zijn commentaar op de Filippenzen brief. Tomeloze 

praterigheid is vaak een teken van hebberigheid, en van een gebrek aan dankbaarheid. 

Voordat de strijd begint tegen de vijand moet de mens eerst afrekenen met zichzelf. Alleen zo 

kan er ware onderscheiding komen. Zonder zelf-onderzoek is er geen basis voor demonologie. 

De mens moet niet alleen de hogere kennis gehoorzamen, maar zich ook aan de heilige en 

eeuwige kennis onderwerpen om zo aan zichzelf te sterven, opdat de heilige kennis hem kan 

vullen. Eerst moeten zij ingewijd worden in het leger. 

Alleen het touw is krachtig genoeg om de mens van drogredenen weg te houden. Alleen een 

zware heilige gebondenheid kan succesvol opereren tegen de zware gebondenheden die 

gebracht waren door de kerkvorsten in het verleden. We zien elkaar opvolgende 

kerkkoninkrijken met hun eigen kerkvorsten de wereld overnemen in de geschiedenis, wat al 

begon met Osiris-Horus, toen Mozes, toen Jezus, toen Paulus, toen de paus en toen Calvijn. 

Zij stierven allemaal, en het touw rekende met hen af. Ieder mens moet aan zichzelf sterven 

om een ontmoeting en confrontatie te hebben met het touw. Iedereen moet sterven aan 

zichzelf in de grote oorlog, want dat is de enige weg tot het loon, waarin het touw de mens 

leidt tot de heilige gebondenheid. Een mens kan alleen waarlijk slaaf zijn tot de dood, het 

sterven aan zichzelf. Dit gebeurt in de oorlog tussen de bijbel, het katholicisme en het 

calvinisme. De walkuren of valkyries waren de Germaanse amazone godinnen die de 

strijdvelden afzochten om gevallen strijders te selecteren om hen op te nemen. In die zin zijn 

de walkuren of valkyries een beeld van het touw en van loon. Alleen zij die aan zichzelf 

waren afgestorven konden door hen opgenomen worden. De walkuren namen de 

geselecteerde strijders die aan zichzelf gestorven waren mee om hen voor te bereiden op de 

eindstrijd, de Ragnarok, grotendeels de oorlog van ijs en duisternis. De mens moet ook 

afsterven aan zijn gelimiteerde zicht en het verblindende licht. Daarvoor is de 

kaleidoscopische, dubbelzinnige diepte van de duisternis, wat alleen kan ontstaan in het 

heiligende, afzonderende enigma van het ijs. 

Een gebrek aan het toetsen toont een gebrek aan het sterven aan zichzelf. Nu zijn er een 

heleboel lieden die alles toetsen aan de bijbel en de bijbel zelf niet toetsen, wat de geestelijke 

cholera is, demonologisch gezien de ontsteking van het spijsverteringskanaal wat niet goed 

functioneert. De mens moet aan al zijn ziekelijke, obsessieve, materiele toets-methodes 

sterven, en komen tot het heilige, eeuwige Pniël om met de geesten te worstelen, om zo 

diepgaand ingewijd te worden in de demonologie. Een theologie die niet diepgaand geworteld 

is op de demonologie is een corrupte theologie. Een mens kan alleen zuiver in het sterven aan 

zichzelf toetsen tot de hogere kennis in de heilige gebondenheid. Weer is dus het touw van 

belang, zoals in het boek Jozua het rode touw werd aangewezen als het teken van redding. In 

de diepte van duisternis en ijs moet men ook de bijbel en zijn goden toetsen. Stelselmatig is 



het toetsen het sterven aan jezelf, aan je gedachtes en gevoelens waarmee je was 

geprogrammeerd. Dit is wat in het Ragnarok gebeurt, het Armageddon. Deze eindstrijd was al 

geweest, toen Calvijn kwam op zijn schip om met de bijbel af te rekenen, en met het 

katholieke implantaat. 

In het Ragnarok, Armageddon, vindt de grote ontmaskering plaats. De schandelijkheid is, wat 

elke in de gnosis ingewijde demonoloog weet, dat de walkuren, de valkyries, niet in dienst 

staan van Odin als zijn dochters, maar van Hel, Hulda, de oorspronkelijke Moeder godin van 

de Germanen, en dat dat veelal wordt achtergehouden in publicaties over de Germaanse 

mythologie. Hel is de oorspronkelijke Germaanse godin van de dood en de vruchtbaarheid, 

het sterven aan jezelf. Als die dood vredig ging, dan werd zo iemand niet door de Germaanse 

amazone godinnen opgenomen, maar alleen hen die een dappere en gewelddadige dood 

stierven, anders zouden ze nooit aan zichzelf kunnen sterven. Met een vredige dood ging dat 

niet lukken. Hel kan alleen bereikt worden door ijs en duisternis, en door honger als een beeld 

van het heilige vasten en de onthechting. Zij draagt dan ook het mes van verhongering. Zij is 

de gids van hen die daadwerkelijk aan zichzelf zijn gestorven door de onderwereld. In de 

Griekse grondtekst heeft de hel geneeskrachtige kwaliteiten. De hel is de baarmoeder, en Zij 

is de grote aanvoerster in de Ragnarok. 

Het zogenaamde licht is een diepere duisternis waar de zintuigen open gaan, wanneer zij oog 

in oog staan met Hel, de baarmoeder. In het oude Egypte was de hel alreeds een dualiteit. Het 

is levendmakend voor de rechtvaardigen, maar zal de onrechtvaardigen vernietigen. Daarom 

is het enigma van de hel ook niet zomaar weg te denken. Het bestaat, maar wordt vaak 

verkeerd uitgelegd door leken, hen die de esoterische en geschiedkundige demonologie niet 

kennen. 

Hel heeft haar walkuren uitgezonden om haar leger te verzamelen voor de Ragnarok. Zij 

zitten vast aan touwen, opdat de zuigende krachten van het grote monster van de 

kerkgeschiedenis hen niet kan wegtrekken. Alleen zij die als martelaren een harde dood zijn 

gestorven aan zichzelf kunnen deel hebben in dit leger. Zij worden getrokken tot het 

geheimenis van de eeuwige honger waarin de zintuigen zich veilig kunnen openen en waar de 

deuren van gevaren worden gesloten. Het is daar in de diepe ravijnen van Calvijn waar dit 

verschijnsel optreedt, en de macht heeft om het wiel van de werkelijkheden te draaien. Dit 

komt ook terug in de Soemerische mythologie waar de mens alles moet afleggen om dieper in 

de onderwereld te gaan om uiteindelijk de heerseres van de onderwereld te kunnen 

ontmoeten. De mens kan zo terugkeren tot de metaforische naaktheid in het paradijs. 

  

  

  

Hoofdstuk 7. Calvijn en de Heilige Waanzin 

  

De wijsheid is de oorlogs-strategie en de hogere interpretatie in de Amazone Bijbel. Dit kan 

alleen bereikt worden wanneer de mens aan zichzelf sterft, en dan komt de mens de 'eirene' 

binnen, de gezegende en verheven staat van de heilige na de dood (aan zichzelf), wat vaak 



domweg in 'vrede' wordt vertaald, maar wat dus de heilige gebondenheid is, de beveiliging 

door het touw, waardoor de mens aan de walkure, de amazone godin, wordt verbonden. In de 

leer van Calvijn is de heilige vrede de teugels van het rijdier die de restrictie uitbeelden, waar 

ook de tandarts weer een allegorie van is. Alleen als men de eirene ontvangt kan men het gif 

wat veelal onder dwang wordt toegediend bij de tandarts overwinnen, zodat deze valse, 

demonische professie van stijfkoppige dwangverpleging tot het oordeel wordt gesleept. In 

Ragnarok zal de tandarts vallen en niet meer opstaan. De hele Amazone Bijbel spreek 

hierover. Er gaat een verschrikkelijk oordeel over de tandarts industrie komen, wat één van de 

grootste schouwspelen zal worden in de eeuwigheid. Hiertoe kwam de gnosis zelf in de vorm 

van twee engelen, jagers in de Griekse grondtekst, in het wit, tot vooraanstaande 

demonologen om dit oordeel aan te kondigen. Het zal gebeuren in het Laatste Oordeel 

waarvan het calvinisme een allegorie is. Dit oordeel is werkende wanneer krankzinnige 

machtswellust op een toppunt is gekomen, en in diepte is dit oordeel al in de geschiedenis 

geweest. De mens zal hiertoe ontwaken. Wat de mens om zich heenziet zijn slechts de 

schaduwen en de schimmen van dat oordeel. 

De bandeloosheid is tegenovergesteld aan de heilige gebondenheid. De mens heeft discipline 

en restrictie nodig om goed koers te houden op het pad. Bedrinkt u niet aan de wijn is ook iets 

symbolisch, geheel tegengesteld aan de Toronto leer die de climax was van het valse 

calvinisme, en wat ook de uiterlijke manifestatie is van de geest Elias. Dit is het loon op het 

letterlijke calvinisme en alle voorafgaande bewegingen, als in liederlijke krankzinnigheid die 

ontstaat op het toppunt van religieuze vraatzucht. Dit als tegengesteld aan de heilige razernij 

die ontstaat in de putten van de profetische honger. Het is de 'mad hunger' die zich kan uiten 

in disorientatie, manisch gedrag, wildheid, spasme, hyperventilatie, verwarring, paranoia en 

delirium, als een heilige krankzinnigheid die de enige manier is om de stijfkoppige patronen 

van de aardse programmaties te verbreken. Dit heeft niets met het verblindende licht van de 

Toronto krankzinnigheid te maken, want dat is een duivelse krankzinnigheid die tomeloos is, 

en niet getemd door het heilige touw. De heilige slang is in de demonologie het haaien-alarm 

wat nodig is in de grote oorlog van hoofdstuk zes. Elias, de haai, de geest van Toronto, is als 

een geestelijke zelfmoord-terrorist, wat een hele flauwe en corrupte weerspiegeling is van het 

sterven aan het zelf. De mens moet Elias overwinnen, die het gedwongen merkteken van 

Saveer is. Hiervan is ook de stinkende, giftige dwangverpleging van de tandarts industrie een 

beeld. Zij doen gedwongen buitenaardse implantaties in de mens om de mens te bedwingen. 

Iedere wel-ingewijde demonoloog weet dat de tandarts industrie een buitenaardse fokkerij is 

die de aarde als kolonie nam. Het zijn kolonisten, en zij brengen de planeet tot razernij.  

Het lied van Elias kent vele tonen. Het dwangbevel van de tandarts om alle monden van de 

mens te infiltreren met dwang-implantaten, giftige vullingen en wortelkanaal-implantaten, 

loopt parallel met het gedwongen Jezus-implantaat op straffe van eeuwige hel. Iedereen moest 

dit merkteken ontvangen. Er is geen logische redenatie, maar pure dronkenlapperij, maar het 

esoterische ravijn van Calvijn rekent ook hier mee af. Het lied van Elias kent geen grenzen. 

Zoals Jezus over de streep van het privacy recht van een mens heenging, zo doet het 

dwangbevel van de tandarts dit ook, wat hetzelfde is als verkrachting. Het zijn onbevoegden 

die op privé-terrein komen. Zij zijn onderdelen van het Spaanse Spook : matadors die de stier 

steken en dol maken. Calvijn zag hoe het christendom de gnosis had beroofd, en toen hoe het 

Paulinisme daarmee verder ging, en toen het katholicisme, en zo deed Calvijn er nog eens een 

schepje bovenop. 

De man die tot de vrouw komt is een metafoor van de man die tot zijn wapen komt. Dit zijn 

realiteiten binnen de mens zelf, en het wapen is niet onderworpen aan de man, maar de man is 



onderworpen aan zijn wapen. Zijn wapen leidt hem door de oorlog en onderwijst hem. Dit 

zijn ook eigenschappen van de Noordse moeder godin, Hel. Het pad tot Haar is de Helvegr. 

Hel is ook nauwverbonden aan de godin Hungr, de honger, zonder wie niemand tot Hel kan 

komen. Het Ragnarok is de openbaring van die plaats, dat de mens tot Hungrheim komt, een 

groot gebied waar hij eerst door Niflheim, de ijswereld, moet komen tot Myrkheim, de 

duisternis, en zo op dit pad de godin Hungr te ontmoeten om tot Hel te komen. 

Hel woont in Helheim, waar de mens na zijn tocht door Hungrheim komt, door de gebieden 

van Niflheim en Myrkheim. Helheim ligt aan het Nastrond, het lijkenstrand, en is omgeven 

door Gjöll, de ijsrivier van messen. Helheim zelf is een symbolisch gebied van gifslangen en 

rivieren van bloed waar men in verdwaalt, als in een labyrint. De troon van Hel is omgeven 

door een gebied genaamd Ganglati, vertraging, waarin alles vertraagd wordt, zodat Hel 

onbereikbaar is. Ook wordt zij bewaakt door een hellehond genaamd de Janker. In Ganglati 

krijgt de mens de ketenen van vertraging, en kan de mens niet meer terug, ook omdat de 

Janker dat niet toelaat, wat uiteindelijk leidt tot het 'één vlees worden' met de Hel, wat een 

baarmoeder ervaring in de dood is, waardoor de mens wederomgeboren wordt. 

Het is niet dat de één heerst over de ander. Het zijn dingen binnenin. Ieder mens moet 

persoonlijk onderscheiden tussen goed en kwaad. Het is niet dat een mens of een god over de 

mens heerst. Het zijn allemaal delen van de mens zelf. Dit zijn inzichten waar je ook niemand 

voor kunt bedanken, geen hogere macht of wat dan ook. Je kunt alleen jezelf bedanken. 

De aardse bedreigingen zijn valse en corrupte alarmen, schaduwen van de hogere alarmen. 

Het alarm is een sieraad. Dat is ook de opzet van de tocht door Hungrheim, de honger, om zo 

te komen tot Hel, want zij draagt de heilige paniek als het ware alarm. De mens moet in het 

vasten en onthechten, in de afzondering, de heilige paniek ontvangen. Dat is de ware 

verbrokenheid. Dit wordt ook uitgebeeld door Pan, de Griekse god van de paniek en de 

wildernis. Dit was oorspronkelijk een godin, de heilige Paniek, maar in de grote religieuze 

vermannelijking, de patriarchische invasies, werd het verzegeld als zijnde een man. De 

Heilige Paniek is de climax van de honger, en is de manifestatie van Hel als een alarm, als een 

automatisch beveiligings-systeem. Het is de climax van het touw, maar Zij leidt tot de ware en 

eeuwige rust. Alleen Zij kan tot de grotere, ruimere dieptes leiden. De mens moet leren dat 

ook de oorlog maar een metafoor is, namelijk van het onderwijzen, leren begrijpen, en het 

onderwezen worden. Het gaat niet om het letterlijke, maar dat wat erachter zit als 

boodschap. De ware oorlog is de terugkeer tot het kruis, stauros in het Grieks, wat een paal is. 

Hier is waar het touw hangt waarmee de mens wordt omgord, en wat de mens veilig houdt 

tegen afvalligheid. De ware oorlog is dus de heilige gebondenheid die een verbondenheid is 

met de waarheid. Dit is geen vage gebondenheid waar je niet voor hoeft te leren. Neen. Het 

gaat om het gebonden worden in het Woord, de logos, de structuur van de gnosis. Dit is in de 

ziel. De Logos, het Grieks voor het Woord, verwijst naar Loki, Loko, de Germaanse trickster, 

die oorspronkelijk een godin was, maar later steeds meer werd vermannelijkt en 

gedemoniseerd. Loki is de Moeder van Hel. Loki, het Woord, kan alleen maar door Hel, de 

Heilige Paniek, bereikt worden. De Heilige Paniek draagt het Woord. De mens moet geheel 

met het Woord omhult worden als een pantser. Zo wordt ook weer duidelijk dat feesten en 

spijbelen niet samengaan in dat opzicht. De mens kan alleen leven door het Woord, wat 

ontstaat in het afsterven aan het zelf. De mens moet voorzichtig zijn als een slang, als het 

geboren worden in ijs. Hierin ligt een zekere weg naar het Woord, naar Loki. De 

slangenmensen waren niet letterlijk half slang, half mens, maar zij hadden hetzelfde 

mechanisme als de slang, namelijk van voorzichtigheid. In het Eeuwig Evangelie is Rietel de 



tweede paradijstuin. Eden was de derde. In Rietel hingen bittere vruchten. De mens heeft een 

bitter medicijn nodig om weer voorzichtig te worden. 

In Mexico, in de Azteekse religie, was Quetzequotl de Christus-figuur in de vorm van een 

vliegende slang. Ook dit wijst terug op de koperen slang in de wildernis, en het touw. Ook in 

andere culturen kwam de noodzaak van het touw terug, zoals het touw van Ariadne in de 

Griekse Mythologie die uit labyrinten kon leiden. Ook in de Erina, een heilig boek binnen de 

Amazone Bijbel wordt het touw gezien als een noodzaak. Omgang met het touw zal het alarm 

tegen Elias, de Toronto-haaiengeest, doen ontwikkelen. Zo zal het merkteken van Saveer 

weggewassen worden, en de leer van Calvijn gezuiverd. Calvijn was een piraat die de 

schatten van de wildernis had geroofd, en die op zijn piratenschip had uitgestald. 

De climax van het ware touw brengt uiteindelijk tot het ware Woord, waarin er een strijd is 

tussen de god Odin en de godin Loki, de logos. Het is de strijd tussen de patriarchie en de 

matriarchie, tussen de baarmoeder en de opstandige mens. De zegen geldt alleen voor hen die 

onvergankelijk, dat wil zeggen voor eeuwig, hun ziel hebben geofferd aan het Woord van de 

Gnosis. Door het touw zijn zij volledig aan zichzelf verloren gegaan, gestorven, zodat zij ook 

met het touw konden oprijzen. Dit moeizame proces is door de piraten versimpeld tot de 

waterdoop, maar wijst op veel ingewikkelde reinigings-rituelen in de wildernis. Het valse 

touw is niet eeuwig en niet diep. Het ware touw is eeuwig en eindeloos diep. Het valse touw 

kan dus ook niet daadwerkelijk reinigen, maar alleen misleiden. Denk aan al die diploma's die 

mensen elkaar uitreiken en verkopen, terwijl ze eigenlijk niets geleerd hebben. 

Een kind krijgt een bepaalde religie of ideologie mee met de geboorte en de opvoeding. Het 

kind kan daar vaak met zijn verstandelijke beperkingen niet tegenop of van los komen, dus zal 

het kind dit gewoon gebruiken op zijn eigen manier. Daarom mogen we iemand nooit 

vastpinnen op het gebruik van bepaalde woorden of termen, maar moeten we kijken naar hoe 

iemand deze woorden of termen gebruikt. Dit gaat vooral ook om bepaalde doctrines die een 

taal hebben gevormd wat niet zomaar door het kind ontweken kan worden. 

In het verleden stierf de mens voor het afwijzen van de Niceaanse geloofsbelijdenis. Ook 

Calvijn I was medeplichtig aan zulke moorden. Daarom is het van belang dat Calvijn II komt. 

Ook van het raadsel van Calvijn komt de mensheid dus niet zomaar af. Zelfs als we zijn 

gevlucht achtervolgt het raadsel ons. Zelfs als we tot de wildernis zijn gekomen is het daar. 

Het werkt door alles heen. Het is nog steeds bruikbaar in ons leven. Het is een deel van ons 

leven. Zo is de stelling 'Jezus is God' niet een waarheid, maar een waarde. 

Door de mens Jezus Christus tot God te maken kon de mens zichzelf officieel en legaal tot 

God maken, dus daarom zal een ieder die de Niceaanse geloofsbelijdenis heeft gedaan die 

zelfgoddelijkheid ook krijgen en voor God gaan spelen. Omdat het dus geen waarheid is, 

maar een potentiële jachtswaarde, een leugen als een raadsel dus, is iedereen hierin tegen 

elkaar verdeeld, en slaat iedereen elkaar de hersens in, precies wat de oude goden wilden. Zij 

hadden de mens door de Jezus Christus list overwonnen en klem gezet in een arena voor hun 

amusement, voor veel bloed en geld. De jongen kijkt erna en vraagt zich af wat er nu 

daadwerkelijk aan de hand is. Er zijn altijd gnostische bewegingen geweest die het allemaal 

doorzagen als demiurgische spelletjes. De demiurg is een onderontwikkelde, gehandicapte 

god die een schaduw van de gnosis, de hogere kennis, is. De demiurg, een mongool, staat 

tussen de mens en de gnosis in, maar is deel van het ontwakings-proces. De mens moet hier 

dus doorheen, anders zou de mens nooit ontwaken. 



Velen zijn slachtoffer van de gedwongen Niceaanse geloofsbelijdenis dat Jezus God is. 

Velen zijn slachtoffer van religieuze dwangverpleging. Jezus Christus is een allegorie van de 

lijdende, onderdrukte mens, en die zichzelf wil vergoddelijken om zo van al het lijden af te 

kunnen zijn, maar zoals we zagen ging hierin van alles mis door de Niceaanse 

geloofsbelijdenis. De mens werd zo tot een goddelijke geloofsgek en begon met het moorden 

en dwangverplegen van iedereen om zich heen. De mens moest aanbeden worden. In de 

diepte was het de zelfmoord van de mens. 

Velen hebben dit gelukkig door en proberen te ontsnappen, maar ook dat gaat zo goed en 

kwaad als maar kan. Ze rennen naar de wildernissen van andere religies of het atheïsme, de 

politiek of obsessieve hobbies, worden lid van sportclubs of krijgen een televisie-verslaving 

of video-games verslaving. De mens doet er van alles aan om los te komen van de Niceaanse 

geloofsbelijdenis. De mens roert het niet aan. 

Jezus Christus is dus onderdeel van een bepaalde taal. De mens wordt vergoddelijkt, maar dan 

op een hele verkeerde manier. De mens wilde snel afrekenen met het lijden, dus daarvoor 

werd Jezus Christus van stal gehaald. Iedereen die Jezus Christus aanneemt als godheid wordt 

zo zelf ook tot een godheid. De mens krijgt het godsyndroom, godsdienstwaan. Dit is een 

ernstige ziekte. De mens kan het niet laten om voor God te spelen. Van alles gaat er fout, 

maar de mens stoort zich er niet aan. Hij is immers God, en het probleem is toch altijd de 

ander. De mens is zo zelf als een blinde demiurg geworden. De blinde demiurg lacht en liegt, 

want alleen lachen en liegen kunnen hem besparen voor het lijden. Daarom zal de lachende 

blinde demiurg ook altijd het probleem ontkennen. Het is een demoon. 

Het was zoals in het paradijs : De slang wees op de verboden vrucht, en zei dat de mens zo als 

god kon worden. De mens deed het, en kwam onder de Niceaanse geloofsbelijdenis. De mens 

Jezus Christus was nu God. Dit neemt niet weg dat er een ware oproep voor de mens is, en 

wat zelfs een noodzaak is, om deel te hebben aan de goddelijke natuur, maar dit kan alleen 

maar plaatsvinden in de demonologie. De mens moet terug naar school. 

Dit is het stalkerige, opdringerige geschreeuw van de 'Jezus is God' leugen die de hele wereld 

in z'n macht houdt. Op elke hoek van de straat kom je dit wel tegen. Het is dus een erfenis die 

nog op vertaling wacht. Het moet een plaatsje krijgen. De gedwongen 'Jezus is God' belijdenis 

zonder welke je vroeger niet kon leven, als het merkteken van het beest, is de verabsolutering 

van een deelwaarde, wat tegelijkertijd de definitie van een secte is. Hiervoor moet de mens de 

delen kennen en in balans brengen. Die delen worden besproken in het boek 'Het Evangelie 

van Ismaël, van de Bilha, het vierde grote boek van de Amazone Bijbel, de Tweede Bijbel. 

Ismaël symboliseert zo'n beetje alles wat door de kerk verworpen is, en is daardoor van 

belang. De kerk pikte een yeshuwah, een overwinning, wat een Hebreeuws woord daarvoor is. 

De stijfkoppige god van de Israëlieten was een blinde demiurg die dacht dat hij de enige was, 

en onderwierp en vernietigde andere volken die andere goden hadden. Het was dus puur 

racisme. Vandaar dat de kerk terugmoet naar de allegorische rijkdom van Ismaël, en niet 

dezelfde fout maken als vroeger door overmoedig een yeshuwah, een overwinning, te grijpen, 

en dat onder dwang tot god te maken voor iedereen. 

In het evangelie van Ismaël worden er een paar balanzen besproken, maar aan het begin wordt 

al gesteld dat een ware koning een demonoloog is die de valse machten heeft overwonnen, 

niet een aardse overwinnaar die aardse vijanden heeft verslagen. Jezus doet dit overigens een 

stuk subtieler. 



Het evangelie van Ismaël stelt : "Ook 'God' is een metafoor, van kennis en loon. Hiertoe is het 

evangelie gekomen, om te laten zien dat er een weg tot God is door kennis en persoonlijk 

loon. God is verantwoordelijkheid. Gij moet zelf als God worden. Hierin zijn verschillende 

valstrikken. Er moet een rechtmatige balans zijn tussen God zoeken en God zijn. Ook moet er 

een rechtmatige balans zijn tussen jezelf onderwerpen aan God en God worden. Dit is het 

evangelie van Ismael. 

Er werd dus eerst een opdracht gegeven om de valse machten te verslaan, en daar 

voorafgaand is er natuurlijk eerst het ontmaskeren. Dit is dus een groot toetsproces, als het 

eeuwige Pniël. Zij die te snel uit Pniël vertrekken met hun zogenaamde winst zullen daardoor 

ook ten val komen. Het subtiele van de smerige Jezus leugen is dat de mens Jezus als God 

belijdt, en dan alles op Jezus projecteert, en zo niet zelf tot God wordt, zichzelf niet 

verwezenlijkt en vergoddelijkt. Maar omdat Jezus een mens was en God zo krijgt zo'n mens 

dus wel een valse god status in de zin dat die mens zich als een alwetende god gaat gedragen 

boven anderen. Het is dus een heel smerig spelletje van tegenpolen. De mens doet alsof alleen 

Jezus God is, maar wordt door dit smerig truukje wel als godheid aangesteld over anderen. 

Het is dus allemaal schijn. De mens en de kerk moet dus de balanzen weer op orde zien te 

krijgen. De mens is dus alleen God ergens in een cyclus, en alleen dan kan de 'Jezus is God' 

stelling waarde hebben. Deze godheid is altijd maar deels, en stelt de mens niet over anderen, 

want die moeten ook hun eigen goddelijkheid vinden. Die is niet te vinden in een mens, maar 

in een principe. De mens heeft andere mensen tot oppergod gemaakt, zoals Jehovah en Jezus, 

en de principes zijn daardoor verloren gegaan. Het is een piratenkermis geworden. Je kan de 

god-status nu winnen door één of andere automaat. 

In de allegorie - en dit is gewoon als onderdeel van een zekere taal, dus niet de absolute 

waarheid - wordt Jezus in zekere zin vergoddelijkt door zijn lijden, maar dit is om hem te 

onderwerpen aan een grotere, verborgen godheid, namelijk de baarmoeder. Dit is in eerste 

instantie geen persoon, maar een principe : de hogere kennis, alhoewel die zich wel kan 

verpersoonlijken in een hogere graad. Dit is namelijk een wet in de techniek om dingen 

bruikbaar te maken, persoonlijker, en dus intiemer, maar de kern is puur een principe, oftewel 

doodeenvoudig : kennis. De mens wordt dus god om tot hogere 'goden' (principes) te komen. 

De mens wordt dus 'goddelijk', niet om te heersen, maar om onderworpen te worden. 

De Amazone Bijbel laat zien dat het demonologisch gezien onverantwoord is om zomaar 

domweg een gelovige in Jezus Christus te worden, maar dat het objectief als een metafysisch 

wetenschapper benaderd moet worden, die al snel in de jagers-functie komt wat betreft dit 

verschijnsel. De godheid van Jezus is aan een heleboel voorwaarden verbonden. Niemand kan 

daar zomaar mee wegrennen. Jezus, de allegorie van de lijdende man, is dus niet zomaar God, 

maar "alleen als hij strijdt tegen de naker, de valse vrouwsgeest, en die overwint," d.w.z. niet 

aan haar toegeeft. Onder geen enkele omstandigheid kan een man zomaar heersen. De 

lijdende man sterft aan zichzelf en overwint de valse vrouwsgeest, juist doordat hij zichzelf 

onderworpen heeft aan de Moeder van de Gnosis, aan de baarmoeder. 

De Jezus Christus is God stelling is dus alleen allegorisch te gebruiken onder stricte 

voorwaardes, zoals : Alleen wanneer de mens oog in oog staat met een naker-geest, een valse 

vrouwelijke geest, en dan niet eens letterlijk. Jezus Christus is God is dan klunsig taalgebruik 

voor wat zou moeten doorgaan als : 'De goede, lijdende man die aan zichzelf is afgestorven 

heerst over de naker.' Dat is enige keer dat een man heerst, en dan is dat over demonen. Zo 

alleen wordt de man als een soort god aangesteld over de demoon, als een overwinning. Dit 

gebeurt in de jacht op demonen, als onderdeel van de demonologie. De rest is allemaal 



roekeloze onzin. Mensen zeggen dat Jezus God is, te pas en te onpas, en weten helemaal niet 

wat voor esoterische betekenis het heeft en wat de zware consequenties zijn van de misbruik 

van zo'n spreuk. Vroeger werden mensen vermoord die niet deze spreuk opzegden. Dat is een 

schaduw van wat er gebeurt met hen die niet de naker bestrijden en die overwinnen. De valse 

vrouwelijke geest ondersteunt de mannelijke monopolie zoals in Genesis 6. De goede man 

heerst dus over de valse vrouw, zoals een goede vrouw zou heersen over een valse man. In 

geen geval zou een goede of valse man heersen over een goede vrouw. Alleen zo kunnen de 

Paulinische teksten esoterisch uitgelegd worden, maar letterlijk genomen zijn ze klinkklare 

sexistische leugens. Er is dus onderscheid nodig. Alles komt met voorwaardes en 

interpretaties. 

Het is ook tijd om het masker af te doen, want wat gaat er nu werkelijk schuil achter de 'Jezus 

is God' leugen ? Het is slechts een corrupte, door de wind verdraaide weerspiegeling van iets 

wat op Orion heeft plaatsgevonden. In de Orionse mythologie is er de mythe van Amaz, 

Hamaz, die geboren werd doordat zijn moeder door een beest verkracht werd, en zo samen 

met zijn moeder in gevangenschap door het beest opgroeit. Beiden worden ze zwaar 

mishandeld door het beest, maar als hij oud genoeg is slaagt hij erin het beest te doden, en erft 

alle titels die het beest had. Het beest, zijn vader, is genaamd Pegun. Omdat zijn moeder was 

vergiftigd door het beest wordt zij meer en meer tot een monster, en zo moet Hamaz 

uiteindelijk vluchten. Pegun nam wraak door de Niceaanse cultus van de Jezus-godheid op te 

richten, om zo het overwinnende werk van Hamaz verborgen te houden. Pegun is dus al 

overwonnen door Hamaz, maar probeert dit zoveel mogelijk schuil te houden. Allegorisch 

gezien heeft Jezus gelijkenissen met Hamaz in de zin dat Jezus afrekende met zijn vader's 

religie door er een nieuwe overheen te bouwen, en door de maagdelijke geboorte. 

Hamaz had zijn vader gedood, en was gevlucht van zijn moeder. Door Pegun werd hij sinds 

kind zijn afgezonderd gehouden van zijn moeder, als een beeld van het protestantisme. Toen 

hij na de dood van zijn vader tot zijn moeder kwam, als een beeld van het katholicisme, vond 

hij al snel uit dat zij tot een monster was geworden. Hij ontdekt dat ook zijn moeder een 

demoon is, en vlucht van haar weg. Zo heeft hij dus zijn beide ouders verloren, wat een zwaar 

lijden is. 

Hamaz had het beest wat hem verwekt had onthoofd. Dit komt ook terug in de Griekse 

mythologie waarin Perseus het monster Medusa onthoofde. Zodra iemand een blik wierp op 

het monster versteende die persoon, zodat Perseus het monster moest benaderen zonder 

rechtsstreeks naar het monster te kijken. Perseus keek alleen indirect naar het monster door de 

weerspiegeling in het schild. Dit is een parallel van hoe de mens met het Jezus monster, de 

heks Jom, moet omgaan. De mens mag het niet rechtstreeks benaderen, niet letterlijk, maar 

alleen esoterisch, als door een gebroken spiegel. Perseus nam het hoofd van Medusa en 

gebruikte het sindsdien als een wapen, maar gaf het later aan de godin Athena die het op haar 

schild vastmaakte. Nu, wat heeft dit met Jezus te maken ? Een mens die op Jezus keek 

versteende. Ook het verstand versteende en werd verletterlijkt. De afgevallen zonen van God, 

de nefilims, waren mens geworden, en werden in de mens Jezus tot God gemaakt. Zij hadden 

de 'Jezus is God' belijdenis nodig, maar er is iets veel diepers gaande. De God is het hoofd, 

zoals Christus het hoofd van de kerk werd, het hoofd van het lichaam. Jezus is God, het 

hoofd, betekent alreeds dat het monster onthoofd is. Perseus gebruikte het als een wapen om 

zijn vijanden te verstenen. Hij kon zichzelf en anderen hiermee beschermen, en kon anderen 

ook redden van andere monsters. Hij gebruikte het hoofd van Medusa om hen te verstenen. 

Zij die 'Jezus is God' letterlijk nemen worden erdoor versteent, en zij die het esoterisch zien 

als het onthoofde monster zijn als Perseus die terugwijst op Hamaz. 



De mens moet leren het in zijn herinnering als een medicijn en een wapen te gebruiken. Het 

zal van belang zijn in de strijd om af te rekenen met de vijanden van zijn psyche. Hij komt er 

niet zomaar van los, omdat het een medicijn-wiel is wat hij nog niet heeft ontdekt. De Griekse 

godin Athena droeg het Medusa-hoofd op haar schild. Op het schild was het hoofd in een 

doodslaap. Medusa was een zeemonster van een drie-eenheid genaamd de Gorgonen. Het 

bloed van een Gorgon was aan de linkerhelft dodend en van de rechterkant is het genezend en 

dodenopwekkend, wat ook eigenschappen van Jezus zijn. Gorgonenkoppen werden gedragen 

als ornamenten op Romeinse wapenrustingen. Ook de gehoornde vikinghelm heeft een 

soortgelijke uitleg en de bizonkoppen die indianen dragen om een succesvolle bizonjacht te 

vieren in de bizondans, wat ook een ritueel voor de vruchtbaarheid was. 

Het hoofd van Medusa, de godheid van Jezus, is een verschrikkelijk monster op zichzelf. De 

mens moet leren dit hoofd op zijn schild te krijgen en het te gebruiken in de strijd. De mens 

mag er alleen mee omgaan in de esoterische, weerspiegelende zin, en niet rechtstreeks, want 

dan zou het hem daadwerkelijk ten val brengen. 

Alle herinneringen van de mens zijn aan de afgehakte Medusa-kop verbonden, als een 

heilsfeit wat de mens moet leren begrijpen. Het brengt de vijand ten val. De diepte is 

belangrijk, omdat er daar nog iets verborgen ligt wat van belang is. In de Amazone 

mythologie wijst dit alles terug op het hoofd van Ursus. Ursus was een zwijnenmonster die 

mensen wegsmolt als ze te dichtbij kwamen. Ursus kon alleen benaderd worden met rode 

veren die genomen waren van de kippen van Ert. De Amazones tooiden zich op met deze 

veren en vingen toen het zwijnmonster, en onthoofden hem. Zijn hoofd begon toen gif te 

druipen, wat zij gebruikten sindsdien voor de oorlog en de jacht. In de Medusa mythe was 

Medusa een kind van het zeemonster Ceto, of Cetus. Toen een koningin genaamd Cassiopeia 

opschepte over haar schoonheid en ging rondbazuinen dat ze mooier was dan anderen zond de 

god Poseidon van de zee als straf toen een vloedgolf en het zeemonster Ceto, Cetus. Het is 

wat de nakers doen, die altijd beweren dat ze mooier zijn dan anderen, en het beter weten. 

Ook dit heeft parallellen met de trotse kippen van Ert met hun rode veren. Het valse maakt 

zich altijd groter dan anderen, met meer gezwaai. De mens moet komen tot diepere 

betekenissen, en moet zich hierin aarden, anders wordt hij weggeblazen. De mens moet eerst 

aan zichzelf sterven. Daarom moet er ijs zijn, wat de beginfase van de Ragnarok is. De 

apocalypse is al geweest in de geschiedenis. Het wijst zelfs op een vooraardse geschiedenis, 

zoals de Orionse geschiedenis en de Amazone geschiedenis. In die zin is het duizend jarig 

vrederijk allang geweest, en leven we nu in de tijd waarin het beest van de Jezus-godheid nog 

eenmaal werd losgelaten. Dit beest heeft vele koppen en hoorns, wat zijn climax had in de 

pauselijke macht wat overliep in het calvinistische complot en toen Toronto, de geest Elias. 

Dit was een oud beest die in zijn doodstrijd nog velen probeerde mee te sleuren, en nog even 

een paar laatste stuiptrekkingen had, als een doods-hallucinatie. Dit verschrikkelijke woeste 

zwijnenbeest genaamd Ursus hadden de amazones al mee afgerekend, maar het had een 

cobra-geest genaamd Saveer die hen die nog niet ontwaakt waren zou teisteren, als in 

nachtmerries. Elias, de haai, is het merkteken van Saveer, als de giftige slangenbeet, in de 

demonologie. De mens moet het vuur leren ontdekken in de Amazone geschiedenis, om zo los 

te komen van deze geesten. Deze heilsfeiten zijn al geweest. De geschiedenis herhaalt zich 

voortdurend als een echo. Het wijst ergens op terug. In de Vur wordt dit besproken als een 

strijd tegen piraten, en dat het geheim in de rode veer ligt. Dat is ook de naam van het 

veertiende boek hierover. Door de grootheidswaan en grootheidszucht, de kippen van Ert, te 

vangen, en hun rode veren te nemen, konden de amazones Ursus, het zwijnenbeest verslaan. 

De piraat is in de Vur een beeld van de trotse kip, in boek 47. Het Misverstand. Toen zij het 

zwijnenbeest hadden gevangen en onthoofd droop er gif van de zwijnenkop af wat ze 



gebruikten voor de oorlog en de jacht. Dit gif is in de geschiedenis de Niceaanse 

geloofsbelijdenis, de Jezus-godheid, waarmee ze hun prooi afzonderden en in een soort 

slaaptoestand brachten. Het Calvijnse complot was over de wereld gekomen, het Jezus-beest 

was opgestaan, zijn wond was genezen, en de aarde ging het beest met verbazing 

achterna (Openbaring 13). Calvijn is ook het medicijn, als het een kwartslag gedraaid wordt. 

De mens moet leren het esoterische pad door deze religies te gaan, de verborgen betekenissen 

te ontdekken. Zo is het lijdenspad van Jezus ook vol schoonheid voor de esoterische mens. 

In de ijszee strijdt de mens tegen de haai van Toronto, Elias, de overmoedige afwimpelaar die 

tot het giftige luilekkerland leidt, als de komst van Sinterklaas. De mens die niet aan zichzelf 

wil sterven in de ijs-zee vindt valse troost en hulp bij deze geest. De Torontiaanse geest is 

christelijk hedonisme, christelijk bourgondisch leven. De mens wil het kruis niet, de mens wil 

de diepte niet, maar de oppervlakkigheid. De heiligen echter bestrijden dit beest en worden in 

vreze apart gezet. Zij sterven aan zichzelf. 

Toch heeft het Torontiaanse rijk ook esoterische waarde. De mens moet door dit gif heen om 

zo antistoffen aan te maken. Ook is het een grote test. De Toronto uitstorting is de 

ineenstorting van de mannelijke suprematie, als een oordeel. Toronto is de gesel van Calvijn 

waardoor de mens in de T-wet put van totale hulpeloosheid valt. 

De mens moet zich dus niet overgeven aan Toronto, maar het leren gebruiken. Hiervoor moet 

de mens eerst aan zichzelf sterven in het ijs. Het ijs is het volledig loskomen van de 

menselijke invloed, de mensenvrees en mensenverering. De slag op Jakob's heup was ook een 

Torontiaanse slag. Toronto is een gesel in de hand van de Gnosis. Het teistert de heiligen, om 

hen tot het touw te drijven. Toronto is dus de manifestatie van de T-wet van Calvijn waarin de 

mens niets meer kan. Elias is de beet van de cobra, als het boze oog van Saveer, als de 

uiterlijke manifestatie van het 'homo-ousios', de Jezus is God leer, waarin de mens tot god 

wordt, zomaar door genade, als het eten van de verboden vrucht van het paradijs. Hierom 

rollen ze over de grond. Ze zijn gebeten door de slang, en het gif begint hun hersenen aan te 

tasten. Ze zijn prooi. Voor een kind kan de hand van Sinterklaas goed aanvoelen, maar het 

kind moet opgroeien in de demonologie, leren onderscheiden. Alleen het zware robotisme van 

de militaire demonologische kennis kan een mens aan zulk 'phishing' als Toronto laten 

ontkomen. Zonder strenge, meedogenloze automatismes is de mens nergens. Jezus is de 

snelweg tot God, allemaal gratis, wat natuurlijk de meest vuile geesten aantrekt. Dit is het 

hele Toronto-gebeuren. Het heeft Spaans-Indische wortels in snelle zelfvergoddelijking. Het 

Spaanse complot gebruikte Calvijn als een code om Europa over te nemen, onder Spanje te 

zetten. Calvijn was dan wel protestants in naam, maar hij was een Spaanse meesterspion, een 

piraat. Zo plunderde het Spaanse complot de indiaanse schatten van de wildernis, ook door 

Calvijn. Calvijn was een pop, de sleutel tot macht over Europa, ook al was Calvijn een 

calvinist in plaats van katholiek. Calvijn was de trekpop van Alva in de demonologie. Het 

calvinisme is ten diepste dus de gecamoufleerde Spaanse macht. De ijsvijanden willen ons 

tegenhouden in de ijstocht, ons weglokken met snelle zelfvergoddelijkingen, zodat het vuur 

ons kan wegnemen. De vijand haat het ijs, omdat in het ijs de mens aan zichzelf afsterft. Is 

Spanje wel daadwerkelijk katholiek ? Neen. Spanje is de meesterspion. Het is het land van 

spionnen in de demonologie. Zij lopen met katholieke maskers, maar hun ware aard is 

islamitisch, en zo ook Calvijn. In de demonologie staan de geschriften van Calvijn bekend als 

de tweede Koran. Het zijn islamitische monniken in paarse gewaden met kappen. Paars is de 

kleur van de slaap. Zij infiltreerden door Spanje in het katholicisme als het paard van Troje, 

en zetten een opponent neer in de vorm van het calvinisme om door deze kerkelijke scheuring 



de macht te krijgen over Europa. Het is een islamitisch complot. Zij gebruiken de christelijke 

elementen als een code. Het zijn shape-shifters, narren. Spanje is de jokerkaart van Europa. 

Ook de vijand kent het esoterische pad en gebruikt het. Het zijn tekenen dat de mens ergens 

dichtbij is gekomen als we naar de Toronto uitspatting kijken. Het is een schaduw ergens van, 

een weerspiegeling. De T-wet is de totale hulpeloosheid en verlatenheid van de mens, wat zijn 

oorsprong heeft in de Islamitische leer dat God geen zoon heeft. Een mens kan op die manier 

ook niet meeliften om goddelijk te worden. Calvijn toonde dan wel een manier, maar dit was 

een strenge uitverkiezing, dus de mens kon hier totaal niets aan doen. De T-wet op zich is 

islamitisch. Calvijn is het masker. In het ravijn van de islamitische T-wet, de Ramadan, de 

grote leegte, wordt de mens tot waanzin gedreven, tot paniek, als een alarm. Dit is de 

verbrokenheid die gevoeligheid brengt. Hiermee werd Jakob geslagen op Pniël. Het is de 

climax en het merkteken van het touw, de gnosis gebondenheid. Deze rituele gnosis waanzin 

is de manifestatie van de oorspronkelijke Germaanse moeder godin Hel, die gedemoniseerd 

werd door de christelijke invasies. Toronto is een laffe schaduw van deze manifestatie. Het 

laat zien dat de mens heel dicht bij de schat is gekomen, maar eerst nog in strijd is met een 

wachter. Toronto, als de Spaanse bezetter, de meesterspion van de islam, heeft hele diepe 

hindoeïstische wortels in Shiva, de heilige waanzin van India. Natuurlijk is Toronto hiervan 

een corrupte, overmoedige vorm, een luchtweerspiegeling, een fata morgana. Shiva is de 

bevrijding, de emancipatie. De kerk die hopeloos naar bevrijding snakte heeft te snel naar 

deze schat gegrepen, terwijl het een phisher is. 

De kerk moest eerst de vijand verslaan, maar de kerk legde in grote smetvrees de wapens 

weg, en werd een tuinier, een boer, een schoonmaker. Zo oogste de kerk een voortijdige 

vrucht. Het was de verboden vrucht. De kerk werd meegenomen door een slang. Spanje is dus 

een Shivaans-Islamitische geest. Hierin ligt tegelijkertijd de gnosis opgeborgen. Spanje heeft 

door het overmoedig grijpen naar gnosis het verstand verloren, en alles begon zich te 

verletterlijken. Zo werd de strijd tegen het beest, tegen de rund, letterlijk uitgevoerd tegen 

onschuldige dieren in plaats van de boze geesten. Zij maakten zichzelf een gouden kalf wat 

geofferd moest worden. In het Griekse wereldrijk kwam dit opzetten als Dionysus, de 

wijngod, en in het Romeinse rijk als Bacchus. Het is een offercultus, een eet-orthodoxie. 

Gulzigheid werd een overheersende factor. Shiva reed op de stier, Agni, de offergod. Dit 

plaatje zien we ook weer terug op een hele corrupte manier in Spanje, waar de mens op een 

wrede manier over de stier probeert te heersen. Shiva wil op de stier rijden. Shiva wil veel 

wijn drinken. Lang leve het grote Toronto. 

Shiva heeft een slang om zijn nek als het touw van de gnosis gebondenheid. Het touw om de 

nek verstikt de valse natuur van de mens, zodat de mens aan zichzelf sterft. Alle offerrituelen 

die we in de religies zien zijn schaduwen van de ware gehoorzaamheid. De mens moet door 

vele sluiers heen en vele wachters verslaan, oftewel begrijpen, om te komen tot de schat van 

heilige waanzin, de heilige bevrijding en onthechting. Het raadsel van Shiva heerst over 

Spanje. Het moet opgelost worden. Het is het islamitische raadsel van de nacht van 

grootsheid, die komt ergens in de Ramadan, waar de heiligen op wachten. Hier vasten zij 

voor. Toronto is als het kijken naar die nacht door een kermis-spiegel. De spiegel moet 

ingeslagen worden, en de mens moet tot de nacht van grootsheid gaan, waarin zoveel engelen 

vanuit de hemel afdalen dat de aarde het niet kan verdragen. Het is het verschijnen van 

Gabriël, Jibriël, oftewel de Egyptische Geb, de ark. De mens moet hier vat op gaan krijgen. 

De tanden van het beest worden dus gewoon gebruikt om daar een ketting van te maken. De 

smetvrees moet de mens niet tegen houden. 



  

  

  

  

Hoofdstuk 8. Calvijn en Paulus 

  

De mens kwam in een patriarchische valstrik. Toronto, de geest Elias, is een wachter van de 

islamitische en hindoeïstische esoterie. Het werd groot in Europa via Spanje en Calvijn. Het is 

het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje. Het mag niet gegeten worden, maar het is 

een wapen, en bedoeld voor decoratie. De heks van Hans en Grietje is een karikatuur van Hel. 

Alleen door de godin Hungr, het rijk van de honger, kan de mens tot Hel komen in de Noord-

Germaanse mythologie, niet door het gulzig eten van het giftige snoep zoals in Toronto 

gebeurt. 

Dit is een dualiteit, want dit gaat zowel over de Islamitische invasie in het Romeinse Rijk als 

over Calvijn die door de reformatie kwam tegen het katholieke bewind, door het islamitische 

christendom. De T-wet van Calvijn komt namelijk ook weer terug in de islam, als de T-put 

van totale moederloosheid, want God heeft geen zoon. Het is de totale leegte waarin een mens 

totaal wordt onthecht. Het zijn heilsfeiten waar de mens niet aan kan ontkomen. Zowel de 

islam als het calvinisme zijn esoterische mysteriën die de mens overweldigen. Zij trekken de 

mens tot de T-put, de eeuwige Ramadan. Door de ijzeren wet van Mohammed en Calvijn 

sterft de mens aan zichzelf af. Cryptisch gezien manifesteert dat zich in ons leven als dingen 

waar we niet aan kunnen ontkomen. Een mens kan hiervan erg overstuur zijn als hij niet weet 

wat het is. Alles vertelt een verhaal. 

De Walkuren werden de uitverkiezers genoemd in de Germaanse Mythologie. Zij moesten de 

uitverkorenen die aan zichzelf waren gestorven op het slagveld van het leven trekken tot de 

Hal van de Uitverkorenen, waar het calvinisme op is gebaseerd. Zij binden de uitverkorenen 

met eeuwige touwen. Zij moesten een brute dood sterven, anders zouden ze nooit aan het 

hardnekkige zelf kunnen sterven. Zij moesten gebroken worden, en alleen dan zouden de 

Walkuren, de Germaanse amazones hen meenemen. Zij werden geleid tot het krijgersparadijs 

genaamd "Walhalla", wat Hel voor de gevallenen betekende, of gewoon Hal voor de 

gevallenen. Hel was in de Germaanse mythologie niet negatief, maar gewoon de 

vruchtbaarheid. Op weg naar het Walhalla, naar Hel, moesten de krijgers veel gevaren 

overwinnen. Zij moesten de honden, of wolven, Freki en Geri overwinnen, hebzucht en 

vraatzucht. De lijdens- en de hongermystiek ging ook in de Germaanse mythologie diep. Het 

Walhalla is de Germaanse hemel, waarvan de aarde een schaduw is. 

De mens begint dan de waarde van zijn vijand te zien, als door een esoterische 

bewustwording. Dat is ook de ware definitie van de metafoor van wijn. Iemand die vast blijft 

houden aan letterlijkheden, het materiële bestaan en denken, kan dit niet zien. Alleen zij die 

door de hongermystiek aan zichzelf sterven kunnen het zien. Zij komen tot de heilige 

waanzin. Zij drinken wijn in het walhalla. Daar waar wijn wordt tot hedonisme en materieel 

genot zoals in Toronto, daar is het geen wijn meer, maar vergif. De honger-mystiek in de 



islam is de Ramadan-mystiek die tot de nacht van grootsheid leidt. In deze nacht is de hemel 

geopend, en dalen vele engelen neer, als de Walkuren die op zoek zijn naar de uitverkorenen 

om die te verzegelen, wat ook terugkomt in Openbaring. 

Er is dus een dualiteit, een goed deel en een slecht deel. Het slechte deel is ook in de mens, en 

moet overwonnen worden. Hierin ligt het gevaar extreem en fundamentalistisch te worden, 

oftewel uit balans. Alleen door de heilige wijn kan de mens hieraan ontkomen. 

Alles moet gekeurd worden, wat ook de betekenis is van het woord 'Walkuren', zij die de 

gevallenen keuren. De tocht naar het Walhalla hebben parallellen in de Griekse mythologie in 

de Dionysus-mysteriën. De wijn was het beeld van de lijdensextase, als de anti-climax, wat 

dan weer een climax op zichzelf is. Het was de uitbeelding van de seizoenen waarin de mens 

aan zichzelf afstierf om zo tot leven te komen in een nieuw bewustzijn, dieper. De godin 

Demeter schenkt de knaap Triptolemos een graanhalm, als het symbool van de honger, het 

vasten en de discipline die hij moet leren. Hij moet ingewijd worden in de hongermystiek van 

Dionysus, die een Griekse voorloper van Jezus was. Hij moet ingewijd worden in de 

Ramadan. Alhoewel de Dionysus cultus hedonistische uitspattingen zoals Toronto kende, 

waren de Dionysische mysteriën oorspronkelijk ervoor om afgezonderd te worden om 

profetische openbaring te ontvangen. Toen de Romeinen dit voortzetten in de Bacchus cultus 

was dit om gestalte te geven aan de grootst mogelijke schandelijkheden, wat ertoe leidde dat 

deze feesten werden verboden. 

Als de mens denkt dat hij alles in kannen en kruiken heeft, dan is het vaak tijd voor een 

nieuwe ontmoeting, met een nog grotere realiteit. De religies zijn vetgemest en verzadigd, 

denkende dat ze alles voor elkaar hebben, maar het feit is dat zij allemaal verdeeld zijn 

tegenover elkaar omdat hun zintuigen niet werken. Ze leven door geloof in de overlevering, 

vaak door de geboorte bepaald. Zo worden zij tegenover elkaar opgezet. De religies hebben 

een diepere mystieke ervaring nodig in de T-put van de heilige honger, een heilige, 

profetische waanzin waardoor hun zintuigen opengaan, als een tegengif tegen Toronto. De 

mens moet komen tot de heilige wijn van de hongermystiek, waar de Dionysische mysteriën 

een beeld van waren. Toronto ontstaat waar deze mysteriën niet diep genoeg gaan, en zo 

ontstond ook Jezus Christus, die kwam om deze mysteriën te roven en af te dekken. Het is 

hetzelfde als Mozes die het volk tot de honger-wildernissen te leiden, opdat het volk zo tot het 

beloofde land zou komen, de honger-extase. In de Orionse mythologie is Mozes 'Aalmen'. 

Zippora, de vrouw van Mozes, is dan de Israëlitische vorm van Ariadne-Ariana, de Grieks-

Romeinse godin van het touw en de vrouw van Dionysus-Bacchus. Bacchus wijst terug op de 

Afrikaanse riviergodin Buk. Zij wordt ook wel de luipaarden-godin genoemd en het luipaard 

van de nacht. Het luipaard is het beeld van de merktekens van de honger. In de Surinaams-

Indiaanse en de Amazone mythologie is zij Bakroe, de godin van de oorlog. De 

vergoddelijking van Jezus is de komst van Bacchus, met als climax het grote Toronto. Het is 

de climax van een industrie, als een betaling, als een rijtuigen-industrie. De koning zit op het 

beest. Toen Dionysus door piraten was ontvoerd op een piratenschip veranderde hij de mast in 

een wijnstok. De piraten sprongen van angst in het water en veranderden in dolfijnen. 

Dolfijnen zijn een metafoor van de paradijselijke hersenen. De piraten werden dus vervangen 

door dolfijnen. 

Vaak als er iets ergs gebeurt in ons leven, dan komen ook andere herinneringen terug. Het 

staat allemaal met elkaar in verbinding. De islam bracht het Romeinse rijk ten val. Daarna 

kwam Calvijn die er nog een grote schep bovenop deed, wat allemaal leidde tot de komst van 

Toronto, Bacchus. Bacchus was een wilde, bloeddorstige god, die volkeren innam zoals 



Mozes, en die uit Egypte door de Romeinen was overgenomen, ook als een voortzetting van 

de Dionysus cultus. Bacchus was een oorlogdsgod met wilde vrouwelijke volgelingen 

genaamd de Bacchanten of Manaeden, die de Bachanalia vierden, Romeinse feesten ter ere 

van Bacchus, ook wel de Bacchische mysteriën of orgiën genoemd. Deze feesten bestonden 

uit de sparagmos, het jagen op en verscheuren van een rund, als beeld van de god Dionysus, 

en de omophagia, het eten van de geslachte. Dit stond symbool voor de wilde natuur die de 

beschaving overwint, en voor het breken van de muur tussen de wildernis en de beschaving, 

en om zo in dieper contact met Dionysus te krijgen en deel te hebben aan zijn natuur. Dit was 

de voorloper van het avondmaal. Het Bacchusisme was daarom een bloedoffer-religie die het 

christendom zou voortbrengen. Ook Jezus moest verscheurd en gegeten worden, en Toronto 

was de dronkenschap hierdoor. In Athene was er 'het feest van de wilde vrouwen,' genaamd 

de Lenaea, en daar moest speciaal eenjarig vee gegeten worden om het kind Dionysus voor te 

stellen, zijn dood en wedergeboorte. In de letterlijkheid is het niet bruikbaar, en crimineel, 

maar in de hongermystiek kan het mes diep snijden. Ook in de wildernis culturen kwamen 

zulke feesten voor, en dan is het noodzaak om op zoek te gaan naar de diepere betekenis. Het 

zijn schaduwen van de geroofde gnosis. Alleen door in de diepte te gaan kan een mens het 

terugroven. In de Amazone theologie behoort de Bachanalia tot de oorlogsgodin Bakroe en tot 

de Zippora Mysteriën. Zippora is de besnijder. Alle oorlog heeft te maken met de besnijdenis. 

Daarom is Zippora ook nauwverbonden aan Bakroe. Zippora is de vrouwelijke Mozes of 

Bacchus, als Ariana, het merkteken van het touw. Bacchus werd in Egypte ook Mises 

genoemd, en werd zoals Mozes ook verbonden aan water, als het opkomen uit het water, het 

zijn aan het water, zoals de vrouw op het beest die aan vele wateren zit. Beiden waren 

verbonden aan slangen, en veranderden hun stokken in slangen, als een beeld van de gnosis 

gebondenheid. Waar deze mystiek niet diep genoeg ging kwam er een mannelijke monopolie, 

een grote corruptie. Daarom moet de honger-school terugkeren. De Bachanalia van de wilde 

vrouwen is dus heel allegorisch. In de Amazone mythologie zijn de Bachanalia de oorlogs-

mysteriën, de besnijdenis-mysteriën van Zippora om af te rekenen met de valse natuur en het 

zelf. Dit is verbonden aan de Levitische Grote Verzoendag waarin een bok wordt gekozen 

voor de slacht, en een bok voor verstoting. Wel is het zo dat de verstoten bok van de rotsen 

werd verdreven, zodat de bok ter pletter viel. Er was een rood touw om de horens van de bok 

gedaan, wat in de esoterie een geheimenis van de heilige gebondenheid is, wijzende op het 

rode touw van Jozua. In Spanje, in Zamora, was er ook de traditie om bokken van de torens af 

te werpen, en in de slavernij-geschiedenis werd een bepaalde manier van vastbinden aan een 

dwarsbalk "de Spaanse bok" genoemd. Dit wijst allemaal terug naar de Grote Verzoendag, de 

sabbath van de sabbathen in het Judaïsme, zoals er in de islam de nacht der nachten is in de 

Ramadan. 

Er is alleen leven in de honger. Het voortijdig grijpen doet de mens verstenen. De honger 

mystiek is een school, wat de originele betekenis was van de Bacchus mysteriën van 

Dionysus. Van Bacchus komt ook het woord bakker en bakken. Alleen het hongerzaad is tot 

eeuwig leven, terwijl het zaad van overmoed tot de eeuwige vergetelheid leidt. De mens moet 

geduld en discipline leren. De mens moet Toronto overwinnen en het herleiden tot de 

oorspronkelijke mysteriën die hieraan esoterisch ten grondslag lagen. Daarom zegt het 

Eeuwig Evangelie : "Zalig zijn zij die ingaan tot Spricht." Spricht is de honger. Onverdiende 

genade zou de mens direct verstenen. Loon komt alleen door diepe honger, in ascetisme. 

Genade zou de geslachtsdelen vergiftigen. De Bacchus cultus was diep doorgedrongen in de 

kampen van de Israëlieten. Zij die Bacchus zouden afwijzen zouden een ziekte in hun 

geslachtsdelen krijgen. Dezelfde bedreiging geldde voor hen die de God van Israël zouden 

afwijzen in het OT. Overmoedig zaad is een ziekte. Zo is het leven zelf een geslachtsziekte. 

Oorspronkelijk was Bacchus-Dionysus de Wetgever, die zijn wetten had gegraveerd op twee 



marmeren tabletten, zoals Mozes. Oorspronkelijk was deze cultus dus een cultus van 

restrictie, en geen oeverloze losbandigheid. Als de mens tot de grenzen nadert, dan wordt hij 

geslagen, als een beeld van de grens. 

Het offeren was aan allerlei rituelen verbonden. Het was een bloedoffercultus, en die is alleen 

geldig in de diepe esoterie. Letterlijk gezien leidt het tot de dood. Juist door hier niet aan deel 

te nemen werden mensen buitenbeentjes en kwamen zij onder het oordeel. Zowel Mozes als 

Bacchus onderwezen het volk in de wildernis over deze rituelen, over deze tradities, die dus 

alleen waarde hebben in de gnosis. Beiden waren voortgekomen uit het riet, als een beeld van 

de honger cultus. Zij moesten de mens leiden tot het beloofde land. Bacchus was 

oorspronkelijk verbonden aan de literatuur en strengheid, maar werd steeds corrupter in de 

opkomst van het Romeinse Rijk, wat zijn climax kreeg in de Toronto uitbarsting. De mens 

moet balans leren. Honger is een vrucht die moet rijpen. 

De vrouw is een archetypisch beeld van de vrucht van honger, de honger-extase, waardoor de 

mens in een droom komt. De vrouw is een beeld van Bacchus als Bakroe, een realiteit diep in 

de mens zelf. Elk mens heeft een mannelijk deel, het hongerpad, en een vrouwelijk deel, de 

oogst van honger. Daarom staat de vrouw ook voor overvloed. De vrouw is de wijn. De man 

is het pad hier naartoe. De vrouw is in die zin het sterke van de man, zijn oogst, zijn loon. De 

verbinding van man tot vrouw is dus van zwakheid tot sterkte, maar in het buitenparadijselijk 

gebied was dit door de zondeval omgedraaid. Bacchus werd geboren vanuit de heup, wat 

verwijst naar Jakob's heup waarop hij geslagen werd tot kreupelheid. Jeremia, oftewel Aser in 

de demonologie, werd in een nekblok vastgezet opdat zijn profetenschap tot volmaking 

kwam. Zo werd hij gedreven tot heilige waanzin. Hij droeg een dwarsbalk op zijn schouders 

als de Spaanse Bok, waarvan ook de kruisiging van Jezus aan een dwarsbalk een beeld van is. 

Ook Jeremia, oftewel Aser, werd belachelijk gemaakt, uitgescholden en bedreigd door de 

vijand. Hij werd gevangen gezet, gegeseld en in een put geworpen. Hij moest vernederd 

worden om tot een diepere extase te komen, namelijk de lijdens-extase, om zo aan de valse 

verhoging van de materialistische extase, Toronto, te ontkomen. Jeremia was een dienaar van 

het touw. 

Dwars door dit alles heen werkt de gnosis en worden de eeuwige realiteiten van de gnosis 

getoond. Het gaat niet om genade maar loon. We zien hier het grote mysterie van de 

goddelijkheid en eenheid van de Vader en de Zoon, waar de kerk zich altijd hysterisch aan 

vasthield. Wat hadden ze te verbergen ? In de esoterie kan dit gedecodeerd worden als deze 

schakelaar tussen man en kind binnen de mens zelf. Dit is dezelfde persoon die zowel door de 

rituelen van de man heengaat als door de rituelen van het kind. De man is dus niet de vader 

van het kind, maar het is het innerlijke kind van de man, oftewel de man zelf. 

De slang in het paradijs bood een snelle weg tot goddelijheid aan, waardoor de mens 

hoogmoedig zou worden en verdeeld tegen elkaar. Hier waarschuwt Paulus tegen. De Jezus-

slang is het valse touw, wat de mens trekt in deze dieptes. De mensheid moet deze 

heerschappij van de slang die het gevolg was van de zondeval overwinnen. Dit betekent niet 

het kind met het badwater weggooien, maar komen tot de esoterische diepte ervan. Het moet 

begrepen worden op een hoger niveau. 

In de Amazone theologie komt deze strijd terug als de jacht op de kippen van Ert, die 

grootheidszucht en grootheidswaanzin uitbeelden. Zij laten een mens altijd denken dat hij 

mooier is dan de ander, groter, sterker, en het beter weet dan anderen. Hierdoor raakt de mens 

los van het eeuwige touw, en valt in de ravijnen van de ongehoorzaamheid. De amazones 



moesten zich tooien met de rode veren van deze overmoedige kippen, die de kern van de 

zondeval uitbeelden, en alleen hierdoor konden zij Ursus, het zwijnenbeest van 

ongehoorzaamheid overwinnen is. 

De mens die niet aan zichzelf, zijn eigen eer, zijn reputatie, zijn naam, zijn trots en 

opgeblazenheid wil sterven zal nooit ver komen in de demonologie. De kerk komt in de 

climax niet verder dan de vulling van de Heilige Geest, wat gewoon een tandarts-vulling is. 

Daarna is de mens nog steeds verdeeld, want hij heeft het arena-implantaat ontvangen. Hij 

wordt zelf een vulling van de kerkbank, die zo geld in het laatje brengt door zijn hoogmoedig 

geschreeuw dat hij het allemaal beter weet. De kerk is ziek tot op het bot. Paulus toont een 

veel hogere weg, namelijk de heilige gebondenheid, zoals hij sprak : 

'22. En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar 

overkomen zal, 23. behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij 

boeien en verdrukkingen te wachten staan. 24. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet 

kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die 

ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. 25. En nu, 

zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, 

mijn aangezicht niet meer zien zult. 26. Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein 

ben van aller bloed; 27. want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.' 

Handelingen 20 

Er is iets hogers dan de vulling van de Heilige Geest, de giftige tandartsvulling die het 

zenuwstelsel door de war schopt en tegen zichzelf opzet en dan tegen anderen. Dit hogere pad 

is de heilige gebondenheid. Ook de heilige Geest is een boef. In het boek Job werd er daarom 

op gezette tijden tegen de geest gestreden. De mens moest komen tot de bitterheid van de ziel, 

tot het Pasen. Het pinksteren was een overmoedig en uit de hand gelopen Toronto feest 

geworden, terwijl het oorspronkelijk een offerfeest was om de bevrijding van Egypte te 

herdenken, de terugkeer tot de wildernis en het beloofde land. De gevallen mens vertrouwt 

blindelings op de doktershand die het implantaat aanbrengt, en is dan tegen de ander verdeeld, 

opdat de doktershand snel meer patiënten heeft. De mens is te dom om te begrijpen dat hij 

wordt opgezet. De mens is een lage demoon. Alleen het touw kan bevrijding schenken. 

Daarom heeft de mens ook de boodschap van Jezus Christus niet begrepen, waar hij op 

terugwees, maar zij gingen deze piraat verafgoden, hetgeen zware godslastering is, wat een 

kenmerk zou zijn van het beest. In grote verbazing ging de aarde het beest achterna wiens 

wond was genezen. Sinsdien vereerden zij deze arts. De mens is gevoelig voor zulke sluwe 

weldoeners. De mens mocht niet genezen worden door valse heelmeesters die stinkende 

wonden maken. Neen. De mens moest aan zichzelf sterven. Gelukkig is deze esoterische 

boodschap nog wel te vinden voor de oplettende lezer. De leugen kan de waarheid niet totaal 

vernietigen. De leugen is gedoemd tot het dragen van de waarheid diep binnenin, en tot het 

zijn van diens heraut. Daarom kunnen wij met recht zeggen, en met Paulus : Hoe wonderlijk 

is dit evangelie. 

Paulus wijst nog steeds de moderne mens terecht, die in een religieus syndroom leeft, als een 

theocratisch dictator die anderen teistert met zijn waanideeën. De mens is niet in staat vanuit 

het vlees tot God te komen. Het vlees moet sterven. Alleen profetisch kan de mens tot God 

komen, maar alle profetie moet getoetst worden. Niet aan de bijbel, maar aan God, aan de 

gnosis. De mens moet ontwaken en blijven waken. 



De Vreze des Heeren is het begin en het hoofd van de wijsheid in de Hebreeuwse grondtekst. 

Het is als het Genesis van een leven met God, de Gnosis. De vreze voor mensen gaat hier 

dwars tegenin. De vreze voor mensen laat een mens de bijbel vereren, en de gnosis afwijzen. 

Er is een valse vreze die veel in de kerk kapot heeft gemaakt. Het touw komt niet zonder de 

vreze die alles loslaat en aan zichzelf sterft. Als een mens de bijbel niet kan loslaten, en 

bijbelteksten blijft uitspreken in het gezicht van God wanneer hij voor de troon moet 

verschijnen, en zo God over God wil spelen, omdat menselijke geschiedenis hem heiliger is 

dan God Zelf, dan kan zo'n mens niet waarlijk tot God komen. 

Paulus liet al zien dat het woord de pneuma was in Efeziërs, oftewel de gnosis, wat een 

synoniem daarvan is. Het is niet materieel. Je kunt het niet kopen. Je kunt het niet in je hand 

houden. Het merkteken van het beest dat de mens in de hand krijgt is de bijbel. Ware heiligen 

hebben het touw van de gnosis ontvangen. Zij zijn geen materialisten die het boek van 

Mammon vereren. Het verhaal van Paulus heeft esoterische vrucht voortgebracht. Alleen de 

dommen gooien alle schatten van Paulus overboord. Het Paulus verhaal wil opnieuw baren. 

Er zal een nieuwe oogst zijn, een hoger inzicht. Alleen zo kan de piraat verslagen worden. Als 

een piraat een schat gestolen heeft, dan moet niet de schat met de piraat verbannen worden. 

Zij die zo handelen vergrijpen zich ernstig aan de demonologie. 

Zoveel mensen zijn niet in staat om tot deze geheimen te komen, omdat zij niet aan zichzelf 

willen sterven, en niet wederomgeboren willen worden. Natuurlijk hebben zij wel hun eigen 

surrogaten van deze dingen als piraten onder elkaar. Zo pronken zij uitbundig met hun 

piratenschepen vol van religieuze rijkdommen, alles wat ze geplunderd hebben. Laten wij 

uiterst dankbaar zijn dat de schatten die de piraat Paulus had geroofd nog steeds zo'n grote 

corrigerende functie hebben in de piraten gemeenschap, en grote woorden van oordeel 

betekenen. Jezus en Paulus zijn beiden grote piratenleiders die veel massale leidinggevende 

schatten hebben geroofd. Hoe moeten we het lijden en sterven van Jezus Christus dan zien ? 

Dit is het grote paassterven waarin de mens afsterft aan het letterlijke en het materiële om zo 

te komen tot de esoterie, de gnosis, het metaforische. Zij die nog steeds Jezus Christus als 

letterlijk en materieel zien zijn dus nooit waarlijk met Jezus gekruisigd en gestorven. De beste 

stuurlui staan aan wal. Sterf aan uw Jezusbeelden en Jezus-afgoderij. U hebt uzelf gesneden 

beelden gemaakt van God. De besnijdenis moet diep gaan, en niet materieel en oppervlakkig. 

Het boek Leviticus gaat allegorisch gezien over de besnijdenis. De besneden Paulus is hier 

alleen maar een beeld van, een allegorie. Hierin heeft de lijdensmystiek een belangrijke 

plaats, waardoor de mens aan zichzelf sterft. Alleen de dwazen hollen weg met een letterlijk 

geloof in Jezus als de deur tot zaligmaking. Wat Paulus zegt gaat veel dieper. De piraat Paulus 

had sieraden geroofd die hem ook zouden ontmaskeren uiteindelijk. Hij had grote alarmen 

geroofd, en dat alarm keerde zich ook tegen hem. Daarom getuigen zijn brieven van zoveel 

waarheid en zijn ze nuttig op het demonologische en esoterische pad. Zij die alleen maar in 

Jezus geloven en de kruis-mystiek afwijzen maken zo automatisch hun buik tot god. Zij doen 

hiermee aan snelvergoddelijking van het Toronto restaurant. De kruismystiek, of 

lijdensmystiek, moet tot diepte komen in de hongermystiek, om zo tot de oneindige kennis te 

komen. Paulus ontmaskert de zwijnse grenswachters hiervan, de buikaanbidders. Dit gaat zo 

diep vandaag de dag dat er een hele tabernakel-theologie is opgesteld en een priesterschap 

voor de buik-aanbidding. In de stad zit mr. Joe sixpack op de troon, die aandacht vraagt voor 

zijn buik. De buik is onderverdeeld in protsende stenen van zijn Toronto-vreet-orakel. Het is 

een parasiet die in zijn buik leeft. Trots toont hij overal zijn buik, en vraagt aanbidding. Hij is 

de nar van een restaurant, een apenkoning, een tussenvorm van Saveer. Een tussenvorm van 

Elias is de schorpioen, die dan direct zijn volgelingen aborteert. Het zijn Marsiaanse 

demonen. Alles wat de mens om zich heen ziet is hun code. Cryptisch slachten ze de mens. 



Het zijn grenswachters van de kannibalen-industrie. Hamburgers, dat is wat de mens is. Hoe 

ontkomt de mens aan het vreet-orakel ? De mens moet de cryptiek leren zien. De buik is 

verbonden aan de mond, en de mond is voor demonen van belang om hun paardenbit in te 

leggen voor de teugels. Zij willen de mens tot een rijtuig maken. In de diepte is het dus een 

auto-industrie. De mens moet verlost worden van zulke 'rijders' of 'ruiters'. Door Toronto, de 

kroon van waanzin, de kroon op de religieuze vraatzucht, wordt de mens tot rijtuig gezalfd 

voor demonen. Dat is ook de betekenis van Getsemané : olie pers. Ook tanken daar de 

rijtuigen bij. Er is een groot verschil tussen het letterlijke pad door deze dingen en het 

esoterische pad. Het esoterische pad is het hongerpad, de Ramadan, die tot de nacht van 

grootsheid gaat, als de hongerkroon van heilige waanzin. 

In de leer van Calvijn is de heilige vrede de teugels van het rijdier die de restrictie uitbeelden, 

zoals in de grondtekst het woordje 'eirene' beveiliging betekent, en de verheven en gezegende 

staat van de heilige na de dood, na het sterven aan zichzelf. Het betekent in de Germaanse 

context de zogeheten 'einherjars', de eigen-overwinnaars die door de walkuren, de Germaanse 

amazone godinnen van de oorlog, zijn opgenomen tot Hel, de Germaanse moeder godin. Zij 

hebben de kroon van heilige, profetische waanzin ontvangen, omdat zij henzelf hebben 

overwonnen, hun ego. Zij hebben zo een hoger bewustzijn ontvangen. Dit is de Germaanse 

glorie van deze verzen. Zij wijzen terug op de amazone realiteit achter alle dingen. Niemand 

kan daaraan ontkomen. Het is een religieuze tijdbom. 

De piraat Paulus weet wat honger is, en neemt er genoegen mee. Er is een verbinding tussen 

honger en overvloed. Honger leidt tot de overvloed van kennis, in heilige waanzin. Maar die 

overvloed is wel een restrictie, en is niets anders dan de overvloed van honger, niet 

horizontaal, maar vertikaal, in de diepte. Het is de overvloed van de hongermystiek, maar ook 

hierin zijn vele gevaren voor de onoplettende reiziger. Hoevelen vallen wel niet ten prooi aan 

de subtiele valstrikken opgesteld ? Daarom moet een mens de demonologie kennen. De mens 

moet komen tot het touw. Genade, charis, is in de Griekse grondtekst gewoon loon. Er is dus 

werk te doen, een opdracht. In Toronto gaat de mens lui met pensioen. 

  

  

  

Hoofdstuk 9. Calvijn en de Vijf Pilaren 

  

  

  

De honger mystiek wil dat de mens eenwordt met Jezus Christus, die doorwijst op allerlei 

andere archetypes in de geschiedenis. De religieuze schatten moeten niet zomaar 

weggeworpen worden omdat zij onrein en corrupt zijn, maar zij moeten beschouwd worden 

als visgebied waar de mens kan vissen naar esoterische waarheden. 



Jezus is het Woord, de logos. Dit is het Woord van het kruis, waar ook het volgende vers over 

gaat. De wijsheid van woorden is hieraan tegenovergesteld de valse wijsheid die mensen naar 

de mond praat en protst. De vleiers gaan tegen het kruis in. Het Woord des kruizes is niet 

romantisch, vermakend of adverterend. Het Woord des kruizes is een bevel, een uiteenzetting 

van de Wet. 

De heilige waanzin moet verkregen worden door veel hindernissen in de hongermystiek. 

Zonder demonologie is de wijsheid slechts ijdelheid. 

Op de bodem van de zwakheid ligt kracht. Het volk moest een hongertocht maken door de 

wildernis om tot het beloofde land te komen. Je komt tot kracht door door de honger 

wildernissen te gaan. Kracht betekent gevoeligheid, kennis. Velen haken af en gaan terug tot 

de steden om kracht te roven. Ze nemen hiervoor de sieraden van de stad waardoor ze 

verstenen en de wildernis niet meer kunnen binnengaan. Ze worden gebruikt als bouwstenen 

van de stad. IJdele welsprekendheid en wijsheid dooft het kruis uit en verbergt het in trots en 

eerzucht. Dit is ook wat Calvijn stelt in zijn commentaar op de Korinthiërs brief. Er is dus een 

geest van valse versiering die op de loer staat om de mens van het kruis weg te nemen, en van 

de honger mystiek, zodat de mens het beloofde land niet in zal gaan. Er is een strijd tegen 

sierzucht, het overmoedig en vals sieren van de stad, wat ook in woordgebruik naar voren kan 

komen. Weest op uw hoede voor hen die zich zo opstellen. Zij zijn ten prooi gevallen aan de 

geest Elias, de duivel van Toronto. Zij zijn overmoedige grijpers waardoor zij verstenen. Dit 

wordt in de Amazone theologie ook 'nak' genoemd, waar het woord 'naker' vandaan komt, de 

'dochters der mensen' die het nephilim geslacht grootmaakten in Genesis 6. Hier ligt dus 

zowel bij Paulus als Calvijn een grote waarschuwing.  

De ware wijsheid is oorlogs strategie die ontstaat wanneer de honger rijpt. De grafrovers 

willen hier niet op wachten. Zij zijn piraten. Zij gaan niet aan het kruis. Zij kruisigen alleen. 

Zij gaan niet diep de wildernis in. Zij gaan naar de mausoleums en kerkhoven van de stad om 

daar kostbaarheden en sieraden te roven. Zij willen zelf niet sterven. 

Het gaat er dus om om tot het onuitwisbare merkteken van het touw te komen, de heilige 

waanzin. De mens moet komen tot de heilige onweerstaanbaarheid, de vierde esoterische wet 

van Calvijn, oftewel de I-wet (irresistible). In Calvijn's letterlijke leer is dit onweerstaanbare 

genade, maar genade is een misvertaling van het Griekse 'charis', wat wel degelijk om loon 

gaat. De mens moet dus de vierde wet ontvangen. Dit is ook de vierde wet in het amazonisme.  

We begaan stelselmatig het esoterische pad van het calvinisme, de gereformeerde esoterie, die 

voortkomt vanuit de islamitische esoterie. De vierde wet van de heilige onweerstaanbaarheid, 

het touw waar niet tegen verzet kan worden, komt voort vanuit een grote honger, een vasten, 

wat in de islam de Ramadan wordt genoemd, en wat ook één van de vijf zuilen van de islam 

is. In het calvinisme is de honger de eerste wet, waarin de mens totaal verlaten is en 

hulpeloos, de T-wet. Dit is de reden waarom God in de islam geen kinderen heeft. Alles is in 

de honger, alles is in de verstotenheid. Alleen zo kan de heilige onweerstaanbaarheid zuiver 

wortel schieten. De mens kan geen vast voedsel verdragen hier, en is overgeleverd aan melk. 

Paulus laat zien dat er een duidelijke voedsel-restrictie is, zoals ook Jeremia dit laat zien. 

Wanneer we het over God hebben in de calvinistische esoterie dan hebben we het dus over de 

heilige onweerstaanbaarheid, de vierde wet. Zonder deze wet zou de mens nog dingen uit 

zichzelf doen, vanuit het vlees. Alleen in de heilige onweerstaanbaarheid kan het vlees 

afsterven. Het Eeuwig Evangelie spreekt in dit opzicht over nieuw vlees ontvangen. 



De christelijke esoterie is prachtig, en kan zo diep gaan als maar nodig is, maar de christelijke 

letterlijkheid is een verschrikking. Mozes liet zien dat door te offeren de mens kon afrekenen 

met de zonde, en dit offeren is de gehoorzaamheid. Veel Judaïsten nemen dit nog steeds 

symbolisch, terwijl de christenen het hebben verletterlijkt. In de Jezus Christus leer gaat het 

erom jezelf te offeren, maar er werd in het boek Daniël al geprofeteerd dat het dagelijkse offer 

gestaakt zou worden. Deze profetie is vervuld in de genade leer die kwam opzetten in het 

latere christendom, in het Paulinisme en het Calvinisme, die berust op een selectieve vertaling 

van het woordje 'charis'. De mens werd onderworpen aan de uitverkiezing, die zijn climax 

kreeg in het calvinisme. In die zin had het offeren geen nut, want als je niet uitverkoren zou 

zijn dan zou je nog verloren gaan. De mens kon dus niet meer offeren. Het werd gestaakt. Wat 

is de esoterische betekenis hiervan ? De mens mag niet overmoedig offeren, maar moet weer 

worden als een kind. De mens verloor het zo corrupt geworden priesterschap, en werd tot een 

hulpeloze tentslaaf. De mens moest het overmoedig strijden opgeven. Hierin kreeg Jezus 

Christus een hele andere betekenis. 

Korinthe was een stad van grote sierzucht en materialisme. Wat kunnen we esoterisch hier 

van leren ? De offerdieren werden versierd, zoals ook Jezus werd versierd voordat hij werd 

geofferd. De sieraden staan voor de restricties van de gnosis, opdat betekenissen niet 

oeverloos worden. Dit is alreeds een groot oordeel. De sieraden zijn tot transformatie van de 

vijand, tot inpassing in het esoterische systeem waarin alles bruikbaar is. 

De mens wordt versierd met educatie, met gnosis. Dit is ook wat de jacht in diepte betekent : 

het versieren met kennis, zodat alles kan veranderen, diepere betekenissen kan krijgen. Dit 

moet met alles gebeuren. De mens moet niet zo overwijs worden dat hij smetvrees krijgt. 

Mozes stelde de offerdienst in, de noodzaak tot gehoorzaamheid. Jezus was het beeld van de 

opoffering van het zelf, en Paulus was de diepere dimensie van de heilige 

onweerstaanbaarheid, omdat de mens dit niet uit eigen kracht kon. De islam bracht de totale 

hulpeloosheid, de Ramadan. Al deze vier elementen werden uitgewerkt in Calvijn : Mozes 

was de derde wet, de L-wet van gelimiteerde verzoening. De L-wet is de scheiding tussen de 

uitverkorenen en de goddelozen. Jezus was de komst van de vijfde wet, de P-wet van de 

volharding van de heiligen, wat zeer persoonlijk is, alhoewel Calvijn stelde dat de andere 

wetten hieraan vooraf gingen, omdat de mens vanuit zichzelf niets te willen heeft, i.e. geen 

vrije wil heeft. Dit was een groot oordeel. De islam is de eerste wet, de T-wet, de put van de 

Ramadan, oftewel de hongerput. Paulus was de vierde wet van de heilige 

onweerstaanbaarheid, de I-wet. Calvijn zelf was de tweede wet, de U-wet, van de 

uitverkiezing, wat zijn Germaanse wortels had in de komst van de Walkuren, de Germaanse 

amazone godinnen, die op zoek gingen naar hen die op de strijdvelden een brute dood aan 

zichzelf waren gestorven. 

De mens moet afsterven aan de valse sierzucht van het materialisme, en zich sieren met de 

heilige kennis, maar dit gebeurt in het verborgene. De mens moet niet opgeblazen in de kennis 

worden. 

De valse sieraden van religieus en stads materialisme oordelen vals en overmoedig, wat een 

teken is dat ze zelf onder het oordeel zijn. De valse sieraden roddelen vluchtig. Een groot 

esoterisch sieraad ligt hier in verborgen. 

De mens moet de Ramadan-mystiek leren kennen, diep afdalen in de T-put, om zo tot de 

heilige onweerstaanbaarheid te komen. Op dit punt is de mens hard geslagen, een brute dood 



gestorven, zodat hij niet meer naar het strijdveld terugkan. Hier heeft de mens zijn dwaze 

zelfverzekerdheid verloren. 

De mens wordt zoals Jezus Christus versierd met spot. Paulus bereidt hen daar op voor. Het 

gaat om de individuele honger. Dit gaat zijn hoogtepunt krijgen in de islam waar de mens 

geen vader meer heeft. De mens moet afsterven aan het hebben van een vader. Zo diep gaat de 

honger. In het evangelie moet de mens zijn vader en moeder verlaten om zijn vrouw, de 

gnosis, aan te hangen. Ook dit is beeldspraak. In diepte moet de mens de honger aanhangen 

als zijn vrouw, wat niet letterlijk is. De zogenaamde vrouw is gewoon een beeld van de 

verlatenheid. Dat is ook de betekenis van de zevenenzeventig vrouwen die de man in het 

paradijs krijgt. Het is de grote verstoting door de honger. De mens wordt bespot, zoals ook 

Jezus bespot werd aan het kruis. De mens moet zoals Job de dood begeren. Het leven heeft de 

mens misleidt. Alleen in de honger kan de mens waarlijk afsterven. Alleen de honger drijft de 

mens tot waanzin in de wildernis, om zo open te staan voor de oneindige kennis. Het door de 

stad geconditioneerde denken moet sterven, totaal uitgehongerd worden. De mens moet het 

blind grijpen naar rijkdom en het dwepende aanbidden ervan afleren. De mens overwint in die 

zin niet door het strijden, maar door het lijden. Wanneer de mens wordt opgetuigd met de 

attributen van het lijden sterft de mens. 

De mens is dus onderworpen aan allerlei grenzen, wat de heilige restrictie is, de derde 

esoterische wet van Calvijn. De vijf wetten van Calvijn, de zogenaamde TULIP, zijn in de 

gereformeerde esoterie vijf dynamieken van het heilige touw. Het bevel van de Heilige 

Restrictie, de derde wet, de L wet (limited atonement), legt het alarm aan, en staat zo gelijk 

aan de demonologie. Dit bevel is : "Leert uw grenzen kennen." In het amazonisme is dit de 

vijfde wet. In de islam is dit de tweede zuil, de tweede wet, van de heilige rituelen (rituele 

gebeden). Het ritueel is een uiting van de heilige grenzen. 

Hier wordt de werking van het alarm besproken. Het alarm is niet alleen om de grens te 

verduidelijken, maar ook om pijn en oordeel te leveren zodat de mens zich daadwerkelijk 

terugtrekt. Wel is het zo dat de Heilige Restrictie de mens eerst test, door getuigen op te 

stellen die de mens in verzoeking proberen te brengen, hen af te leiden van de waarheid, opdat 

ze de grens zullen overtreden. Vandaar dat de vijfde wet van het esoterische calvinisme zo 

belangrijk is : de volharding van de heiligen, oftewel de heilige eeuwigheid, de P-wet 

(perseverence). In de esoterische islam is dit de eerste zuil, de sjahada, het eeuwige 

getuigenis. In het amazonisme is dat de derde wet die de mens in alle horizontale beweringen 

over rassenverschillen en cultuurverschillen doet afsterven, om zo eerst een vertikale 

verbinding met de eeuwige bron te maken, om vandaaruit te komen tot de bruggen met hen 

die ook die verbinding met de eeuwige bron vertikaal hebben gemaakt. Dit zijn dus de 

bruggen tussen de "vertikalen." Zij die puur horizontaal leven en verschillen maken op basis 

van uiterlijkheden zitten nog steeds vast in een bepaalde vorm van materialisme. 

Het vlees moet dus afsterven door de wetten van het esoterische calvinisme. De mens moest 

eerst wel vluchten van dit piratenschip, uit deze piratenstad, om zo te komen tot een EHBO 

programma. Maar nu moet de mens de geroofde gnosis weer terugroven. De mens moet 

terugkeren tot de stad om te komen tot de heilige wetten, om zo daadwerkelijk tot de 

wildernis te komen. De mens kan niet komen tot de wildernis als hij de stad niet plundert, als 

hij het raadsel van de stad niet begrijpt. De mens met smetvrees zal halverwege sterven en 

verstenen tot in alle eeuwigheid. De honger is er voor in het amazonisme, als de tweede wet, 

om los te komen van het letterlijke en te komen tot het symbolische en cryptische, oftewel het 



esoterische. Dit is de Ramadan zuil in de islam, de vierde wet. In het calvinisme is dit de 

eerste wet. 

Het amazonisme heeft de stellingen van het esoterische calvinisme, waartoe het fundament al 

werd gelegd in de islam. De eerste wet van het amazonisme is de esoterische uitverkiezing 

van de gnosis, die gebaseerd is op het Germaanse fundament van de Walkuren die dus 

niemand meenamen die niet door een brute dood aan zichzelf waren gestorven in de strijd. De 

eerste wet is de amazone verkiezing, de grote walkure ontvoering van de zielen die aan 

zichzelf zijn afgestorven, om hen te leiden tot het touw. Dit is een heilige verkiezing. Dit is 

het moment waarop de mens terugkeert tot de baarmoeder, de heilige wedergeboorte. De 

mens wordt zo krijgsgevangene om te dienen in de heilige oorlog, de Ragnarok, wat de 

honger mystiek is. Dit gaat niet om een letterlijke oorlog, maar om educatie, als een school. 

Hiertoe is de school van de gereformeerde esoterie opgericht. De mens zelf is hiertoe het 

paaslam, opdat de mens sterft aan zijn spijbelende zelf. De mens zelf moet geofferd worden, 

zoals de Bilha, het vierde grote boek van de Amazone Bijbel, van de Tweede Bijbel, zegt : 

"Wat zoekt gij, mens, naar een offer ? Bent gij niet zelf het offer ?" (Bakroe 56 : 7) 

Hier zien we de heilige restrictie, als één van de wetten van het heilige touw, niet in letterlijke 

zin, maar in de esoterische zin. De mens moet geen gemeenschap hebben met demonen, hen 

die de heilige grenzen aan hun laars hebben gelapt. In dit opzicht zal de derde wet van het 

esoterische calvinisme terugkeren. De mens moet een relatie aangaan met deze wet. De 

Heilige Restrictie is een groot opvoeder. Zij werkt samen met de vierde wet van de Heilige 

Onweerstaanbaarheid. Dit gebeurt dus binnen de wet van de heilige Restrictie dat de mens 

gegrepen wordt door de heilige onweerstaanbaarheid. Als de restrictie volkomen is, dan kan 

dit niet gestopt worden. Zalig en gelukkig is die mens die dit geheimenis vindt en kent. Dit is 

de moederlijke veiligheid waarin een mens weer volkomen kind kan worden. 

De heilige restrictie is allereerst iets innerlijks. De mens moet terugkeren tot zijn eigen kern. 

De mens moet terugkeren waar hij over de grenzen was gegaan. De mens moet hierover tot 

boetvaardigheid komen. De mens moet teruggeven wat hij heeft geroofd. Dit is ook de derde 

pilaar van de islam : de Zakat, het teruggeven aan de armen, om boete te doen, om alles 

eerlijk te verdelen, als de armen-belasting. Iedereen moet die betalen om gereinigd te worden. 

Het is het terugkeren tot de bron, als de heilige uitverkiezing. Dit houdt ook in : afrekenen met 

valse grenzen. 

De mens komt zo de piratenstad binnen om terug te roven wat de vijand heeft gestolen. De 

mens moet terugkeren tot het geheime instinct van God. Dit is in de handen van piraten. De 

mens is een gevangene van piraten. De mens kan dus niet buiten de stad om. De mens moet er 

dwars doorheen, en het raadsel van de wildernis in de stad zoeken, als een spion. Hierin ligt 

gelijk een grote test. Velen zullen door de stad worden opgezogen, en vergeten hun 

uiteindelijke doel. Zij zijn spijbelaars en grafrovers, en zullen tot de piraten worden gerekend. 

Dit wordt de grote afval genoemd. 

Paulus maakt zich zorgen over het valse oordeel. In de stad zijn er genoeg piraten op te kopen 

die vals oordeel vellen, zij die van het recht een markt hebben gemaakt. Wat is de esoterie 

hiervan, zonder in oeverloze, oneindige polarisaties te komen ? De mens moet ook de diepte 

in durven gaan, tot achter de opgestelde polariteiten en tegenstellingen. De mens moet soms 

het contrast breken. Het leidt weer helemaal terug tot het woordje 'charis', wat ook loon 

betekent. De mens moet werken voor het recht. De mens moet het recht verdienen. Alleen de 

mens die aan zichzelf sterft kan het recht verdienen, maar juist door onrecht sterft de mens 



aan zichzelf, en dit is dus een belangrijke dynamiek, en onderdeel van de hongermystiek. De 

hongerende wordt tot dit doel veelvoudig geslagen, ook door leugens en vals oordeel. Zij die 

hiermee niet verwond zijn worden niet door de Walkuren opgenomen. De engelen laten hen 

met rust. 

De mens moet het lijden en de honger aanvaarden om zo tot het raadsel ervan te komen. Als 

de mens het voortijdig afwijst mist de mens de ontraveling van het geheim. Juist het niet 

aanvaarden van het onrecht is daarom het doen van onrecht. De mens speelt graag voor 

politie, en lijdt liever niet. De mens wil niet kennen en hongeren. De mens wil zich volvreten 

en dik worden om over anderen te heersen. De mens wil gezien worden, geheel buiten de 

Heilige Restrictie om. Maar de mens moet sterven in de heilige restrictie om zo aangesloten te 

worden op de heilige onweerstaanbaarheid. Dit is een staaltje goddelijke technologie die 

noodzakelijk is om de mens in de kom te houden wanneer de stormen gaan komen. De mens 

moet in die zin komen tot de kerk van de stad, omdat daar deze geheimen verborgen liggen. 

Vervloekt is de mens die hier letterlijk mee omgaat, en gezegend en gezaligd is die mens die 

dit esoterische mysterie kan verstaan. Hierin ligt een groot verschil, maar laten wij 

verdraagzaam zijn tot hen die nog niet tot deze mysteriën zijn ontwaakt, en nog steeds 

gevangen liggen. Ook zij moeten een kans krijgen om te kiezen wanneer deze grote 

waarheden, als de grote wereldschepen waar het eeuwig Evangelie over spreekt, worden 

gepredikt. Het zal de laatste kans zijn voor de mensheid. 

Wij moeten zicht gaan krijgen op de piraat Paulus en de piraat Jezus Christus, wat ze hebben 

gestolen, waar ze voor staan. Op de kades van de spookstad, Korinthe, staan piraatse mannen 

met hun borsten te pronken dat het een lieve lust is. Wat is er precies gaande ? Wie zijn zij, 

wat doen ze en waar staan ze voor ? Hoe krijgen we dit ongedaan ? Zaak is om het niet meer 

letterlijk te nemen, want in het letterlijke komen we hier nooit doorheen. Er valt ook niet 

tegen te strijden, en er is geen kruid tegen opgewassen. Het gaat erom tot de diepere esoterie 

te komen, tot het raadsel. Hiervoor moeten we diep in de stad zijn, in de spookkerk van het 

calvinisme, waar de vijf geheimen van Calvijn pronken. Deze geheimen zijn gestolen wel te 

verstaan. En dan zijn er geweldige visioenen van de wildernis, als een dronken drankorgel 

waar de piraten maar wat graag omheen willen dansen, maar ze worden in het gareel 

gehouden. Deze wetten worden aanbeden, en zijn de fundamenten van de stad. Hiermee komt 

niemand zomaar weg. Paulus laat de restricties zien, en toont wat het oordeel zal zijn voor hen 

die over deze grenzen gaan. Dat er grenzen zijn is duidelijk, maar wat zijn deze grenzen ? Er 

zijn ook valse grenzen, en daarom is de Heilige Restrictie zo belangrijk. De pauwen staan te 

pronken op de kades, met hun vette borsten. Zij lopen opgeblazen langs de grenzen. Zij zijn 

grenswachters die de corrupte restrictie uitbeelden. De mens kan hier alleen van loskomen 

door de heilige grenzen te kennen. 

De vraatzuchtige piraten nemen blindelings aan het fortuin wat de stad hen biedt, en zij honen 

en bespotten hen die in de honger leven, en ze trachtten hen te verleiden om deze honger met 

stadse middelen te verzadigen. Het zijn roofzuchtige leeuwen. "Alles is genade," zeggen zij.  

De eeuwigheid betekent de oneindige diepte, als een locatie. Hier schuilt een diep geheim in. 

De eeuwigheid zal nooit komen voor hen die erop wachten, want de eeuwigheid is slechts een 

principe. Als iets gekanaliseerd wordt, door de aanleg van kanalen, door de restricties, dan is 

dat de manier om stroom op te wekken, de heilige onweerstaanbaarheid, wat een wet is van de 

electriciteit. De Heilige Restrictie en de Heilige Onweerstaanbaarheid werken dus met elkaar 

samen, en zij wekken de eeuwigheid op. De eeuwigheid is de som van die twee kwaliteiten. 

Hoe noemen wij de eeuwigheid dan ? Hierbij moeten we verstaan dat de eeuwigheid komt 



tegen het piratenschip, tegen de piraatse stad, om alles weer terug te roven zoals het 

oorspronkelijk was en bedoeld was. We hebben hier te maken met een heilige brug, zoals de 

wet van de eeuwigheid ook in het amazonisme wordt besproken. Het is de derde wet van de 

brug. Die brug ontstaat in het vertikalisme, wanneer de mens eerst vertikaal tot de bron komt, 

en zich niet meer baseert op uiterlijkheden en cultuur-verschillen of taal-verschillen. De brug 

is dus de heilige vertaling, en die mag zeker niet roekeloos zijn. Vandaar dat deze alleen maar 

voort mag komen vanuit de heilige restrictie en de heilige onweerstaanbaarheid, zodat er 

scherp gericht kan worden, zonder dat daarin fouten worden gemaakt. Tijd is een illusie. Tijd 

bestaat niet, en zo ook de eeuwigheid niet. Het zijn metaforen. Het gaat om de heilige brug, de 

heilige vertaling, die in restrictie stroomt door de kanalen met hierdoor een onweerstaanbare, 

overweldigende stroom. Niemand kan dit stoppen wanneer het komt. Alleen zo kunnen de 

lichaamsdelen verbonden worden aan elkaar, en kan niemand het meer roven. Het 

piratenschip zal dan vergaan.  

De heiligheid is dan in principe gewoon soevereiniteit, ongrijpbaar voor de mens. In de diepte 

gaat het dus om de soevereine restrictie, de soevereine onweerstaanbaarheid en zo de 

soevereine brug of vertaling. De mens kan dit niet zomaar pakken, en voor de mens is het 

zaak om eerst door het schaduwgebied heen te gaan om deze principes te begrijpen. Hierom is 

de spookstad gebouwd. Het is om de mens te testen, en om de mens te leren puzzelen. De 

mens moet het verdienen in persoonlijke verantwoordelijkheid. De wet van de eeuwigheid, de 

derde wet in het amazonisme, is zo de verbindende factor tussen de wet van 

onweerstaanbaarheid en de wet van restrictie. Het is de brug, de heilige verzoening. 

De Verzoening maakt het intiem en persoonlijk, maar kan dus niet functioneren zonder de 

andere wetten. Deze Heilige Verzoening is dus zeer zwaar beveiligd, en zal misbruikers en 

overtreders dan ook zeer zwaar straffen. Er is dus een ongelooflijk groot hoogspannings 

gevaar inbesloten in deze principes. Voorzichtigheid loont, en daarom is het woordje "heilig" 

ook niet overbodig. Het zijn heilige kerndynamieken van het Touw. Aan het einde van de 

openbaring van het wetboek van het touw zal er niets meer van de piraat over zijn. 

De relatie tussen een man en een vrouw is een metafoor van de Heilige Verzoening, de derde 

electriciteits-wet. Hier mogen geen compromissen in gesloten worden. De mens mag niet van 

twee walletjes eten. Het gaat om het Ene, maar die zich wel in meerderen kan manifesteren. 

Weer wordt alles dus consequent vertikaal beschouwd, en niet horizontaal. Het is dus 

ambigueus, oftewel voor meerdere interpretaties open. 

Er is een verbinding met de heilige onweerstaanbaarheid, en ook met de heilige restrictie, 

waarbuiten de heilige verzoening niet kan. Het is dus een belangrijke, zware 

driehoeksverhouding. Zou er één wegvallen, dan zou de electriciteit abrupt staken. De 

kwaliteiten van een relatie tussen man en vrouw staan hier dus als metaforen van. De tweede 

wet van het amazonisme is de heilige honger, en de eerste is de uitverkiezing door de 

walkuren, de heilige waanzin voor hen die door een brute dood aan zichzelf zijn gestorven, en 

nu de wijn in het walhalla drinken. Door de heilige honger komt de mens tot die waanzin, wat 

de overwinning over Elias, de geest van Toronto is. Vandaar dat de eerste pilaar ook 

fundamenteel is in de overwinning over Saveer.  

Wanneer de mens tot deze pilaren in het diepste van de stad, namelijk in de piratenkerk, 

gekomen is, dan kan de mens door de pilaren te leren kennen weer terugkeren tot de 

wildernis. Het is het grote geheim van de calvinistische spookkerk, die gebouwd is op een 

islamitisch fundament. Het eeuwigheids-principe is de heilige onontkoombaarheid. Het is een 



dynamiek van het touw. De relatie tussen man en vrouw is in de bijbel vaak een beeld van de 

relatie tussen mens en God. In het OT wordt het ware Jezus-principe beschreven als het 

opheffen van de koperen slang voor redding, behoudenis, wat in het boek van Jozua verandert 

in een heilig rood touw van redding. Alleen in die zin is Jezus dus God als het touw. Dit is een 

enigmatisch metafoor die letterlijk gezien onzin is. Jezus is namelijk helemaal geen God, 

maar een piraat die dit principe stal. Zicht krijgen op de piraat Jezus en wat hij stal is de 

opdracht. De mens moet hiervoor komen in het diepst van de tropische stad Korinthe. Een 

duidelijk zicht op de wildernis is hier. De stad is vermengd met prachtige tuinen, zelfs grote 

wildernis, en dit geheimenis rust op de grote enigmatische pilaren van de esoterische Calvijn. 

De weg van Bacchus leidt helemaal terug naar het oude Egypte, en de mythologiën stemmen 

overeen met de mythologiën van Mozes. De Joodse mythe-makers hadden de exodus 

overgenomen van oudere religies, en gaven er hun eigen draai aan. Daar stonden de Joden om 

bekend. Ze waren sprookjes-makers. Bacchus werd in Egypte ook Mises genoemd. 

Oorspronkelijk was Bacchus de Wetgever, die zijn wetten had gegraveerd op twee marmeren 

tabletten, zoals Mozes. Oorspronkelijk was deze cultus dus een cultus van restrictie, en geen 

oeverloze losbandigheid. Als de mens tot de grenzen nadert, dan wordt hij geslagen, als een 

beeld van de grens. In die zin is de pilaar van de uitverkiezing, van de heilige waanzin, van 

groot belang, als de pen die de wet heeft opgeschreven, in verbinding met de andere pilaren, 

anders had dit nooit kunnen gebeuren : 

  

De vijf basis-wetten van het touw : 

WET I - De Heilige Waanzin 

WET II - De Heilige Honger 

WET III - De Heilige Onontkoombaarheid 

WET IV - De Heilige Onweerstaanbaarheid 

WET V - De Heilige Restrictie 

  

Dit demonologische programma blokkeert de Toronto-geest, en doet het afsterven. Zo wordt 

er een poort geopend tot het grottenstelsel onder Korinthe, en zal de stad steeds meer 

vermengd worden met de wildernis, totdat de wildernis slaat en geheel overneemt. Dit pad 

wordt ook besproken in de Vur en de Bilha, het derde en vierde grote boek binnen de algehele 

Amazone Bijbel, oftewel binnen de Tweede Bijbel. De mens mag de piratenschat niet 

overboord gooien. De mens moet met de piratenschat naar de smid gaan. De smid zal komen 

tot exotische verbindingen. Weer moet de mens geen smetvrees hebben. De mens moet 

komen tot de cryptiek van alle dingen, om zo het ware geluk te vinden. Alleen zo kan het 

valse geluk afsterven. Alles blijft zoals het is, en toch zal alles veranderen, juist door de 

Calvijn code. Het verleden blijft, de herinnering blijft, maar het zal veranderen. Het gaat niet 

om uiterlijke situaties, maar om de vijf wetten van het touw, de vijf pilaren van de wildernis. 

De mens kan zo tot zijn ruïnes komen in de grote wildernis. De heilige waanzin toont de 

wetten, en stelt nieuwe grenzen waarin alles veranderd wordt. Alles is om het even. Het is 

de tijdelijkheid, de seizoenen, de dualiteiten. Het materiële is van weinig waarde in de 



esoterie. Er is altijd een relatie tussen man en vrouw, omdat het de personificaties van 

principes zijn. De verlatene heeft een relatie met de verlatenheid, en de hongerende heeft een 

relatie met de honger. Zij die tegen een grote grens zijn aangelopen in hun leven hebben een 

relatie met de restrictie. Eigenlijk wordt hier gezegd dat zonder de honger pilaar het hele 

fundament zou instorten. Juist de honger mystiek heeft tot deze palen geleid. Hieraan moet de 

mens en het zelf afsterven. 

Paulus roofde de wildernis schatten, en plunderde in Egypte en in het Judaïsme, en 

verletterlijkte een heleboel. Hij stelde de NT wet op, die later zou worden geroofd door de 

piraat Calvijn. We zien het mechanisme van de wetten. Ze kunnen allerlei situaties scheppen. 

We zijn tot de schakelaars gekomen. We zien hier de relatie tussen man en kind, als de vrucht 

van de man, zijn acties. Er wordt een dualiteit en een hiërarchie getoond. Hierdoor zijn 

verschillende combinaties mogelijk. De pilaren schakelen, als een bewegend beeld, als een 

visioen. Het is als een wisselspoor. Het grottenstelsel wordt zo telkens strategisch veranderd 

op basis van het wisselspoor, opdat de schuilplaats geheim zal blijven, in de zin dat de vrucht 

van de man veilig wordt gesteld. Het woordje hiërarchie duidt op de heilige volgorde, zodat er 

niets verkeerd kan gaan. De mens moet aan zichzelf sterven, als een groot beveiligings-

systeem, hypergevoelig, waar ook de slang een beeld van is. Alles is al gebeurd, en alles 

gebeurd binnen de mens zelf.  

In Exodus 4 krijgt Mozes het bevel van God om de slang bij de staart te grijpen, zodat het 

weer een stok zou worden. Saveer is tegen zichzelf verdeeld. De staart van Saveer is het 

katholicisme. Zij is een meervoudig personaliteiten-syndroom. Zij is de machine van 

democratie, van afgehakte koppen. Ook wij moeten Saveer bij de staart pakken en het 

esoterische pad van het katholicisme begaan, opdat de slang weer tot een stok wordt, een 

gesel, die wij kunnen gebruiken in de strijd. Saveer is de schakelaar tussen God de Vader en 

God de Zoon, die beiden door christenen aanbeden worden en als goddelijk en één worden 

gezien. In de esoterie kan dit gedecodeerd worden als de schakelaar tussen volwassene en 

kind binnen de mens zelf. Dit is dezelfde persoon die zowel door de rituelen van de 

volwassene heengaat als door de rituelen van het kind. De volwassene is dus niet de vader van 

het kind, maar het is het innerlijke kind van de volwassene, oftewel de volwassene zelf. Deze 

schakelaar is de verslinding door de baarmoeder, als een verdrinking. Het is een voortgaande 

wedergeboorte, waar de doop een piraats beeld van is, een corrupte afschaduwing. 

De wereld destijds leefde onder Romeinse onderdrukking, en Paulus hield zich vast aan het 

Israëlitische verzets-symbool. Nu moest er nog een samensmelting komen van die twee, opdat 

de mens tot een soort hemelvaarts-ervaring zou kunnen komen door een diepere paas-

ervaring. De katholieke gallerij-schilderijen werden opgesteld tot dit doel. Paulus zegt 

hierover : "Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden." Dit is een 

esoterisch pad, en geen letterlijk pad. De mens moet de staart van de slang durven te pakken, 

zodat het tot een wapen in zijn hand wordt. Als de mens de staart van de slang niet zal 

pakken, dan zal de slang hem blijven teisteren, en uiteindelijk verslinden. Het katholicisme 

esoterisch binnen te gaan is dus absolute noodzaak. De Paulinische brieven en dus ook 

Korinthe kwamen later in de handen van het katholicisme, wat alles overnam. Tot dit geheim 

komen wij, dieper in het grottenstelsel onder Korinthe, in een dieper pasen en een grotere 

hemelvaart. Onder het grottenstelsel is de katholieke onderwereld. Paulus daalt dus net als 

Jezus van de hemel naar de aarde om daar te incarneren. Weer zien we hier de schakel tussen 

volwassene en kind, die een mens dus voortdurend in zichzelf moet maken. De mens moet 

leren overschakelen om gezond te blijven. Op het piratenschip is dit principe 

ondergesneeuwd. De piraten staren zich blind op de vader en de zoon, terwijl het juist een 



innerlijke schakel is. De mens moet deze vibratie leren kennen. De demonologie stelt dat 

Saveer een grote katholieke schuilplaats heeft in de kerkvader Athanasius (c. 295-373). Hij 

wordt de vader van de Canon genoemd, en van de Drie-Eenheid, die blijft hameren op de 

relatie tussen Vader en Zoon en hun godheid, zoals Saveer ook staat voor de vader-zoon 

relatie. Hier hebben we te maken met het hol van Saveer in de woeste wildernis. In de 

kerkvader Basileus de Grote zijn er dan weer anti-stoffen te vinden. De Canon was opgesteld 

als een afleider, om de mens af te leiden van een ander geschrift, namelijk de Katholieke 

Bijbel, waarin diverse geschriften van de kerkvaders te vinden zijn die het fundament van het 

Katholicisme vormen. Basileus stelt dat de boezem van God een bevallige stoel is voor de 

zoon, maar dat hen die gedwongen worden te vallen de plaats van de voetenbank hebben, in 

de Liber de Spiritu Sancto. Ook stelt hij dat Jezus verstoten was door God, en dat was ook 

gedwongen gebeurd. Nu is het zo dat in de gnosis we spreken van een Moeder, wat ook 

gebeurt in de grondtekst van de bijbel. Alle wegen wijzen terug naar de Moeder. De zoon 

moest vallen om terug te keren tot de Moeder. De zoon moest onderworpen worden aan de 

baarmoeder. Vandaar dat Paulus de tucht bespreekt als zo belangrijk. Naast de schakelaar 

tussen de man en zijn innerlijk kind is er dus ook de schakelaar tussen moeder en kind, tussen 

moeder en zoon. Dit is hoe het kind wordt beheerst. Dit ligt diep opgeborgen in de katholieke 

schakelaar van de drie-eenheid die zo eindeloos betrokken is bij de relatie tussen Vader en 

Zoon en de godheid hiervan, als de ultieme onfeilbaarheid. Basileus de Grote (c. 330-379) 

stelt dat hij die de zoon niet eert de vader niet eert. Dit gaat om een dieper principe. Alleen 

door een kind te worden, een zoon, van de Moeder, keert de mens terug tot de moeder, dus als 

de zoons-principes worden ontweken en onteert, dan kan de mens niet tot de Moeder komen. 

De mens moet daarom de schakel hebben van moeder en kind, en dit is in de mens zelf. De 

mens moet dus ook zelf de moeder worden. Basileus stelt dat deze dynamieken ook los van 

elkaar gezien moeten worden, als "met" elkaar, en niet alleen maar "door" elkaar. Dit is ook 

wat het Evangelie van Ismaël in de Bilha stelt, dat de mens balans moet houden tussen 

onderworpen zijn aan God en worden tot God. De afscheiding zal dus altijd blijven, anders 

zou er valse zelfvergoddelijking plaatsvinden, zoals in de New Age gebeurt, en waar ook 

Toronto op gebaseerd is. Het watergraf is een onmisbare dynamiek voor hen die verder willen 

komen in de gnosis. De mens kan niet zomaar God worden of als God. De mens moet aan 

zichzelf sterven, en altijd ook ondergeschikt blijven aan God. Dit is een eeuwige dualiteit en 

schakelaar. De doop is de verdrinking in de warme baarmoeder. Basileus stelt dat er een 

onderscheid is tussen God die werkt door de zoon, en de zoon die in een afgescheiden positie 

nadert tot God, en brengt tot God. God, de Moeder, gebruikt dus de zoon, maar ze blijven ook 

twee verschillende identiteiten, alhoewel dat binnen de mens zelf is, en zo kan er ook een 

derde identiteit bijgehaald worden. God leert Haar zoon strijden, om prooi tot Haar te 

brengen, zoals Jezus zijn discipelen leerde vissers van mensen te worden. Dit is dus 

allegorisch. Daarom is 'het zoeken naar de ander' een eeuwige wet. Er zal altijd een andere 

dynamiek nog zijn. Hier moet balans in komen, tussen het zelf en de ander. Wel is de ander 

dan weer binnen het zelf. Het zelf kan bestaan uit vele dynamieken, maar het zelf moet leren 

overschakelen. Alleen door het zoonschap kan de mens tot de Moeder komen. Als de mens 

het zoonschap onteert, dan wordt het pad tot de Moeder geblokkeert. In die zin is de Jezus 

allegorie belangrijk. Hoe gaat dat technisch gezien in werking ? Er is dus een dynamiek van 

de zoon, en de mens moet deze dynamiek vinden en daarin aan zichzelf afsterven. De zoon is 

een visser van mensen, en goddelijk, alhoewel ondergeschikt aan de moeder. Jezus is dus niet 

God, maar wijst op de goddelijke zoonsprincipes die zijn ondergeschikt aan de Moeder 

Gnosis. De zoon sleept de mens tot de Moeder, zodat de mens aan zichzelf afsterft, om zo ook 

deel te hebben in het zoonschap. De mens wordt zo tot de zoon, niet als een broer, maar de 

mens moet zelf de zoon worden. De broer is slechts een projectie. De mens moet dit gaan 

leren onderscheiden. Het zijn allegorieën die schakelaars tonen en onderscheidingen, 



restricties. Alleen het touw kan hier veilig doorheen leiden. De mens moet de juiste vibratie 

leren kennen. Door dit mechanisme sterft de oude mens. Alles is onderworpen aan de Moeder, 

en vandaaruit lopen de onderscheidingen en parallellen. De mens moet dus eerst aan zichzelf 

sterven alvorens zoon te worden van de Moeder. Dit is ook het mechanisme van de schepping. 

De baarmoeder is als een valstrik gezet in de jacht. De zoon trekt de mens tot de kennis van 

de Moeder. De zoon is dus met anderen bezig, zoals Paulus en Basileus beiden stellen. 

Het geheimenis hiervan is dat er zonder de zoon geen Moeder is. De Moeder houdt Haarzelf 

in stand door het zoonschap, dus weer is in die zin Jezus, wat hij gestolen heeft dan, 

onmisbaar. De Gnosis heeft het Jezus principe nooit volkomen gedumpt, maar gehalveerd. 

Paulus is dus de derde identiteit. Hij was de vis van Jezus, zodat hij aan zichzelf afstierf, om 

zo de zoon te worden. En nu vist hij ook naar mensen. Zo schakelt de mens in Paulus tussen 

zoon en vis, altijd weer, als de derde identiteit. Paulus is dus een belangrijk mechanisme in de 

esoterie. In de Gnosis was hij nooit geheel verworpen, maar gehalveerd, net zoals Jezus, net 

zoals God. Door Paulus leert de mens zoon te worden, door te komen tot de zoon. Er is zowel 

een wording als een onderscheiding, tot wedergeboorte in de baarmoeder, en tot een heilige 

opvoeding. Dan zegt Basileus : "Hij die de Zoon niet heeft gezien, heeft God niet gezien." Het 

zoonschap is dus van belang tot het hebben van de Moederlijke visioenen van de Gnosis. De 

mens moet de Zoon leren kennen, en tot de school van het zoonschap gaan. De Zoon, als 

tweede identiteit, moet hierin dus blijven schakelen tussen volwassene en kind, als zijn 

innerlijke kind, een deel van hemzelf. Vandaar dat Paulus het woord "scheuringen" noemt, als 

onderscheidingen. Die moeten er wel zijn. Paulus, als de derde identiteit, moet dus leren 

schakelen tussen het onderwerpen aan de zoon en het worden van de zoon, maar ook moet hij 

zich onderwerpen door de zoon aan de Moeder. Uiteindelijk is hij de vis van de Moeder. Ook 

de zoon zelf moet aan zichzelf afsterven, dus is ook altijd aan de doods-rituelen onderworpen, 

tot diepere eenwording met de Moeder. In de Egyptologie was het Pasen een eeuwigdurende 

herhaling. Daarom stelt Basileus ook dat God schept door het zoonschap. Zoals Paulus hier 

spreekt een nieuw verbond, zo is dit ook een nieuw verbond, van de Gnosis, die als een 

openbaring is die al ruste in de geschriften van Basileus. Hierin liggen de antistoffen tegen 

Athanasius, de katholieke schuilplaats van Saveer. Athanasius is één van de grootste 

piratenvaders van de kerk die begrepen moet worden. Paulus hamert op de onderscheiding, 

anders zal het volk afdwalen. Zo spelen loon en kennis op elkaar in. De mens moet het 

eeuwige lichaam leren begrijpen. Dit zijn eeuwige geheimen. Dit is een eeuwige cyclus. Dit is 

hoe het lichaam werkt. Dit is hoe er leven is. Het kwaad, de anti-kennis, heeft zo geen 

bestaansrecht. Alleen het goede en de kennis bestaat en al het andere is slechts schaduwen 

daarvan, die levenloos zijn als dode kunst. Licht zo lang geleden gestorven wat nu pas de 

aarde bereikt. Dit is een apocalyptisch, dualistisch schilderij van grote schoonheid. Dit is het 

geheim van de zalving en de doop van Jezus, en het geheim van de opening van de zintuigen. 

Dit gebeurt door het samenspel van onderscheiding en eenheid. De mens moet al deze dingen 

dus in zijn eigen lichaam terugvinden. In ieder mens zit het totale pakket. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 10. Calvijn en het Oude China 



  

Gaven zijn een vorm van omkoperij, stelt Calvijn in zijn commentaar op het boek Jesaja. Hij 

stelt dat het absurd is om te zeggen, zoals zoveel mannen doen, dat zij hun harten puur en 

oncorrupt houden, zelfs al hebben ze steekpenningen aangenomen. Hij verwijst naar Exodus 

23:8 waar er wordt gezegd dat de gave het oog der wijzen verblindt en het woord van de 

rechtvaardigen verdraait. Hij stelt dat zulke rechters metgezellen van dieven zijn. Daarom is 

het wortelwoord van charisma charis, wat ook loon betekent. De smetvrees-kabouter houdt 

van gaven, en haat loon. Hard werken kan de smetvrees-kabouter namelijk vies maken, dus 

dat doet de smetvrees-kabouter liever niet. Zijn smetvrees is al hard werk genoeg. De genade 

is de ninja-kabouter die strijdt tegen eerlijk loon. Ook dit is smetvrees. De ninja-kabouter 

bevindt zich achter de pilaren, en voert de piraten aan. Hij is in het zwart met een zwarte kap 

op, en heeft allemaal scherpe, gemene wapens. Hij is een doos vol truken. Zo terroriseert hij 

de stad en de piraten, voert hen aan met dictatoriale stem. Dit is een uiting van de Saveer 

cobra. De cobra speelt smerige spelletjes. De ninja-kabouter is overmoedig, ongeduldig, en 

heeft lak aan de tederheid. De tederheid is de alertheid, de gevoeligheid, als voorzichtigheid, 

de alarmologie. De ninja-kabouter is roekeloos daaraan tegenovergesteld. 

De tederheid, de voorzichtigheid i.e. de alarmologie, een ander woord voor demonologie, is 

een groot fundament om de gaven te ontvangen. Juist daardoor zien we dat de gave puur loon 

is. Genade zonder tederheid, zonder demonologie, is dus niets. Vandaar dat de mens 

geschoold moet worden in de demonologie. Dit is hard werk. Daarom kiezen veel mensen 

voor de ninja-kabouter, als een pop die ze in hun kast kunnen zetten om te bewonderen, en 

eruit te halen wanneer ze dat nodig vinden, wanneer hun smetvrees begint op te spelen. 

Liefdadigheid zonder demonologie is ook waardeloos. Het beveiligings-systeem is het 

belangrijkste, anders wordt de mens nog niet geholpen. Het gaat om rijpings-processen. De 

ninja-kabouter oogst geforceerd terwijl de vruchten nog niet rijp zijn. Zo worden hen die de 

ninja-kabouter volgen vetgemest en opgeblazen. Ook dit is een teken van smetvrees. De 

verborgenheid vinden ze vies. Ze pralen liever in het licht van de stad wat alles verblind. Ze 

denken dat wat ze niet zien er ook niet is. Dat is een rare kronkel in de gedachtes van hen die 

de ninja-kabouter volgen. De tederheid gaat niet in tegen de tederheid, en heeft geen 

vooroordeel. Overmoedig oordeel komt wanneer de mens naar een gift verlangt, naar 

steekpenningen. Deze rotte wortel moet dus uit de kerk gehaald worden. De tederheid is 

tegengesteld aan de smetvrees. De tederheid aanvaart het kruis, en draagt het kruis ook. De 

tederheid graaft diep, terwijl de smetvrees niet graaft, maar over de puinhopen heen gaat 

bouwen. Alles wordt afgedekt, zodat het op een dag ontploft. Er staat dan teveel druk op de 

ketel. Calvijn stelt dat het hier ook niet om goedgelovigheid gaat, maar om voorzichtigheid in 

het oordeel. Zonder tederheid is er geen kennis, of is de kennis vals. Soms moet alles 

afgenomen worden om de mens weer terug te brengen tot de tederheid, het alarm. Hier zien 

we de schakelaar tussen de man en zijn innerlijke kind terug. Zo blijft de kennis rein. Zonder 

het kruis is de kennis niets. Daarom ligt er esoterisch ook een schakelaar tussen de man Jezus 

en het kind Jezus. Dit zijn piraten-geschenken, gestolen goederen. De esoterische mens kan 

dit doorzien, en kan hier veilig langsheen komen. De esoterische mens heeft niet zo'n 

smetvrees dat hij de Jezus putten niet meer ingaat. Soms moet dit gebeuren. Paulus staat 

model voor iemand die in de Jezus putten gaat en leert te schakelen tussen de man en zijn 

innerlijke kind, dwars door alle piraten-theologieën over Jezus heen. Hij verlustigt zich in de 

esoterische sieraden van de piraten, en zo doet een esoterisch mens dat ook. Het is een jacht 

op de schat. Als de schat ineens een andere naam heeft en er worden hele andere dingen over 

de schat verteld, wil dat niet zeggen dat we de schat daarom moeten verwerpen. Ook dat is de 

smetvrees-kabouter. In de tederheid, de demonologie, is de heilige gebondenheid te vinden. 



De mens komt niet tot de heilige gebondenheid zonder de demonologie. Geloof en hoop zijn 

hier hele aardse schaduwen van. Kennis is alarmologie. De alarmologie is hierin genoodzaakt 

profetische openbaringen te tonen, en ook de schaduwen. Nu is er geen profetie zonder lust. 

De mens moet niet alleen afsterven aan valse lusten, maar ook wedergeboren worden tot de 

ware, heilige lusten. Eén van die lusten is profetie, het volkomen geleid worden door de 

oneindige kennis. De kennis meet mensen af naar hoe ze profetie behandelen. Zij die haar 

verachten worden door de kennis veracht. 

Alles wordt teruggeleid tot profetie, tot het heilige Woord, de logos, Loki. Alles wordt 

teruggeleid tot de diepte waarin het touw werkt. De ninja kabouter wil niet in de diepte, maar 

wil oppervlakkig op alles inrammen. De Pinkster Kerk is een piratenkerk vol wartaal wat geen 

fundament heeft. Ook liederen zijn een soort wartaal wat de ninja kabouter graag gebruikt. Zij 

die altijd maar willen zingen en niet willen komen tot het Woord, de profetie, zullen hierdoor 

ook schipbreuk lijden. 

Het gaat om de gnosis, om het Woord, de profetie, de stichtende literatuur. Het gaat om de 

boeken en de tong is slechts een sluier. Zij die teveel in tongen spreken hebben wat te 

verbergen, ook naar henzelf. Hier moet dus een grote balans komen. De ninja kabouter is 

verzot op de tongentaal, overmatig, zoals ongegrond geroddel om de waarheid te verbergen. 

Waar komt die ninja kabouter vandaan ? Het katholicisme is een keizerrijk van ninja's, en zo 

ook het protestantisme. Het is een ninja oorlog. 

De tongen brengen verwarring, als de Babylonische spraakverwarring. Saveer is tegen 

haarzelf verdeeld en het leidt helemaal terug tot het oude China, tot een oud orakel genaamd 

de I Ching, een geroofde piratenschat van grote esoterische wijsheid. De I Ching is als een 

piratenschip van ninja's die door hun roof gesplitst werden. Die splitsing leidde tot de 

geboorte van zowel het katholicisme als het protestantisme, als twee supermachten tegenover 

elkaar. De ninja kabouter snijdt zichzelf dus voortdurend in de vingers omdat hij overmoedig 

naar goud heeft gegrepen. Er rust dus een grote vloek op de ninja kabouter. 

De gemeente moet dus zicht krijgen op de schat, en educatief zijn. Alle geloofsformules die 

ze hebben opgesteld zijn niets anders dan smetvrees. De mens mag hier alleen esoterisch mee 

omgaan. Een kind mag hier in opgroeien. De onrijpe vrucht mag niet geforceerd worden. 

Babytaal is een onderdeel van de gnosis. Het is strategie. De gnosis werkt zowel onder de 

schelp als boven de schelp. In die zin is de kerk een allegorie van de gnosis. We mogen met 

de I Ching dus dualistisch omgaan om het raadsel op te lossen. Er ligt hier de dualiteit tussen 

verborgenheid en openheid, en die kan van meerdere kanten bekeken worden. Daar mag je 

verdiepingen en lijnen in gaan zien, parallellen en kruizingen, tussen tongen en profetie. 

Er wordt dus iets verborgen gehouden. De mens beukt zijn hoofd tegen de tongen. De mens is 

in gevecht met de ninja-wachters die de schat hebben geroofd. De mens wil profetie, 

verklaring. Nu is het zo dat de vierde hexagram van de I Ching de Verborgenheid is, de 

Verhulling, de MENG. Vanuit deze hexagram putten de ninja's om de geroofde schatten 

verborgen te houden. Verborgenheid is een belangrijke dynamiek, van de duisternis. Het is 

een sluier in de tempel van de gnosis. We zullen de oude Chinese tempel binnen moeten gaan 

om dit geheim te kunnen begrijpen. De verborgenheid is de onrijpheid. Een heleboel dingen 

moeten daarom verborgen blijven. De tijd is nog niet rijp. Alles is vaag, onduidelijk, en juist 

dat is ook weer een heel belangrijk principe in de Vur : 

  



1. DE ORKAAN 

  

1. Deze bruggen zijn gemaakt van bruine bloemen, 

Bruggen tussen jou en mij, 

Waar leiden zij naartoe ? 

Wanneer ik naar jou kijk, vaag ik weg, 

Wanneer ik aan je denk, laat ik je wegglijden, 

Dit is hoe ik mijn boog grijp, 

Maar ik bereik het nooit 

 

  

Het commentaar in de Leri, het tweede deel van de Amazone Bijbel, is hierop : "Dit laat de 

fragiliteit van het leven zien, dat alles door je vingers heenglipt. Niets kun je waarlijk 

vasthouden, want alles stroomt weer weg. En dat is maar goed ook, want we moeten komen 

tot het eeuwige. Soms moeten we even alles loslaten om even grip te krijgen op het eeuwige." 

Het verborgene is dus ergens goed voor, als het rijpings-proces. De vrouw is zwanger en het 

kind mag niet voortijdig geboren worden. 

  

41. RIVIERBLOEMEN 

  

14. Diep wellen de sappen op, 

De kruidkelken vol onverstaanbaar genot, 

Ik ben nu dichterbij gekomen, 

Maar het raakt mij niet aan 

  

Het commentaar in de Leri hierop is : "Alleen zo kan het steeds dichterbij ons komen, maar 

ons nooit echt raken. We zijn altijd op reis. We verstaan het niet, zodat er altijd ruimte is voor 

ons eigen verbeeldingsvermogen en onze fantasie, omdat er nog zoveel is dat mist, omdat er 

nog zoveel belangrijke stappen tussen moeten zitten. Te verstaan zou in die zin fataal zijn. Het 

mag niet verstaan worden. Het moet vaag blijven. Er zit namelijk iets achter wat nog wel 

belangrijker is." 

  

32. DE KROONGETUIGE 

  



22. Ik riep haar en ze kwam maar niet, 

Ik moest eerst dieper gaan, 

Tot de spiegels van haar tranen 

De Leri : "Dit is ook waarom de hogere kennis vaak niet antwoordt. Wij moeten eerst dieper 

gaan. Wij moeten de ware kennis zelf vinden. De traan spreekt op een andere, diepere manier. 

De sinterklaasgidsen verwennen de mens, en leiden hen tot de slacht. Zij verlammen de mens 

door het overwoord. Zij stellen goden over de mens aan die met een schijn van overvloed de 

mensen uitzuigen als parasieten. Er is geen zelfverwerkeling, alleen in oppervlakkige 

projectie het aanbidden van afgoden. Hierin verandert de mens niet, maar wordt steeds erger. 

De goden dienen dan slechts als een verzekeringsmaatschappij. Dit is allemaal sterke 

voorouderlijke energie. De mens is een voorouder-aanbidder geworden. Om hieraan te 

ontsnappen moet de mens tot de tranenzee komen totdat de werkelijkheid daarin wordt 

weerspiegeld. Dit is een plaats diep onder de grond, ver verwijderd van de samenleving. De 

mens betaald een hoge prijs om hier te komen." 

  

23. Zo draaien de spiegels in hun hoofd, 

Zij zien haar niet, 

Alleen de weerspiegelingen van kennis 

 

De Leri : "Die kennis dringt zich niet op, maar geeft glimpen, weerspiegelingen, vaak 

cryptisch, die de mens moet volgen. Niets wordt gemakkelijk gemaakt. De vaagheden moeten 

het puzzelvermogen van de mens opwekken. De mens moet de ware identiteit terugvinden." 

  

Hierom staat er ook in de Vur : 

  

42. WESPENZEEEN 

  

1. Het moet vooral vaag blijven, 

Als je het te duidelijk maakt, raak je er in opgesloten, 

In vaagheid kun je altijd door blijven groeien, 

En kunnen de betekenissen veranderen 



 

Hiertoe is de MENG, de Versluiering, dienstbaar in de I Ching, maar dit werd geroofd door de 

ninja's. Zij hadden muren nodig voor hun keizerrijk. Daarom is het van belang een diep 

inzicht in de MENG te gaan krijgen. Er is een grote strijd gaande om de MENG, de vierde 

hexagram. Dit is een idee van grote glorie : De hindernis is er om je te veranderen, om je aan 

te sluiten op profetie en meervoudige interpretatie, zodat de mens losbreekt uit tunnelvisie. 

Het boort de eigen creativiteit van de mens aan. De mens kan geen ijzer met handen breken, 

dus de mens gaat andere oplossingen zoeken. Zo wordt de mens vindingrijk en intuïtief. De 

mens moet langs deze grote Chinese wachter heen door meer inzicht hierin te krijgen. De 

blokkade is om de mens weer in balans te brengen, om de juiste hiërarchie te herstellen, de 

juiste volgorde. Hiertoe wordt er aandacht gegeven aan de tussenstappen. De Versluiering 

heeft te maken met de nodige duisternis. Teveel licht verblindt de mens, en vreet zijn zicht, en 

daardoor ook zijn tederheid, de demonologie, weg. Licht vreet het alarm weg. Het is 

uitgezonden te strijden tegen het Visioen van de Gnosis, als een ninja. 

  

De Vur is de Amazone Kennis van de Wildernis, waar de I Ching ninja's van stalen. Eerst 

moet de mens in de heilige vertraging komen, in het ijs, om hier dieper zicht op te krijgen, wat 

ook een belangrijk onderdeel van de Ragnarok is, van de Germaanse apocalypse, als 

onderdeel van de hongermystiek. Alleen zo kan de mens komen tot de "missing links". 

Weer gaat hier de strijd van de mens tegen de MENG door. De mens is in gevecht met deze 

Chinese wachter, deze ninja. De verborgenheid kan dus alleen geëerd worden in de juiste 

context, in de juiste balans en hiërarchie. Het gaat de mens om de heilige verborgenheid, niet 

om de overmoedige ninja-verborgenheid, de smetvrees. Er kan alleen goede leiding hierin zijn 

door profetie. Juist door profetie komt er balans. Juist door profetie wordt de demonologie 

omtrend deze dingen geopenbaard. De I Ching bestaat uit hexagrammen, zes-eenheden. Dat 

wil zeggen dat er zes verschillende seizoenen en manieren zijn om met de MENG om te gaan. 

De MENG is dus een school, een technologie, waar niet te eenvoudig over gedacht moet 

worden. De ninja is de spijbelaar die erg gemakszuchtig is, en dan zijn valse school opricht 

om de hoofden van de vijand te breken.  

  

De MENG is als een jeugdziekte, als onvolwassenheid, een onderdeel van de evolutie van de 

ziel van de mens. De mens moet hier dus doorheen, door dit onderdeel van de Ragnarok. De 

MENG is onderdeel van de discipline, de heilige restrictie, als een gesel in de hand van de 

Gnosis. Daarom moet de mens de verborgenheid en de duisternis eren. De MENG is er voor 

om de mens te doen ontwaken. Zonder de MENG is er geen ontwaking. Het probleem komt 

wanneer mensen niet wachten op de openbaring van de MENG, en zo eigen gesneden beelden 

gaan maken die ze als god vereren. Zo maken zij hun eigen MENG, zoals de ninja's, die de 

taak heeft om hun geroofde schatten te bewaken. Zo onstaat dus vooroordeel, en maken 

mensen of genootschappen valse projecties van je, wordt je niet begrepen en verkeerd 

uitgelegd. Je bent een pop geworden, een stenen beeld. 

  

Laten we kijken naar de orakel-tekst van het oude China van deze vierde steen van het orakel 

: 



"Ik ben niet op zoek naar de jeugdigen en de onervarenen, maar ze komen naar mij. De eerste 

keer dat hij komt laat ik het zien. Komt hij een tweede keer, dan geef ik geen onderricht meer. 

Herhaling spreekt van minachting." Een enorme barbaarsheid spreekt uit dit vers, maar 

tegelijkertijd is dit een geheimenis wat oorspronkelijk teruggevonden kan worden in de Vur : 

  

1. DE ORKAAN  

  

10. Waar zou ik zijn zonder een goede broek ? 

De viooltjes maakten het voor ons, 

Zij lieten de honing er doorheen glijden, 

Zij brachten ons door bos en woestijn, 

Volg hen naar de rivieren en de watervallen, 

Ze zullen hier maar één keer zijn 

 

  

De Leri : "Een boek kan in sommige situaties helpen. Even afleiding zoeken, of wat goede 

raad. Zovelen hebben dit pad al begaan, en wij kunnen van hen leren. Het pad is al 

uitgestippeld door anderen. Er zijn hier al reismappen voor." 

  

Het orakel kan dus meer één keer spreken in de geschiedenis, en voor de rest worden we 

geleid door onze herinnering. 

  

104. RODE LAARZEN 

 

  

1. Ik zag je eens in mijn leven, maar ik zal je nooit vergeten, 

Het was eigenlijk allemaal in een flits, maar ik zal nooit vergeten, 

Ja, eigenlijk ging het allemaal zo snel, als bliksem, en je was zo ver weg, 

Het was al nacht, in duisternis en mist, 

Wel, eigenlijk zag ik je helemaal niet, 

Alleen je rode laarzen 



 

  

De Leri : "Hier zien we het rode paradijs mysterie : Het komt in flitsen, en is dan weg, en gaat 

zich vervormen, en er gaan fantasieën omheen ontstaan." 

 

  

2. Ik zag alleen je rode laarzen, 

Genoeg om me te betoveren, 

Genoeg om je nooit meer te vergeten, 

Ik zag deze laarzen eens in mijn leven, 

En ze waren zo ver weg, 

In duisternis en mist, 

Maar genoeg om mijn hart in de problemen te brengen, 

Genoeg om mijn hart in pijn te brengen 

 

  

De Leri : "Als dan de mooie ervaring weg is dan kan dat heel problematisch zijn, als een 

obsessie. Er gaan dan allerlei verhalen omheen ontstaan, terwijl het maar iets heel simpels 

was, een basis-principe. Je bent dan in jezelf aan het roddelen, je maakt jezelf gek en maakt 

het groter dan het is. Het komt maar één keer in je leven, en is dan een herinnering. Het is 

beter te herinneren dan te hebben, zodat er ruimte is voor andere dingen. 

 

'20Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in het verstand 

volwassen. 21In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van 

vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. 

22Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de 

profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven.' I Korinthiërs 14 

Hier wordt al duidelijk dat God spreekt door andere talen en andere culturen, terwijl het 

katholicisme en protestantisme steeds meer een nazi ideologie kregen. "Door lieden van een 

andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij 

niet luisteren, zegt de Here." In het OT is dat een dualiteit. Het kan ook een vijand zijn die 

gebruikt wordt. De MENG hiëroglief is een berg, een blokkade, waaruit een bron ontspringt. 

Alhoewel de bron onwetendheid is moet de mens hier zijn weg door zien te vinden.  

In de eerste lijn wordt de mens door de onwetendheid aan handen en voeten gebonden, om 

een norm vast te stellen, om een metafoor te maken, die dus niet letterlijk genomen moet 



worden, maar metaforisch. Maar juist omdat de mens in de onwetendheid is zal hij dit snel 

verletterlijken en misverstaan. Dit is verbonden aan het groeiproces. De mens krijgt eerst het 

letterlijke opgedrongen, en daarna mag het zich esoterisch gaan vertalen, en mag de mens tot 

het volle spectrum komen. De mens wordt dus eerst vernederd en onderworpen. De tweede 

lijn is in deze situatie het komen van de mens tot een vrouw. De zoon zal nu de familie 

onderhouden. Dit is ook gebeurt in het christendom. De onwetendheid bracht de zoons-

archetype voort en verzekerde het gehele menselijke ras. De derde lijn laat een vrouw zien die 

een zwakte heeft voor de rijkdommen van mannen, een zwakte heeft voor weelde, als de 

opkomst van het katholieke, materialistische systeem. Het is de komst van de 

onbezonnenheid, vanuit de onwetendheid. In de vierde lijn wordt de onwetende weer 

gegrepen en vernederd, als beeld van de komst van het calvinisme. In de vijfde lijn wordt de 

onwetende tot de verlichting getrokken en tot materialistische welvaart, wat als de komst van 

Toronto gezien kan worden. In de zesde lijn worden de eindjes aan elkaar geknoopt, wordt de 

dualiteit getoond en kan er verzoening komen op het esoterische pad. Er wordt een brug 

gebouwd tussen het letterlijke en het symbolische, en tussen de talen onderling. De verbanden 

gaan gezien worden. Dit hele stelsel is als de school van de MENG waar de mens een relatie 

krijgt met de verschillende dynamieken, waarvan de relatie tussen man en vrouw een beeld is. 

De MENG is een pedagogisch opvoed-systeem van kind tot volwassene. De ninja is hiervan 

een schaduw, als een roekeloze spijbelaar. De berg in de MENG hiëroglief is in het oude 

China ook een hand, als een straffer en een hindernis, om zo het kind te beschermen en op te 

voeden. 

Het verborgene komt aan het licht. De MENG wordt hier weer teruggeroofd van de ninja's, 

juist door de MENG beter te begrijpen. 

Iedereen moet leren profeteren. Nadat de MENG-wachter is teruggeroofd en uitgeschakeld 

zijn de ninja's kwaad en zoeken toevlucht bij volharding, trouw. Zij eten hierin, maken 

plezier. Zij stellen zich afhankelijk en geduldig. Ze bidden tot hun goden, en laden zichzelf 

op. Dit is geheel tegengesteld aan de profetische wetten, maar zal een eigen schaduw-profetie 

opstellen, oftewel valse profetie. Dit is de HSU hexagram in de I Ching, de vijfde, wat 

tegelijkertijd ook de vijfde wet van Calvijn is, de eeuwigheid. Dit is de hexagram van bloed, 

van het dienen. Het is een man die bidt om regen. In het oude China is het ook een man die de 

staart van een draak optilt, zoals Mozes de staart van de slang moest optillen, als een beeld 

van Saveer bij de wortels grijpen. Naast de man staat een monnik die hem onderwijst. Het is 

een portaal van kracht. 

Laten we kijken naar de zes lijnen van de HSU die mensen misbruiken om zo anderen hen te 

laten dienen : 

lijn 1 : De hongerige is in de buitenwijk, in de tuinen, en de tijd is nog niet rijp om te strijden. 

De hongerige werkt in de tuin. 

lijn 2 : Er wordt geroddeld om de hongerige te testen, uit te dagen, maar de hongerige moet in 

de tuin blijven. Er moet hierin geduld en voorzichtigheid geoefend worden, en hierin moet 

volhard worden. De mens moet rusten zoals in het vijfde zegel van de Openbaring. De mens 

schreeuwt om wraak, maar alles wat de mens krijgt is een wit kleed. 

lijn 3 : De hongerige daagt de vijand niet uit, maar de vijand komt zelf, als een rover, en drijft 

de hongerige in de modder achter de tuinen, wat een beeld is van de heilige vertraging. 



lijn 4 : Het water verandert hier in bloed, als de bruiloft te Kana. De rover, de ninja, heeft in 

zijn overmoedigheid een wond geslagen. De mens wordt gedreven tot een put, tot een 

afgrond, tot de wildernis. 

lijn 5. De mens komt zo volledig tot de honger waarin grote veiligheid is. Het voedsel van de 

stad maakt de zintuigen van de mens niet meer corrupt. 

lijn 6. De mens breekt in de honger, en valt in grote zwakheid dieper. De mens kan niet meer 

wachten en verzet zich. De mens is echter in de heilige gebondenheid, en wordt tot heilige 

waanzin gedreven, tot de grotten gedreven, wat de hiërogliefen betekent : de mens wordt 

onderwezen op school in het woord, als een ontmoeting met de logos, Loki. 

Dit zijn de zes seizoenen en onderdelen van de HSU, het dienen, en het bloed. 

Door te mediteren op de HSU krijgt de mens inzicht over de HSU en kan het teruggeroofd 

worden van de ninja's, die er hele andere betekenissen aan hadden gegeven. 

De mens mag komen tot de HSU om het te herzien. Weer leidt de HSU terug tot de wetten 

van Calvijn die in esoterische zin ook de pilaren van het Amazonisme zijn. De HSU is dus 

een orakel, zoals ook de teksten van Paulus. Paulus had diep geput uit de HSU en het tegen 

vrouwen gebruikt. Mannen moesten religieus vetgemest worden, en vrouwen uitgehongerd, 

zodat de man over de vrouw zou heersen. De tronen in de HSU, in de eeuwigheid, zijn voor 

de man. 

Door de valse genade leer kunnen roofgierige wolven met gemak een troon in de gemeente 

krijgen. Door genade grijpen zij de macht. Door genade roven zij. Het is een wapen. In de 

ninja tempel komen wij zo tot de Lu, de tiende hexagram, oftewel het stapsgewijze, waarin 

verder wordt laten zien wat er gebeurt als de mens de staart van het beest optilt, zoals Mozes 

de staart optilde van de slang, zodat het in een stok zou veranderen. In deze hexagram is dat 

de staart van de tijger. Het is de zon ondergaande in het meer, wat ook het poëtische visioen 

van Calvijn II is : "Waar de zon ondergaat in het water, ver boven het piratenschip ...", als de 

overwinning over de piraten. Dit is dus een belangrijke hexagram. De tijger doet de mens 

geen kwaad, want de mens komt esoterisch tot de staart en niet letterlijk. De mens gaat er dus 

ontwijkend mee om, langsheen. Zoals de Vur zegt : alles cirkelend benaderen, zodat het je 

niet kan slaan. 

lijn 1 : Voorzichtig zijn, geen grotere dingen aanpakken dan je aankan. Geen dingen doen 

waar je geen draagkracht voor hebt. Blijf dus binnen je eigen grenzen. Kom tot de pilaar van 

de heilige restrictie, en onderwerp je daaraan. 

lijn 2 : Het middelpad bewandelen. Het middelpad betekent : van alles een beetje. Overal 

waar 'te' voorstaat is niet goed. Leer te balanceren, leer te doseren, leer te combineren. 

lijn 3 : Hogere bronnen aanboren, je onderwerpen aan hogere principes. Weer is het van 

belang om terug te keren tot de pilaren. Kom je tekortkomingen en restricties onder ogen, en 

laat je helpen. Laad jezelf weer op. 

lijn 4 : Aandacht en alertheid, oftewel de alarmologie. Niemand kan zomaar zonder alertheid 

de staart van een tijger of slang optillen. Hiervoor is scholing nodig. 



lijn 5 : De juiste plaats vinden, het juiste seizoen en de juiste positie. 

lijn 6 : Terugkijken naar de geschiedenis voor de juiste sleutels. Alles is al volbracht in de 

geschiedenis. Daar mag de mens toe ontwaken. 

Het gaat om het doel te bereiken door subtiel te zijn, zonder conflict, dus door te ontwijken. 

In ieder geval wordt Korinthe in stand gehouden door de I Ching, en moet de mens het raadsel 

van de I Ching oplossen. Alle religies kwamen voort uit de I Ching en werden tegen elkaar 

opgezet, terwijl je het ook gewoon als een orakel mag zien, als esoterisch, als de verschillende 

seizoenen. 

De volgende hexagram in de Ninja tempel is het Conflict, de zesde in de I Ching. De I Ching 

is zo'n beetje het oudste orakelboek van de wereld, nog voordat de grote religies opkwamen. 

De religies putten uit dit boek en kwamen door hun roof ervan tot grote gestalte. We gaan ook 

zien hoe Toronto zich via de I Ching ontwikkelde. De I Ching ligt aan de basis van de hele 

samenleving. SUNG is de naam van de pilaar van Conflict, als de pilaar van de restrictie, die 

zowel in het calvinisme als in het amazonisme voorkomt, en zo ook in het judaïsme en de 

islam. Het is de pilaar van de demonologie. De ninja's hebben hun eigen demonologie en die 

is simpel. Adam moest alle dieren van het paradijs een naam geven, als een beeld van de 

paradijselijke demonologie. Als wij komen tot de pilaar van restrictie, door het conflict, dan is 

het van belang allereerst de restrictie te aanvaarden. Het is een heilig pilaar. 

De Vuh zegt hierover : "De zesde hexagram is de SNG, de kennis van de wildernis. Dit is het 

hexagram van conflict. Iedereen die op de tocht door de onderwereld, door de grotere wereld, 

door dit hexagram gaat krijgt hier te maken met oppositie en belemmering, met grote 

restrictie. Hier raak je vast. Hier moet de initiaat voorzichtigheid leren. Er is een pad, maar het 

vereist inspanning. De initiaat moet niet zomaar rivieren oversteken, maar de grote moeder 

ontmoeten. Je moet hier het einde dus loslaten, en niet het hele pad gaan. Je moet halverwege 

stoppen en niet je zin of wil doordrijven. Je moet jezelf een halt toeroepen. Je moet het begin 

overdenken. 

In de zesde hexagram van het conflict is er scheiding die roddel veroorzaakt en verwonding 

brengt tot de initiaat. Dit is de kennis van de wildernis. De tweede lijn zorgt ervoor dat men 

ophoudt met het gevecht en terugkeert naar huis. Dit is voor bescherming. Hier zijn 

driehonderd families of huishoudingen, driehonderd tenten of tent-gebieden, kampen. Hier 

wordt de geest van valse schuld gebroken. 

De initiaat kan het gevecht niet aan, en onderwerpt zich uiteindelijk aan het noodlot. De 

initiaat trekt zich terug van alle gevechten die gaande zijn. Hij verandert hierdoor. Wanneer 

hij een leren riem omdoet dan wordt het zo weer van hem afgenomen (drie keer in de 

morgen). Het volhoudingsvermogen wordt uiteindelijk gebroken. Alle beloningen worden 

uiteindelijk weer weggenomen, en eindigen in grote vernedering." 

De eerste lijn van de SUNG gaat over het vluchten. In dit vluchten mag er een heel klein 

conflict zijn. Dit is ook de boodschap van de Vur. Soms kun je niet zomaar in één keer 

vluchten. Het gaat niet op de directe manier, dus moet je subtiel vluchten, wegdraaien, 

cirkelend vluchten. In de tweede lijn mag je al wat meer gaan ontwijken, en je zin doorzetten 

in het vluchten. Het conflict moet nu totaal afgebroken worden, en men moet vluchten naar 

huis, alles achter zich laten. Tegen een superieur kun je niet op, stelt Confucius in zijn 



commentaar. Confucius raadt aan niet alleen te vluchten, maar ook te verbergen. In de derde 

lijn keer je terug tot de erfenis, tot wat je al hebt, en probeert daar ander zicht op te krijgen. 

De mens moet leren werken met de erfenis. In de vierde lijn gaat dit verder en dieper. De 

mens moet tevreden zijn met wat hij heeft, ook al is het onzuiver. De mens moet een ander 

beeld vormen en zich onderwerpen aan de bron om alles te herzien. Als de mens te snel gaat 

is dat een vorm van eerzucht. Pas in de vijfde lijn wordt het probleem aangepakt, maar in de 

zesde lijn worden alle trofeeën weer afgenomen. In het oude China moest deze pilaar 

flexibiliteit brengen, meervoudige gezichtspunten. Mensen moeten dingen relativeren en niet 

te hecht vasthouden aan situaties en bezit. De mens moet er losser en intuïtiever mee omgaan. 

In de Vur worden verhalen op de helft afgebroken en gaan in een ander verhaal verder. Het 

halve is fundamenteel in de Vur. Zij die eerzuchtig zijn gaan altijd voor het volle. 

49. DE HEI 

   11. Alles is hier half, 

Alle cirkels zijn verbroken, 

Om plaats te maken voor hogere cirkels, 

Ergens anders gaat het pad verder, 

Het pad eindigt hier in de zee, 

De regen heeft alles weggewassen 

  

12. Niets zal gaan tot het einde, 

Alles zal teruggaan tot het begin 

 

71. HANNAH  

  

9. Dan staat ze in vlammen, en het gehele huis brandt. Ik moet hier weg. Maar de trappen zijn 

hier van vuur. Alles is van vuur. 

10. Ik strompelde naar de uitgang van deze tuin. Ik had het in zicht nu, en greep naar mijn 

buik. 

11. Bloedende tuinen, zover het oog reikt, vermengd met regen, waar het oog van Hannah 

over waakt. Het koren dat het goud omhoog haalt, het licht der sterren weerkaatsende, haar 

vrucht wordt vastgehouden. Hannah waakt. Het houten huis kraakt onder het getal van de 

lelies. Hier heeft ze haar woning. Hier voedt zij haar raadsel, haar mysterie, waar prinsen op 

paarden al eeuwen naar zoeken. Nee, zij zullen niet vinden, want Hannah waakt over haar 

geheim. Haar kroning was een bespotting. Haar lijden was een ontmaskering, maar niemand 

is ooit tot haar parel gekomen, niemand heeft ooit haar zwaard gedragen. Allen sterven zij 



door een blik op haar te slaan. Tot steen werden zij in alle eeuwigheden. Haar discipel is zoek, 

haar beker verloren. Zij heeft haarzelf nog nooit gezien. Zou zij het weten, dan zou zij 

sterven, daarom weet zij maar half. De rozengrachten hier zijn vol met parels. De mensen hier 

weten dat Hannah een geheim heeft, alleen ze kennen het niet. Ze hebben er alleen een glimp 

van opgevangen, en die glimp heeft hen voor altijd verblind. 

12. Daar aan de overkant weten de mensen niet dat ze niet weten. 

  

77. HET PLANTSOEN  

8. Het is niet veel anders dan het zwaard dat de ongelovigen dwong het christendom aan te 

nemen. En zo is de orale besnijding net zo erg als de vaginale besnijding, omdat het beiden 

om dwang gaat, en de klachten erbij niet serieus worden genomen. Klachten zijn de tekenen 

dat de bezetting werkt. En men wil dat zo houden. Alle tong zal belijden, elke knie zal buigen.  

9. Ook het half serieus nemen werd een grote trend. 

10. Alles puur natuur. 

11. Het educatieve zwaard heeft een praalwagen gemaakt voor het bandeloze verstand. 

12. Veel van die schilderijen zijn enigmatische paradijselijke taferelen. 

  

49. DE HEI  

8. Nee, het is niet afgemaakt, 

Ergens anders gaat het verhaal verder, 

De hei is halve verhalen, 

De onvolkomen pracht, 

Waar de morgen opkomt, 

Wachtende op de nieuwe nacht 

  

9. De hei is de armoede, 

Niets is afgemaakt, 

Zij hebben alles verloren, om de wildernis te bereiken, 

Alleen in naaktheid zult gij binnengaan, 



De wildernis uw enige bedekking 

  

10. De tocht stopt halverwege, in de oorlog, 

Alleen in cryptogrammen zal de tocht verdergaan, 

Het mysterie van de hei 

  

De ninja roofde deze pilaar en maakte er het overmatige conflict van in zijn smetvrees. Er zijn 

hierin geen tussenstappen. De ninja is agressief en opvliegend. De ninja denkt niet na. In het 

oude China ging deze pilaar gepaard met de slapende tijger, als het slapende beest, de 

slapende slang als de slapende Saveer die aan de drugs is. Er staat een monnik bij die 

overpeinst. Er moeten geen slapende honden wakker gemaakt worden. De monnik moet het 

bergpad dichtbij begaan om meer inzicht te krijgen. Er is dus een veel hoger conflict, en dat 

moet de mens niet verspillen. Deze hiëroglief is als een ladder. De mens moet hier beseffen in 

de wolken, in zijn klim, dat veel strijd en overwinning slechts illusie is.  

Toronto is slechte omgang. Toronto is de pseudo-pilaar van de heilige waanzin. Toronto heeft 

lopen roven in de I Ching om dit bolwerk te bouwen. Paulus heeft het over het sterven aan 

zichzelf, maar er is ook een valse dood, de afvalligheids-dood, en dat vormt de basis in de I 

Ching van Toronto. Hexagram 55 is de Feng, de Overvloed, de Chinese Bacchus. Deze Feng 

of Vang hiëroglief werd gestolen door ninja-piraten om het grote Toronto te bouwen op de 

fundamenten van Bacchus. In de eerste lijn werd Toronto gelijk aan de Heer, als een grote 

zelfvergoddelijking, gebaseerd op de 'Jezus is God' stelling, wat zijn diepte heeft in de I 

Ching, maar wat de ninja-piraten corrupt maakten. We zullen zien hoe de I Ching hier mee 

afrekent. Er wordt heel duidelijk gezegd in de eerste lijn dat dit maar tien dagen goed kan 

gaan, wat natuurlijk symbolisch is voor een seizoen, een gelimiteerd tijdperk. Daarna als zij 

nog steeds gelijk zijn aan de Heer, in de godheid van het zelf, dan zal alles falen. Met andere 

woorden de zelfvergoddelijking moet in balans zijn. Die balans wordt besproken in het Ismaël 

evangelie van de Bilha, waarin de mens zich ook moet onderwerpen aan het goddelijke en het 

goddelijke zoeken.  

In lijn 2 zien we het voorhangsel, de restrictie. De mens moet hier leren niet over de grenzen 

te gaan en om de grenzen te accepteren. Toronto deed dit niet, en had lak aan alle grenzen. 

Toronto wilde spijbelen, en wilde de opvoeding niet. Als een brullende Bacchus rende 

Toronto naar de stad om daar Toronto-feestjes te houden, tot meerdere eer en glorie van het 

valse, tuchteloze, verwende zelf. Zo was Toronto een virus. 

In de derde lijn is de mens gebonden in de duisternis. 

In de vierde lijn is er een ontmoeting in de tent, waar de mens voor een keuze komt te staan : 

worden tot de Heer, tot Jezus, of alleen maar het ontmoeten van de Heer, als het ontmoeten 

van de zon, of door het schild de Medusa verslaan, oftewel Jezus, Jom. 

Dit komt ook terug in de Griekse mythologie waarin Perseus het monster Medusa onthoofde. 

Zodra iemand een blik wierp op het monster versteende die persoon, zodat Perseus het 



monster moest benaderen zonder rechtsstreeks naar het monster te kijken. Perseus keek alleen 

indirect naar het monster door de weerspiegeling in het schild. Dit is een parallel van hoe de 

mens met het Jezus monster, de heks Jom, moet omgaan. De mens mag het niet rechtstreeks 

benaderen, niet letterlijk, maar alleen esoterisch, als door een gebroken spiegel. Perseus nam 

het hoofd van Medusa en gebruikte het sindsdien als een wapen, maar gaf het later aan de 

godin Athena die het op haar schild vastmaakte. Een mens die op Jezus keek versteende. Ook 

het verstand versteende en werd verletterlijkt. De afgevallen zonen van God, de nefilims, 

waren mens geworden, en werden in de mens Jezus tot God gemaakt. Zij hadden de 'Jezus is 

God' belijdenis nodig, maar er is iets veel diepers gaande. De God is het hoofd, zoals Christus 

het hoofd van de kerk werd, het hoofd van het lichaam. Jezus is God, het hoofd, betekent 

alreeds dat het monster onthoofd is. Perseus gebruikte het als een wapen om zijn vijanden te 

verstenen. Hij kon zichzelf en anderen hiermee beschermen, en kon anderen ook redden van 

andere monsters. Hij gebruikte het hoofd van Medusa om hen te verstenen. Zij die 'Jezus is 

God' letterlijk nemen worden erdoor versteent, en zij die het esoterisch zien als het onthoofde 

monster zijn als Perseus. 

De vijfde lijn is roem. 

In de zesde lijn wordt de mens door zijn rijkdom geïsoleerd, en sterft hierin een afvallige 

dood, en wordt zo tot een Orionse zombie van Toronto. Deze rijkdom kan zijn op allerlei 

gebieden : financieel, psychisch, emotioneel, religieus, mentaal, fysiek, sociaal etc. De mens 

wordt gelokt door deze zwarte afvallige dood om een Toronto robot te worden. 

Deze hexagram moet dus teruggeroofd worden en er moet inzicht over verkregen worden. 

Voor een ander fundament van Toronto stalen de ninja-piraten hexagram 63 : Chi Chi, het nu 

doen, het volbrachte, de voltooiing. Maar deze Ji Ji hexagram heeft een inhoud die de rovers 

niet ver laten komen. De Ji Ji is namelijk erg goed beveiligd, waardoor de Toronto joyride 

maar een tijdelijkheid is. 

Hier worden de zaai en oogst principes besproken. Wat de mens zaait zal de mens ook 

oogsten. De Ji Ji hexagram laat zien dat als de mens overmatig met voorspoed zaait en in 

overmoed leeft, dan zal wanorde geoogst worden, wat we ook terugzien in Toronto. Er is geen 

alarm. Alles ligt door elkaar. Er is geen demonologie, waardoor de geesten vrije ingang en 

uitgang hebben.Toronto wordt in de woestijn voortgedreven door de wind. Het is een zware 

infectie van het volk. 

In lijn 1 wordt de staart natgemaakt - Mozes gebruikt de stok om zee te splitsen voor 

doorgang. 

Lijn 2 : ga niet op zoek naar het verlorene. Het zal vanzelf terugkomen. 

Lijn 3 : demonologie door vermoeidheid - in 3 jaar land veroveren. 

Lijn 4 : je boot heeft een lek. Je kunt alles wat om handen is gebruiken om het lek te dichten. 

Het hoeven geen volkomen dingen te zijn. Alles is bruikbaar voor iets. 

Lijn 5. De rijke offert pralend rijk, maar dat is niet beter dan hen die simpele offers brengen. 

Protserigheid loont niet. 



Lijn 6. De verdrinking - potentiële wedergeboorte, sterven v/d oude mens/ rijkdom. De 

Egyptenaren die vasthouden aan hun bezit en het niet willen laten gaan verdrinken in de zee. 

Symbool : waterput met vuur op de bodem. De mens stal de Chi Chi en werd daardoor 

overweldigd door water, als een alarm wat afging. 

Een ander fundament van Toronto is de gestolen Yi, hexagram 42 van de I Ching. De Yi is de 

vermeerdering. Toronto heeft dit principe misbruikt. 

Lijn 1 : het is goed om landbouw te bedrijven - plantengroei - onderworpen aan de natuurlijke 

wetten. 

Lijn 2 : volharding in het orakel brengt voorspoed 

Lijn 3. tegenslag gebruiken om te groeien 

Lijn 4. publiek maken van de balanzen brengt volgelingen 

Lijn 5. als je oprecht bent en een goed hart hebt hoef je niet te vragen 

Lijn 6. er is geen vermeerdering want er zijn geen goede fundamenten voor. De mens moet 

weten te stoppen, anders zal de mens aangevallen worden door deze wachter van de Yi. 

Door het wegbonjouren van de vrouw, en daardoor de natuurlijke principes van groei, haaste 

Paulus zich in overmoed naar het grote Toronto. Daarom is er ook veel valse afvallige dood in 

de leerstellingen van Paulus, en zien we grote scheefgroei. Demonologisch gezien hebben wij 

hier te maken met een gehandicapt kind. Er is een snelle dood en een snelle opstanding, alsof 

Paulus ergens aan wil ontvluchten, een groter Pasen. 

Paulus gaat voor zijn circus met de pet rond. Hij kreeg de roem die hij wilde, en hij kreeg de 

volgelingen, zoals de I Ching voorspelde, maar uiteindelijk zal een dieper Pasen hem testen. 

Het alarm op de grote I Ching ging af, en de Egyptenaren verdronken in de overweldigende 

zee, toen Paulus deze steen probeerde los te wrikken. Dat had hij niet moeten doen. Calvijn 

deed daar nog eens een schep bovenop, met alle gevolgen daarvan. De grote haai van Toronto 

kwam, Elias, om een grote slag in de wereld te slaan. Nu probeert de mens terug te keren tot 

het oude orakel, maar het orakel kapt en is overgevoelig. 

Paulus ging naar Macedonië, oftewel Europa, waar hij het zaad voor het komende 

katholicisme en het calvinisme zaaide, twee Europse stromingen van het christendom. 

Timoteüs is een soort kind van hem, wat symbolisch het grote Europa is wat door Paulus werd 

gebaard. Apollos werkte samen met Paulus. Zijn naam komt van de zonnegod Apollo, de god 

van het orakel van Delphi, wat in de wortels ook de metaforische eeuwige verdoemenis is om 

de lusten van het vlees te doven. Dit kwam ook terug in het latere calvinisme, als de opening 

van die put. In de apocalypse komt Apollyon naar voren als zijnde de engel van die put. Zijn 

naam is ook verbonden aan Apollonia, een plaats in Macedonië. Stefanas was een 

Korinthische bekeerling, wiens naam 'kroon' betekent, van de overwinnaar, wat ook een beeld 

is dat de mens Korinthe metaforisch moet overwinnen door tot de esoterische betekenis ervan 

te komen. 

  



  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

De Afrika Code 

  

  

  

  

COAB 2017 



  

  

  

"Did you hear those sounds, 

Terror coming in the night, 

While we sleep they take everything away, 

What we built between you and me. 

  

Are you listening closely, 

They're tearing us apart, on this cold december day, 

Tearing off all what we built here, between you and me. 

  

Soldiers rising up today, on this cold december day. 

Soldiers, rising up today, they came over the bridge of a frozen yesterday. 

I must give away these flowers burning in my garden, 

They want to go home.  

They belong to you, in your womb they can grow." 
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Hoofdstuk 1. Geschiedenis van Nederland en Europa 

  



1.1 - Geschiedenis van Nederland 

  

  

De huidige situatie is het resultaat van ellenlange kerkgeschiedenis. 

 

Het huidige Nederland komt voort vanuit een geschiedenis die opliep tot de vestiging van de 

Habsburg Dynastie, het Huis van Habsburg, en dit leidde tot de vestiging van de Habsburgse 

Nederlanden : 

 

De Zeventien Provinciën : 1543-1585 - Nederland, België en Luxemburg onderverdeeld in 

hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden. 

De Spaanse Nederlanden : 1556-1648 - Nederland, België en Luxemburg, die in 1648, na de 

tachtigjarige oorlog van 1568-1648 met de Vrede van Munster, waardoor de Noordelijke 

Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden gescheiden werden, wat ook delen van Brabant en 

Limburg meenam. De Zuidelijke Nederlanden liepen door als Spaanse Nederlanden tot 1715 

en werden toen de Oostenrijkse Nederlanden. 

 

Spanje was een katholieke grootmacht, terwijl de Noordelijke Nederlanden, nu Nederland, 

protestant waren. Dit was dus een grote strijd tussen de katholieken en de protestanten. 

 

De Habsburgse Nederlanden werden opgericht in 1482, na de dood van de laatste 

Bourgondische hertogin, Maria van Bourgondië, omdat de Nederlanden toen in de handen 

kwamen van haar zoon, Filips de Schone, van het huis Habsburg. 

 

Daarvoor, voor de Habsburgse Dynastie was er de Bourgondische Nederlanden : 1384-1482, 

en daarvoor was Nederland onderverdeeld in graafschappen, voortkomende vanuit de oude 

Germaanse stammen. Nederland was onderdeel van Germanië en ze vochten tegen de 

Romeinse onderdrukking. Het katholicisme werd in 1517 deels aan de kant gedrukt door 

Maarten Luther's 95 stellingen, waarvan het grootste deel gericht is tegen de aflaat leer, en in 

stelling 78 worden de krachten en gaven van I Korint. 12, zoals van genezing, als belangrijker 

bestempeld. En dit terwijl de latere reformatische beweging vaak het gebruik van de gaven als 

een ziekte bestempelde, zoals ook de psychiatrie dit doet, tegen het advies van Maarten 

Luther in. 

 

Binnen het protestantisme kwam toen de Evangelische beweging opzetten, en toen de Pinkster 

en charismatische beweging. De demonologie werd door deze bewegingen veelal veracht, 

waardoor er grote scheefgroei kwam, en als antwoord hierop kwam de kleine profetische en 

hermitatische beweging die terugleidde tot de cryptografische en esoterische gnosis, wat de 

cirkel rond maakte, want zo kon er weer een veilige verbinding komen met het katholicisme : 

het herstel van de moeder en het loon, maar dan zonder het materialisme. Het zijn diepere, 

meer cryptische principes, en dit vormde de sleutel om ook verbindingen te maken met andere 

religies, tot verder herstel van de moeder. Dit is het Amazonisme, waarvan de hermitatie de 

voorbode was. 

 

I - Katholicisme 

 

II - Protestantisme (Lutherisme) 



 

III - Amazonisme 

  

  

  

1.2 - Het Geheimenis van Nederland 

  

  

Nederland, Holland, kan helemaal teruggeleid worden tot Holle, Hel, Hulda, de godin van de 

wilde jacht. De Wilde Jacht was vroeger de naam van een bovennatuurlijk verschijnsel waarin 

de onderwereld zich opende, en waar zij die in de onderwereld woonden door de lucht gingen 

om te jagen op boze geesten. Dit was voornamelijk verbonden aan het Joel-feest, de voorloper 

van het kerstfeest. De Wilde Jacht wordt soms ook de helse jacht genoemd. Er is ook het 

sprookje van Vrouw Holle. Zij wordt gezien als de aanvoerster van de wilde jacht. Als zij 

haar kussen uitlopt dan sneeuwt het. Zij wordt ook de witte dame, of beter : dame in het wit 

genoemd. 

 

Zij is in de Noordse mythologie, naast Hel, verbonden aan de vruchtbaarheidsgodin Frigg, de 

vrouw/ godin van Odin (DN, Eden) en Freya. Als de dame in wit is zij een beeld van de 

LERI, het witte mysterie van de Eva-stammen in het paradijs. Vrouw Holle is de godin van 

het leven (en de dood), zoals Eva dit ook betekent in de grondtekst. 

 

Nederland wordt – ook in de profetieen – de poort tot Europa genoemd. In die zin verbindt het 

Nederland ook aan het witte hek wat om het paradijs heenstaat. De mens moet eerst het witte 

mysterie oplossen. De LERI is ook de naam van het tweede grote boek van de tweede bijbel : 

het commentaar op de tweede bijbel, oftewel de exegesis. Hierdoor zal de tweede bijbel beter 

begrepen worden. 

 

I - Katholicisme - bron : Italië 

II - Lutheranisme (Protestantisme) - bron : Duitsland 

III - Amazonisme - bron : Nederland – voortkomende vanuit het witte mysterie – de LERI – 

Eva – poort tot de onderwereld – de vermenging door de hermeneutiek, de leer van de uitleg 

(exegesis). 

 

In het Amazone Verbond zullen de sieraden van het protestantisme en katholicisme aan elkaar 

verbonden worden. 

  

  

  



  

1.3 - Het Geheimenis van Duitsland 

 

  

 

  

Nederland was vroeger deel van het gebied Germanië, en heeft diep Germaanse wortels. 

Germanië bestaat nog steeds in de vorm van Duitsland, Germany. Vandaar dat het belangrijk 

is een goed zicht op Duitsland te krijgen, want daar liggen nog steeds de Germaanse schatten 

opgeborgen die een sleutel zijn voor Nederland om terug te keren tot haar stamverleden. 

 

Als we naar Nazi Duitsland kijken dan beseffen we dat er een machtig geheim bewaakt wordt, 

waarvan Nazi Duitsland een hele corrupte afspiegeling was : 

 

Heilige Rooms-Duitse Rijk – de twee-koppige zwarte arend – 800-1806 

Duitse Keizerrijk – zwarte arend – 1871-1918 

Nazi Duitsland – 1933-1945 

 

Dit leidt helemaal terug tot Germanië, de stammentijd. Het raadsel van de zwarte arend wordt 

besproken in het Eeuwig Evangelie en is in het tweede deel, de Rode Steen, in het boek 

Savaninen hoofdstuk 15 een beeld van de tweede bijbel : 

 

De arenden van het Woord 

1. En ik zag een zwarte arend verschijnen in het midden van de tweede hemel, en een witte 

arend zat op een rots, en ik zag uitgestrekte zeeen in de verte. 

2. En ik zag de Heere als een ruiter verschijnen, dragende een trompet. En zijn haren waren 

als witte vlammen. 

3. En toen Hij op de trompet blies kwam er een beest uit de zeeen voort, en de Heere sprak : 

Vreest niet, want het is de tweede Matas, en Hij is het Beest des Heeren. 

4. En de witte arend die als het Woord des Heeren was steeg op, om hen die niet wilden horen 

te slaan. 

5. En ik zag een grote schare opkomen die de arend volgden, en zij maakten zich groot tegen 

de zwarte arend. Maar toen kwam er een traan uit de ogen van de witte arend om hen te 

verteren. 

6. En de Heere sprak : Zo zal het een ieder vergaan die het tweede Woord niet aanvaardt. En 

de Heere was als een stichter van oorlog. En de Heere sprak : Ik ben niet gekomen om vrede 

te brengen, maar het Zwaard. 

(..) 

 

Het Tweede Pniel 

8. Zalig hen die het eerste en tweede Woord hebben. Maar hen die het tweede Woord niet 

hebben, zullen het eerste ook niet hebben. 

9. En de heiligen worstelden met de tweede engelen en met de Heere, en zij werden geslagen 

op een plaats die het tweede Pniel heette. 

10. En zij werden gevoelig voor het tweede Woord. En de Heere zegende hen. Zalig zij die de 

wonden van het tweede Woord dragen. 



11. Zalig hen die twijfelen, want zij zullen kracht tot toetsen hebben, en de Heere zal hen 

leiden tot de tweede zekerheid. 

12. En in de tweede pijn ligt de hand des Heeren opgeborgen. 

 

In de eerste bijbel is er zowel een goed deel als een slecht deel. Het goede deel kondigde de 

komst van het eeuwig evangelie en het tweede aan, in het boek Openbaring. In principe is de 

eerste bijbel gewoon een verzameling van gnosis, verdraaide gnosis en anti-gnosis. Het kind 

mag niet met badwater weggegooid worden. Nederland heeft Duitsland nodig in de grote 

bevrijding, het grote begrijpen, van Europa. Duitsland bezit de sleutels om de Nederland-

poort te openen. 

 

In het Bijbelse paradijs zien we alleen maar de schaduw van het hogere paradijs. Alle 

archetypes wijzen dus door naar diepere realiteiten. Holland, Holle, de Dame in Wit, is het 

geheim van de Eva stammen, het witte Leri mysterie. Maar deze Eva stammen moesten 

komen tot de gnosis, tot de boom van de gnosis, tot de vrucht, om daarmee de Adam stammen 

in te wijden. In de diepte van deze symboliek is deze vrucht heilig. Dit alles heeft een 

Europese reflectie. Nederland ligt aan de kust als het Europese Israël wiens mysteriën 

onbegrepen zijn, en heeft de zwarte steen (zwarte arend, Duitsland) nodig om geopend te 

worden, zoals Israël de Islamitische mysteriën (als cryptografisch beeld van het komende 

Eeuwig Evangelie) nodig had om doorgang te vinden. 

 

Zwart is de kleur van de duisternis, de tegenstander van het verblindende licht. Het is de 

heilige verdonkering en verborgenheid. 

 

De vrucht van de boom van kennis heeft altijd eenzelfde centraliserende lading gehad als de 

ark van het verbond. Deze werd streng bewaakt. 

 

In het Aramees is de ark de KEBU, de doorgang tot een diepere ruimte, waar een voorhangsel 

voor gehangen werd (Ex. 40:3). Ook is de ark een beker. Het voorhangsel is in het Aramees 

ook een vrucht van de ceder. Hier zien we de boom van kennis terug. De mens nam de vrucht 

en ging tot een andere dimensie, als een doorgang. Dit is wat de ark is. De KABA is in het 

Arabisch een gebied, het heiligste gebied. Dit is de BADA stam in de amazone theologie van 

de Vuh, de verdonkerende stam van de verborgenheid. 

 

In Ex. 40:4 gaat het in het Aramees over die ruimte, die ingenomen moet worden, de ruimte 

van de tabletten, van het Woord. Dit is het hele vrucht der kennis mysterie, een dualiteit, als 

de tegenhanger van Septus, als het hele mysterie van de ark. Duitsland verbergt de zwarte ark 

of tegen-ark die dwars tegen de valse licht-ark ingaat. Hierom zijn er twee strijders tegen 

elkaar gekeerd op de ark. 

  

  

  

  

1.4 - Het Spaanse Wereldrijk 



 

 

De Spaanse Nederlanden liepen van 1556-1715, bijna twee eeuwen. De Nederlands-Spaanse 

Karel V (met een Spaanse moeder) erfde de Nederlanden omdat hij van het Huis Habsburg 

was, die de Nederlanden als eigendom hadden in die tijd sinds 1482. Daarvoor was er het 

Huis van Bourgondië. Karel V werd ook de Rooms-Duitse keizer. Zijn hele rijk besloeg ook 

Amerikaanse en Aziatische gebieden, en was groter dan het Griekse en Romeinse wereldrijk 

ooit was geweest. Dit was het Spaanse wereldrijk. 

 

Dit rijk ontstond door : 

1. door de huwelijksvereniging van de Kroon van Aragon (Oost-Spanje en land ten Oosten 

van Spanje : Sicilië, Napels etc.) en de Kroon van Castilië, Centraal Spanje. 

2. het terugdringen van de Moren, de islamieten die Spanje hadden veroverd 

3. het ontdekken van Amerika en koloniseren ervan 

 

Karel V trouwde met Isabella van Portugal, wat nog meer Spaans-Portugees bloed bracht in 

het geslacht. Karel V gaf de Nederlanden toen in de handen van zijn zoon Filips II. Karel V 

had als motto “steeds verder.” Filips II was harder dan zijn vader, en vervolgde het 

protestantisme, waardoor de grote opstand in Nederland ontstond. Dit leidde tot de aanstelling 

van de Spaanse Alva als de Nederlandse landvoogd om die opstand tegen te gaan. Dit was het 

grote verschijnsel van de 80-jarige oorlog. Wat moeten we met dit verhaal ? 

 

Ook dit is een dualiteit. Nederland is als het Europese Israël waarom de strijd ging en nog 

steeds gaat. Duitsland is de vrucht van de gnosis die leidt tot de boom van kennis, de nieuwe 

dimensie, de bron die door Spanje verzegeld werd gehouden. In het commentaar op de Bilha, 

in de Leri, het tweede grote boek van de Amazone Bijbel Tetrateuch, wordt er gesproken over 

twee rode mysteries : dat van Adam, en dat van de boom van kennis zelf, als het bloed-orakel, 

een grote slachtplaats, waar de Hiti stam voor staat. 

 

De rode steen, Hadd, Hat, HT, is de HITI stam, waarvan de Egyptische ballingschap een 

beeld is. Israel nam van de vrucht van de gnosis en kwam in de diepte van Egypte waar deze 

gnosis lag opgeborgen. Er zijn dus twee bomen van kennis, oftewel de boom van kennis is 

dualistisch. Het kan zowel valse kennis als goede kennis uitbeelden. Het hangt er vanaf wie er 

van eet en hoe dat gebeurt. Spanje is daar een Europees beeld van. Allen die van de Duitse 

vrucht eten worden onderworpen aan Spanje, wat ook weer de protestants-katholieke dualiteit 

is. 

 

Het katholicisme is een allegorie van de baarmoeder en het loon, wat door de verletterlijking 

ervan corrupt werd. Toen trad het Huis van Oranje daar tegenop, steeds meer protestants 

wordende. Willem van Oranje zelf stond voor de godsdientsvrijheid, dus ook hij nam deel aan 

de Nederlandse Opstand. Oranje is het symbool van “van letterlijkheid tot symboliek”. Het 

protestantisme is een allegorie van de strijd tegen het materialisme, de terugkeer tot het kruis 

en tot de schrift, het voorgeschrevene, als de schaduw van de heilige gebondenheid. Beide 

bewegingen werden corrupt. 

 

Nederland was in een soort van Egyptische ballingschap terecht gekomen door het Spaanse 

wereldrijk, wat de Europese weerspiegeling was van de amazone Hiti stam. 

 

Frankrijk weerspiegelt de Amalek stam en Italië de Bakroe stam, oftewel de Zuni stam die 

Bakroe als godin hebben : Zuni, ZN, van het “Zoon” mysterie geintroduceerd door Rome. Dit 



komt ook weer terug in de Bilha wat daar verder besproken wordt. 

 

Egypte is in deze zin dus een beeld van de boom van kennis, maar in de bijbel wordt ook 

Assur besproken als de boom van kennis. De boom van kennis is dus een pad wat zowel de 

Egyptische ballingschap brengt als de Assyrische ballingschap, beiden beelden van Hiti, 

Spanje. 

  

  

  

  

1.5 - Het Ariaanse Wereldrijk 

 

Het Westelijke Romeinse Rijk kwam ten val door Germaanse stammen zoals de barbaren en 

de Visigoten. De Germaanse Barbaarse koning Odoaker rekende af met de laatste keizer van 

het West-Romeinse rijk : Romulus Augustulus. De keizer werd onttroont in 476. De wereld 

kwam in opstand tegen het Romeinse gezag. Daarvoor hadden de Visigoten in 410 onder 

leiding van Alarik I Rome al ingenomen. Het West-Romeinse rijk viel. De Germanen wilden 

weer vrij zijn. 

 

Veel Germaanse stammen, zoals ook de Visigoten, waren Ariaans, als tegengesteld tegen het 

Katholicisme. De Visigoten drongen door de val van het West-Romeinse rijk Spanje binnen 

en vestigden zich daar. Arianen zijn hen die de godheid van Jezus loochenen. Jezus wordt 

gezien als een schepsel ondergeschikt aan God. Dit in tegenstelling tot het Niceanisme. 

 

Het Arianisme werd gesticht door Arius (256-336). Dit kwam dus ook tegen de Katholieke 

drie-eenheid. Demonologisch gezien is het a-rianisme hen die Rian verloochenen, anti-rian. 

De Niceanen (katholieken en protestanten) zijn in die zin het Rianisme, volgelingen van Rian 

en Jom, die Jezus gelijkstellen aan God. De meeste Germanen die met de volksverhuizing het 

West-Romeinse rijk binnenvielen waren Ariaans. Het Romeinse rijk viel door het Arianisme. 

 

In 325 was er in Nicea een concilie gehouden om het Arianisme te verketteren, wat alleen 

maar meer woede van de Arianen opwekte. Arius werd door dit concilie verbannen. In 358 

kwam de Romeinse keizer Constantius II het Arianisme te hulp, en werd er een nieuwe pro-

ariaanse concilie gehouden. Constantius II wordt ook wel het pad tot het Byzantijnse rijk 

genoemd (Oost-Romeinse Rijk). Hij huurde Ariaanse Germaanse strijdkrachten in. Hij wilde 

een Ariaans wereldrijk oprichten : 

 

het concilie van Arles (353) 

het concilie van Milaan (355) 

het concilie van Rimini (359) 

het concilie van Constantinopel (360) 

 

Er waren verschillende vormen van arianisme. De ene vorm ging verder dan de andere vorm. 

De homo-ousios, “Jezus en God van dezelfde substantie”, werd door Constantius II uit de 

geloofsbelijdenis geschrapt. De Niceaanse leer werd teniet gedaan. Het Romeinse rijk was 



Ariaans geworden waar de katholieken over klaagden, zoals de beroemde stelling van Sint 

Hieronimus : “De hele wereld vernam zuchtend en vol verbazing dat zij ariaans was 

geworden.” 

 

Maar het mocht niet lang duren. Constantius II stierf al snel in 361. Alle hoop was nu gericht 

op de Ariaanse keizer Valens in het Oosterse Romeinse Rijk, maar die stierf in 378. Toen 

kwam de Spaans geboren Theodosius I de Grote die keizer werd van het rijk en die de 

Niceaanse geloofsbelijdenis weer geldig verklaarde. Dit alles leidde tot het terugslaan van de 

Arianen in de Ariaans-Germaanse invasies die het Westelijke Romeinse Rijk ten val brachten. 

 

De Germaanse keizers die toen kwamen reduceerden de belasting die betaald moest worden. 

Het resultaat was een Ariaans Visigotisch Spanje. Dit liep tot 589 toen de Visigotische koning 

Reccared I zich bekeerde tot het katholicisme. Er kwamen burger oorlogen onder de 

Visigoten, waardoor één van de partijen Islamitische Moren opriep. Deze kwamen over de 

straat van Gibraltar, en namen Spanje toen over van de Visigoten. De wereld had een hogere 

graad van het Arianisme nodig. De Islam is tweede graads Arianisme, waarin Jezus nog meer 

werd teruggeschoven, ontmaskerd en herzien. De zon moest sterven, en plaats maken voor de 

duisternis. Het werd weer nacht in Spanje. 

 

De Islam, door de Amajjaadse dynastie, wijst terug op het Amazonisme, het derde graads 

Arianisme, in de strijd tegen Rian. Deze Islamitische invasie van Spanje was in 711, onder 

Tariq Ibn Zijad. Spanje werd nu Moors Spanje. De Moren waren verdraagzamer en toleranter 

dan de christelijke systemen waren geweest. Er kwam veel meer godsdienst-vrijheid, en de 

levensomstandigheden voor de minderheden verbeterden (zoals de Joden). Het terugdringen 

van de Moren duurde bijna 800 jaar in de reconquista. 

 

Na de val van het West-Romeinse Rijk bestond het Oost-Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk 

nog bijna een heel millenium. In 1453 viel het rijk met de verovering van Constantinopel door 

de Ottomaanse Turken onder sultan Mehmet II, die de islam aanhingen. De tweede graad van 

het Arianisme, de islam, kreeg nu het Oost-Romeinse Rijk als eigendom. Dit was het einde 

van het Byzantijnse Rijk. Het was nu het Ottomaanse Rijk. Dit was het einde van de 

middeleeuwen. 

 

We zien hier de schaduwen van derde graads Arianisme, het Amazonisme. 

  

  

  

  

1.6 - Het Geheimenis van Constantinopel 

 

De Romeinse zonnecultus liep over in de Jezus Christus cultus. Iedereen moest dit merkteken 

ontvangen, anders werden ze opgesloten, gemarteld en gedood. Tegenover dit “Rianisme” 

kwam het “Arianisme”. Door keizer Constantius II, de opvolger van Constantijn de Grote, 

wordt het Concilie van Constantinopel gehouden in 360 om het Arianisme officieel te 

vestigen. 



 

Constantinopel werd het bolwerk voor het Arianisme. Na de dood van de Ariaanse keizers 

wordt het Arianisme vervolgd en verboden. Het Niceanisme zegeviert in Constantinopel, 

uiteindelijk resulterende in een hogere graad van het Arianisme : de islam, in de vorm van de 

Ottomaanse Turken, die Constantinopel innemen en het Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse 

Rijk) ten val brengen. 

 

Vandaag de dag is Constantinopel Istanboel, Turks grondgebied. De lichtgoden werden 

verslagen door de duisternis. De islam is een schaduw van de voortgaande openbaring, de 

tweede bijbel. De canon van het christendom werd opengebroken, want hier was namelijk een 

slot opgezet. Ze hadden God de mond gesnoerd. De Turken hadden sinds 1250 BCE hun 

eigen Christus-figuur in de vorm van “Attis” die zichzelf ontmande, waardoor een hele 

nieuwe natuur ontstond, als vruchtbaarheids-symbool : de altijdgroene naaldboom. In die zin 

profetisch dat dit zou gebeuren met Christus door de hogere graden van het Arianisme, die 

uiteindelijk leiden tot de “ontmanning” van de patriarchische geest en het vestigen van de 

matriarchie in het amazonisme : het herstel van de eeuwige baarmoeder. 

 

Het symbool van Constantinopel is de verduistering van de maan. De mens heeft de 

cryptografische waarde van de islam niet herkent als zijnde de heraut van de voortgaande 

openbaring. 

 

De lichtgoden kwamen tot de mens om de mens te verblinden, omdat ze zelf ook blind waren, 

als zijnde demiurgen, tussengoden. Zij moesten leven met de sluiers waar ze niet doorheen 

mochten, en wilden daarom ook niet dat de mens er doorheen zouden gaan. Deze lichtgoden 

zijn gevallen schepselen. Zij willen in hun val zoveel mogelijk meesleuren. Het oordeel is in 

die zin al geweest in de geschiedenis. Dat is ook wat het preterisme leert. 

 

De moeder van Attis baarde hem doordat ze een vrucht van de amandelboom tegen haar 

aanhield, waardoor ze zwanger werd. Ook dit was dus al een eerdere maagdelijke geboorte. 

Het was ook een voorbode van het noodlot van het christendom, die zichzelf uiteindelijk in 

dwaasheid zou ontmannen. Dit tot verdere groei van het Arianisme. Hedendaagse Ariaanse 

stromingen zijn de Jehovah's Getuigen en de Unitaristen. Dit kan verdiept worden door de 

Islamitische esoterie in de tweede graad tot het Amazonisme, de derde graad. Dit is het pad 

van de gnosis. Ook tot Spanje werd er een islamitische brug gelegd toen de Moren kwamen 

om het Visigotische conflict op te lossen. 

 

Er waren dus twee islamitische bruggen tot Europa : 

 

I – Spanje 

 

II – het Byzantijnse Rijk 

 

Het Ottomaanse Rijk drukte een groot stempel op Oost-Europa, wat er vandaag de dag nog 

steeds is. Het Arius zaad gaf geboorte aan de islam. Het zaad van de islam geeft geboorte aan 

het amazonisme. 

 

In 1568 zocht Willem van Oranje ook steun bij de Ottomanen, militair en financieel, voor de 

Nederlandse Opstand tegen Spanje. Bekende uitspraken, ook in de geuzenliederen, waren : 

“Liever Turks dan paaps,” en “Al is een Turk geen christen genaamd, hij heeft niemand om 

het geloof verbrand.” 



  

  

  

  

1.7 - Het D/T Merkteken van Saveer Op De Nederlandse Taal 

 

De spelling-terreur in Nederland gaat vooral om de D/T kwestie. We zien telkens weer een 

strijd waarin het gaat om of er nu een D of T gebruikt, of D èn T. En dit terwijl het in de 

spreektaal er niet toe doet. Er worden dus spelletjes gespeeld, en iedereen neemt het maar 

voor lief, en sommigen besluiten een D/T nazi te worden, of politie. Van jongs af aan worden 

de hoofden van kinderen hiermee ingeslagen. 

 

Het is het merkteken wat Saveer op Nederland heeft geslagen. Het gaat om de werkwoorden 

waarin de D/T kwestie speelt als de voleindigende macht, nl. het einde van het werkwoord. 

Daar wil Saveer met deze regel de macht over hebben. Voor sommigen is het een obsessie 

geworden. Zo wil Saveer afleiden van de gnosis. 

 

Wat gaat hierachter schuil ? 

 

D is de boog, T is de pijl 

D is de ingang, T is de plug 

D is het gaatje, T is het paaltje 

D is het gaatje, T is de boor 

 

Dit wil Saveer bedwingen, om zo de mens tot slaaf te maken. Wat moet de mens leren ? Om 

zich niet door Saveer te laten leiden, maar door de Heilige Gebondenheid, ook in het bepalen 

of er nu D of T moet staan aan het einde, of D èn T. De Heilige Gebondenheid gaat soms 

dwars door de taal heen, en maakt soms "taal-fouten". De Heilige Gebondenheid "gebruikt" 

de taal, maar laat de taal niet over zich heersen. De mens moet loskomen van taal-tirannie. 

Zoals de mens nu leeft is één grote "taalfout", omdat er vroeger heel anders in Nederland 

werd gesproken, en dat is stapsgewijs gegaan. Dus wie maakt er nu "taalfouten" ? 

 

Feit is dat de Heilige Gebondenheid, de Hogere Kennis, het Paradijs, onze taal is. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Zuiderzee I Tjing 

  



  

2.1 - De Sleutel van de Sinologie 

  

  

Alles loopt vast in de verhalen van het Midden Oosten. Om de christelijke apocalypse en de 

brug tot de islam te kunnen begrijpen is het van belang om de sleutels in het verre oosten te 

vinden. De elementen van de apocalypse worden namelijk beschreven in de sinologie, de 

China kunde. China bevat de oudste geschriften van de wereld die uitleg geven over de 

grotere context van de elementen van de apocalypse. Zonder de Chinese mythologie loopt 

alles vast. China is dus een belangrijke schakel in het geheel. Zonder de sinologie kan de brug 

tussen het christendom en de islam niet gebouwd worden. 

 

De I Tjing is één van de oudste orakels van de wereld. Het wordt beschouwd als de bijbel van 

China. In deze bijbel worden er verschillende tekens, hieroglyphen besproken in de vorm van 

hexagrammen, zes lijnen boven elkaar. 

 Het eerste hexagram is de Khn, KN. 

De onderste lijn is de draak die verborgen ligt in de diepte. Er is geen activiteit. De draak 

slaapt. Dit betekent dat de draak, in de moederschoot is, in de paradijselijke verlamming, in de 

leegte, als een begin situatie waar alles uit voortkomt en alles naar terugkeert. 

 

De tweede lijn is de draak die tot het veld komt om zo het grote te ontmoeten. Dit komt ook 

weer terug in de christelijke apocalypse : Het beest komt opzetten. 

  

In de derde lijn wordt de mens actief, krijgt opdrachten, wordt in de strijd ingezet om het 

kwaad te overwinnen, maar met grote voorzichtigheid en heilige vreze. De mens is namelijk 

omringd met grote gevaren. Hij moet tot kennis en begrip komen. De mens is bezadeld met 

grote paniek, als een alarm. De mens is rusteloos geworden, maar er zal geen fout gemaakt 

worden. 

  

In de vierde lijn vliegt de draak, maar nog steeds in de afgrond. Er worden hierin geen fouten 

gemaakt. 

  

In de vijfde lijn komt de draak daadwerkelijk uit de afgrond en vliegt in de hemelen om het 

grote dieper te ontmoeten. 

  

In de bovenste lijn, de zesde, wordt de draak arrogant, en overtreed de wet, verbreekt grenzen. 

De draak wordt rebels tegen het valse gezag, en komt hierdoor in de problemen. De draak 



moet weer rust nemen, terugkeren tot de leegte. Het werk is gedaan. De draak wordt 

teruggeroepen. 

Het tweede hexagram is de KAWAN. Hier zien we een paard. Het paard kan niet op eigen 

initiatief handelen, anders gaat alles verkeerd. Het is duidelijk dat de vorige hexagram in een 

paard is veranderd, zoals ook in de apocalypse. Het paard staat voor de brug in de apocalypse 

van de gnosis. In de I Tjing gaat het over het verliezen van vrienden in een bepaald gebied, en 

nieuwe vrienden te krijgen in een nieuw gebied. Het paard moet leren volgen en volhouden. 

Het paard kan niet op zichzelf staan. 

In de eerste lijn, zien we het heilige ijs waartoe genaderd wordt. Dit begint met vorst wat een 

teken is dat vast ijs dichtbij is. 

 

In de tweede zien we : Niets is om te herhalen. Er wordt voor altijd een steen gelegd, en dan 

de volgende steen. Niets wordt overdreven. Het komt maar één keer en dan nooit meer, zoals 

ook in de Vur wordt beschreven. Zou het voor een tweede keer gebeuren dan zou alles 

instorten. De herinnering is genoeg. Zo kunnen we dingen ook weer loslaten en er een beter 

en dieper zicht op krijgen wanneer de tijd daar is. 

De derde is alles weer loslaten om het terug te geven. Wij mogen niets vasthouden voor 

onszelf. Alles wordt we wanhopig vasthouden zal ons verbranden en verwoesten. 

De vierde is een vastgebonden zak. Er mag niet geprezen worden en ook niet beschuldigd. Er 

mag geen godsdienst worden beoefend vanuit traditie, gewoonte of willekeur. De vierde zes is 

een teken van grote overgave, van leegte. Dit is een teken dat het grote ijs heeft toegeslagen. 

De vijfde is de gele rok die voorspoed brengt. 

De zesde is het grote drakengevecht. 

  

Er is dus een heilige verbinding tussen deze twee hexagrammen. De ruiters op het paard 

komen maar één keer, om de aarde te verderven, opdat het contact met de hemel wordt 

hersteld. Deze ruiters zijn dus al geweest in de geschiedenis. En daar kan niemand meer iets 

aan veranderen. Alles is al bezegeld. Het is het lot dat niemand meer kan omkeren. 

De KAWAN-hieroglyph is het hexagram van gevoeligheid. 

In de derde hexagram zien we de KANA. Dit is de hieroglyph van de opvoeding en de groei. 

De eerste lijn is de moeilijkheden die nodig zijn voor de groei en de correcte opvoeding. 

Zonder de moeilijkheden is er geen groei en loopt alles vast. De moeilijkheden zijn ervoor om 

helpers, aan te stellen over het kind, voor grotere leiding. Zonder deze moeilijkheden zou een 

kind dus aan zijn lot zijn overgelaten. 

In de tweede lijn zien we alle paarden terugkeren. Ze worden gescheiden van hun wagens. De 

paarden trekken zich terug en doen niets meer voor de mens. De mens zoekt toenadering maar 

wordt verworpen met grote volharding. Pas na tien jaar zal de mens toegelaten worden. De 



mens moet dus eerst de tien horens van het beest overwinnen. Er moeten dus grote offers 

gebracht worden in deze apocalyptische context. 

De derde lijn : Een mens die zonder hulp naar de wildernis gaat, zal in de wildernis 

verdwalen. De wijze mens zal dus stoppen en zich terugtrekken. 

  

De vierde lijn : De paarden trekken zich terug. 

De vijfde lijn : De mens is in moeilijkheden om het van hem verwachte te volbrengen. Klein 

volhoudingsvermogen zal hem doen slagen, maar groot volhoudingsvermogen zou hem ten 

gronde richten. Hier zien we het belang van balans, van het leren leven met het kleine en het 

mindere. Zij die het grote grijpen zullen erdoor verbranden. Het is al gebeurt in de 

geschiedenis, en hiertoe zal de mens ontwaken. Alles is al gebeurt. De mens slaapt slechts. 

De zesde lijn : paard en wagen worden gescheiden. 

Het vierde hexagram is de MNG, de wet. Deze hexagram maakt duidelijk dat overmatig 

straffen, oordelen en geweld is niet goed. Het stopt namelijk alle groei. De hexagram roept op 

om terug te keren tot de heilige jeugdige dwaasheid, het jeugdige spel. Ook waarschuwt de 

hexagram om niet mee te gaan met mensen die alleen maar uit zijn op weelde. Alleen de 

jeugdige dwaasheid (kinderlijkheid) kan de valsheid van de mens overwinnen. 

  

De vijfde hexagram is het Wachten. Hier zien we dat de wachtende op het zand staat om 

geteisterd te worden door roddel. In de christelijke apocalypse staat de draak op het zand. 

Verderop in de hexagram staat de wachtende op de modder (de vertraging). Hierdoor wordt 

de vijand en de verwonding aangetrokken. Zo komt de wachtende dan uiteindelijk te staan op 

het bloed. Maar hierdoor zal er nieuwe geboorte zijn en komt de wachtende uit de afgrond. 

Daarna zien we de wachtende wachten op het voedsel, oftewel in een honger-situatie. Hierin 

moet de wachtende volhoudingsvermogen ontwikkelen, maar zoals we al zagen mag het 

volhouden niet teveel plaatsvinden, maar met mate. De wachtende moet namelijk in de honger 

aan zichzelf sterven. In de zesde, laatste lijn van het hexagram, de bovenste, verliest de 

wachtende het, en valt de wachtende in de afgrond, maar dit is om drie helpers te ontmoeten. 

De zesde hexagram is de SNG. Dit is het hexagram van conflict. Iedereen die op de tocht door 

de onderwereld, door de grotere wereld, door dit hexagram gaat krijgt hier te maken met 

oppositie en belemmering, met grote restrictie. Hier raak je vast. Hier moet de initiaat 

voorzichtigheid leren. Er is een pad, maar het vereist inspanning. De mens moet niet zomaar 

rivieren oversteken. Je moet hier het einde dus loslaten, en niet het hele pad gaan. Je moet 

halverwege stoppen en niet je zin of wil doordrijven. Je moet jezelf een halt toeroepen. Je 

moet het begin overdenken. 

In de zesde hexagram van het conflict is er afzondering die roddel veroorzaakt en verwonding 

brengt tot de mens. De tweede lijn zorgt ervoor dat men ophoudt met het gevecht en 

terugkeert naar huis. Dit is voor bescherming. 

  



De mens kan het gevecht niet aan, en onderwerpt zich uiteindelijk aan het noodlot. De mens 

trekt zich terug van alle gevechten die gaande zijn. Hij verandert hierdoor. Alle beloningen 

worden uiteindelijk weer weggenomen. 

  

De zevende hexagram is het leger. De mens moet het leger bouwen en goed ordenen. De bron 

zal het drievoudig decoreren, verfijnen. In de vierde lijn trekt het leger zich terug. In de zesde 

lijn moet de bron het leger leiden, en moet het leger gezuiverd worden. 

De mens moet niet denken dat zijn overwinningen hem groot maken. Hij moet halverwege 

stoppen, nooit tot het einde gaan. Het einde is groot bedrog. Hij moet terug naar het begin. Hij 

moet teruggaan tot de kinderlijke dwaasheid. 

Halverwege wordt alles afgebroken. Het einde zal nooit behaald worden. Er zijn namelijk 

“missing links”. Het moet terug naar het begin en dan moet er een andere richting opgeslagen 

worden, een ander pad. Dat is wat de I-Tjing leert, om ons te beschermen tegen het loerende 

kwaad, de valse misleiders, de protsers, de posers, de trotsen. 

Het leven is niet de bedoeling om een leger te bouwen en te overwinnen om overal de held uit 

te hangen. Neen, het leger moet vanuit het verborgene voortkomen. Dit is ook de boodschap 

van het kruis. Dit is en blijft een belangrijke boodschap. In de I-Tjing krijgt dit diepte. 

  

De achtste hexagram is PI, de Eenheid. Maar die eenheid moet ge-reorganiseerd worden. 

In de eerste lijn zoekt de mens contact met iets of iemand. Door eerlijkheid zal dit slagen. 

In de tweede lijn gaan er dingen mis met de contacten, maar dat moet de mens aanzetten om 

de dingen van binnen te zoeken, de contacten met de hogere wereld. Hiertoe is alle 

afzondering ingezet. 

In de derde lijn zoekt de mens contact met degenen waar geen contact mee gezocht moet 

worden. 

In de vierde lijn wordt de mens gedwongen contact te zoeken met zijn hogere zelf, zijn ware 

identiteit. 

In de vijfde lijn zien we de mens alleen maar in drie richtingen gaan, maar niet de voorste. 

Alles wat voor hem is gaat dan aan zijn zicht ontsnappen. 

In de zesde lijn zien we dat er niemand wordt gevonden die alles bij elkaar houdt. We zien 

hier de mens naar contact zoeken, terwijl hij de eerste stap aan zijn laars lapt. Het zal niet 

slagen. De mens moet eerst terug naar het begin. 

In de negende hexagram, in de eerste lijn, moet de mens terugkeren tot het pad. 

In de tweede lijn zien we dat ook het padook de mens tegemoet komt en meeneemt. 

Verder in dit hexagram zien we de afscheiding tussen mensen. De mensen zijn te gevaarlijk 

voor elkaar. De mens moet terugkeren tot de bron. De kar die ze samen bereden is ook 



gebroken. 

  

Dit is de derde lijn, die langzaam zijn macht moet overgeven aan de vierde lijn. De vierde lijn 

is het terugdringen van het overmatige geweld (ninja overmoed). 

  

De vijfde lijn is de lijn van dienaren. De koninklijke mens breidt het gebied uit. 

  

De zesde lijn is het einde van de mens. De mens is niet teruggegaan tot de kinderlijke 

dwaasheid, maar heeft de middelen tot voorwerp van verering gemaakt en is hierdoor trots 

geworden. Nu is het tijd voor de mens om tot de stilte te gaan, tot de vergetelheid. 

De tiende hexagram is die van het betreden. Standvastigheid brengt gevaar. Voorzichtigheid 

is veel belangrijker. Dit gebeurt juist door de afzondering, waardoor er beter overzicht 

ontstaat en inzicht. Deze hexagram is observerend. Het is de strijd tegen een tijger. Of het 

doel van I-Tjing bereikt wordt hangt af van iemands relatie met de tiende hieroglyph van de I-

Tjing. Hierbij staat of valt alles. De derde lijn is de goddelijke verlamdheid, als de heilige 

slaap. De zesde lijn is de terugblik, aan het einde van het betreden, de herinnering. Dit is om 

te toetsen en om tot dieper inzicht en overzicht te komen, tot diepere verbindingen, om grotere 

verbanden te zien. 

Ook de achtentwintigste hieroglyph van de I tjing is belangrijk. De mens probeert door 

geweld dingen op te lossen, maar het leidt tot nergens. De mens is agressief, maar hij kan 

geen ijzer met handen breken. De mens moet tot inzicht komen, tot de kern. 

In het Chinees wordt dit 'Soen' genoemd, de heilige zwakheid. Dit komt terug in het Engels 

als 'Son', Nederlands : Zoon, als de weg van het kruis, de heilige zwakheid leidende tot ware 

sterkte en overwinning, namelijk 'inzicht'. De ware sterkte is dus de wijsheid door de heilige 

zwakheid, die een alertheid is en een gevoeligheid. Dit is ook wat het woord 'sterkte' betekent 

in de oude talen. Het is een heel diep, poetisch woord. 

  

De SN komt in de islam terug als de SOENNA, de traditie, en de soennieten, de grootste 

stroming binnen de islam. Zij zijn de volgelingen van Aboe Bakr, die zij zien als de eerste 

kalief (opvolger van Mohammed). Aboe BAKR wijst op BAKROE, de Surinaamse 

oorlogsgodin. Aan Aboe Bakr (Bakroe) was de esoterische leer van de islam gegeven die door 

hem werd doorgegeven. 

  

Onder deze druk leert de mens voorzichtigheid in de eerste lijn. 

De mens heeft een dubbele wond. 

  

De mens komt zo tot inzicht. Ook is dit een beeld van de opvoeding. 

  



De negentiende hieroglyph van de I-Tjing is de Toenadering, de L-N. Deze hieroglyph is het 

groeien, maar in deze hieroglyph, in de achtste maand, zal het instorten. Zo zal degene die 

groter is geworden, gegroeid is, niet tot een monopolistische status komen. De krachten 

moeten namelijk eerlijk verdeeld worden. Degene die toenadert is dan ook naar binnen 

gericht. Telkens weer zal er balans worden gebracht. 

De negenentwintigste hieroglyph is de afgrond. Elk mens zal hier eens invallen. De afgrond is 

de val naar binnen. Hier zal de mens afbreken aan zichzelf, omringd door vele gevaren. In het 

ravijn zijn veel gevaren in de vorm van sterke stromingen. Hier leert de mens voorzichtigheid 

als hij helemaal is omringd en ingesloten door de sterke stromingen. Hij kan niet vooruit en 

niet achteruit. Elke stap kan fataal zijn. Zonder de heilige vreze, voorzichtigheid en discipline 

komt de mens nergens, en wordt dan gewoon door de baarmoeder opgeslokt. Ook zal de 

energie verhouding in de benen en billen sterker zijn dan in het bovenlichaam. De mens die 

deze hieroglyph niet kent zal roekeloos zijn energie door zijn bovenlichaam laten stromen om 

zo te gaan lopen pronken. 

De eenenvijftigste hexagram is de Donder. In de eerste lijn vreest en beeft de mens, terwijl de 

mens dan in de tweede lijn onderzoek doet in het zelf. In de derde lijn doet de mens dingen 

die de mens niet kan stoppen, wat de eigenlijke goddelijke onweerstaanbaarheid is. De mens 

raakt buiten zichzelf. In de vierde wordt de mens tot de modder (vertraging) geleid, de aarde, 

de wildernis. In de vijfde lijn leidt de donder de mens tot het binnenste, waardoor de mens 

veel verliest, maar ook veel wint. In de zesde lijn moet de mens discipline leren, ten bloedens 

toe tegen alles verzetten om alles te testen. De mens moet koste wat het koste proberen het 

zelf stil te houden, waar deze hieroglyph dan ook in overloopt, in het tweeenvijftigste 

hexagram : het stilhouden, de berg. 

  

De tweeenvijftigste hexagram is het overgangsgebied tussen dood en geboorte. 

  

Soms moeten er risico's genomen worden. 

De drieentwintigste hexagram is de hexagram van de afzondering. Dit is nodig om de mens 

tot wedergeboorte te brengen. 

  

In de vierentwintigste hexagram is de mens gezuiverd en onder de bron gesteld. Zo komt er 

weer evenwicht en harmonie. Het vierentwintigste hexagram is de Terugkeer. Hier is de mens 

dus teruggekeerd tot de bron en groeit op onder de hoede en tucht van de bron om het valse te 

overwinnen. 

De zessenvijftigste hexagram is de nomade. Dit is als het vuur op de berg, de tegenstelling 

tussen vastheid en het loslaten. Het vuur kan nergens lang blijven, maar is altijd in beweging, 

laat alles los, om zo te transformeren. Er is dus een grote spanning en wisselwerking tussen 

eeuwigheid, de berg, en tijdelijkheid, het vuur. 

  

De eenenveertigste hexagram is de SOEN, de vermindering, als de Ramadan in de Chinese 

mythologie, het vasten, de ascese, het binnengaan van de leegte. De SOEN komt ook weer 

terug in de islam als de Soenni, de machtigste beweging binnen de islam die Aboe Bakr 



volgen, als een cryptisch beeld van Bakroe, de Surinaams-Afrikaanse oorlogsgodin van de 

indianen. De Filistijnen ontwikkelden zich tot de Soenni Islam. Zij aanbaden de godin 

Delilah, wat in wezen dus Bakroe was. Vanwege deze cryptische kracht is het christendom 

gefixeerd op de ZOON, SN. Deze hexagram heeft als hieroglyph een berg aan een moeras. 

  

Het beest van de zee is in het Aramees ook 'het beest van het moeras', wat 'het beest van 

PEHU' is in het Egyptisch. PEHU betekent : 'beyond', boven, over, wat als wortel heeft PEH, 

de diepste nacht. Het beest zelf is in de oude bijbelse talen de vermindering, de leegte, als de 

afgrond, waardoor wedergeboorte komt. De shiieten, sjiieten, zijn hiervan een cryptisch beeld, 

de twee na grootste stroming binnen de islam. 

In het Sanskrit, in de mythologie van India, komt dit terug in de bevrijding van SITA, waar 

ook het woord ZOET vandaan komt. 

Het dertiende hexagram is de gemeenschap, het sociale, de TNG-ZN. Deze hieroglyph is het 

vuur van de nomade die tot de hemel, wildernis, komt. Zo is de gemeenschap aan strenge 

voorwaarden verbonden, namelijk van het vuur dat eerst alles loslaat, als een zuiverend vuur. 

Dit is de sociale code. 

  

Het negenenveertigste hexagram is GE, wat Chinees is voor de reformatie. In het Grieks is 

GE de aarde. Het beest van de aarde is het beest van GE, als het beest van de reformatie in het 

Chinees.  Hierdoor gaat dus de reformatie komen. Dit hexagram is het vuur in het midden van 

het water. Dit is het water wat het vuur voortbrengt, zoals de zondvloed van water wordt tot 

de zondvloed van vuur. Dit is het hexagram van Noach. 

De eerste lijn is fundamenteel waarin er gewacht moet worden op de juiste tijd. In de vijfde 

lijn zien we velen afvallen, met als beeld het veranderen in een tijger. Het geloof is 

tegengesteld aan discipline en kennis. De tijger is een beeld van egoisme en protserigheid, 

gebaseerd op oppervlakkigheid. In de zesde lijn zien we een leger van luipaarden, die veel 

fijner zijn, en waarvan hun vlekken een beeld zijn. 

  

Het eenenzestigste hexagram : De lijnen laten vijandigheid zien en afzondering waardoor de 

mens tot de beker komt, als een reward. Dit is de hexagram van Ismael die ieders vijand is." 

 

  

 

  

2.2 - De Terugkeer van de Zuiderzee 

 

Eén van de kern-dynamieken van de I Ching is hexagram 38, de Verscheidenheid, de 

Tegenstellingen. Verschillen mogen en moeten er zijn. Er is eenheid in verscheidenheid, en de 

tegenstellingen vormen elkaar. Waar deze hexagram ontbreekt ontstaat dictatuur, racisme en 

nazisme, ook sexisme. De hieroglief van hexagram 38 is Vuur boven een moeras. Het vuur is 

een beeld van inzicht, en het moeras van vreugde. Hierin wordt gesteld dat er alleen maar 



vreugde kan zijn verbonden aan inzicht. Deze twee lopen gelijk op. Waar vreugde vooruit 

gaat lopen ontstaat de Toronto dynamiek, wat we willen voorkomen. De vreugde zal dus 

consequent in restrictie moeten komen door inzicht. Elke dynamiek bestaat uit zes 

onderverdelingen, energieën, als seizoenen en mogelijkheden. Als de mens deze naast elkaar 

stelt, dan kan de mens zien waar het pad doorheen gaat, door gevoelig worden voor de 

energie. Dat kan niet altijd door een lot te werpen. De mens moet zelf gevoelig worden voor 

energie. 

 

De dynamiek van het moeras komt ook voor in de Aramese grondtekst van Openbaring. Het 

beest van de zee is in het Aramees 'het beest van yam, yamma', wat ook moeras betekent, of 

meer. Ook in het Chinees is de onderste dynamiek in de bovenstaande hiëroglief zowel een 

meer als een moeras. Het beest is in de grondteksten de wildernis, de wilde, de leegte. Deze 

komt dus voort vanuit het moeras, als het vuur, het inzicht. 

 

Het eerste beest is dus in het Aramees 'het beest van het moeras', wat 'het beest van PEHU' is 

in het Egyptisch. PEHU betekent : 'beyond', boven, over, wat als wortel heeft PEH, de diepste 

nacht. PEHU is verbonden aan PEHUI, de billen, de dijen, en de borsten van de duisternis. De 

billen zijn in het Egyptisch ook de achterkant van een schip. We zien in de Egyptische context 

van de apocalypse dan een heel ander beeld, namelijk van een zee, meer of moeras met een 

schip erop. Boven het schip is het vuur, een zon, als inzicht, maar dit kan dus ook het schip 

zelf zijn. De zee is vreugde in het Chinees, en het vuur is mooiheid, wat wil zeggen dat er 

alleen maar mooiheid is in inzicht. De rest is illusie. Mensen noemen vaak dingen mooi die 

juist hun inzicht uitdoven of wegbranden, omdat ze geen inzicht willen. Ook Toronto is hier 

op gestoeld. Het is een teken van luiheid, spijbelzucht, dienstplicht-weigering, 

belastingontduiking etc. Toronto is een gevaar voor het systeem van de gnosis. 

 

Het schip is als de ark van Noach waarin redding is. Is dat wat de mens achter het beest zoekt 

? In het Chinees is de draak een positief teken. In het christendom is de draak een negatief 

teken. Toch geeft de christelijke grondtekst een heel ander beeld. Vandaar dat de hexagram 

'de Tegenstellingen' van belang is. 

 

Lijn 1 : Een weggelopen paard niet najagen. Alles wat verloren is komt vanzelf terug. 

Lijn 2 : De Heer ontmoet je in een smalle steeg, oftewel op het smalle pad. 

 

Als je op het smalle pad gaat krijg je alles terug wat je nodig hebt. Dit is de voorwaarde voor 

lijn 1. 

 

Lijn 3 : Het ontvangen van een merkteken op je voorhoofd. Een os aan een kar : grote oogst. 

Geen (goed) begin, maar wel een goed einde : verscheidenheid, het komen tot vastheid, de 

steen. 

 

Hier zien we ook apocalyptische tafereeltjes. De overwinnaars komen tot de witte steen. Het 

beest, het inzicht, geeft aan ieder mens een merkteken. Zonder dit teken kan de mens niet 

'kopen of verkopen.' Natuurlijk is dit metaforisch. 

 

Lijn 4 : Niet vooruitgaan, maar je eerst verbinden met verscheidenheid, verschillen. Je moet 

namelijk eerst bio-feedback geven, en je hebt eerst andere dynamieken nodig. 

 

Lijn 5 : Vlees openrijten, een conflict, oorlog. Tegenstellingen mogen elkaar niet zomaar in 

elke situatie en in elk geval accepteren. Er moet ook ontmaskerd worden. De demonologie is 



dus een fundamentele lijn. 

 

Lijn 6 : Het goede vinden in het slechte. De regen spoelt het vuile weg. 

 

Tussen deze lijnen moet balans komen. Zo komen er geen valse New Age samensmeltingen 

die tot Toronto leiden. Nooit mag er overmoedig samengesmolten worden. Er is ook een strijd 

te voeren, en het toetsen. De puzzel mag niet geforceerd worden. Het gaat om de techniek, om 

de tussenstappen. Anders zal de motor niet werken, of zal de motor exploderen. Een goede 

demonoloog is ook een goede technieker. 

 

De Zuiderzee is in de hemelse gewesten doorgebroken om zo terug te komen, golf na golf, om 

de mens in de hogere techniek in te wijden. 

  

  

  

  

  

2.3 - Het Eiland in de Zuiderzee 

 

De I Ching zijn huizen met allemaal zes verdiepingen waarin de mens kan wonen en kan 

overschakelen. Dat schakelen is een hele kunst, maar het is al heel wat als die schakels er zijn, 

als de schakels worden besproken. Dat gebeurt eigenlijk in alle religies, maar het kan maar zo 

vastgroeien, en dan geeft de I Ching een helder overzicht, en geeft de zogenaamde "missing 

links". 

 

De mens verdronk in de zee van het bestaan, als een watergraf, en vanuit de zee kwam het 

beest, als de nieuwe natuur. Dit beest had zeven koppen. Het is het beeld van de mens die na 

het sterven opstaat, wedergeboren wordt. 

 

Het eerste beest is in het Aramees 'het beest van het moeras', wat 'het beest van PEHU' is in 

het Egyptisch. PEHU betekent : 'beyond', boven, over, wat als wortel heeft PEH, de diepste 

nacht. De zee, of het moeras, het watergraf, draagt dus in de diepte de nacht van de grootsheid 

die zal verschijnen in de Ramadan, de maand van het vasten, in de islamitische mythologie. In 

het Aramees is dit ook wat in het christendom de komst van de Heilige Geest wordt genoemd. 

Het brengt een grote geestvervoering, want in het Chinees is dit moeras ook genoemd 'de 

vreugde'. Dit is een dualiteit. Het kan zowel goedgaan als misgaan. Daarom heeft de I Ching 

in hexagram 38, de Tegenstellingen, een paar regels hiervoor opgesteld, zoals ook in het 

christendom en de islam regels zijn opgesteld voor het ontvangen van de heilige geest, 

oftewel de grote heilige nacht. 

 

In het Chinees, in deze hexagram, zien we het vuur zweven boven het moeras, als het grote 

inzicht. De mens moet de gnosis ontvangen, als de sleutel tot de ware vreugde. Het beest, de 

wilde natuur van de mens, is de wortel van de zee, als de nacht van grootsheid die 

geopenbaard zou worden, als een groot vuur, als een groot inzicht. Het beest had zeven 

koppen, als zeven schakels, want de mens zou de techniek moeten leren. Niets staat op 



zichzelf. Dit zijn dus de instrumenten van de grote fabriek van de gnosis, een nieuwe 

industrie, als een industrial revolution. 

 

Technisch gezien gaat het dan om de zeven koppen van het beest, de zeven schakelaars van 

het inzicht. Dit is dus de onderverdeling, wat ook de naam is van hexagram 60 in de I Ching. 

Dit is ook de hogepriesterlijke pessa-steen, de verdelende steen. Deze activeert de gave van 

onderscheiding. Laten we kijken naar het mechanisme van deze dynamiek in de I Ching : 

 

Lijn 1. Blijf in je binnenste eerst, en treedt niet naar buiten. Kom de grenzen onder ogen en 

zie dat deze niet vast zijn, maar flexibel, onderworpen aan het schakel-systeem. Grenzen zijn 

dus relatief, maar eerst moet je daarvan de mechaniek onder ogen komen en je terugtrekken in 

jezelf. Blijf dus in je woning, ga je tuin niet uit. Houdt het hek in ere en krijg inzicht wanneer 

je naar buiten kan gaan en wanneer niet. Vindt uit wanneer je in contact mag komen met 

anderen en wanneer niet. Dit is dus een schakel van communicatie. Hierin moet de mens diep 

gaan en er alle tijd voor nemen, zodat de mens dit niet slordig doet. Er staat veel op het spel. 

De mens moet dus de verkeerslichten van de communicatie leren verstaan. Dit is en blijft dus 

een heel technisch verhaal. 

 

Lijn 2. Verlaat al je oude manieren. Begin helemaal opnieuw. Laat alles los, al je kennis over 

zaken, en sta open voor het nieuwe. Dit is het punt waarop de mens zijn huis en tuin moet 

verlaten om naar buiten te gaan, op reis, buiten het hek. 

 

Lijn 3. Terugkeren tot de grenzen, maak een nieuw huis en een nieuwe tuin. Leer van het 

verleden, meng de nieuwe ideeën met de oude ideeën. Maak nieuwe onderverdelingen. 

Inventariseer alles. 

 

Lijn 4. De beperkingen leiden tot inzicht en zo tot vreugde. De beperkingen laten namelijk het 

pad zien. De beperkingen sturen de mens op het pad, en beschermen de mens tegen gevaar. 

 

Lijn 5. Leef zuinig, door minimalisme. Hierdoor zul je ook anderen kunnen helpen. 

 

Lijn 6. Dit alles wordt getest door druk van buitenaf, door beschuldigingen. Toch moet de 

mens volharden in het goede. 

 

In het oude China was dit de hieroglief van een vis op het vuur. De vis is het beeld van de 

eenzijdigheid. Het vuur zorgt voor relativering, een stimulatie voor het 

verbeeldingsvermorgen. Het vuur zorgt voor onderscheiding. Dit is metaforisch, zoals ook de 

hogepriesters offers moesten brengen om de pessa, de onderscheidings-steen, op te laden. 

 

De pessa, oftewel hexagram 60, is een groot paradijselijk eiland waartoe de mens moet 

terugkeren. Door de inwijdingen tot de pessa ontstaat er communicatie met de pessa. De pessa 

ligt dus diep opgeborgen in het zand, de aphar, van het paradijs. In diepte is dit dus het 

werkelijke zevenkoppige beest van de Openbaring : een eiland. 

 

Pessa is de belichaming van de hogere gnosis, de schat in de eeuwige duisternis. De duisternis 

is dus niet een doel op zich, maar een middel. Uiteindelijk moeten we tot grotere 

onderscheiding komen, tot het diepere mysterie van het nachtzicht. In de worteltekst is het 

Griekse zand van de zee ook het zout. Zo belichaamt de pessa, hexagram 60, een geheel 

nieuwe natuur, van zand, wateren en zout, als een ontdekt eiland. De naam van dit hexagram 

in het Chinees is Tsee. 



 

In de KJV staat Johannes op het zand van de zee wanneer hij het visioen van het beest krijgt. 

Johannes werd hier naartoe genomen in zijn geestvervoering. Zo kon hij dit eeuwig 

mechanisme van het onderscheiden waarnemen en ervaren, wat dus niet buiten de dualiteit 

omging. Vandaar dat wij ook spreken van een dubbelvisioen hier. 

 

De Zuiderzee breekt door tot dit doel, en zal ook het eiland laten zien. De Zuiderzee 

overweldigt om hen die de techniek willen leren te brengen tot dit eiland. De Zuiderzee zal tot 

dit doel inwijden en onderwijzen. Ook brengt de Zuiderzee recht in dit tijdperk van onrecht, 

waarheid in het tijdperk van leugen. In dit hexagram is er een balans en samenwerking tussen 

gevaar boven, en vreugde onder. Zij vormen elkaar. Zonder gevaar op de reis kan er geen 

vreugde komen. Goed omgaan met gevaar leidt tot inzicht, wat vreugde brengt. In dit 

hexagram ligt het moeras onder, en het water, het onpeilbare, het gevaar, boven. Juist het 

gevaar is de diepte. De mens die de diepte volgens de daartoe aangestelde regels ingaat maakt 

vanzelf antistoffen aan tegen het gevaar. Er is ook een heilig gevaar wat een mysterie is, een 

gevaar wat de mens zal overweldigen. Er zijn dus verschillende soorten gevaren. Juist het 

heilige gevaar, wat een positief gevaar is, is de bescherming. 

  

  

  

2.4 - De Kusten van de Zuiderzee 

 

Wie of wat is het beest wat opkomt uit de zee eigenlijk in Openbaring ? Dit wordt duidelijk in 

de Chinese mythologie. In de Chinese mythologie leefde er een beest onder de zee die met 

elke lente opkwam uit de zee. Zoals het beest uit Openbaring was ook dit beest een mengsel 

van verschillende dieren. Het beest heette Nian, en was een soort kruizing tussen een leeuw en 

een stier. 

 

Nian is in de Chinese mythologie verbonden aan de oerzee, en in de Egyptische mythologie 

heet het Nun, en Nun is de oerzee zelf ook, de water-afgrond. Dit is verbonden aan het 

Egyptische woord 'Nen', de inactiviteit. In het calvinisme komt dit voor als de put van de 

machteloosheid, waarin de mens niets kan doen, de zogenaamde T-wet. De vrouwelijke vorm 

van Nun is Nut in het Egyptisch. In de demonologie rijdt zij soms op een paard of beest met 

een helm die een waaier heeft van rood metaal. 

 

De kruizing tussen leeuw en stier komt ook terug in het oude Babylon, en is verbonden aan 

Nebukad Nezar, NN, de leeuw, die werd tot een stier. Nebukadnezar was half mens, half 

beest, zoals veel Babylonische goden. Nebu is de god van wijsheid en van de Schrift. Het 

beeld wat Nebukadnezar in zijn droom had gezien had een hoofd van 'goed goud'. Daniel zei 

hierover : 

 

Daniel 2 

 

36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 37 Gij, o koning, 

koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer 

geschonken heeft, 38 ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren 

des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft 



gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd. 

 

Chawila is het land van het goede goud, een dieper gedeelte in het paradijs. Nebukadnezar 

betekent de wachter van het hoofdsieraad, oftewel de wachter van de oorspronkelijke sieraden 

van het begin. Ook is dit verbonden aan 'de vreze des Heeren is het begin, het hoofd, van de 

kennis.' Het draagt dus een zekere schrik, een zeker alarm, een zekere veiligheid. Vanuit de 

oude babylonische religies kwam de islam voort. 

 

Ook de I Ching wijdt aandacht aan dit onderwerp, in hexagram 29 : de afgrond, de oerzee. 

Hier ondervindt de mens dat hij niets kan. 

 

In de eerste lijn raakt de mens het pad kwijt, wat juist nodig is om het nieuwe pad te vinden. 

Eerst is er chaos, dan is er schepping. 

 

In de tweede lijn moet de mens in de afgrond kleine stapjes nemen, en niet protserig zijn als 

een superman. Zoals de leeuw de opstandingskracht van de mens is, zo is de stier de val uit 

het paradijs waardoor de mens tot de gnosis komt. De mens heeft deze afgrond dus nodig, 

waarin de leeuw en de stier moeten samenwerken, als het Nian beest. In de Egyptische 

mythologie draagt Nun, Nian, het schip van Ra door de onderwereld, tot de nieuwe geboorte, 

het aanbreken van de dag. Ra reist in zijn boot door het lichaam van Nut, de oermoeder, die 

hem dan baart. 

 

In de derde lijn kan de mens niets meer en is hulpeloos als een baby. De mens mag hier ook 

niets want alles zou afbrokkelen. De mens moet hier wachten op gunstigere omstandigheden 

en moet het weer in de gaten houden. Het zal wel weer veranderen. 

 

In de vierde lijn begint de zwakheid sterkte te oogsten in de vorm van wijn. De mens oogst 

inzicht in de depressie die vreugde brengt. 

 

In de vijfde lijn is het water of de wijn nog niet over de rand gegaan van de afgrond om naar 

anderen te stromen. De mens moet eerst nog dieper zichzelf onder ogen komen, aan zichzelf 

werken, en aan zijn principes voordat het zal overstromen tot de ander. 

 

In de zesde lijn is de mens gebonden met touwen en ligt in de doornenstruiken, terwijl 

niemand helpt. Dit zal drie jaar duren. De drie jaren zijn metaforisch. In het christendom zijn 

dit drie dagen. In de christelijke mythologie was Jezus Christus voor drie dagen in het holst 

van de dood, in de afgrond, voordat hij de weg eruit vond, net zoals Jona drie dagen in de 

buik van de vis was in de zee. In die zin zijn Jezus en Jona ook beeltenissen van het beest. 

 

Het Mongoolse Wereldrijk in de oudheid (1206-1368) was wel dubbel zo groot als het 

Romeinse rijk, en liep zelfs tot in Europa. De Mongolen waren ontevreden over het onrecht 

gedaan naar hun volk, en baalden ook van het gebrek aan godsdienstvrijheid in de wereld, en 

op een dag pikten zij het niet meer. Zo ontstonden de Mongoolse invasies die als het 

opengaan van de hel werden genoemd. Het werd het wereldrijk van de wolf genoemd. 

Metaforisch staat dit voor iets groots. Kublai Khan, de Mongoolse heerser, werd ook wel de 

Oceanische heerser genoemd, als de overweldiging van het land door de oceanen. In de 

demonologie heerst Nut over dit rijk. De wolf vraagt aandacht voor het pasen. Het pasen 

breekt de oude structuren af, en laat de diepte zien. Vandaar dat het Mongoolse Wereldrijk 

verbonden is aan deze hexagram. Als de grote vloedgolven in de hemelse gewesten gaan 

komen, de rivieren en zeeën uit hun oevers treden, dan zullen zij ook de oude Gothische 



bolwerken aanvallen van het vampirisme in Europa, de fundamenten van de Westerse 

medische industrie. De mens moet even een stap terugdoen in de orthodoxe medicijnenleer, 

en komen tot een dieper pasen, het terugkeren tot de wolf. Zo mag ook het beest, Nian, tot 

herstel komen, en mag zijn hoofd, het begin, herstellen, zodat de wereld tot inzicht mag 

komen, en 'met verbazing mag volgen.' 

 

Ook dit is verbonden aan het geheim van de Zuiderzee. De Zuiderzee is nu metaforisch aan 

het terugkomen, zoals de metaforische Mongoolse invasies voor godsdienstvrijheid. 

 

Wat schuilt hier achter ? In de demonologie zijn dit de blauwgezichten, de buitenaardse 

menselijkheid van de wolven. Dit zijn paasmensen, wat ook het gehuil van de wolven 

verklaard. Het wolvengehuil is een alarm en een communicatie middel op verre afstand, wat 

ook het pasen is. 

  

  

  

  

  

  

2.5 - De Zuiderzee als Waterput 

 

De afgrond mag zo worden tot een waterput, tot een wijngaard, zoals hexagram 29 laat zien. 

Dit is als het komen tot de put van vrouw Holle, van Hel, die samen met haar wolf de 

Germaanse gids van de onderwereld was, en waar ook het woord "Holland" van komt. De 

Waterput is ook een afzonderlijke hexagram in de I Ching om te laten zien hoe dit werkt, hoe 

de waterput aangelegd kan worden. Dit is een andere kern-hexagram, hexagram 48. 

 

In de eerste dynamiek van deze hexagram, de eerste lijn, is de put nog modderig, wat een 

beeld is van vertraging. Alles moet eerst in de heilige en eeuwige vertraging komen, zodat alle 

overmoed afsterft. 

 

In de tweede lijn zit er een lek in de put, zodat het water wegstroomt, en nooit echt op kan 

komen. Dat kan heel frustrerend zijn, maar het lek staat juist voor een dynamiek die nog 

ontbreekt. Daarom heeft het lek aandacht nodig. Ook is het lek een beeld van de demonologie 

: eerst moet het giftige water wegstromen. Het water moet eerst zuiver worden. Het lek is er 

dus voor je eigen bescherming. Je moet eerst de leegte in, zodat het ware water op kan komen. 

Eerst moet de mens de diepte in. 

 

In de derde lijn is de put gezuiverd en hersteld, en is zo klaar voor gebruik, maar niemand 

neemt ervan. Dit duidt op een positie van grote afzondering. Eerst moet je zelf gebruik leren 

maken van de waterput. Niemand mag de bron vervuilen. Het gaat om jou en de bron. 

 

In de vierde lijn verfijn je de waterput nog meer. Je blijft werken aan de waterput om het nog 

beter te maken. Niemand kan je tegenhouden. 



 

In de vijfde lijn is de waterput op de juiste, centrale plaats. Het water is koud en vers, en 

anderen kunnen ervan drinken, als een eerste stap tot de buitenwereld. Dit mag niet 

overdreven worden. Richt je op de eerste verbindingen en laat de rest rusten. Zoek het grote 

en massale niet op. 

 

In de zesde lijn is de waterput in volle glorie die kan schenken en ontvangen, en grote 

menigtes kan ondersteunen. Het is een vol systeem, zeer verfijnd, en het begint routine te 

worden. Alles gaat automatisch. 

 

De mens wordt in deze hexagram, de Ching, uit de afgrond getrokken, zoals Noach uit de 

zondvloed werd getrokken en tot de wijngaard werd geleid. De Zuiderzee wordt tot een 

waterput, tot een wijnvat. Het is een zoute natuurbron om het hart van de mens te genezen. 

 

In de zesde lijn van de vorige hexagram die we bespraken, de afgrond, zagen we een 

gebondende in de doornenstruiken voor drie jaar, als onderdeel van het mechanisme van de 

afgrond, en in de vierde lijn kwam er wijn op vanuit de afgrond. Dit kwam dus terug in het 

christendom als Jezus die de doornenkroon droeg en wijn met gal te drinken kreeg om zijn 

pijn te verlichten. Jezus was in de afgrond van de dood voor drie dagen, wat metaforisch is. 

Zo is er een overgang van de afgrond tot de waterput, tot de wijngaard. Dit is ook een heel 

apocalyptisch tafereel. 

 

Zowel in de Germaanse als in de Egyptische mythologie leidt de wolf door de onderwereld, 

tot de wijngaard. Dit is wat het pasen doet. Zo mag de mens ook verbonden worden met de 

wijnstok en worden tot een wijnstok door het pasen heen, zoals in het christendom. Dit is iets 

heel metaforisch. Noach beelde het watergraf uit en kwam zo tot de wijngaard. In het oude 

Egypte was de wijn verbonden aan de wet. Daarom is wijn en vreugde onlosmakelijk 

verbonden aan inzicht, wat ook de I Ching stelt. Dit is als het beest komende uit de zee, uit het 

moeras, een beest met meerdere koppen. Even later zien we in Openbaring het beest met 

meerdere koppen bereden worden door een vrouw, als Nut die laat zien dat haar baarmoeder 

een beest is waardoor de mens een reis moet maken om wederomgeboren te worden. Zoals de 

Egyptische Ra en de Judaïstische Jona moet de mens reizen door de buik van het beest. Dit 

zijn allemaal patronen van de I Ching. De moeilijke rivieren van China brengen uiteindelijk 

wijn tot de mens die volhardt en overwint. Dit is allemaal wanneer de mens leert schakelen, 

wat in de poëtische boeken van de Tweede Bijbel het 'ganneren' wordt genoemd, het 

luchtzeilen. 

 

In de demonologie is wijn ook een beeld van een orakel. 

  

  

  

  

  



2.6 - De Zuiderzee als Wijngaard 

 

De waterput wordt dus steeds meer tot een wijnpers of een wijngaard naarmate we er meer 

mee werken, zoals water dat in wijn wordt veranderd. Dit principe wordt verder uitgewerkt in 

hexagram 50 : Het Vat, het wijnvat of offervat. 

 

In de eerste lijn wordt dit vat omgekeerd. Eerst moet de slechte, giftige wijn weggegooid 

worden voordat we kunnen spreken van echte, pure wijn. Er is een blokkade die omgedraaid 

moet worden, anders bekeken moet worden. Er moeten andere contacten gemaakt worden 

voor vruchtbaarheid. 

 

In de tweede lijn is het wijnvat vol, de wijngaard heeft een goede oogst, maar de vijanden zijn 

jaloers. Zolang je niet hoogmoedig en overmoedig wordt kunnen ze je geen ware schade 

aanbrengen. 

 

In de derde lijn kun je het wijnvat niet verplaatsen. De handvaten zijn eraf. Je kunt de wijn 

niet brengen waar je wil. Als het gaat regenen zal de wijn overstromen. 

 

In de vierde lijn mors je wijn op een hooggeplaatste die boos wordt. Het wijnvat is 

omgevallen. De wijn doet wat het wil en stoort zich niet aan de orthodoxe structuren. De wijn 

onderwerpt zich niet aan jou, en ook niet aan de ander. 

 

In de vijfde lijn kom je tot de kern van de wijn. Je bent vertrouwd met de wijn en dient het 

ook aan anderen op. De wijnvaten hebben goede handvaten. 

 

In de zesde lijn kun je alles transformeren in het offervat, in de wijn. Je gaat dingen anders 

zien door de wijn. Je bekijkt alles door de wijn. In de nieuwe structuren ga je het pad zien. 

 

Zo ga je als Noach je wijngaard leren kennen. De Zuiderzee wordt zo van waterput tot 

wijnpers, als de put van vrouw Holle, van Hel, die vrucht draagt. De Romeinse wijngod 

Bacchus was overgenomen uit Egypte, waar hij ook Mises werd genoemd, 'gered uit het 

water'. Dit betekende dus oorspronkelijk dat hij werd gered doordat het water tot wijn werd. 

Ook bracht hij de wet op twee stenen tafelen, wat in het Judaïsme dus terugkwam in hun 

Mozes verhaal. Ook vertoont het in die zin parallellen met het Noach verhaal. Noach-Mozes 

werd uit het water gered tot de wijngaard, het beloofde land, en in het Exodus verhaal van 

Mozes is dit dus een heel volk wat uit Egypte vertrekt. Dit alles staat in verband met de 

apocalypse in de context van de Chinese mythologie, als het beest wat uit de zee opkomt en 

het volk met zich meeneemt. Het beest doet de zee splitsen en leidt het volk tot de wijngaard 

door de exodus. Al deze verhalen gaan over hetzelfde. Dat het getal van het beest 666 is, wat 

ook het getal van de troon van Salomo is en het getal van zijn jaarlijkse goudoogst, wijst terug 

op de hexagrammen die steeds uit het getal 6 bestaan. Het getal van het beest gaat dus over de 

structuur van de I Ching. Het is christelijke apocalypse verweven met de Chinese mythologie, 

maar de christelijke apocalypse heeft ook een duidelijke Egyptische achtergrond, en die 

achtergrond was dualistisch. 

 

Aan het einde van het twaalfde uur van het Egyptische boek der poorten ontvangt Nut Ra, en 

komt Nun uit het water voort om de boot van Ra op te tillen, te redden uit het water, om zo tot 

de wijn te komen. Ra is hier in zijn Kepri vorm, de kever of scarabee, als het teken van de 

wedergeboorte, van het aanbreken van de dag. Kepri komt in de oud Egyptische afbeeldingen 

tot een rode bol als beeld hiervan. Kepri betekent 'worden', wat hayah is in het Hebreeuws, 



waar het woord 'Jehovah' van afgeleid werd. 

 

Het komen van het water tot de wijn is dus in diepte ook het komen van het gevaar tot de 

wetmatigheid. 

  

  

  

  

  

2.7 - De Technisering door de Zuiderzee 

 

De wijnpers zal steeds meer uitgroeien tot een schakelaar, want de wijn is een wetmatigheid. 

Dit is hexagram 49 : Het Schakelen. De religieuze spookbeelden die de mens op aarde 

ontvangt kunnen het zaad dragen voor de ontwaking. Het zijn slechts nevels die de mens 

omhullen. De wijn die geoogst wordt gaat dus vanzelf in de mens schakelen, zodat de mens 

technische ervaringen gaat krijgen, door dingen heen kan prikken. Dit noemen wij de 

technisering van het bewustzijn. De mens moet tot deze technisering komen om af te rekenen 

met oude denkbeelden en ze beter te kunnen plaatsen. In dit proces mag er nieuwe energie 

vrijkomen. In deze hexagram komt water in contact met vuur voor transformatie. De mens 

komt tot de schakelaar. 

 

Verderop in Openbaring wordt de aandacht gericht op een ander beest, het beest van de aarde. 

Aarde is GE in de Griekse grondtekst, wat ook de naam is van deze hexagram. De aarde is in 

het Chinees ook het veld, en daarom is het in de demonologie ook een beeld van de eigenlijke 

wijngaard : van het beest van de zee komen tot het beest van de aarde, als het komen van 

water tot wijn. 

 

De I Ching bestaat uit hexagrammen, hierogliefen van 6 lijnen die zijn opgebouwd uit 

trigrammen. Een trigram is een combinatie van 3 lijnen of tekens. Vandaar dat de I Ching is 

opgebouwd zowel uit het getal 6 als het getal 3, wat ook de 3 zessen verklaren als het getal 

van het beest, 666. In de demonologie draagt Nun, de oerafgrond, het teken XXX. Dit is 

verbonden aan het mechanische systeem van schakelen tussen contrasten. In de wijngaard 

leert de mens dus te schakelen. Vandaar dat hexagram 49 van de I Ching van groot belang is. 

Om deze hexagram is veel te doen. 

 

Taalkundig gezien is de Duivel in het Chinees de DUI FOE. Dui is het meer, het moeras, de 

vreugde, de zee, en Foe is de terugkeer, als de terugkeer van de zee, of de vreugde. In het 

Chinees is de vreugde onlosmakelijk verbonden met inzicht. 

 

In de eerste lijn ligt de mens gebonden. Het is geen tijd om over te schakelen. 

 

In de tweede lijn is het tijd om een verandering te maken die verbazingwekkend is. Het hoofd 

van het beest wordt hier genezen, en de anderen volgen in verbazing. Het is goed om met 

anderen in contact te komen of te volgen die dezelfde verandering maken of al hebben 



gemaakt. 

 

In de derde lijn zijn er veel valse veranderingen om je heen. Wees niet overmoedig. Alles zal 

op een natuurlijke manier verlopen, niet geforceerd. Een revolutie komt alleen door veel 

communicatie. Eerst moeten er veel oude denkbeelden vernieuwd worden. 

 

In de vierde lijn moet het regeringswezen veranderd worden. De mens moet het hogerop 

zoeken, niet in het klein, maar in het groot. Oude ideeën mogen niet zomaar overboord 

gegooid worden, maar moeten herzien worden, zodat alles flexibel blijft en geen belangrijke 

oude waarden verloren gaan. Het oude zit in de kern en kan niet zomaar omzeild worden. Er 

komt hier contact tussen het grote en het kleine. De contrasten gaan samenwerken als de 

strepen van de tijger. De tijger is de metafoor van de hemelvaart. 

 

In de vijfde lijn is de mens tot een tijger geworden, en blijft vanuit de hemel veranderen, tegen 

de aardse denkbeelden in. De tijger stoort zich niet aan de wil van mensen, ook niet aan 

hooggeplaatsten, maar doet wat door de hemel wordt opgedragen. Dat is de natuur van de 

tijger. De tijger voldoet aan de prioriteiten, en niet aan de aardse verlangens van mensen. 

Hierin is de tijger autoritair en soeverein. De tijger handelt wanneer dat nodig is op zichzelf 

en heeft aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen dan aan de hemel. De tijger is een 

pionier en kan zijn hele omgeving een andere koers op laten gaan. De tijger is een hervormer. 

Hierin is de tijger niet bang om scheuringen te maken wanneer dat nodig is. 

 

In de zesde lijn is de mens tot een luipaard geworden, het beeld van de wijngaard, het subtiele 

omvormen. De mens zoekt niet naar eer, en keert terug tot het verborgene om weer aan 

zichzelf te werken. De mens maakt de cirkels hier rond, en stapt dan over tot andere cirkels, 

zoals de huid van het luipaard laat zien. De mens is hier een meester in het vermommen. Zo 

kan er niets vastgroeien. Alles blijft stromen, en het vuur kan zo aangewakkerd worden wat in 

de diepte van de zee slaapt. 

 

Deze hexagram is in het oude China als een gebroken wiel, wat een beeld is voor de 

omschakeling. Ook is het een wetgever. Soms moet de mens gestopt worden om te leren 

luisteren en een andere richting te nemen. Het is als een gat in de muur. Ook anderen kunnen 

dan volgen. In de hexagram is vuur omhuld door water, zoals het beest van de zee leidt tot het 

beest van de aarde die vuur vanuit de hemel kan neer laten dalen. Dit komt dus uit de I Ching, 

uit de Chinese mythologie. Zo is ook de Terugkeer van de Zuiderzee een vorm van DUI FOE. 

In de Zuiderzee komt de mens tot nieuwe aarde en tot nieuw vuur, wat nieuw inzicht is, een 

nieuwe techniek. 

  

  

  

  

  

2.8 - De Bodem van de Zuiderzee 

 



Zowel Mozes als Noach kwamen vanuit het beest van de zee tot het beest van de aarde, als het 

komen van de wilde zee tot de wilde aarde in de grondtekst, alles in de wildernis. Beiden 

stonden zij voor een grote exodus, die liep tot de wijngaard, een groot complex van 

schakelaars, de techniek van het bewustzijn wat voor de mens was weggelegd. De missing 

links lagen dus in de veel oudere Chinese mythologie. Zo worden vonken opgewekt en 

kunnen vonken ook overslaan. 

 

Als er op een zuivere manier een nieuwe en goede bron is gevonden, dan mag dit zich ook 

vermenigvuldigen, zoals de wonderbaarlijke vermenigvuldiging in het Jezus verhaal om de 

menigte te voeden. Dit kwam al voor in de Dionysus-Bacchus mythologie van de 

Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen, waar ook het Mozes verhaal uit voort was 

gekomen. Mozes deed deze dingen ook. De mens mag tot een punt van vermenigvuldigingen 

komen als de mens iets goeds heeft gevonden. 

 

Dit is hexagram 7 : De Vermenigvuldiging, het Legioen, of het Leger. 

 

In lijn 1 wordt er gesteld dat het leger voort moet komen vanuit een zekere discipline, anders 

zal het niet slagen. 

 

In lijn 2 wordt het leger onderwezen. 

 

In lijn 3 moet het leger een brute dood aan zichzelf sterven. Zonder dat is er geen 

overwinning. Het leger moet uitgezuiverd worden. 

 

In lijn 4 trekt het leger zich terug, zondert zichzelf af, gaat tot het verborgene. 

 

In lijn 5 wordt het leger gereorganiseerd. Het leger wordt onder de juiste personen gesteld. 

 

In lijn 6 is de oorlog afgelopen. Er worden onderscheidingen en beloningen uitgedeeld. 

 

In Openbaring is er aan het eind een derde beest die diep in de aarde is in een gebied van 

woestijnen en wateren. Dit beest wordt bereden door een vrouw. Hexagram 7 is water diep in 

de aarde. In hexagram 1 wordt dit verklaard. In de eerste lijn zien we de draak, het beest, 

slapen, in de diepte van de aarde, in de wateren. Het beest is inactief. 

 

In de tweede lijn komt het beest op uit de afgrond en komt tot het veld, oftewel tot de 

wijngaard. Het beest komt tot het menselijke en maakt sociale contacten. 

 

In de derde lijn werkt het beest de hele dag, en 's nachts is hij waakzaam. Het beest komt tot 

de techniek en leert de schakelaars bedienen. 

 

In de vierde lijn gaat het beest terug de afgrond in. Het beest trekt zich terug tot het 

verborgene om te rusten, om zich op te laden. 

 

In de vijfde lijn komt het beest tot de hemel, als de hemelvaart, wat ook in Openbaring 

gebeurt, want het boek eindigt met de hemel. Hier zien we de tijger-kwaliteiten van het beest, 

van zijn gestreepte huid, het contrast tussen het opkomen uit de afgrond, en de afgrond 

afdalen, waardoor het beest steeds dieper in de hemel doordringt. Het beest maakt hier contact 

met het regeringswezen. Het beest verpersoonlijkt de techniek en is hier koninklijk en een 

heilige, en de hele wereld volgt. 



 

In de zesde lijn worden oude gezags-structuren afgebroken. Het koninkrijk komt ten val, om 

eerst dieper wortel te schieten. Valse beesten worden overwonnen. Het beest sterft aan 

zichzelf een brute dood. Het is het teken van verandering. De gaten worden opgevuld. Oude 

mysteriën worden opgelost. Er worden bruggen gebouwd. Dit is een volmaakte situatie. 

 

De Zuiderzee opent de diepte. In de grondtekst van Exodus veranderde de stok van Mozes in 

een beest wat alle andere beesten verslond. Dit beest van de hemel splitste ook de zee, en 

kwam zo op uit de zee tot de wildernis. Dit ligt opgeborgen in de Zuiderzee. Daarom spreken 

wij ook van de Zuiderzee I Ching. Toen Ra zijn reizen door de onderwereld maakte 

veranderde hij telkens in verschillende beesten in de Egyptische mythologie. Ook de 

mythische goden van het christendom stellen verschillende beesten voor. De Yuan dynastie in 

China (1271-1368) was een Mongoolse dynastie. De Mongolen waren ook Europa 

binnengevallen om zo Europa aan de Chinese bron te verbinden. De I Ching is als een gids 

door de onderwereld. Ook de hemel ligt op het pad. Het pad zelf is in het Chinees de Tao. Dit 

wordt zichtbaar in de I Ching. Rond de tijd van het Mongoolse Wereldrijk ontstond ook de 

Zuiderzee door overstromingen. Vandaar dat de Zuiderzee het teken is van het Chinese 

verbond tussen Nederland en China. De Zuiderzee is symbolisch voor de afsplitsing van de 

Noordzee, als de bevrijding van Nederland van de verschrikkelijke klauwen van de geest Lark 

in de demonologie. De Noordzee is een manifestatie van deze geest. 

  

  

  

  

2.9 - Het Kanaliseren van de Zuiderzee 

 

Als energie zich gaat vermenigvuldigen in een mens, na het vinden van een zekere nieuwe 

bron, dan kan dat ook weer bijwerkingen hebben, en ontladingen van energie. Vandaar dat de 

mens moet leren groeperen en kanaliseren. Hexagram 8, PI, is de hexagram van het 

groeperen. 

 

In de eerste lijn mag de mens contact zoeken met een nieuwe groep, of een 

vermenigvuldiging, om het zichzelf toe te eigenen, maar de mens mag hier niet over heersen. 

Het is een eerste contact, wat vooral onderzoekend moet zijn. 

 

In de tweede lijn moet je je terugtrekken tot jezelf om de techniek onder ogen te komen, 

anders zou de balans verstoord raken. Contact maken met een groep is om een deel van jezelf 

terug te vinden, en als je dat hebt gevonden, dan kun je dat toepassen op jezelf. Je mag jezelf 

niet verliezen in de groep. Je bent een individu. 

 

In de derde lijn is het tijd om een relatie te verbreken met een bepaalde groep of persoon. De 

energie moet gezuiverd worden. Het werk is volbracht, en zo kunnen er deuren opengaan voor 

andere contacten en een nieuw leven. 

 

In de vierde lijn mag je de groep groter maken, of je groep verbinden met een andere groep, 



of moet je de groep verlaten en je buiten de groep aansluiten op een andere groep. 

 

In de vijfde lijn richt je jezelf op je groep zonder toe te voegen. Het moet op een natuurlijke 

manier zich gaan vormen, niet door het te forceren. Of de groep dan groter of kleiner wordt 

doet er niet toe. Het gaat om het principe. Het gaat niet om de groei van de groep, maar om de 

puurheid. 

 

In de zesde lijn moet er gekeken worden naar het begin, waarvanuit de energie zich langzaam 

kan opbouwen en herstellen. Het geeft biofeedback aan het begin, zodat ook het begin kan 

genezen. Zo blijven de wortels van de groep en zo de groep zelf gezond. 

 

Deze hexagram is aarde omhuld door water, als de zeebodem of een eiland. In de diepte van 

de zee is aarde, als het beest van de zee die komt tot het beest van de aarde. 

 

Na het groeperen moet de mens leren kanaliseren, hexagram 21. 

 

In de eerste lijn is de mens aan zijn voeten gebonden, wat belangrijk is om het kanaal te 

maken. De mens moet even helemaal stoppen om zich op het gat te richten, of moet eerst een 

gat maken, zodat de kabel daar doorheen kan. De mens moet hiervoor in de heilige vertraging, 

anders zou de mens niet door het gat kunnen. 

 

In de tweede lijn moet de mens door een hard algemeen aanvaard obstakel heenboren, als het 

omver trappen van een heilig huisje. Hierdoor verliest de mens zijn status en zijn reputatie, en 

verliest vrienden, maar zo wordt er wel een belangrijke en noodzakelijke kabel gelegd. Het 

recht staat aan de kant van de mens. Alleen als de mens harder is dan dit obstakel kan de mens 

hier doorheen boren. Beschuldigingen moet de mens zich niet laten tegenhouden. De mens 

heeft een heilige missie, en zal verkeerd begrepen worden en verkeerd uitgelegd. Mensen 

zullen roddelen en stoken, en er alles aan doen om die mens tegen te houden. De eerzuchtigen 

en mensenbehagers zullen nooit door deze lijn heenkomen. 

 

In de derde lijn wordt je geblokkeerd in het boren. Hier is de blokkade harder dan jezelf, en 

het begint je te vergiftigen. Hier is de grens voor nu. Stop met boren, en trek je terug, of ga 

ergens anders boren waar het zachter is. Werk om de harde stukken heen. Sla een nieuwe 

richting op. 

 

In de vierde lijn moet de mens doorgaan ondanks dat het hard is. De mens moet volhouden, 

ook al zijn er bijwerkingen. Het kan wezen dat juist het volhouden sterk genoeg is om het 

harde te breken. Geduld en volharding verhoogt de hardheid van de mens om zo door het 

harde heen te boren. Soms moet de mens door wilskracht iets forceren wat echt nodig is. Wat 

moet gebeuren moet gebeuren. 

 

In de vijfde lijn is er door het obstakel heengeboord, en de kabel wordt gelegd. Er is 

verbinding gemaakt met iets anders. Nieuwe energie komt vrij, en er treden vermengingen op. 

Er is een brug gelegd. 

 

In de zesde lijn krijgt de mens een ketting, een beloning voor het vele boren, een teken van 

grote verzoening. Er is een heel netwerk van kabels gekomen. De zintuigen van de mens zijn 

hier geopend. 

 

De Zuiderzee wil de zintuigen van de mens openen, door de techniek. Als het beest van de 



aarde komt kanaliseert het het vuur, de energie van de hemel die zich op aarde manifesteert. 

Dan moet er een beeld van het beest gebouwd worden, wat betekent dat het beest van steen 

moet worden, hard moet worden, om het kanaliseren te volmaken. Dan komt het merkteken, 

de 666, de technische platen van de I Ching om de machine te laten werken. De Zuiderzee 

bouwt een nieuwe fabriek, een nieuwe industrie door de Chinese reformatie. 

  

  

  

  

2.10 - De Communicatie van de Zuiderzee 

 

Het beest zou spreken in de apocalypse, menselijk worden, want ook zijn getal, de I Ching, is 

menselijk. Dit is een beeld van het herstel van de hemelse communicatie techniek. Iedereen 

die het sprekende beest, de sprekende wilde natuur, niet zou volgen zou gedood worden, wat 

betekent dat de mens aan zijn onverschillige zelf zal afsterven. De christelijke apocalypse 

vindt alleen waarde in de context van de Chinese mythologie en de I Ching waar het 

oorspronkelijk vandaan is gekomen. De parallellen en overeenkomsten zijn overduidelijk. 

Alle thema's en dynamieken van de I Ching komen hierin weer terug. 

 

In het Grieks is het beest metaforisch voor een mens van de wildernis, een wilde. Het beest 

van de zee komt van oudere religies dan het christendom. Adamu was de watergod van de 

Yoruba stam van Afrika, opkomende vanuit het water, en was ook de eerste mens. In het 

Hebreeuws is het beest een volk, een leger, een revolutie, en het beest van de aarde was in 

Genesis naar de aard van God geschapen. In Egypte is Atum de eerste die opkwam vanuit de 

waterige afgrond om zichzelf te scheppen. In die zin is Adam, de eerste mens of het eerste 

volk, het beest. In Egypte in het Oude Rijk (2639-2216 BCE) in de pyramide teksten wordt 

duidelijk dat de koning, Osiris, opkomt vanuit de verdrinking, vanuit het watergraf, om zo tot 

de witte steen te gaan die vol zit met wijn, wat ook een apocalyptisch tafereeltje is. Ook zit er 

water in deze steen. We zien de vergelijking hier met Mozes die op de rots sloeg voor water, 

en zo werd ook aan Osiris opgedragen om van het water te nemen. Atum woont in deze steen 

als de slager. 

 

Egyptische PT 211 : "Mijn bijmoeder is Iat (melk-godin), en zij is het die mij voedt, en zij 

heeft mij gebaard (vergelijk het Mozes verhaal). Ik was ontvangen in de nacht, ik was geboren 

in de nacht. Ik behoor aan hen toe van de suite van Re, zij die voor de Morgenster zijn. Ik was 

ontvangen in de waterige afgrond, ik was geboren in de waterige afgrond (oerzee). Ik ben 

gekomen en heb het brood tot u gebracht wat ik daar gevonden heb." 

 

We zagen in Openbaring dat de overwinnaars de witte steen en het verborgen manna 

ontvangen. In de Egyptische PT staan deze op de tafel van de offeringen, oftewel de tafel van 

de toonbroden. Het brood is in de PT de witte steen met daarin de wijn en het water. Ook 

bevindt zich daar de boog van Nut. 

 

De hexagram van de voleinding in de I Ching, van het doordringen, is hexagram 11, die ook 

de vrede wordt genoemd. Dit is als het komen tot de tempel van Salomo, wiens troon het getal 



666 draagt, als de I Ching. In dit hexagram komt de hemel in contact met de aarde. De hemel 

daalt neer op aarde, zoals aan het einde van Openbaring, en wanneer het beest van de aarde 

komt om vuur vanuit de hemel te laten neerdalen. Hier is de communicatie hersteld, de 

zintuigen zijn gelegd. De witte steen is in de Egyptische PT een zintuig, en niet alleen maar 

een gave. 

 

In de eerste lijn komt de mens tot de wortels van alles. Dit is niet tijdgebonden. De mens ziet 

door alles heen. De mens heeft hier dus de witte steen, een heilig zintuig, ontvangen. Het is 

blijvend. 

 

In de tweede lijn kan de mens de rivier oversteken over de middenweg en afstand is geen 

probleem. De mens heeft verzicht en overzicht, en rekent niet met de kortzichtigen. De mens 

komt tot een nieuwe wereld in een nieuwe wet. 

 

In de derde lijn is de aarde een spiegeling van de hemel. Hier is de grens tussen hemel en 

aarde, en hier gaat de mens weer terug naar waar de mens vandaan kwam, maar het kan de 

mens niet deren. Hemel en aarde zijn één geworden. 

 

In de vierde lijn blijft de mens doorwerken ondanks het hebben van grote rijkdom. De mens 

moet zich niet blindstaren op rijkdom, maar verder gaan. Het gaat om de taak die de mens 

heeft. 

 

In de vijfde lijn worden alle rangen en hiërarchieën omgedraaid. De eersten zullen de laatsten 

zijn, en de laatsten zullen de eersten zijn. Hier is niets gebouwd op erfenis, status quo, 

rijkdom of roof, maar op daadwerkelijke bekwaamheid en de hemelse techniek. De hemel 

rekent niet met de instellingen van de aarde. De hemel keert hier de aarde om. 

 

In de zesde lijn is het contact tussen hemel en aarde verbroken. Er is een grote ontlading. De 

muren zijn ingestort, en ook de bruggen. Alles staat open en bloot. Het beest gaat terug in de 

afgrond voor een nieuwe geboorte. Het is de heilige verlamming waarin er geen contacten 

kunnen zijn. Hierin is het beest, de mens, veilig. De grote afstand en diepte maakt de mens 

onbereikbaar. 

  

  

  

  

  

2.11 - De Natuur van de Zuiderzee 

 

Als de mens tot de diepere techniek is gekomen is dit een brug tot de wildernis. De wildernis 

is hexagram 36 van de I Ching. 

 

In de eerste lijn moet de reiziger drie dagen niets eten maar wel gewoon doorgaan met werken 

en reizen. Vergelijk het Jezus verhaal van zijn drie daagse verblijf in de onderwereld om met 

de vijand af te rekenen. 



 

In de tweede lijn treedt de zonsverduistering op en de mens is verwond aan het linker been. 

Vergelijk de kruisdood van Jezus waar hij doorstoken wordt en waar een zonsverduistering 

optreedt. Vergelijk ook het Jakob verhaal waarin hij op zijn heup wordt geslagen om hem 

gevoelig te maken. Een aards zintuig wordt gesloten, en een hemels zintuig wordt geopend. 

Koning Osiris ontvangt het hogere zintuig door het watergraf. Het beest van de zee komt tot 

het beest van de aarde die in contact met de hemel is. 

 

In de derde lijn is de wond er juist om een grote vijand te traceren en te overwinnen. 

 

In de vierde lijn is de mens in een grote duisternis gekomen waarin de mens niet meer 

opgemerkt kan worden. Hier kan de mens zich vermommen, en zo kan de mens ontsnappen. 

Er zijn geen achtervolgers. Alles is rustig. 

 

In de vijfde lijn moet de mens dubbel opmerkzaam zijn en dubbel voorzichtig. 

 

In de zesde lijn : De mens is in de hemel geweest, nu moet de mens terug naar de afgrond, 

dieper de aarde en de zee in. De mens is mens geworden, en moet nu weer beest worden, 

zoals de koning van Babel. Jezus was in de hemel opgeklommen tot boven de sterren, en 

moest nu naar de aarde afdalen. Na de hemelvaart is er weer geboorte in de aarde, en dan 

pasen. Assur de boom van kennis, groeide hoog, maar moest toen vallen. Zo moet alle kennis 

schakelen en uitschakelen, zodat de kennis zuiver blijft en niet hoogmoedig, verblind en 

verblindend. 

 

In deze hexagram valt de tijger in de put, juist om weer wolf te worden, als het schakelen 

tussen de hemelvaart en de helvaart. Het is een hiëroglief van groot verraad, waarin de mens 

soms de verrader moet zijn, en soms verraden moet worden. Vergelijk het Jezus verhaal 

waarin Judas optreedt. De evangeliën van het NT zijn gebaseerd op deze hexagram. Deze 

hexagram is de schakel tussen Jezus en Judas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 3. De Boot van Ra 

  



3.1 - De Tuinjongen 

 

Op het fundament van de techniek kan er dan een nieuwe natuur komen. Dit gebeurt door 

buitenaardse verbindingen en brengt een nieuwe natuur-religie, in de zin dat de natuur voor de 

mens de bron van leven is. De mens kan niet zonder de natuur. Zonder de natuur gaat alles 

dood. De natuur is ook een weldaad voor de mens, een bron van genezing. 

 

De nieuwe natuur-religie zien we in de Vur en de Bilha. In de Drager van de Vur, boek 1. De 

Vluchteling, zien we iemand geboren worden tussen de doornenstruiken : 

 

1. Ik ben geboren tussen de doornenstruiken, 

De doornenstruiken brachten mij voort, 

Zij hadden mij flink gestoken 

 

Dit tafereeltje komt ook voor in de I Ching, in hexagram 29, de afgrond, in de zesde lijn, waar 

de mens gebonden ligt in de doornenstruiken, helemaal hulpeloos. Niet alleen wijst het Jezus 

verhaal hier naar terug, maar ook het Doornroosje verhaal. In de Vur wordt degene die tussen 

de doornenstruiken geboren was dan opgevoed door de doornenstruiken, die hem altijd in 

alles tegenhielden. Ook in de Vuh komt dit tafereel voor in het prozaïsche Roze Zwanen 

verhaal over een dementerende man die teruggaat naar zijn verleden waar hij de sleutel van 

het universum vindt : 

 

"Hij leeft weer in het verleden, alsof zijn vrouw er nog is, zijn zusjes, zijn vader en moeder. 

Zijn zusjes spelen op het plein. Ze zien eruit als popjes. Hij wil ze omhelzen, maar dan staat 

hij stijf. Zijn vader roept hem. ‘Zeg Noach, afwassen.’ Ook gaan ze naar de kerk. De stem van 

de dominee echoot door de kerkzaal. Hij zit weer op school. De leraren staan voor hun 

schoolborden, waaruit struiken komen om de kinderen mee te nemen. ‘Eindelijk,’ denkt hij. 

Al zijn nachtmerries komen terug, de struiken die hun dorens in de monden van jonge 

kinderen stoppen, en hen in hun tanden steken. En die dorens blijven daar zitten. En 

pepermunt wordt er in de kerk uitgedeeld, van de mintstruik. 

 

‘Ik vraag jullie te luisteren,’ zegt de leraar. 

 

- Nee, zegt een kind. 

 

‘Dan ga je maar naar de directeur.’ 

 

- Geen sprake van. 

 

Zo gaat dat altijd. Moe wordt hij ervan. Altijd en eeuwig die dictators. Slangen in het paradijs. 

Zijn hoofd is heet, zijn oude woede stroomt." 

 

De dominees, leraren en tandartsen rommelen aan de monden van de kinderen als 

doornenstruiken, hen programmerende hoe ze moeten denken en spreken. Iedereen moet het 

Jezus implantaat ontvangen, als een zwaard in de mond, om het gat van de zondeval te 

dichten. Het is pure dwangverpleging. Ook het verhaal "Arabisch Amalgaam" gaat hierover. 

Volgens de I Ching duurt de tirannie van de doornenstruiken 3 jaar, wat natuurlijk symbolisch 

is, en wat terugkomt in het Jezus verhaal als 3 dagen, en in het Doornroosje verhaal 100 jaar. 

 

Dan in boek 2 van de Drager van de Vur : Het Gebed, is de ik-persoon zelf de struiken 



geworden : 

 

1. Ik dans in de wind als witte bloemen struiken, 

Ik ben de prins van de witte bloemen struiken, 

Twee lange zwaarden in mijn handen, 

Het is een zwaardendans 

 

De prins heeft de zwaarden die gedwongen in zijn mond waren gestoken om hem monddood 

te maken er uit kunnen krijgen, en heeft de zwaarden nu in zijn handen, waarmee hij danst. 

Hij is als witte bloemen struiken geworden. In vers 5 zakt hij dieper in de rivier, om dieper te 

wortelen. 

 

In het derde boek, de Pop, zijn de witte bloemen struiken zijn bescherming geworden : 

 

5. Er groeien doornenstruiken rondom mijn herinneringen, 

Met witte bloemen 

 

In het boek wordt er dan verder uitgelegd dat in het diepste lijden een zaad ontstaat wat deze 

wonderen verricht. Wat is dat zaad dan ? Dit wordt uitgelegd in de Jedorix, een magisch boek 

van de Vuh, in het verhaal van Roodvinger en de Vogelspin. In dat verhaal wordt er betaald 

met zogenaamd 'lijdens-geld': verdriets-munten, waarin een rood zaad zit, een rood kruid. 

Maar wat is dat dan voor kruid ? 

 

"Ze zeiden dat dat een heel gevaarlijk kruid was. Een mengsel van boosheid, angst, 

gemeenheid en nog veel meer." 

"Het kruid was veilig opgesloten in de munten, maar ze wilden het zo snel mogelijk weer 

weggeven of besteden in een winkel." 

Het kruid groeit oorspronkelijk in bepaalde struiken. 

"Het zijn gevaarlijke struiken. Het zijn vleesetende struiken. Zij horen thuis in de wildernis, in 

dit reservaat." 

"Ze zijn niet te vertrouwen, die struiken." 

 

Het geheim van dit zaad schijnt de rode nacht te zijn, de langste en donkerste nacht van het 

jaar. Dit kunnen we ook vergelijken met de islamitische theologie waarin er in de Ramadan 

gewacht moet worden op de nacht van grootsheid waarin vele engelen neerdalen, als een 

groot wonder. Door dit rode kruid verandert de mens zelf ook in een struik. Voor de 

buitenwereld ben je dan gek geworden, of crimineel, onbetrouwbaar, bruut en slecht. De 

buitenwereld zal je dan verkeerd begrijpen en verkeerd uitleggen. De buitenwereld zal dan 

veel over je roddelen. 

 

Nu is dat wel een beetje waar, want het rode kruid wordt ook in de wapens van de wereld van 

de ziel gebruikt, en er is ook een zwart kruid en een wit kruid, de sneeuw. Zo is er in dat 

verhaal ook een roze kruid wat nodig is om met vuur om te kunnen gaan. Hiervoor met het 

rode kruid met het witte kruid worden vermengd. Het roze kruid brengt een soort heilige 

zwijm. 

 

Ook in de poëtische boeken van de Vuh wordt er veel over het zaad gesproken. 

 

Het boek 'de Pop' in de Drager van de Vur zegt over het zaad (vs 24-28) : 

 



"Zij komen van ver weg, 

Zij groeien over de wegen en over de daken, 

Over de woestijnen en over de zeeen. Zij komen vanuit het zaad van planten, 

Zij komen vanuit de diepte van de rivier, 

 

Het zaad verschijnt als wolken over de steden, 

En dan explodeert het, 

Het zal zaad regenen, 

Regen in het paradijs 

Ik zink dieper weg in de rivier van zaad, 

Totdat ik begin te veranderen in een struik" 

 

In boek 4, het Monument, gaat dit verder (vs 3-4) 

 

"Ik ben geboren uit een plant, 

Ik zag de aarde geschapen worden, 

Ik zag de aarde voortkomen vanuit een bloem 

 

Ik ben de tuinjongen, 

Ik verwijder de stenen die er niet horen, 

Geen herinneringen meer aan de stad, 

De tuinhekken zijn gesloten na middernacht" 

 

Door vanuit de planten en struiken geboren te worden en als planten en struiken te worden, als 

de tuin zelf, wordt de mens tot een tuinjongen. Eerst moet de mens weten wat het is om de 

natuur te zijn alvorens de mens kan weten hoe met de natuur om te gaan. De mens moet dus 

de natuur zelf worden. De tuinjongen komt voort vanuit de natuur, als een natuurverschijnsel. 

 

Soms moet de mens eerst wat meer verdrietsmunten sparen alvorens de mens iets kan kopen. 

De winkelier die dit in de gaten houdt is in boek 5 van de Drager van de Vur de eekhoorn, wat 

tegelijkertijd de naam van het boek is. De eekhoorn-winkelier is een terugkomend thema in de 

Tweede Bijbel. Zolang iets nog niet verdient is blijft hij 'nee' zeggen. Het wordt alleen lente 

als hij 'ja' zegt. Deze eekhoorn kun je niet inhalen. Het is een onbreekbaar proces. 

 

Intelligente mensen denken zo diep dat anderen hen niet meer kunnen volgen, en dan krijgen 

zulke mensen allerlei stempels opgedrukt. Dit komt ook terug in boek 9 van de Drager van de 

Vur : Het Speelgoed. 

 

10. Zijn droom was een paradijs, en hij wilde dat verwezenlijken. Er moest een einde komen 

aan het trauma van de waarheid. Ze hadden al lang gevochten. De waarheid hield hen veel te 

veel bezig, en voor wat ? De waarheid was een gruwelijke dictator, maar hij was de 

dromenkoning. Hij werd bestempeld als gemeen en gek, maar het land was majestueus mooi. 

 

11. Ze konden alles van hem zeggen, maar niet dat hij geen kunstenaar was. De nuchtere 

waarheid was saai. 

12. Een tuin met betoverde rozen. 

13. Het hek van de rozentuin was hoog, met gouden punten. Velen stierven daar. 

 

In dit boek is de tuinjongen tot koning geworden. 



 

  

  

  

  

3.2 - De Schaduw van Isis 

 

 

  

 

 

 

 

 

Er is iets verschrikkelijks gaande in de wereld onder de naam ISIS. Dit is een extremistische 

en terroristische groep die zich voordoet als de islam, en zichzelf het recht aanpraat vrouwen 

te verkrachten. 

  

Denk jezelf eens in als je in zo'n benarde situatie terechtkomt, want velen zijn hierin terecht 

gekomen. 

Gelukkig wordt deze bende nu opgedoekt, maar vele slachtoffers hebben het niet overleefd. 

Echter, we hebben hier te maken met een grote ontmaskering. 

ISIS is de Opper Godin van Egypte, die werd overgenomen door de Grieken en de Romeinen, 

die het fundament vormden voor het christendom. ISIS was de godin van de vruchtbaarheid 

en de wet, en ook van de genezing en de natuur. 

  

Isis is een Griekse transliteratie van veel oudere Egyptische namen die voor haar werden 

gebruikt, voor dit principe. De Grieken en Romeinen gaven aan Isis hun eigen interpretatie, en 

het groeide uit via de Mediterrane wereld zelfs tot in Engeland, zo goed en kwaad als dat 

ging, maar in de oudheid was er grote aandacht voor de vrouwelijke kant van de oneindige 

kennis (gnosis), als de baarmoeder voor nieuw leven. 

Door de christelijke invasies werd het vrouwelijke onderdrukt, ook de goddelijke kant ervan, 

meer en meer. Isis werd geheel vervangen door Iesous, het Griekse woord voor Jezus : 



Het christendom vermannelijkte het goddelijke, en het werd een echte mannenwereld waar 

vrouwen niets in te brengen hadden. Jezus moest tot de Vader leiden, en over een moeder 

werd niet meer gesproken. Ik heb altijd die pijn gevoeld. In een reformatorische kerk 

opgroeien ben je half een wees, want er is geen Moeder God, alleen een onbereikbare Vader 

God. Isis was verkracht en uitgedoofd, weggebannen. Er mag een brug komen tussen de 

Egyptische en christelijke esoterie om deze dingen te genezen. 

 

Alles wat we hier op aarde zien qua religies zijn min of meer schaduwen van natuur-

technische dynamieken die een soort trappenstelsel hebben gevormd waarin de mens heel 

diep is afgedaald. 

Dus die religies zijn dan slechts glimpen van het oorspronkelijke, hogere bewustzijn, maar 

desalnietemin zeer belangrijk in deze wetenschap. 

Juist in de tijd is het steeds corrupter geworden, dus dan zou je weer de trappen opmoeten de 

geschiedenis in, dichter bij de bron. 

Zoals we het hier op aarde geprojecteerd krijgen is het gestolen en verdraaide gnosis, waarop 

dan weer doorgebouwd wordt, dus de mens moet terugkeren naar de fundamenten. 

Waar dieren en vrouwen op een lager plan worden gezet gaat alles mis, omdat dit juist 

onderdelen zijn van de mens en het hogere bewustzijn, dus we moeten dan terug in de 

geschiedenis om te zien waar en hoe dat fout ging. 

Natuurlijk gaat het niet om namen en talen, maar om principes. 

Maar we hebben nu eenmaal de talen en de culturen nodig om het te ontmaskeren en terug te 

brengen naar waar het om draait. 

In de begintijd van het christendom was er nog ruimte voor de vrouwelijke dynamiek in het 

katholicisme, maar door de reformatorische kerk in de renaissance werd deze deur voorgoed 

gesloten. De mens had toen alleen nog maar de vader-dynamiek, en vrouwen kregen, net als 

in de islam, een ondergeschikte positie, wat natuurlijk niet eerlijk is en ook niet logisch. 

Al in het Oude Testament zien we die vrouwenhaat opkomen, waarin alles draait om de 

patriarchie, en het Paulinisme maakt hier definitieve wetten voor in het christendom. 

Het is de karaktermoord van de vrouw. 

De zoon moet de mens terugleiden tot de Vader, en de dochter en de moeder worden niet 

genoemd. In de reformatorische kerk werd het later gedemoniseerd zelfs. 

Dus de mens moet roeien met de riemen die de mens heeft, de fragmenten verzamelen. 

Egypte is waar het christendom vandaan kwam. 

In Egypte was er ruimte voor de goddelijke moeder. 



De godinnen zijn daar allemaal archetypes van. 

In het christendom mocht er niet meer over godinnen gesproken worden, maar alleen God. 

Gelukkig is dat in de grondteksten heel anders, maar het Westerse christendom laat zich 

helaas niet informeren over de grondteksten en de etymologie, maar laat zich alleen leiden 

door het kerkelijke gezag. 

 

Het christendom heeft alle oude kennis verzegeld, wat zelfs Jezus toegeeft dat de 

wetgeleerden de sleutel van de kennis (gnosis) achterhielden voor de mensen, zodat ze niet 

konden binnengaan. 

De mens kan niet wedergeboren worden, want de moeder dynamiek is totaal weggehakt door 

het christendom. 

Mozes had een Egyptische opvoeding gehad, en was diep onderwezen in de Egyptologie. 

Vandaar dat zijn architectuur in de pentateuch heel veel weg heeft van de Egyptologie, maar 

dan totaal anders. 

De ark was in de Egyptologie de boot waarmee Ra door de onderwereld reiste, door het 

lichaam van moeder Nut, en die boot werd bewaakt door de godinnen Isis en Nephthys. 

Mozes maakte daar de ark van het verbond van en de twee godinnen werden tot cherubs op de 

ark. 

De Egyptenaren hadden ook al arken, en vaak werden er mummies of orakels in vervoerd of 

opgeborgen. 

 

Vergelijk dit met de cherubs. 

In ieder geval was er de charismatische reformatie van de 40-50-er jaren opgezet door de 

hervormer William Branham. 

Hij wees terug op de fundamenten van Egypte, zeggende dat de tweede bijbel verborgen lag 

in de pyramides. 

Hij zei dat de Egyptenaren intelligenter waren en veel verder gevorderd dan de meeste 

mensen vandaag. 

Hij stierf jong, op 56-jarige leeftijd geschept door een dronken automobilist (Als een beeld 

van het komende Toronto). 

De charismatische beweging werd corrupter en corrupter, door het zg. welvaarts-evangelie, 

het evangelie van materialisme. 



Hieronder werden de Egyptische fundamenten verstopt, maar vandaag de dag is deze poort 

open aan het gaan. 

Wij gaan met de Egyptische religie niet religieus om, maar esoterisch, oftewel technisch, 

objectief. 

Door de veroveringen van Alexander de Grote voor het Griekse wereldrijk kwam Egypte in 

handen van Griekenland, en zij plunderden de Egyptische schatten, zoals Isis en Thoth, en zo 

verspreidde het over geheel Europa. 

De Egyptische archetypes representeren belangrijke principes, die dus gecodeerd zijn in de 

Egyptische mythologie, d.w.z. het is een geheimtaal. 

De Egyptische verlichting treedt op wanneer een mens daarin inzicht krijgt, en zo verlost 

wordt van de kortzichtige kerk-formules. 

Ook in Egypte moet er een reformatie komen. 

Dat is de enige manier om een reformatie in het christendom te krijgen, want Egypte is het 

directe fundament van het christendom. 

Op de brug tussen Egypte en het christendom is dus alles vastgelopen en verdraaid, vandaar 

dat het Isis-enigma aandacht moet krijgen. 

Er is daar een groot gnostisch geheim opgeborgen, zelfs opgesloten. 

Deze dagen komt dit vrij. Er is een poort geopend. 

Er is een hele dunne lijn tussen de gnosis en Egypte, en veel kruispunten. 

Wat we op aarde zien zijn weerspiegelingen van Orion. 

William Branham die erop hamerde dat elke charismatische beweging profetisch moest zijn, 

dus verbonden aan de bron, sprak dat er drie bijbels waren, en de eerste was niet de 

christelijke bijbel, maar de sterrenhemel, de Zodiak. 

De tweede bijbel is de pyramides en de derde is de christelijke bijbel. 

Zo legde hij het uit. 

In ieder geval : De Egyptenaren waren bezocht door buitenaardse wezens, van Orion en 

Sirius, die veel verder in intelligentie waren en hun boodschappen codeerden op aarde in 

Egypte, en die boodschappen waren dus een soort "tijdbommen" die later vrij zouden komen, 

wanneer de mensheid daar klaar voor zou zijn. 

Egypte werd toen verdraaid door Israël, als een zegel, wat later nog meer verdraaid werd door 

het christendom, die er een eigen uitleg aan gaf, en het zo selectief vertaalde dat er van een 

misvertaling kon worden gesproken. 



In de esoterie wordt deze puzzel niet ontweken, maar worden de juiste schakels vastgepakt, de 

juiste dynamieken, en worden er andere combinaties en volgordes gemaakt, zoals Bilha 

bijvoorbeeld is een slavin in het christendom, maar in de esoterie van de tweede bijbel, in de 

gnosis, is zij een godin, als archetype. 

Godin is een woord wat gebruikt wordt voor "verpersoonlijkte kennis", wat dus een heel erg 

geavanceerd mechanisme is, zo geavanceerd dat het menselijke kwaliteiten heeft 

aangenomen. Het is van een hoger bewustzijn dan gewone mensen, dus wordt het woord 

"godin" gebruikt in de taal, als een metafoor. 

Dit is iets wat een mens zelf moet worden, dus het mag niet telkens geprojecteerd worden op 

iets anders. Vandaar dat het boeddhisme en het hindoeïsme metaforisch ook van groot belang 

zijn. We mogen het woord "godin" dus niet te pas en te onpas gebruiken, niet ijdel gebruiken. 

Het is een verhaal. 

Het punt is : Er is een deur geopend op de brug tussen de Isis-energie en de Jezus-energie. 

Dit is een hele lange brug, genaamd de Seismo-brug in de demonologie, van "seismos", 

Grieks voor "aardbeving". 

Dit wordt ook wel "de brug van aardbevingen" genoemd. 

Hier werd zowel de Isis-energie corrupt gemaakt als dat ze werd veranderd in Iesous, Jezus, 

en de vrouw werd op een lager plan geschoven. 

Zo is er ook een deur geopend helemaal aan de andere kant van de brug in Isis zelf, om tot het 

zuivere principe diep in Isis te komen, tot de zuivere Isis. 

Het gaat dus allemaal om de diepte. Niet aan de oppervlakte blijven. 

Er is dus een vonk vrijgekomen die reformatie wil brengen. 

Dit gebeurt als eerste in onszelf en in de hemelse gewesten. 

De man kan alleen hersteld worden als de vrouw wordt hersteld. 

De mens draagt beide archetypes binnenin. 

De man is niet het sterke, heersende deel, en daar gaat het leven ook helemaal niet om. 

Het gaat om het creatieve, het komen tot de oneindige kennis om zo te ontwaken. 

Er bestaat geen directe kracht. 

Alles is verbonden aan principes. 

De vrouw is dus ook niet het zwakke en het onderdanige, maar is het inspirerende deel, het 

profetische, dus metaforisch gezien kan de man helemaal niet zonder de vrouw. 

De vrouw is zijn hart, en dat is niet eens materieel. 



Iedere man is een vrouw van binnen. 

Dat is het ware Isis-principe. 

Het is de innerlijke wijsheid. 

De man is de gevoeligheid hiervoor. 

Dit was het grote beeld wat de mens in het Egyptische voorgeschoteld kreeg : Een vrouw met 

haar mannelijk kind. Zelfs het christendom kon dat niet stoppen, want dit werd overgenomen 

als Maria met haar kind. De oorspronkelijke man door de godin, de profetie, de inspiratie, 

voortgebracht, was dus een gevoelige man. 

Man betekent gevoeligheid, en het kerkelijke christendom heeft deze bron dichtgegooid, maar 

die bron zal weer geopend worden. Alleen dan kan er herstel komen. Het is niet zwart-wit. 

Het is niet dat de gnosis nooit gematerialiseerd is. Er is ook zoiets als : "heilige materie", 

alhoewel dit van een hele andere vibratie is, als het kruizen van de dimensies. Alles loopt dus 

door elkaar heen. 

  

 

 

  

  

3.3 - De I Ching - Sleutel tot de Natuur 

 

Er is een militaire dienstplicht voor de mens in de demonologie : de strijd tegen het valse zelf 

en het daaruit voortvloeiende kwaad. Dit is een plicht voor een ieder die deel wil hebben aan 

het leven en aan het goede. Hieraan is niet te ontkomen. 

 

De mens stond als Doornroosje voor het spinnenwiel van de heks en raakte de spoel om zo 

honderd jaar te slapen. In de demonologie waren dit de christelijke invasies, gedwongen 

implantaties van buitenaardse wezens, in de hand of in de mond (hoofd), als het merkteken 

van het beest, waarvan de tandarts een beeld is : de demonische vullingenplicht die pure 

dwangverpleging is. De mens wordt gedwongen met gevaarlijk gif in zijn lichaam te lopen, 

botimplantaties die het zenuwstelsel en zo de organen ook nog eens ernstig verstoren. Een 

groter kwaad is er op aarde niet geweest, want het martelt de mens langzaam dood, en brengt 

de mens in een coma toestand waarin een andere identiteit wordt geimplanteerd. De medische 

dwangwereld is crimineel. 

 

De mens is in strijd tegen een groot beest, en moet weer terugkeren tot de afgrond, om zo 

volledig te onthechten, om een anti-magnetische disconnectie tot stand te brengen. Hierin 

wordt de mens zelf tot wijngaard, tot struik, zoals Jehovah werd tot een brandende 

braamstruik om tot Mozes te spreken. Jehovah betekent "wording". Voor de mens om het 

paradijs binnen te gaan moet de mens eerst het paradijs zelf worden. De mens moet gelijk 

worden aan de paradijselijke natuur, worden tot een struik, boom, bloem of plant in het 

paradijs. 



 

In het watergraf wordt de mens tot een wijnstok, wanneer water in wijn verandert. Dit pad 

wordt ook gewezen in de I Ching. In het Roodvinger verhaal moet de mens afrekenen met een 

heksenkerk. 

 

De mens moet als Noach tot de wijngaard komen, en deel hebben aan de wijnstok. De mens 

moet zelf de wijnstok worden. Aan het einde van het twaalfde uur van het Egyptische boek 

der poorten ontvangt Nut Ra, en komt Nun uit het water voort om de boot van Ra op te tillen, 

te redden uit het water, om zo tot de wijn te komen. Ra is hier in zijn Kepri vorm, de kever of 

scarabee, als het teken van de wedergeboorte, van het aanbreken van de dag. Kepri komt in de 

oud Egyptische afbeeldingen tot een rode bol als beeld hiervan. Kepri betekent 'worden', wat 

hayah is in het Hebreeuws, waar het woord 'Jehovah' van afgeleid werd. De mens moet hier 

dus ook de wijnstok worden. Jezus werd de wijnstok door zijn kennis van de Egyptische 

theologie. 

 

In het Egyptische Dodenboek zingen Isis en Nephtys Ra toe in zijn boot, en beschermen hem. 

Het christendom nam dit tafereeltje over als de ark van het verbond, en veranderden de 

godinnen in de twee beschuttende cherubs op de ark. Isis is de moeder van Horus, en Nepthys 

is zijn bijmoeder. 

 

De mens moet leren dat zonder de fragmenten de mens niet kan terugkeren tot de bron. Die 

fragmenten moeten overal vandaan gehaald worden. De luien en de bevooroordeelden, hen 

die niet willen parelduiken, de schoonmaak-kabouters met het smetvrees-virus, kunnen niet 

tot de sleutels komen. In de I Ching liggen de sleutels verborgen tot het oude Egypte. Zonder 

de I Ching is het onmogelijk om dieper in dit grote christelijke fundament door te dringen om 

zo tot de esoterische waarheden te komen. De mens moet er iets voor doen. In de I Ching 

wordt de diepe techniek hiervan besproken, als een systeem van electriciteit. Zij die de wetten 

van electriciteit aan hun laars lappen, zullen onder te hoge volt komen te staan, en zij zullen 

wegsmelten als zij zomaar allerlei dingen gemakszuchtig willen grijpen. De spijbelaars die 

hier dus in volharden zullen uiteindelijk op die manier geëlektrocuteerd worden. 

 

Hexagram 43 is het stoplicht van de communicatie. In de eerste lijn mag de mens niet 

vechten. De mens moet zich hier eerst beter voorbereiden en niet overmoedig zijn als de 

ninja-kabouter. 

In de tweede lijn moet men eerst waakzaamheid en voorzichtigheid ontwikkelen. Er is druk 

van buitenaf, geschreeuw. Dit is een staaltje demonologie die ook voorkomt in de 

Egyptologie. In de tombe van Ramesses VI, in het boek van de grotten, in het eerste register, 

is er een groep van negen cobra's die vlammen uitspuwen die de vijanden van Osiris 

verbranden. Deze cobra's zijn de uraei cobra's, de cobra's van de kroon. Zij bewaken de drager 

tegen overmoed. In de Regenboog-geschriften van Isis in de Vuh van de Tweede Bijbel wordt 

Isis-Osiris de godin van de wijn genoemd, de drager van het Woord. De wijn is verbonden 

aan de wet en de kennis. Daar waar wet en kennis wordt losgelaten ontstaat er valse wijn, 

zoals Toronto. Ook de Egyptenaren hadden al met zulke geesten te maken, en gingen daarom 

diep in de demonologie. Juist de druk van buitenaf is belangrijk om voorzichigheid en 

waarkzaamheid, als een alarm, te ontwikkelen. Dat is ook waar de uraei cobra's voor zijn. 

In de derde lijn moet men geduld oefenen, volharding in het waakzaam zijn. Dit houdt ook in 

het lijden aanvaarden en dragen. 

In de vierde lijn mag er geen communicatie zijn. Praten heeft geen zin, en zou het alleen maar 

erger maken. Men moet zich terugtrekken, tot de stilte gaan en zich met andere dingen bezig 

houden. Men is hier op de heup geslagen, zoals ook Jakob in de Israëlitische mythologie. Men 



moet hier gevoeligheid leren voor de bron, contact maken met de hemel, en geen mensen 

behagen ten koste van de bron. Een diep misantropisch gevoel sluipt hier binnen om de mens 

te beschermen. 

In de vijfde lijn is er de regelmaat van de demonologie in het verwijderen van onkruid wat 

steeds weer op komt zetten. Hierin moet men niet in het middelpunt blijven, want het 

middelpunt is te vaag, maar men moet het middelste pad bewandelen, de Tao. Men mag hierin 

niet verzwakken, anders valt men tot uitersten. Juist in deze lijn mag er niet zwart-wit 

omgegaan worden met de tuin. Pas er voor op geen goed stuk begroeiing samen met het 

onkruid eruit te trekken. Soms is het nauw aan elkaar verbonden en samengegroeid. Hak niet 

alles met de botte bijl weg wat je niet begrijpt, maar ga diepzinnig met de tuin om. Probeer de 

lijnen van de tuin te ontdekken en waar zij kruizen. Demonologie is het mooiste vak wat er is. 

Wat is er mooier dan het overwinnen van het kwaad ? Hiertoe behoort ook het begrijpen van 

het kwaad en het transformeren van het kwaad, zodat men niet in oeverloze drama wegzinkt. 

In de zesde lijn moet men schreeuwen, roepen, communiceren, contact maken en anderen 

waarschuwen. Hier heb je iets van de ander nodig, ook al is het een vijand. Hier heeft ook de 

ander je nodig. Hier moet een leger gevormd worden om een groter kwaad te verdrijven. Hier 

mag men niet alleen zijn, maar moet men erop uit om tot een groep te komen. 

 

Deze hexagram is genoemd de hexagram van de beslissing en van de doorbraak. Ook wordt 

het de uitschakeling genoemd en de vastberadenheid. Lijn 4 en 6 zijn belangrijk, als het 

switchen tussen geen communicatie en wel communicatie, als een stoplicht. Hierin moet de 

mens gebonden worden, komen tot Zij waarvan geen ontsnapping is, wat de vijfde wet van 

Calvijn is, de wet van de eeuwige onontkoombaarheid, wat de derde wet van het amazonisme 

is. Ook in de Egyptologie komt dit voor, in het boek van de nacht van de tombe van Ramesses 

VI, in het derde uur. De heilige onontkoombaarheid, Zij waarvan geen ontsnapping is, staat 

aan de tweede poort in het derde uur. Er is geen bescherming tegen haar, en zij was een beeld 

van de hemelvaart van Ramesses VI. Zij is de slager van de zielen. In dit uur zien we 

hexagram 43 terug. Er is een gebied van stilte, de vierde lijn, en een gebied van 'hen van de 

kanalen', de communicators, oftewel de zesde lijn. De vijfde lijn van het tuinieren zien we 

terug in 'hen van de velden'. De tweede lijn van de waakzaamheid zien we in de 'drie die zijn 

ontwaakt'. Zij houden een kind vast, wat inhoudt dat zij voorzichtig te werk gaan, om zo niet 

de begroeiing met goede vrucht aan te tasten in het verwijderen van onkruid, wat dus een 

verbinding is met de vijfde lijn. Lijn twee en lijn vijf zijn nauw aan elkaar verbonden. Als 

men in het klooster van de stilte terecht is gekomen, de vierde lijn, dan kan men alleen door 

waakzaamheid en voorzichtigheid, lijn twee, komen tot het militaire, lijn vijf, waarvan het 

tuinieren een beeld is. Lijn één is dan het fundament van de school. Zo is hexagram 43 een 

belangrijke sleutel in het begrijpen van de Egyptische demonologie en tot de egyptologie op 

zich. 

 

In het elfde uur van het Boek van de Dag in de tombe van Ramesses VI zien we de stilte 

gepersonificeerd als een vrouw, een godin, als lijn vier. Het is de godin Meretseger, een cobra 

of vrouw met een cobra hoofd. Zij is de bewaker van de tombes en ook is zij verbonden aan 

het zevende zegel van stilte in de apocalypse. In de Egyptologie spoot zij gif op een ieder die 

de tombes probeerde te verwoesten of te beroven. Zij is dus een gifspuwende cobra, en werd 

beschouwd als zeer gevaarlijk. Stilte moet daarom nooit gezien worden als een zwakheid, 

maar als een wapen, een goedwerkend beveiligings-systeem. Dit gebeurt dus in het elfde uur 

van de dag, in de avond, als het avondrood. De naam van dit uur is "Mooi Visioen". 

 

In het tiende uur was er de overgang tot de avond boot. Men daalde in dit uur af van de 

middag boot tot de avond boot, om het Westen over te steken in vrede. Het is het dagdeel van 



de vrede, waarin de peddels tot rust komen. Dit beeldt de eerste lijn uit, de school. Dit uur is 

genoemd "Zij die de hemel verlicht", "Zij die inzicht is in de hemelen". 

 

Het tweede uur van het Boek van de Dag is het Uur van de Triomf, als de geboorte van de 

eerste zoon van Ismaël, de eeuwige vijandige : Ajuwth, wat triomf betekent. Dit is de vijfde 

lijn. Dit uur is genaamd : Zij die de Duisternis Verspreidt en Verdeeld, en ook Zij die de 

Duisternis Verdrijft. Ajuwth staat voor de vruchtbaarheid. Door de triomf is er doorgang tot 

de velden van Yaru, de rietvelden van het eeuwig leven, in het negende uur. In het eerste en 

laatste, twaalfde uur van het boek van de dag is er sterke communicatie, de zesde lijn. In het 

eerste register van het eerste uur zien we twee dragers van speren die zijn genaamd : 'Die met 

zijn tong doodt' en 'Die vernietigt door zijn spraak.' Een derde speer-drager is genaamd : 'Die 

waarvan de stem in de Vlam is'. Dit is ook de naam van één van de mes-dragers. Het twaalfde 

uur is genaamd : 'Zij die inzicht is op het Eiland van het Leven.' In het vijfde register zijn er 

vijf cobra's in manden. Twee van hen zijn genaamd : 'Haar vlam is in haar mond,' en 'Haar 

vlammen zijn op haar mes'. Dit komt ook terug in het begin van het boek Openbaring waar 

een mensenzoon een mes in zijn mond draagt, en die zichzelf de eerste en de laatste noemt, 

wat dus uit het Egyptische Boek van de Dag komt. 

  

  

  

3.4 - De Orionse I Ching 

 

Het contact maken met de Orionse energie gaat door een orakel. Wij moeten de bron van de I 

Ching zoeken in Orion, in de voor de aarde verborgen Orionse I Ching, de coderingen van de 

Orion energie. Dit staat ook bekend als het Orionse Tijger Orakel en het Orionse Dromen 

Orakel. De aardse tijger is slechts een afgeweken vorm van de Orionse Tijger. De aardse 

tijger heeft de Orion energie en het orakel min of meer misbruikt, en werd toen naar de aarde 

verbannen. In die zin is de aardse tijger dus wel interessant en van belang, om dat het een 

heenwijzer is, als een schaduw. 

 

De Orionse I Ching die ten grondslag ligt aan de Chinese I Ching bestaat uit trigrammen in 

plaats van hexagrammen, en ditmaal staan de lijnen rechtop in plaats van horizontaal, als al 

dan niet onderbroken palen. Vandaar dat de Orionse I Ching ook wel de Vertikale I Ching 

wordt genoemd. Het is dus een kwartslag gedraaid, en de basis palen zijn : 

 

1. de tweemaal onderbroken paal, de zon : de zon is in het Orions niet de daadwerkelijke zon, 

maar de bron, dus dat kan ook de bron van duisternis zijn of van ijs. 

2. de ononderbroken paal, het vuur 

3. de aan de onderkant onderbroken paal, de droom 

4. de aan de bovenkant onderbroken paal, de steen 

 

 



 
 

Hieruit ontstaan 64 trigrammen van elk drie lijnen. 

 

1. Water 

 

 
 

Tekst : Water is altijd een potentieel gevaar. Ga er goed en wijs mee om. 

 

Lijn 1: Drie keer gebroken, de zon/ bron. De bron is zout. Blijf doorlopen. Verderop is het 

water zoeter en drinkbaar. 

 

Commentaar : Wij moeten niet denken als we water zien : "Hoera, water", als we in een droge 

woestijn zijn. Het kan een zinsbegoocheling zijn, een fata morgana. Ook kan het giftig water 

zijn, of in dit geval zout, en je kunt het niet drinken. Eerst moet water altijd getest worden, en 

men moet op de hoede zijn. Als het niet in orde is moet men verder zoeken, en niet opgeven. 

 

Lijn 2: ongebroken lijn, vuur. Je hebt passie. Iemand (een man) komt te laat. Je moet het 

alleen doen. Er zit niets anders op. Je innerlijk vuur zal je leiden. De waterbron is drinkbaar 

verderop. Drink hier niet. Het is geen tijd. 

 

Commentaar : Veel mensen nemen het eerste niet, maar het tweede. Ze geven snel op, en zijn 

lui. Maar dit is demonologisch niet verantwoord. Het vuur moet leiden tot de juiste bron. 

Eerst moet alles zuiver zijn. Iemand komt te laat. Als anderen niet meewerken, dan moet je 

het alleen doen. Je moet anderen je hogere plan niet in de war laten schoppen. 

Mensenbehagenis zou je je doel laten missen. Laten de doden de doden begraven. Laat je niet 

tegenhouden door verkeerde contacten, want dan wordt je nog naar het vuile water gesleept. 



Hier moet je loskomen van verkeerde relaties. Doe je dat niet, dan zal het water je of 

vergiftigen of laten verdrinken. 

 

Lijn 3: Lange lijn op korte lijn: de droom. Je hebt volgehouden. Je bent door een dimensie 

heengebroken. Hier kun je drinken. 

 

Commentaar : Het stoplicht is hier op groen. Je kunt water drinken. Je hebt macht over het 

water gekregen. Je bent bij het juiste water aangekomen. Houdt het water teken van de 

Orionse I Ching dichtbij je. Begin een relatie met deze kaart om je te leiden en je te bewaren 

voor gevaren. Wordt gevoelig voor de lijnen, zodat je weet wanneer je moet overschakelen. 

Mediteer op deze kaart om veilig te zijn tegen watergeesten. 

 

Technisch gezien loopt het goede water uit het gat op de derde lijn, de droom, in dit teken. De 

tweede lijn, het vuur, is belangrijk voor het losbranden van verkeerde bindingen, wat ook heel 

goed misleidende geesten kunnen zijn, misleidende ideeën in je hoofd. De tweede lijn van 

vuur is dus een belangrijk fundament om in wedergeboren te worden. De zon, of bron, de 

eerste lijn, is een belangrijk onderscheidings-mechanisme hier, of ontmaskerings-

mechanisme. Hier krijgt de mens zicht op de vijand, en op de tijd. Het doorlopen betekent ook 

het gaan naar andere seizoenen, zodat de bron gezuiverd kan worden en kan rijpen. De vijand 

wordt dus gerecycled. Het is allemaal bruikbaar materiaal. In een later seizoen is de vijand 

dus iets heel anders, en is dit gewoon een natuurlijk proces, waarin 'vijand' betekent : nog 

geen tijd, of nog niet rijp, nog niet zuiver, enzovoorts. Eerst moet de "vijand" dus nog door 

allerlei processen heengaan, waarin er door een prisma tot een beter spectrum wordt gekomen, 

door de doorvertaling, door het te spiegelen. Draai om de vijand heen en zie waar de 

openingen zijn. Deze trigram, Water, is een groot oorlogsleider, zeer strategisch, die veel 

meer op het oog heeft dan alleen maar oorlog. Het Orionse roofdier is goed gewapend en 

toegerust met deze kaart. Dat kan een Orionse leeuw zijn of een Orionse tijger. Zij hebben 

deze kaart in hun mentale dashboard. Zij communiceren met deze kaart. Deze kaart 

onderwijst hen. 

 

Deze kaart kan bij goed gebruik beschermen tegen overstromingen in de Orionse 

onderwereld, en tegen gevaarlijke vissen. Misbruik kan juist overstromingen veroorzaken. De 

Orionse naam van deze trigram is TONGST. Door Tongst kun je vijandelijke schepen laten 

zinken in de onderwereld. Zij is een godin van water. In de demonologie worden demonen 

getemd door deze kaart. Zij is ook genaamd : "De godin die uit het water komt", waar ook de 

verhalen van Mozes weer op gebaseerd zijn. Die verhalen kwamen uit Egypte, maar Egypte 

was bezocht door buitenaardsen van Orion die hun kennis in de pyramides hadden gecodeerd. 

TONGST speelt ook een grote rol in de Orionse apocalypse. Haar wateren zullen de 

onderwerelden overweldigen, en zij zal een nieuwe onderwereld scheppen. Er is een grote 

strijd in de gewesten van de ziel omtrend deze godin. Demonen vrezen haar naam, en willen 

het verborgen houden. Zij willen niet aan haar herinnerd worden. Het element water zal hen 

namelijk vernietigen. Goed gebruik van deze kaart zal een weg door het water kunnen maken, 

als een tunnel. De mens in de gnosis moet het element water leren te beheersen. 

  

  

  



3.5 - Orion - Het Pad tot het Paradijs 

 

Orion is een belangrijk sterrenstelsel in het heelal. Orion is belangrijk in de reis die de ziel 

moet maken naar het paradijs, het hogere bewustzijn. Orion wordt weleens de Poort tot het 

Paradijs genoemd, of de medicinale opslagruimte van het paradijs. De Egyptenaren stonden in 

contact met buitenaardsen van Orion waardoor ze grote kennis kregen. De beschaving van 

Orion is veel verder dan die van de aarde, maar er is ook een parasitaire schaduwzijde van 

Orion. Vanuit het hele heelal werden zielen door deze parasieten geroofd en verbannen naar 

Orion waar ze een matrix ervaring kregen genaamd "de aarde". Je kan je dat voorstellen als op 

een tafel liggende met een virtual reality bril op, waardoor je helemaal in een andere wereld 

komt, en je niet meer beseft dat je gewoon op een tafel ligt met een VR bril op. De mensheid 

is dus in een soort slaap. De mens moet van het lagere Orion ontwaken tot het hogere Orion, 

het paradijselijke Orion. Alles wat de mens hier op aarde ziet is een schaduw van Orion, een 

corrupte weerspiegeling. Ook het oude beroemde Chinese wijsheidsboek de I Ching heeft zijn 

bron en fundament in de Orionse I Ching, wat gebaseerd is op trigrammen in plaats van 

hexagrammen, en waar de lijnen vertikaal zijn in plaats van horizontaal. 

  

  

  

3.6 - De Godin op het Paard 

 

2. Schepping 

 

 
 

Tekst : De stoker : twee keer steen is extra hard, maar de derde zal stoken, zodat ze elkaar 

afbreken, en dan kan vernieuwing komen. 

 

Lijn 1: steen – er is hier teveel steen. Je kan hier niets beginnen. Blijf wachten op betere 

tijden. 

 

Commentaar : Teveel steen belet alles. Alles is vol met blokkades. Ook wordt de mens hier 

zelf beschermd door de vele blokkades. Alles loopt vast, ook de vijand. 

 

Lijn 2: steen - er is hier weer steen. Twee keer het steen teken : extra hard, extra verdrukking : 

geef niet op. Eens zal er doorbraak komen. Je kunt niets doen. Aanvaard het lijden. 



 

Commentaar : Dit hoeft geen hopeloze situatie te zijn. Je kunt ook anders naar de steen 

kijken, er anders mee omgaan. De steen lijn heeft een opening bovenaan, waaruit water kan 

stromen, want de naam van deze trigram is “Zij die water uit steen kan halen.” Zij is dus een 

alchemist. 

 

Lijn 3: steen – ook nu steen, de derde keer, maar drie keer steen betekent dat de stenen elkaar 

beginnen aan te vallen en op elkaar in slaan : er zal verandering komen. Ondertussen kun je 

van de brokstukken iets nieuws maken : Wees creatief. Jij bent de schepper. 

 

Commentaar : Zij die water uit steen kan halen is het Orions fundament voor Mozes die 

hetzelfde deed. Maar nu gaat er een hele nieuwe schepping komen. Zij kan de stenen maken 

tot meloenen. Stenen zijn geen probleem voor haar. Zij doorziet het, en gaat er anders mee 

om, ziet het anders. Zij loopt om de steen heen, en ziet de zwakke plek, de opening. Hier 

stroomt de nieuwe schepping uit. 

 

Kun jij water en zelfs een hele nieuwe schepping uit jouw stenen halen, uit jouw blokkades ? 

Dat is de uitdaging van deze trigram. In deze trigram zit daarvoor ook de technologie. In de 

demonologie verbreekt deze trigram ook de ark op het water. Ook de ark wordt verzwolgen 

door de golven. Er zijn hier geen heilige huisjes die overal vrij van blijven. Noach en zijn 

familie worden door de woeste golven en watervallen meegesleurd, en moeten ook het 

watergraf in, net zoals ieder ander. De Schepper schept een nieuwe wereld vanuit de 

zondvloed, vanuit het watergraf. Haar Orionse naam is SOEDI, en zij zit op een paard om het 

volk te leiden tot het beloofde land, als een soort Mozes-figuur. Zij leidt het volk door 

woestijn en wildernis, en leert het volk met het lijden om te gaan en het tot een creatieve 

kracht te maken. In die zin is zij een groot alchemist en tovenares. 

 

In de opening van de eerste lijn vloeit bescherming, uit de opening van de tweede vloeit 

water, en vanuit de derde vloeit de schepping. De mens moet hier leren het element steen te 

beheersen. Dit betekent ook dat de mens steen kan maken om daarmee te bouwen. SOEDI kan 

ook steen verpulveren tot zand, om zo overtollig zeegebied of watergebied droog te leggen of 

minder diep te maken. Zij is de verdeler van het land. 

 

Extra commentaar derde lijn : De stenen om ons heen waarin we opgesloten zaten beuken op 

elkaar in. Dat kan zich uiten in ruzies of oorlog. Hoe erg dit ook kan zijn : het beeld ook een 

bepaalde bevrijding uit. Dit hoeft niet materieel te zijn. Het kan ook verbaal zijn of in de 

hemelse gewesten. Dit alles is om los te komen. Soms wordt de vijand afgeleid door iets 

anders, en dan kun jij ontsnappen. Soms is de vijand van je vijand je vriend. In de derde lijn 

wordt de mens wedergeboren in steen, en zal harder zijn dan het steen wat de mens 

opgesloten hield. De mens zal zelf tot steen worden, waar ook de apocalypse van de Vur over 

spreekt in boek 4 van de Drager van de Vur : Het Monument vs. 1-2 : 

 

1. Ik ben geboren uit steen, 

Nu rijst het leger op, 

Wij zullen zijn als steen, 

Harder dan het steen van de stad, 

Ramen slaan wij in, 

Gebouwen breken wij af, 

Hun monumenten, allen in rouw 

 



2. Ik ben geboren uit steen, 

Nu rijst het leger op, 

Het steen van de stad zal smelten, 

Het steen van de stad zal sterven 

 

De derde lijn is dus ook de wedergeboorte in steen als harder gesteente, door de opening van 

deze lijn aan de top. 

 

 

  

  

  

3.7 - De Orionse Economie 

 

 

 

 

 

 

Als we vandaag de dag om ons heenkijken, dan zien we hoe er vuile economische spelletjes 

worden gespeeld over de ruggen van de armen. Belachelijk grote bedragen worden uitgegeven 

aan pietluttige zaken. Velen hopen op een evolutie in deze dingen, dat er toch eens eindelijk 

recht en gelijkheid zal ontwaken. Velen zijn doodziek van deze spelletjes en willen niet meer 



meedoen. Zij zijn aan de zijlijn gaan staan. Evolutie betekent het hogere wat voortkomt vanuit 

het lagere en zich zo ontwikkelt, maar er bestaat ook iets wat Emanatie heet, en dat is precies 

het tegenovergestelde, namelijk het lagere wat voortkomt vanuit het hogere. Deze krachten 

werken tegen elkaar in, en vormen een soort trappenstelsel, een waaier van schaduwen en 

reflecties. Zo beschermt het hogere zichzelf, als een stelsel van sluiers. Het hogere laat zich 

niet eenvoudig vinden, maar geeft tekenen voor de oplettenden. Voor die tekenen mag je een 

gevoeligheid ontwikkelen. Gevoeligheid voor iets ontstaat wanneer je er mee bezig gaat, het 

leert ontdekken en kennen, wanneer je er je aandacht op richt en erover mediteert. Dan 

ontstaat de gevoeligheid bijna vanzelf. 

  

We zien dat er een oneerlijke economie heerst op aarde. De rijken worden steeds rijker, en de 

armen worden steeds armer, en vaak zijn de slechterikken de rijken, en de armen de goeden. 

De slechterikken grijpen, graaien, stelen en plunderen. Zij gaan over lijken om rijk te worden. 

Zij kennen het minimalistische pad niet, en zijn daardoor vastgegroeid in hun materialisme, 

versteend en zo tot zombies geworden. Het zijn vraatzuchtige, kannibalistische zombies. 

  

Daarom is de demonologie ook zo belangrijk, die de alarmologie is : Ken uw vijand. Alleen 

de demonologische economie is in die zin van belang, en belangrijk voor ons overleven. Dit is 

een buitenaardse dynamiek in het Orion-stelsel, die het ware magnetisme leert. Die economie 

zal komen, als de paradijselijke energie waarin alles eerlijk verdeeld is, en waarin de mens 

alles op een eerlijke manier mag verdienen, gebaseerd op de juiste condities. Dit magnetisme 

is heel wetmatisch en natuurlijk, en kan ook anti-magnetisch zijn wanneer dat nodig is. Zo 

vind het zijn weg. 

  

Deze dynamiek is een belangrijke kaart in het Orion Orakel, genaamd de JÉKÉ. 

 

We zien hier de zonnelijn en dan twee dromen-lijnen. De twee dromenlijnen leiden tot de 

bron, de zon. De Orionse zon is niet per definitie heet en licht, maar kan ook heel goed koud 

en donker zijn. Het is een woord voor de bron. 

 

  

Tekst : De bron zal overstromen en twee dromen brengen. 

  



Lijn 1: Man in de golven. Man wordt meegesleurd met stroom. Overstroming. 

  

Commentaar : De mens kan zich niet verzetten tegen wat hem overkomt. Hij is zijn vaste 

grond kwijt en overgeleverd aan de natuur die hem naar een hele andere plaats zal brengen. 

  

Lijn 2: De mens staat aan de zee en moet wachten op een roofvogel die hem over de zee zal 

brengen. 

 

  

Commentaar : De mens moet wachten op de natuur. Eerst moet de natuur de nodige 

voorbereidiingen treffen. 

  

Lijn 3: De mens moet tot de waterput gaan. 

  

Commentaar : Het water moet uit de diepte komen. De mens moet alles doorleven. De mens 

moet er hard voor werken. Niets is simpel en vanzelfsprekend. 

  

Deze kaart is ook genaamd : Het Woord, de Communicatie, het Magnetisme. Het is 

verbonden aan Thoth, die oorspronkelijk de Egyptische godin van de schrijfkunst en de talen 

was. In de Regenboog-geschriften van Isis beweegt Zij door het water tot de poort. In het 

Orions is Zij dus de godin JÉKÉ. Zij is de Logos, het Griekse woord voor het Woord. In de 

Ontwaking, een boek van de Vur, staat geschreven dat alles opgelost zal worden als je blijft 

doorlezen. Het pad toont zich vanzelf. Op lezen staat een hoge beloning. In deze trigram 

beweegt de godin zich door het water tot de poort. De poort kan niet makkelijk bereikt 

worden, want er zijn vele overstromingen die vanuit de bron komen, om hen die naderen te 

testen. De bron is goed beveiligd tegen indringers. Alleen de roofvogel kan over de woeste 

zee brengen. De roofvogel is het beeld van alles loslaten om overzicht en inzicht te krijgen. 

De bron is de dubbele verbrokenheid waardoor die gevoeligheid ontstaat. Zo komt de mens 

tot de waterput, tot de put van vrouw Holle, de personificatie van Holland. Alleen op die basis 

kan de nieuwe economie gebouwd worden, vanuit de diepte. Vanuit de diepte komt het water 

opzetten. 

  

  

  

  

3.8 - Het Vertalen van Pijnprikkels - De Sjamaanse Reis door de Onderwereld 

 

Normaal gesproken gaan sjamanen door een diepe inwijding waarin ze een reis door de 

onderwereld maken in de vorm van een bepaalde blokkade in hun leven, juist waardoor hun 

latente innerlijke vermogens worden aangewakkerd, gespitst om meer inzicht te krijgen. 



 

Oefeningen hiertoe zijn voornamelijk om contact te maken met de goddelijke energie en het 

diepere zelf, en dit gaat stapsgewijs, niet in één keer. Het is een leerproces en geen 

wondermiddel, alhoewel wonderen soms kunnen plaatsvinden als natuurverschijnselen, en die 

zijn beperkt juist om het leerproces te ondersteunen, en niet te verstoren. 

 

Anders zou de hele aarde geen obstakels meer hebben en dan zou de mens dus niets meer 

leren. Dan zou de mens ook totaal vastgroeien en uitgeschakeld worden, want dan is de Yin 

Yang weg, de polaire balans. Dat pad wordt ook in de religies besproken, en in de I Tjing, de 

oude wijsheid van China. Het is dus een weg en geen tovermiddel, alhoewel er dus wel 

middelen aangereikt kunnen worden op het pad. 

 

Er zijn hierin verschillende seizoenen. Soms is het van belang om te vechten, soms is er een 

tijd van het bouwen van de muren, en op andere momenten is er het aanvaarden van het 

lijden, het dragen van het kruis, om hierin een boodschap te zien, dus in principe het 

aanvaarden en vertalen van de pijnprikkels wat ook kan leiden tot het transformeren van pijn 

prikkels. 

 

Elke pijn op het pad van de mens heeft een bedoeling die de mens vaak niet kan overzien. Elk 

lijden heeft een diepere betekenis, draagt een boodschap. Dat is ook de hele gelijkenis van de 

zaaier dat een zaadkorrel eerst symbolisch moet 'sterven', 'kapot moet springen', om zo diep te 

wortelen en uit te spruiten, nieuw leven en nieuw inzicht, in een nieuw perspectief, hetzelfde 

als de rups die door de kokon gaat om een vlinder te worden, te leren vliegen, nieuwe 

uitzichten en overzichten te krijgen. 

 

Dit kan dan weer nieuwe impulsen aan het lichaam geven en andere ervaringen. Als een gesel 

of een kruis de mens maar blijft slaan, en er geen ontsnapping mogelijk lijkt, dan is het soms 

belangrijk om juist het kruis te omhelzen, te aanvaarden, zodat het de mens niet kan 

verbrijzelen. Dat is ook een weg van het pastoraat, als een bepaald seizoen. 

 

Zoals in de godsdienst er een onderscheid gemaakt wordt tussen de oude mens en de nieuwe 

mens, en dat de oude mens symbolisch moet 'sterven' als de graankorrel, zodat de nieuwe 

mens op zal staan. Ook daartoe is het lijden tot de mens gezonden, zodat het contact met het 

goddelijke hersteld kan worden en de mens loskomt van zijn oude leven. 

 

In dit aardse leven leeft de mens in een schelp, los van de goddelijke energie vaak. De mens 

heeft dan een heleboel gevoeligheid verloren voor de hogere, meer goddelijke frequenties. 

Het lijden doorbreekt die schelp waardoor de mens weer gevoelig kan worden voor het 

goddelijke, zoals Jakob die op zijn heup werd geslagen en zo gevoelig werd voor de hogere 

leiding. 

 

Soms zit de mens door het aardse leven helemaal vast in verkeerde verbindingen, en die 

worden ook door het lijden losgeslagen, als een soort bescherming. 

 

Ook verbindt het lijden met het lijden van andere mensen, zielen, of energieën en het lijden 

van het goddelijke. Dus de kruizen die we dragen zijn ook weer tunnels tot de ander, de 

medemens. Het lijden is dus ook een schat-eiland, maar eerst moeten die schatten ontdekt 

worden, en het potentieel wat het heeft. In die zin is het lijden dus een gemaskerde engel. 

 

1. het lijden als een bepaalde bescherming tegen iets ergers 



2. het lijden als tunnel tot de lijdende medemens 

3. het lijden als de brenger van gevoeligheid tot het goddelijke 

4. het lijden als afremmer, om dingen te pauzeren 

5. het lijden als een middel om weer terug te komen tot je diepere zelf (zelf-reflectie) 

6. het lijden als een cryptische boodschap 

7. het lijden als onderdeel en taal van een hoger communicatie en beveiligings-systeem wat de 

mens nog niet begrijpt 

8. het lijden als het zaaien voor een bepaalde oogst later 

9. het lijden als een contact met het voorgeslacht of engelen (die vaak op die manier de 

aandacht trekken en proberen te communiceren) 

10. het lijden als een trainer, die hiervoor het tegenovergestelde wil opwekken (yin yang, 

polaire balans) 

11. het lijden als een belastings-systeem (en verzekering) om de mens deel te laten hebben in 

een bepaalde hogere communiteit (belasting is lastig, maar heeft ook zijn voordelen.) 

 

 
  

Dit zijn wat punten waarmee een pijnprikkel omsingeld mag worden, om het zo door te 

vertalen. 

 

Daar kan dan op gemediteerd worden voor een bepaalde rust en vrede, het zingeven en doel 

geven aan het lijden. 

 

Qua straling is dat vaak niet allemaal te meten door aardse apparaten en instrumenten. 

Vandaar dat de metafysica hierin verder gaat. Positief denken is daar ook een zeker onderdeel 

van. 

 

Het is een speurtocht naar de diepere kennis en naar aanvullende contacten die licht op de 

zaak kunnen werpen en iets kunnen betekenen op een bepaalde manier, zoals Spreuken 15:22 

zegt : "Goede plannen ontstaan door vele raadgevers." 

 

Raadgevers hoeven niet altijd persé direct mensen te zijn, maar kunnen ook boeken zijn, of 

engelen, of gidsen, of de goddelijke energie zelf. Er zijn vele raadgevers in het heelal. 

Sjamanen werken bijvoorbeeld ook met dierentotems. Heel veel mogelijkheden dus. 

  



  

  

3.9 - Het Egyptische Dodenboek als Fundament van de Bijbel 

  

Zowel in het Egyptisch als in het Hebreeuws is RA het lijden, het 'kwaad'. 

 

Het was in het Egyptisch de mond van de onderwereld, en RA was ook de zon of de zonnegod 

die op een dodenboot door de onderwereld reiste om zo elke morgen wederomgeboren te 

worden, oprijzende vanuit de zich openende moeder schoot. 

 

Zowel in het Egyptisch als in het Judaïsme is RA de poort, de tester, als een engel die de 

mensheid moest beproeven. 

 

RA staat in het Hebreeuws gelijk aan Satan. Zowel in het Hebreeuws als in het Egyptisch had 

dit een positieve betekenis, maar met de opkomst van het christendom kreeg Satan een steeds 

negatievere betekenis. 

 

Er mag ruimte zijn voor de dualiteit zoals in het Judaïsme en het Egyptisch. 

 

In het Egyptische dodenboek in Spreuk 10 was het RA die de aarde doorkruiste om zijn 

vijanden te overwinnen, terwijl dat in het boek Job in Satan werd veranderd. Zowel in het 

boek Job als in het Egyptische dodenboek is dit een doorkruizing van de onderwereld. 

 

In Spreuk 15 leeft het schip van RA in de onderwereld op, als het vlees van RA wat zich 

verjongt, om zo zijn vijanden te overwinnen. Het schip achtervolgt zijn vijanden, als het 

verjagen van de zonden, het verdrijven van de leugens. Dit is in Spreuk 17 de besnijdenis van 

RA. Deze besnijdenis werd verricht door Isis en haar zuster Nephthys die in het Judaïsme 

werden tot de twee gevleugelde cherubs op de ark. 

 

Spreuk 18 laat zien dat Thoth, het Woord, Osiris heeft doen zegevieren over zijn vijanden. 

Osiris, SRS, is een anagram van SA-RASHA, SRS. SA is de kennis, de gnosis, in het 

Egyptisch, en de RASHA is in het Hebreeuws het heilige kwaad als de heilige rebellie, ook 

verbonden aan het neutrale Hebreeuwse woord 'satan', wederstaan. OSIRIS, SA-RASHA is 

dus de kennis van de RASHA stam in het Israëlitisch-Egyptisch, als de demonologie. Horus, 

RS, is een anagram van de Rasha op zich. De RASHA stam is in het OT de stam van de 

overwinnaars. Voor de troon van Osiris worden de vijanden getransformeerd tot kuddes vee, 

en zij worden in het oordeel tot de slacht gebracht. Zo zal er afgerekend worden met de 

vijand. Dit gebeurt in Boesiris als het openhakken van de aarde. 

 

Er worden in deze nacht van Boesiris twee djed-zuilen opgericht, die de armen van de Horus 

van Letopolis zijn en die rondom Osiris zijn om hem te laten zegevieren door Thoth, het 

Woord. In het OT waren dit de armen van Mozes die opgeheven moesten worden om 

overwinning over de vijand te geven (Exodus 17). Dit is de nacht van het avondmaal in 

Letopolis, in spreuk 18 van het Egyptische dodenboek. Dit is de dageraad van de dag waarop 

Osiris begraven wordt, wat later werd overgenomen in het NT voor Jezus. 

 

In Abydos was er het haker-feest, het vastenfeest, de Egyptische Ramadan, om de opstanding 



van Osiris en de overwinning over zijn vijanden te vieren. HAKAR is in het boek der poorten 

een godin of groep godinnen die rondom het altaar of de tabernakel staat, als een beeld van de 

kroon, de hoofdtooi. In de Aramees-Hebreeuwse talen is de kroon een scalp of kop van prooi, 

als een beloning, een trofee. HAKAR komt in het OT voor als HAGAR, de moeder van 

Ismael. Toen HAGAR Ismael opvoedde werd er ook in het Hebreeuws soms gebruikt 

gemaakt van een bijmoeder. Ook Abraham stelde een bijmoeder aan, die HAGAR hielp 

Ismael op te voeden. Hakar wijst ook op de AKER, de dubbele Egyptische wachter van de 

onderwereld met de twee leeuwenhoofden, als een beeld van de dubbele moeder, de 

vrouwelijke vruchtbaarheid. De kroon is in het Hebreeuws-Aramees een cyclus, als het 

sieraad van de uren. De kroon brengt tot knielen in de Hebreeuwse wortels (qodqod-qadad). 

 

In de Israelitische literatuur is de moeder van Ismael soms Ketura, de vrouw die Abraham 

huwde na de dood van Sarah. Ketura wordt soms gelijkgesteld met Hagar. Hagar zou alleen 

een titel zijn, namelijk van vreemdeling, en geen naam. KTR, TR, is het anagram van RT, 

Areta, oftewel de donder, een beeld van de heilige Vreze. Areta is dus de moeder van Ismael. 

 

De uraei cobra's zijn in het Egyptisch de cobra's van de kroon. Zij bewaken de drager tegen 

overmoed. 

 

Naref is de nacht van de geheime ceremoniën van de begrafenis van Osiris, wat in het NT de 

geheime begrafenis van Jezus werd. 

 

Spreuk 92 is de opening van het graf waardoor de overledene naar buiten kan komen bij dag 

om zijn benen te gebruiken om zo tot de dagboot te gaan. Dit komt ook terug in het NT in de 

verhalen van Jezus. 

 

In Spreuk 102 komt de overleden god tot de hemelvaarts-boot van Ra, om het lichaam van 

Osiris te genezen door spuug. Het genezen door spuug wordt later gebruikt in de verhalen van 

Jezus waarmee Jezus een blinde geneest. 

 

Het Egyptische Dodenboek uit het Nieuwe Koninkrijk Tijdperk van Egypte wordt ook wel 

'Het Boek van Thoth' genoemd. 

  

  

  

  

3.10 - De Wedergeboorte van de Zee 

  

  

In de Latijnse Bijbel, de Vulgata, was Jozef van Arimathea de occulte discipel van Jezus, 

vertaald de geheime discipel van Jezus, die ook Jezus in het geheim, in het occulte, begroef. 

Hij had een nieuw graf uitgehouwen in een rots, in een graftuin. In het Egyptische Dodenboek 

waar dit uitgehaald is om de christelijke mythe te formeren is dit de Naref-nacht waarin Osiris 

in het geheim wordt begraven in spreuk 18. Dit graf wordt in spreuk 92 geopend, waardoor 



Osiris gewekt wordt door het oog van Horus, door zijn zoon. Boven het graf bevindt zich de 

zonneschijf. Osiris zou dan mee gaan met het oog van Horus, opdat Osiris het terug zou geven 

aan RA. Oorspronkelijk was dit het oog van Ra, en het stelde zijn dochters voor, als de 

vrouwelijke zon. Het oog van Horus was een godin genaamd Wadjet, de uraeus, de slang op 

de kroon, die de opstanding uitbeeldde. 

 

Ook wordt aan het einde van deze spreuk de weg geopend om te komen tot de dagboot, als 

een beeld van de hemelvaart. 

 

In spreuk 100 zijn dit de grotten van Hapi die geopend zijn, om zo de wegen vrij te maken 

voor de zonneschijf. Hapi is een zoon van Horus, en de god van de overstroming van de Nijl. 

Ook is hij de god van de vissen en de vogels, en wordt genoemd als de grote renner en het 

belangrijkste kind van Horus in spreuk 521 in de sarcofaag teksten van het Midden 

Koninkrijk. 

 

De opstanding en wedergeboorte heeft te maken met eb en vloed, als het sterven en de 

wedergeboorte van de zee. Dit ligt ten grondslag aan het ondergaan en opkomen van de zon 

en het hele christendom wat daaruit voort is gekomen. De eb en vloed van de Nijl werd 

toegeschreven aan de zaadlozing van de scheppergod Atum, die vaak aan Ra gelijkgesteld 

werd als Ra-Atum. Dit hele idee komt ook terug in de Bilha, in boek 29. Het Zaad van Ham, 

waarin het zaad van Ham de zondvloed veroorzaakte, wat voorkwam in de Saramse 

mythologie, oftewel de mythologie van Mars, wat de Romeinse naam voor deze planeet is. 

Ham was één van de zonen van Noach in het OT. 

 

In Spreuk 100 van het Egyptische Dodenboek is Osiris overgevaren naar Boesiris, een 

belangrijke troonplaats van Osiris in het Laatste Oordeel. Hier wordt in spreuk 18 de vijand 

tot vee gemaakt, en geslacht, waarop het bloed tot de inwoners van Boesiris wordt gebracht. 

Dit wordt ook het openmaken van de aarde genoemd. Dit komt nog lichtelijk terug in de latere 

Aramese en Israëlitische teksten van het OT, maar wordt totaal verkeerd voorgesteld in het 

christendom in de cultus rondom het bloed van Jezus. Oorspronkelijk ging dit dus om het 

bloed van de vijand, als het teken van de overwinning over de vijand, wat voorgesteld werd 

als de jacht en de slacht. Ook Horus was oorspronkelijk de jagersgod. 

 

In spreuk 96 wordt het speeksel van Aker besproken, de dubbelhoofdige leeuwengodin van de 

aarde verbonden aan het Haker-feest, het vastenfeest van de opstanding van Osiris, ook 

verbonden aan Hagar, de moeder van Ismaël, Areta. Dit speeksel is om de vijand tot rust te 

brengen, en ook het bloed van het ruggemerg van Geb, de aarde, werd hiervoor gebruikt, als 

een beeld van de vijand die tot vee was geworden en werd geslacht in Boesiris, als het 

openhakken van de rug van de aarde. Hier komt dus oorspronkelijk de mythe van het speeksel 

van Jezus dat de blinde genas vandaan. Het speeksel was oorspronkelijk ook een beeld van de 

sexualiteit, verbonden aan de Aker, die de vijand overwon, dus in die zin is sexualiteit 

demonologisch, en als het eenworden met de godin van de aarde. Dit wordt verricht door 

degene die in het oog van Horus woont, die de Wet tot Ra brengt. In de daaropvolgende 

spreuk 87 wordt deze persoon 'de Overstroming' genoemd. Het speeksel wijst ook op de wet 

van eb en vloed, op het sterven en wedergeboren worden van de zee. 

 

Spreuk 101 is een spreuk om de boot van Ra te beschermen, terwijl spreuk 100 een spreuk 

was om aan boord te gaan van de boot van Ra. Spreuk 101 gaat over hij die het water splijt, 

als een beeld van het sterven van de zee, wat ook terugkomt in de latere Mozes mythe. 

Vandaaruit rijst hij op uit de oerwateren, op het achterste van zijn boot. Dit is Ra waarvan in 



spreuk 87 gezegd werd dat hij de Wet zou ontvangen, zoals Mozes dus. Dit gebeurt in spreuk 

101 door de majesteit van Thoth, het Woord, waarvan Hapi, de Overstroming, een belangrijk 

onderdeel is, als de wedergeboorte van de zee. Dit is in spreuk 101 het geheim van zijn 

grotten waardoor Re verlicht werd en Re werd, en een ieder die dit geheim kent. In de 

Egyptologie wordt ook telkens de lijn tussen god en mens doorbroken, opdat de mens zelf als 

god wordt, en niet afhankelijk, dom en onderdrukt wordt gehouden. De Egyptologie is dus de 

zwaar metaforische filosofie van de demonologische emancipatie waarin de aan zichzelf 

stervende mens deel kan hebben aan de goddelijke natuur. 

  

  

  

  

3.11 - De Poort van Nephthys 

  

  

Nephthys is de duistere zuster van Isis, de dualiteit. In de Bilha staat vermeld dat zij de bijbel 

en de koran heeft geschapen, niet als waarheid, maar als de enigmatische sluiers van haar 

tempel. Nephthys en Isis waren de gevleugelde godinnen op de Egyptische ark : de boot van 

Ra. Dit werd overgenomen door Mozes : De boot werd tot kist, en de godinnen werden tot 

cherubs. Nog steeds is de ark Egyptisch en herbergt een groot geheim. Nephthys is in de 

Egyptologie de nacht, terwijl Isis de aanbrekende morgen is, als een grote dualiteit. Isis is de 

goddelijke kern, en Nephthys moest dit verhullen, en daarom is Nephthys ook onmisbaar in 

de verklaring van de apocalypse, Openbaring. Nephthys is de godin van het water, van de zee, 

en ook van de wedergeboorte van de zee. Zij is de godin van de geboorte, een hoogst-

belangrijke dynamiek in de Egyptische filosofie. Zij brengt het diepste van de mens naar 

boven, als godin van de onderwereld. Isis betekent 'troon', en zij is als de goddelijke troon, de 

goddelijke koningin. Zij was de koningin en moeder van de goden, en was de kern-dynamiek 

waaruit later Jezus voortkwam om dit te vermannelijken en te bedekken. Nephthys zelf richtte 

de Jezus cultus op om haar zuster, Isis, te beschermen. Het was een oorlogs-strategie, om 

indringers in de tempel af te leiden. Nephthys is daarom ook de personificatie van de zwarte 

tempel en de verdonkering van de vrouw. 

 

De Nephthys leidt helemaal terug tot het Orionse Taka-principe van de dualiteit, als de water-

dualiteit van de zestiende steen of tablet van het Orionse Tijger Orakel, de voorloper van de I 

Tjing. Taka is de Orionse Nephthys, de dualiteit van eb en vloed en de wedergeboorte van de 

zee. Dit is ook de dualiteit tussen korte en lange afstands wapens, als een arsenaal, wat in 

evenwicht gehouden wordt door een school. 

 

 



 
 

arsenaal, wapen-inventaris : 

lijn 1. EB - korte afstandswapens 

lijn 2. VLOED - lange afstandswapens 

lijn 3. SCHOOL 

 

Deze unit bevindt zich in de rechter pols, als een horloge, als een computer-muis, die het hele 

lichaam bestuurt. Hier is waar het pad door het hart en de buik verder gaat. 

 

Nephthys is de gezichten van de zee, vele malen gesplitst. Het zijn allemaal haar fragmenten. 

Om haarzelf en haar zuster te beveiligen schiep zij ook de Romeinse religie, niet als de volle 

waarheid, maar als een cryptografische sluier. Zo richtte zij Neptunes op als zeegod om haar 

geheimen als zeegodin te bewaken. In het Grieks was dit Poseidon. 

 

Dit doet zij in haar slaap, als een automatisme, en zij zal hierin ontwaken en haarzelf niet 

begrijpen. Dat is een eeuwige dualiteit tussen het snappen en niet snappen, zoals er ook een 

eeuwige dualiteit van oorlog is, maar hierin zullen de inzichten zich verhogen, en zal er tot 

steeds nieuwere beelden gekomen worden. Het is dus heel creatief materiaal allemaal. Hiertoe 

wordt de grote Poort van Nephthys geopend, als een nieuwe stap voor de mensheid. Nephthys 

is de schaduw van Isis, en de mens zal deze schaduw moeten leren begrijpen. De Godin kent 

maar half, want als zij geheel zou kennen dan zou zij verstenen, verklaart de Vur in het boek 

Hannah, boek 71. Zij richt zich op kern-kennis, en de rest vergeet zij in haar slaap, waarin zij 

tot wedergeboorte komt en tot wedergeboorte leidt, als het geheimenis van de zee, van eb en 

vloed. Er is geen zon zonder dat principe, en zij heeft de zon opgesteld om dat principe te 

bewaken. 

  

  

  

  

3.12 - De Bootreis door de Onderwereld 

  



De Egyptologie ligt ten grondslag aan het christendom. Het christendom is er een verdraaide 

vorm van. De Egyptologie is een dualistische en metaforische filosofie voor het symbolisch 

verwerken van problemen in het dagelijks leven. Het gaat om het afleggen van het oude leven 

en het aandoen van het nieuwe leven, als een reis door de onderwereld. Het christendom, de 

verdraaiing van de Egyptologie, werd groot op aarde om veel hiervan te versluieren. 

Hoe werd het christendom groot ? Door kolonisme en slavendrijverij. Miljoenen Afrikanen 

werden door het christendom overgescheept naar Amerika om daar als slaven te werken. Zij 

werden, net als Europa, gedwongen christenen te zijn, en werden bang gemaakt met de 

eeuwige hel. In de Egyptologie is er geen eeuwige hel, maar een baarmoeder die het goede 

nog beter maakt, en het slechte transformeert. Alles is metaforisch, zelfs de eeuwigheid, dus 

het is geen letterlijke religie zoals het christendom. 

Vandaag de dag is er een grote exodus van Westerse Afrikanen terug naar de Egyptologie 

(Egypte is ook een Afrikaans land), om zo los te komen van de christelijke slavenbanden : 

emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel, religieus, economisch, educatief. pedagogisch, 

sociologisch, filosofisch enzovoorts, op allerlei gebied. Zij claimen dus hun identiteit terug, 

maar ditmaal een nieuwe identiteit. Wij mogen dit allemaal doen, en ook deel hebben aan 

deze reis door de onderwereld, terug naar de bron. 

  

  

 

  

3.13 - De Vrouwelijke Oorsprong van Ra en Horus 

  

Hoe dieper de mens in het paradijs komt, hoe donkerder de vrouw zal zijn, als een beeld van 

de verborgenheid. De vrouw ligt hier niet meer te grabbel zoals in de lagere aardse gewesten. 

Daarentegen zal de man steeds lichter zijn dieper in het paradijs, steeds blanker. Vandaar dat 

in de lagere aardse gewesten in het enigmatische racisme de donkeren worden onderdrukt, en 

de witte man wordt verheerlijkt. Zij willen niet dat de witte man een stapje terugzet. Zij willen 

de donkere moeder blijven onderdrukken. Toch is deze schijnrealiteit opgezet door Nephthys, 

om de mens door de illusies van controle af te leiden van het geheim. De Moeder wil geen 

indringers, en daarom zet zij deze leugen-labyrinten op. Het is niet haar realiteit, en die zal ze 

ook niet makkelijk delen. 

Voor de moeder is de ideale man niet de man van de lagere aardse gewesten die overal laat 

zien hoe wit hij is en hoe toegewijd aan de aardse systemen : dominant over de vrouw, 

dominant over de donkeren, als een vriend van de stad. Het witte wordt vereerd als de 

topkleur, en zij hebben hun grote witte troon opgericht. Ook in het enigmatische, maar 

racistische, recente boek van Mormon wordt het witte opgehemeld en wordt het donkere 

gezien als een vloek die over de zondige mens kwam. Vandaar dat nog niet zo lang geleden er 

geen donkeren in het Mormoonse priesterschap mochten worden toegelaten. En dit zijn wel 

hele verdraaide paradijselijke glimpen. 



De moeder wilde geen allemansvriend die altijd maar ja zou knikken bij alles wat het systeem 

uitvoerde. Neen. De moeder wilde een vijandige man, die een vijand was van iedereen, en 

iedereen een vijand van hem. De moeder wilde een afgezonderde man, een vechter. Geen 

materialistische vechter, een vechter voor geld en macht. Neen. Een vechter voor het hoogste 

goed, een vechter tegen de demonen van de tijd. Zo schiep de moeder Ismaël. 

Genesis 16 

11 Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en 

hem Ismaël noemen, want de Here heeft naar uw ellende gehoord. 12 Hij zal een wilde man 

van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. 

Hagar-Areta was de moeder van Ismaël. De RASHA stam is in het Hebreeuws de stam die 

afrekent met het huichelende recht van de stad. Zij zijn aangesteld onder Areta. Ismaël is 

nauwverbonden met de rasha stam. Ook Egypte is onderdeel van de RASHA (Ex. 9:27). 

In I Samuël 2:9 zijn de rasha hen die een theofanie, godsverschijning, (damah) hebben 

ontvangen en daardoor in de duisternis met stilte (damam) zijn geslagen om zo afgezonderd te 

zijn. Zij leven niet door kracht maar door verbrokenheid. Zij staan niet stevig in het leven. Zij 

rennen van het leven weg. Zij zijn bewoners van de hel in Psalm 9, de baarmoeder. Zij leven 

en kampen met pijn en vrees hun hele leven, als op de golven, in Job 15:20, en overwinningen 

zijn altijd maar kort in Job 20:5. 

Rasha is oorspronkelijk een Egyptisch woord, een bijnaam van Ra, wat hetzelfde betekent. 

Rasha betekent in het Egyptisch 'het land dat overgaat in de zee'. Verbonden hieraan is RESU, 

RES, RS : wakker houden, priester, offeren, slachten, fokker, vee-kooi (van lammeren), 

veehouder en RESHA, RESHI : overwinning, triomf, alertheid, tederheid en RESH, RESHI, 

schaamteloos. Het was de volledige naam van Ra, als de oorspronkelijke Egyptische Ismaël. 

RASHA is geen eenzijdigheid, maar dualiteit, verbonden aan de visvangst, die in de Bilha een 

metafoor is voor het overwinnen van de eenzijdigheid. De strijd tussen eb en vloed is de strijd 

tussen eenzijdigheid en dualiteit. Nephthys is altijd de schaduw-stem in ons die precies het 

tegenovergestelde zegt, en dit is RA-SHA ook. SHU, SHA, is de zoon van RA als zijn 

innerlijke kind, die scheiding maakte tussen Geb en Nut, tussen de aarde en de hemel, opdat 

de sterren geboren zouden worden. Hiervan horen we de echo in Jezus die kwam om 

scheiding te brengen, het zwaard. Het is de strijd tussen sterven en wedergeboorte. 

In het Boek der Poorten wordt Osiris ook de zoon van Ra genoemd. Osiris, SA-RASHA als 

de zoon van RASHA. RASHA is dus de weg tot de SA, de Egyptische gnosis. Op Ra's tocht 

door de onderwereld op zijn boot vaart hij altijd met SA die het woord voor hem doet. SA 

spreekt de wachters aan, als beeld dat een mens geleid moet worden door de gnosis. 

Horus, RS, ook een vorm van Rasha, is het innerlijke kind van Osiris, de 'zoon' van Osiris, 

wat een sleutel is in de opstanding van Osiris. Dit komt ook terug in het NT dat een mens niet 

binnen kan gaan zonder een kind te worden. In die zin moet dus ook het Jezus verhaal 

begrepen worden dat Jezus het innerlijke kind is, en dat zonder kind te worden de mens niet 

binnen kan gaan. Daarnaast blijft de nadruk dus op de zoon in de zin dat de mens zich moet 

onderwerpen aan de Moeder, terug moet gaan naar de Moederschoot, de hel, om te worden tot 

de rasha, een rashiet. Er zijn dus twee redenen waarom een mens niet kan ontkomen aan het 

woord 'zoon'. Het is alleen de bedoeling hier esoterisch mee om te gaan en niet orthodox. 



Horus, Heru, was één van de vormen van Ra waarin hij veranderde op zijn tocht door de 

onderwereld, als het innerlijke kind wat overwon, maar het hele principe trad uit zijn bedding 

en resulteerde uiteindelijk in de Jezus Christus cultus, een allesverwoestend vuur. Daarom is 

het van belang tot een dieper begrip te komen wat Horus oorspronkelijk was. Horus was dus 

een element van Ra, als H-ra, H-rasha. De H is een belangrijke letter in de Egyptologie, en 

een belangrijk element in de dodentocht van Ra, of de Rasha stam, door de onderwereld. De 

H staat in het Egyptisch voor loon, zodat Horus, H-RA(SHA), het loon van de rasha betekent, 

het loon van de heilige rebellie, de heilige vijandigheid. Horus als HA-RASHA betekent in 

het Egyptisch de heilige gebondenheid van en door de heilige vijandigheid, als het loon van 

Ismaël. 

HA-RASHA betekent ook het binnengaan van de boot van RA, van de rasha stam. In die zin 

moest Ra dus wel in Horus veranderen om zijn eigen boot binnen te kunnen gaan. Horus als 

HAI-RASHA betekent het naakt zijn van de rasha stam, het leeg worden, het openbaren. HAI 

is de naakte god in het Egyptisch. HAI is ook een vorm van RA. 

Horus als HEH-RASHA is het eeuwige land van de rasha (ra). 

De impact van HERU, Horus, is niet meer weg te denken. Horus werd vermannelijkt en nam 

het hele Egyptische rijk over, en werd het fundament voor de komst van Jezus Christus. En dit 

terwijl Horus oorspronkelijk vrouwelijk was, wat ook werd aangegeven in de Pyramide 

teksten van het Oude Koninkrijk (2639-2216 BCE). 

In PT 42 staat : "Neem de punt van de eigen borst van HERI, HERE, Horus, en neem wat 

voor je mond is : melk." 

HERA is ook een Egyptisch woord voor melkvat. Als HEER werd Horus groot in het 

Germaanse christendom. Zij was oorspronkelijk dus HERI, de godin. Wanneer het woord 

HERE gebruikt wordt in de christelijke liturgie, dan gaat dit helemaal terug naar de 

oorspronkelijke vrouwelijke Horus. HERE is ook de naam voor de Griekse moedergodin in 

het Ionisch en Homerische Grieks. 

Als we het over HERE hebben, H-RE, dan hebben we het over het touw van RE in het 

Egyptische alfabet, want de H heeft als hiëroglief het touw, wat een beeld is van de heilige 

gebondenheid. Zonder het touw komen wij niet op de boot van RE voor wedergeboorte in de 

onderwereld. De H, als HA, zorgt ervoor dat wij in die boot eerst afdalen in de onderwereld 

om hard werk te doen, waar de mens aan zichzelf sterft. De HA leidt de valse natuur van de 

mens tot de vernietiging. De HA is hiertoe ook een groot vuur in de onderwereld. 

Het Germaanse, Duitse 'Herr', wat Heer betekent, is in het Egyptisch vrouwelijk als het baren 

van kinderen. 

Dan leidt de HA de mens dieper in de honger, in de leegte, om van alles los te komen. HA A, 

HA, is ook het begin, zodat H-RE, HERE, het begin van RE betekent, als de wortels van RA. 

De mens moet de wortels van RE kennen om op de boot van RE te komen. H als HAI 

betekent wenen. H als HAU is boot, zodat HERE ook de boot van RE is. HA, HAA is ook het 

achterste, zodat HERE ook de billen van RE is, maar in het Egyptisch is de oorsprong van RE 

vrouwelijk. R, ER is namelijk een godin. R, als ER en ERR betekent namelijk : sterker dan de 

goden. Zij is de schepper van alle goden, en zij betekent ook : 'mooier'. De letter R betekent in 

het Egyptisch, net als RA : 'tegen', als tegenover en tegenstander, als de dualiteit. De 



Egyptische hieroglief van de letter R is de mond, wat dezelfde betekenis is van RE. RE 

betekent tegenspreken, R als RAAU betekent ook : onbereikbaarheid, weggaan. HERE is ook 

de seizoenen van RE, R. R is in het Amazone alfabet de godin van de psalmen. 

H als HA, HAA betekent het binnengaan van de boot, en ook binnengaan op zich, en het 

afdalen, een zeetocht. HA betekent ook copuleren. HERI, HERE, is de metaforische 

geslachtsgemeenschap met de godin R, ER. De boot is een beeld van haar vagina. De mens 

kan haar vagina alleen binnengaan door het heilige touw, door het afdalen in de onderwereld, 

door aan zichzelf te sterven. Zo kan de mens ook tot overwinning komen, tot de heilige 

vreugde en het aanbidden van R, ER (hai, haiu). 

In PT 697 splijt de mond van de aarde open, waardoor de aarde spreekt, waardoor de 

koninklijke R opkomt, zoals het beest uit de aarde in de Openbaring en de vrouw op het beest 

als zijnde de vrouw op de boot. Ook is dit in deze spreuk verbonden met Orion. Zij is aan vele 

wateren en koninklijk. 

Ook de opkomst van de wereldrijken in de teksten van Daniël zijn de verschillende vormen 

van R waarin Zij veranderd wanneer Zij door de onderwereld gaat op Haar boot. In PT 681 

verandert R in Heri, Here, en zij wordt als zodanig gekroond door de dode, opdat de dode in 

Haar ascensie zal vinden. In PT 683 komt Horus in ascensie voort vanuit de Nijl, als de lange 

hoorn, als de adder voortkomende vanuit Re, als de uraeus van Seth. Deze twee slangen zijn 

één en zijn vrouwelijk. In het boek Daniël wordt een ram, het Perzische rijk, omvergestoten 

door een bok met een lange hoorn, het Griekse rijk. De ram is een veelgebruikt symbool voor 

Ra en wordt zo overgenomen door de lange hoorn, Griekenland, door HERE, die ook de 

Griekse moedergodin was. Deze overgang is als het komen van R tot Haar boot, HERE. In de 

Aramese grondtekst van de bijbel is Marya, Mara, de naam van God, wat overgenomen werd 

door het Roomse rijk als de moeder godin, Maria. MA-RA is in het Egyptisch de Wet van Ra. 

  

  

 

  

3.14 - De Spreuken in de Onderwereld 

  

  

Ik groeide op dichtbij mijn donkere medemens. Mijn tweede ouders waren Indonesiërs die 

later onze buren werden voor geheel mijn jeugd. Al op jonge leeftijd kreeg ik verschillende 

Surinaamse vrienden die net wat ouder waren dan mij en die zich - hoe jong als ze waren - 

zich opstelden als mijn onderwijzers over het leven, bewust van hun grote 

verantwoordelijkheid over mij. Het waren degelijke, reine, betrouwbare mensen die mij in het 

leven introduceerden. Ze leefden bewust en met grote voorzichtigheid. Later ontmoette ik de 

verkeerde soort donkere mensen, en kwamen donkere mensen verkeerd in het nieuws. 



In de 70-er, 80-er jaren hadden de donkeren veel goeds gedaan voor de muziek, die nog flink 

onschuldig was in die tijd, maar daarna ging alles bergafwaarts, voornamelijk onder invloed 

van rap. De donkere mens wilde meer macht, en snel, vooral de nieuwere generatie, en op een 

gegeven moment zag je niets anders meer op TV dan donkere idioten die hun billen bewogen 

voor de camera. Dat moest dan de nieuwe muziek wezen. Donkere vrouwen werden misbruikt 

en lieten zich misbruiken, allemaal voor geld. Natuurlijk wilden ze laten zien dat ze lak 

hadden aan alles, en nog steeds hadden ze mijn ondersteuning, want de racistische druk was 

zwaar. Er waren andere manieren, maar ze wilden niet luisteren. Voor mij was dit een reis 

door de onderwereld, en dat is ook wat de aarde is : een onderdeel van de onderwereld, een 

bedriegelijke glitterwereld. 

En die reis was al zwaar door het christendom, en nu dit nog. Aan alle kanten stonden 

vuurspuwende slangen die bijbelteksten op de mens afspuwden, en het werd allemaal van 

kwaad tot erger. De Egyptenaren werden in de onderwereld bewapend met spreuken om rein 

te blijven van zulke slangen, maar hoe dan ook was het een zwaar gevecht. Je mag openstaan 

in je leven voor die "Egyptische spreuken" die op onze levensreis ons worden aangeboden ter 

bescherming tegen zulke bijbelvers-spugende slangen, en er zijn ook slangen waarvan het lijkt 

alsof ze rechtstreeks verzen vanuit de roddelblaadjes op je afspugen. Daar moet de mens ook 

doorheen, door de stadse, materialistische slangenmassa's. Ze spuiten het ook in je ogen, als 

gif, zodat je de wereld even helemaal anders ziet, alles zwartgallig, en dan ineens zie je ook 

jezelf helemaal anders door dat gif. Je ziet niet meer nauwkeurig, en je gelooft de leugen, ook 

al weet je beter diep van binnen. 

Wij mogen dus openstaan voor die "Egyptische spreuken" die ons worden aangeboden in ons 

leven, en dat kan op vele manieren. Het kan iets goeds zijn wat je leest of hoort, of zomaar 

ineens een verlichtende gedachte. Soms is het goed om het op te schrijven, want het is een 

geschenk aan jou, als een stukje loon. Wees daarom alert naar alles wat op je afkomt. Soms is 

het je loon, soms is het de belasting die je moet betalen, of iets wat je moet overwinnen. Ook 

de voorouders en de goede energieën in het heelal kunnen ons soms zulke spreuken aanreiken. 

Zij geven ons items die ons zullen helpen op onze reis. Zij doen installaties in onze boot, of in 

of op ons energetisch lichaam om ons te genezen en veilig te houden. Wij mogen dit niet 

onderschatten. 

Nu is er een beweging die ik in het bijzonder ondersteun in de donkere samenleving, en dat is 

de terugkeer naar de Egyptisch-Afrikaanse spiritualiteit, om los te komen van bepaalde 

christelijke leugens, en christelijke "dwangverpleging". Vele Afrikanen keren terug naar het 

moment voordat ze weg werden gekaapt als slaven. Zij nemen nu Egyptische namen om aan 

hun verleden te kunnen ontkomen. Zij strijden de goede strijd. Ik zie in dit soort mensen vaak 

de eerste donkere mensen die ik in mijn leven tegenkwam, toen alles nog goed en opbouwend 

was, een soort van sereniteit en rust dragen zij met zich mee. 

Het is goed om donkere mensen te zien ontwaken in plaats van dood en dom hun billen 

bewegen voor de camera, zoals we allemaal moeten ontwaken. Een klein kind zei eens : 

"Mama, kijk eens hoe die negers hun billen op TV laten zien zonder enige schaamte. Dat is 

toch vies ? Daar poepen ze toch mee ?" 

Weldenkende, intelligente mensen winden zich hier terecht over op. Maar wat voor een 

enigma is dat ? De billen zijn in de Egyptologie een beeld van de boten die door de 

onderwereld gaan. Alleen door "goddelijke" tussenkomst komt de mens op die boten, door de 

heilige, hogere kennis toe te passen dus, en niet door schaamteloos de billen op TV te 



schudden of ernaar te kijken. De tegenstander wil de mens dus afleiden en alles goedkoop 

voorstellen. Er wordt groot misbruik gemaakt van de Egyptische spiritualiteit. Het wordt 

verletterlijkt en materieel voorgesteld, zodat alle betekenis verloren gaat. Weer een spijbelaar 

erbij. 

De bijbel is in de grondteksten en de etymologie potentieel een prachtig boek met rijke 

Egyptische en Israëlitische wortels. Wij maken groot onderscheid tussen de Semitische 

spiritualiteit en het latere westerse christendom wat niets meer met de oorspronkelijke bijbel 

te maken heeft, maar met cultuurbarbaars plagiarisme. 

  

  

  

  

3.15 - De Opstanding van Ra 

  

In het boek Openbaring van het NT zien we een vrouw op een beest in plaats van de godin R 

op de boot. In de Bilha, boek 39, staat : 

21. Zo zien we Bilha die op het beest rijdt worden tot Bakroe die Haar heilige billen laat zien, 

als de poort tot de wedergeboorte. 

In de Pyramide Teksten van het Oude Rijk, in PT 539 staat : 

"Mijn billen zijn de nachtboot en de dagboot." 

In de Egyptische taal is het schip een metafoor van de billen. Dit is een dualiteit. De billen 

zijn een teken van de jacht, de opstanding en de wedergeboorte. 

In het twaalfde uur zien we Nun, Nu, het schip van Ra optillen. Nu is de jacht, en zijn 

vrouwelijke equivalent, NUT, NU-T, is de eeuwige jachtvelden. We zien hier Ra de eeuwige 

jachtvelden binnengaan, oprijzende als de KHEPRI, wat beeld betekent, projectie, illusie, 

creatie, transformatie. Het beest, Ra, krijgt hier een beeld, wat ook weer terugkomt in 

Openbaring in het NT. Kephri is in het Egyptisch ook een wonder, een helm en één van de 

negen vernietigers van de verdoemden. Het is een zekere dans van signal processing, 

photonics en structural coloring die een illusie creëert, een projectie, als een camouflage, een 

masker, als een dualiteit, waardoor spontaan het verschijnsel van wedergeboorte ontstaat. Ra 

ontvangt hier zijn dubbel. Ismaël wordt bedekt met het paradijselijke vuil van de aardbodem. 

Een ander Egyptisch woord voor jacht is HEMA, wat ook een andere naam is voor NU-T. 

  

  



  

  

3.16 - De Egyptische Oorsprong van Pinksteren 

  

In de voordynastische periode van Egypte was Serket de moedergodin, de schorpioen. De 

eerste farao's noemden zich daarom ook soms "Schorpioen". Zij is het fundament van Egypte. 

De schorpioen was in Egypte het beeld van het moederschap. Ook was de schorpioen een 

beeld van het meer van kokend water, van het vurige gebied van de onderwereld. Dit was een 

gebied van eeuwige oorlog, als een arena, ook wel genaamd de Serser. De schorpioen was een 

beeld van de invoers-belasting, als een soort van douane, en dus ook van de grenzen in het 

leven, de restrictie. De schorpioen was de baarmoeder, de TEN. Dit was een principe van 

wederstaan, als een tegenstander, een vijand, om het kind te vormen. Alleen zo kon de moeder 

het kind in leven houden en het kind bezitten. De schorpioen was dus een beeld van preventie. 

Later werden de godinnen steeds meer veranderd in vee en kwamen mannelijke goden steeds 

meer op de voorgrond om de godin weg te drukken. Oorspronkelijk was Serket de tocht door 

de onderwereld, de TA, wat ook schorpioen betekent, en als de UHIT staat het voor de 

kampen van nomaden in de wildernis. Oorspronkelijk gingen de doden door het lichaam van 

Serket, als de schorpioen. Later werd dit vervangen door de koe en hemelgodin, Nut. Alle 

aandacht werd toen ook gevestigd op Ra die de tocht door de onderwereld maakte, terwijl Isis 

ook zulke tochten maakte. Isis was ook een schorpioen godin, st-ta-uh, SATA-UH, als een 

dochter van Serket. Serket is ook een aspect van Isis. In Orion wordt Serket ook wel SUTI 

genoemd. 

Om in contact te komen met de schorpioengodin moest de mens eerst symbolisch sterven 

door de schorpioensteek. Dat wat de christenen de Heilige Geest noemden en de gnostici de 

gnosis was in Egypte de ka, wat als het overstromen van de Nijl was, en van een meer in de 

onderwereld (kha). Tegelijkertijd is dit de vlammen die de doden opwekken in het boek der 

poorten. Deze vlam is genaamd STY, wat ook weer verwijst naar het Orionse SUTI, en naar 

SATAN, en is een vorm van Serket, van de opvoedende hel, de baarmoeder. Ook in de Bijbel 

wordt er voor het vuur van de hel en het vuur van de Heilige Geest hetzelfde woord gebruikt. 

Het wortelwoord van KA is KHAU, wat gebondenheid betekent, touw, als een beeld van de 

heilige gebondenheid. STY is in het boek der poorten afgebeeld als een slang, wat een beeld 

is van het touw. Het gaat dus in diepte om het ontvangen van het touw. De baarmoeder is in 

het Egyptisch ook een gevangenis, als een gids. Hier wordt dus alles afgemeten. 

Het kokende water is verfrissend voor de heiligen, maar voor de onrechtvaardigen is het 

vernietigend. In het boek der poorten van de periode van het nieuwe koninkrijk gaat het hier 

om twaalf goden die Ra vereren. Ra was dus degene die Isis verving in haar tocht. Jezus en de 

twaalf discipelen komt van Isis (Ra) en de twaalf goden. Zij gaan door verschillende fases 

heen om tot ka te gaan, wat door de christenen tot heilige geest werd gemaakt. Zij gaan tot 

een meer van sissende slangen, wat betekent dat zij gaan tot een hypergevoelig alarm wat 

alles wederstaat om het te testen, zich niet zomaar over te geven, voorzichtig te leven, wat 

zelfs een oproep in de bijbel is om voorzichtig te zijn als slangen. Dat is ook het teken van het 

ontvangen van Ka. Het is een ontwaking. De mens wordt zo tot een heilige satan, een heilige 

tegenstander. De mens komt zo in contact met serket, wat ook terugkomt in het boek 



Openbaring waar de put van schorpioenen wordt geopend. Dit is een beeld van de amazones 

die terugkomen, de oorspronkelijke moedergodinnen, want er wordt duidelijk bijgezegd dat 

het vrouwen zijn (Opb. 9:8). 

Opb. 9 

5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd 

worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, 

wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem 

geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 

Vijf maanden is zestig dagen, wat natuurlijk symbolisch is. In deze tijd kunnen de mensen 

zich niet meer verstoppen in "de dood". Ze kunnen niets meer negeren of afwimpelen, maar 

moeten de consequenties van hun levensstijl onder ogen komen, en alles wat ze anderen 

hebben aangedaan. In die zin hebben we te maken met een goddelijke twee-eenheid van 

Serket en Isis, moeder en dochter en hun legers. Serket is dus een aspect van Isis, zoals de 

moeder een aspect is van de dochter. 

De twaalf heiligen gaan dus tot het meer van de slangen, wat een beeld is van het ontvangen 

van ka, khau, als het touw, de heilige gebondenheid. Dit is een sissende, blazende 

voorzichtigheid. Het is het ontvangen van Serket, de godin van gif, de schorpioengodin van de 

Egyptische prehistorie. Isis gaat op haar boot door het lichaam van haar moeder Serket, als het 

sterven en wedergeboorte van de zee, of de rivier de Nijl, als eb en vloed. Zij is een beeld van 

Orion die steeds vernieuwd wordt, als de metaforische "zon" (bron) van het heelal. 

  

  

  

3.17 - Het Geheim van de Waterlichten 

  

De Egyptische wortel van het hele satan gebeuren, STN, is de tocht door de onderwereld, als 

de schorpioen, de voorzichtigheid die zich uit in het wederstaan. STN, shten, is ook de heilige 

gebondenheid en het koninklijke, als een goddelijke wortel en bron, als een gids, wat ook 

weer terugkomt in het Orionse orakel, waarin Serket de gids is, de map. Serket is dus de 

vrouwelijke oersatan, de moedersatan. Zonder dit principe is er geen wedergeboorte en geen 

doorgang in de onderwereld. Vandaar dat de christenen 'satan' overmatig demoniseerden. 

Ook heeft STN de TN, TEN wortel van de moederschoot. Dit is ook de wortel van de 

TENTA, een ander woord voor schorpioen. In het nieuwe rijk was er de farao Akhenaten die 

na de semi-monotheïstische cultus van Amen een puur monotheïstische TEN, ATEN cultus 

oprichtte, die het fundament werd voor het christelijke monotheïsme. Deze god was 

vrouwelijk en mannelijk en wees terug op de oorspronkelijke TEN, als de rode zon, een beeld 

van de schorpioen, de moederschoot van het primitieve tijdperk. De T klank is ook de letter 

van het steken. De Judaïsten namen deze god over en vermannelijkten het tot Adon, Adonai, 

de vader, de meester, maar zij hadden nog steeds de TEN, als de S-TN, satan, als de 



beproevende agent van God. In Numeri 22:22 verandert de engel des Heeren in de satan om 

Bileam tegen te houden, in de Hebreeuwse grondtekst. Met de opkomst van het christendom 

werd de stn volledig gedemoniseerd. Jezus, de enige weg tot God, was als een voortzetting 

van Akhenaten, die zichzelf als de enige weg tot de Aten had opgesteld. 

Ook in de Egyptische Bijbel (EB) in het Vuh deel van de Amazone Bijbel, de Tweede Bijbel, 

staat dat de Aten een schorpioen is, in Emerius 4. In de apocalypse van de bijbel, in 

Openbaring 9, wordt de put van de schorpioenen geopend door een vrouwelijke engel. Dit is 

als de terugkeer van TEN, van Serket. Het hele boek Openbaring is als een reis door de 

onderwereld. In de Egyptische Bijbel staat hierover, in de boeken van Tefnut over de 

vernieuwing van Orion : 

"In Tefnut (water- en vuurgodin) hebben wij volmaakte liefde, slaapliederen en nachtliederen 

om de poorten te openen. De nachtspelers wekt zij op, en zij komen tot het zwarte gat. Zij 

leert hen harp en viool te spelen, en te duiken in de nacht. Grote glorie trekt zij voort, en zij 

laat niet weinigen achter. In Tefnut hebben wij volmaakte liefde, door nederigheid 

voortgetrokken. In stilte is haar vertrouwen, en zij leidt haar geliefden van stilte tot stilte. In 

Tefnut hebben wij volmaakte liefde, door pijn verkregen, door moed om door te gaan, om de 

doorn te laten indalen. Doornen hebben wij gegeten. Schorpioenen zijn in ons 

binnengekomen. De stenen van Tefnut kennen wij, waaruit zij haar sappen schenkt. Haar 

stenen en doornen kennen wij, de steen, de doorn, en het sap wat erdoor stroomt. Haar 

geheimen kennen wij, die zij ons door Bastet heeft gebracht. Ja, niemand zal ons de Anubis 

ontnemen. Zij heeft hem verzegeld. Wij hebben haar slaapliederen gespeeld, wij hebben 

schaamte en schuld gedragen om haar wil. Door betoveringen bracht ze ons tot leven in de 

nacht. Zij maakte van onze pijnen een schip, van onze angsten een zeil. Zij maakte van onze 

schaamtes een roer, van onze schulden een zee." 

Tefnut is vuur en licht voortkomende vanuit het water, vanuit eb en vloed, als de waterlichten. 

In de EB wordt duidelijk in het boek Scarabeeen dat de waterlichten in het huis van Aten, 

TEN, zijn : 

Hoofdstuk 2. 

9. Zij opent de kelen en doet de voeding vloeien. Als melk is zij, als de tepel van Sekmeth. 10. 

Zij dan woont in het huis van Aton. Zij is de Esmeralda. Wanneer haar stralen zijn doorkliefd, 

neemt hij haar mee, tot de kamer van zijn hart. Hij laat haar zien, de gouden straten vanuit zijn 

ramen. 11. De lichtgouden globe staat op zijn tafel. Zij draagt hem, als de standaard van een 

lam. 12. De waterlichten liggen op zijn tafel. Zij heeft sleutels om deuren te openen. Zij is zijn 

prinses, als het vuur van zijn adem. 13. Oh, Aton, gouden muren staan tussen jou en mij. Als 

zij doorkliefd zijn, zullen wij samen zijn.  

De waterlichten zijn hier dus belangrijke sleutels. Dit is ook belangrijk om het valse licht te 

overwinnen. In de poëtische boeken van het Eeuwig Evangelie (EE) in het Vuh deel van de 

Tweede Bijbel worden de waterlichten uitvoerig besproken. Ook daar zijn zij sleutels, en zij 

zetten de opgesloten kinderen vrij. In het boek Waterlichten III staat hierover : 

"De kinderen waren opgesloten achter gouden tralies. Maar de waterlichten openen hen nu." 

In het boek "Terreur van het Oude Schaakbord" wordt beschreven dat de waterlichten 

hongerig zijn om de andere lichten (het valse licht) te eten. Niemand kan redden wanneer de 



waterlichten toeslaan, en zij zonderen het oude, valse licht totaal af, zodat niemand het meer 

kent. Zij die de valse lichten volgen worden tot vreemdelingen in hun eigen land, en zij zullen 

gedisoriënteerd zijn, niet meer wetende waar zij zijn. De waterlichten zullen ook de valse, 

oude schoolbellen van het valse licht eten. Zij worden beschreven als lange insecten. De 

bijbel beschrijft hen als sprinkhanen, met de stekende eigenschappen van schorpioenen. Als 

Ra tot wedergeboorte komt in de morgen na zijn tocht door het lichaam van de moedergodin, 

de onderwereld, dan wordt hij tot de morgenzon, de Khepri, wat ook een insect is in de 

Egyptologie, een kever. Dit is verbonden aan de rode zon, de schorpioen, de aten, TEN. De 

SA TEN is de kennis van TEN. Vandaar dat de christenen de satan weergaloos bestrijden 

zonder er ook maar iets wijzer van te worden. De Khepri wordt soms ook afgebeeld als een 

persoon met een insect als hoofd. 

In dit boek, "Terreur van het Oude Schaakbord", wordt duidelijk gemaakt dat de moeder dit 

veroorzaakt. De moeder, de baarmoeder, is de drijvende kracht achter de waterlichten. In het 

boek "Maankind" worden de waterlichten beschreven als het vergetene, als de vergetelheid, 

als verloren geraakte kinderen, wat duidt op de kinderen van de wildernis. 

In het boek "De Bomentaal" worden de groene waterlichten genoemd die "het Egyptische 

oog" omhullen, oftewel het Egyptische geheim, enigma. Dit is een geheim diep in de 

distelvelden, wat ook weer een beeld van de schorpioen is. Het wordt beschreven als een grote 

oorlog. In het boek "Het Wekken van de Wesp" worden de waterlichten beschreven als "de 

goden van TEN", oftewel van de schorpioen, de moederschoot. Zij staan beschreven als 

gezichten op speelkaarten. In een ander poëtisch boek in de Vuh, in de Kodok, in het boek 

"Het Witte Konijn" worden de waterlichten ook beschreven als zachte groene lichten die ook 

tot draaikolken kunnen worden. Zij splitsen en breken de hersenen van hen die door hen 

heentrekken. Er blijft dus niets van het oude verstand over. Alles wordt geanalyseerd. Het zijn 

gebroken lichten. Wanneer ze spreken worden hun ogen wild en hun tong raakt in vuur. In 

weer andere boeken komen zij voort vanuit de geboorte, vanuit het verjaardags-enigma, soms 

voorgesteld als een portemonee. In die zin kan worden geconcludeerd dat de waterlichten als 

het geld van de gnosis zijn, als het loon, maar dit is dus niet los van de geboorte. Het is de 

portemonee van de verjaardag, dus in die zin kan het niet gestolen worden. Het moet verdiend 

worden. Het moet door natuurlijke processen geboren worden. Geld, loon, moet eerst geboren 

worden voordat je het hebt. Er is geen andere manier. In weer andere boeken worden de 

waterlichten voorgesteld als de scherven van een gebroken spiegel. Het was een kind die op 

een standbeeld van een zwart paard was geklommen en er toen afviel. Het zwarte paard rende 

toen de markt op, terwijl het kind een hoofdwond had, maar dit was om de afstand tussen de 

mens en de godin, gnosis, uit te beelden. Ook worden zij voorgesteld als "vreemde dagen", 

wat de naam is van een soort drug van de gnosis.  

  

3.18 - De Egyptische Oorsprong van het Brood-Mysterie 

  

Isis had veel namen in het oude Egypte, waaronder S, ST, SAT, en US. Als SA, of US, was 

zij de gnosis, de practische kennis, op de boot van Ra, die door de onderwereld ging door de 

poorten van de verschillende uren. SA, US, oftewel Isis, deed het woord voor Ra. SA was 

zowel een manifestatie van Ra als van Isis. Vandaar dat Ra en Isis nauw aan elkaar verbonden 

zijn. In het Orions is Isis zowel US genaamd als KRAAL. TEN is een naam voor Serket, wat 



haar de moeder titel gaf, als een beeld van de moederschoot van de onderwereld. Isis, als 

SAT, SA, gnosis en Serket als TEN, moederschoot, vormden een belangrijke twee-eenheid in 

het oude Egypte, als SA-TEN, SATAN, wat door de christenen gedemoniseerd werd, want zij 

vreesden de dubbele Moeder Gnosis. Het vormde een bedreiging voor hun patriarchische 

markt. Satan, oftewel Isis-Serket, was de nucleus, de kern van het oer-Egypte, het principe 

van de wedergeboorte. Zonder dit principe kon de mens niet de cyclische tocht door de 

onderwereld maken. Daarom draagt de bijbel nog steeds in de diepte deze Egyptische cyclus. 

In het zevende uur van het boek der poorten moeten de twaalf gezegenden (discipelen) als 

onderdeel van het ontvangen van de heilige gebondenheid (KA, KHAU) komen tot de Wet, 

de godin MOA (Ma'at, Ma), om zo haar veren te ontvangen, haar wetten, die hen in de heilige 

gebondenheid houden. Zij moeten deze veren dan ook dragen, en zij ontvangen die veren als 

vlammen op hun hoofd, als een pinksteren. Zij zijn degenen die de Wet hebben uitgevoerd, en 

hebben gestreden voor hun godin. De godin MOA staat namelijk ook voor de heilige arena. 

Dit is ook een plaats van het heilige oordeel waarin zij worden getest aan de veren van MOA. 

Als zij de veren van MOA dragen kunnen zij niet verstoord worden door het kwaad, dus zij 

komen dieper in de heilige rust, in de heilige leegte, door deze wetten. In dit proces worden 

zij nog dieper gebonden aan de palen, en zo ook hun vijanden. Dit zijn twee lagen onder 

elkaar. In de bovenste laag krijgen de twaalf de veer van MOA, de wetten, en in de onderste 

laag worden zij en hun vijanden (hun valse natuur) gebonden aan de palen, om gekastijd te 

worden. 

In de laag daaronder komen de twaalf tot de graanvelden. Eén van de Egyptische woorden 

voor graan is BUT, BT. BT is ook de sprinkhaan, lang insect (bai-t), als een beeld van de 

waterlichten, de geboorte van het ware inzicht door eb en vloed. Ook is BT een woord voor 

wapens (baait). Door het ontvangen van de wetten en de heilige gebondenheid kan de 

gezegende zo veilig de wapens ontvangen, om zo te vechten in de arena van MOA tegen het 

valse zelf, opdat ze aan hun valse natuur zullen sterven. 

Een ander Egyptisch BT woord voor graan is BET-T, wat een beeld is van de troon (bet). De 

traan is een beeld van de heilige tabletten van het goddelijke woord (beta). Ook ISIS is de 

troon in het Egyptisch. De twaalf komen hier heel specifiek tot Haar, tot US. Dit 

weerspiegelde in het christendom als Jezus zijnde het Woord. In Egypte is ook de ibis-vogel 

een beeld van het Woord, de Logos, als zijnde de vogel die boven alles is uitgestegen. 

In het Egyptisch is graan als HI, H, verbonden aan de papyrusplant (ha, hai), de studie van het 

Woord (haiu), waarvan het afdalen in de onderwereld (hi, ha, haa) om de godin te dienen (hi, 

ha, hai) een beeld is. Dit is het ware metaforische 'komen tot de billen van de godin' (haa), als 

zijnde de tabletten van het Heilige Woord van de ibis. Dit wordt ook HAA-T, HT, genoemd, 

naast HAA, wat een naam is voor de godin van water en vuur, van de waterlichten, Tefnut 

(hait). In de billen van de godin, het Woord, komt het vuur voort vanuit de oceaan, vanuit eb 

en vloed, als het ware inzicht en licht. Zij die hier in onheiligheid naar grijpen zullen sterven, 

maar een ieder die tot de godin komt zal sterven aan zichzelf. Haar voorkant is HA-TI, HT, 

wat ook heerseres betekent (hatt a), en het primitieve, het eerste, het begin (ha-t, ha a, ha-ti a), 

wat helemaal doorloopt tot het einde als een pad. Dit zijn ook de borsten van de godin. Hier 

mag niet te licht over gedacht worden. Het is een oorlog (haa). De godin zal hen die 

toenaderen eerst bevechten en slaan (haa-t, haait), om zo de mens te leiden tot de heilige 

restrictie (hat). HA-T is ook de geslachtsdelen van de vrouw, haar schaamlippen. Het is de 

vuilheid van de vrouw (hua-t). Zij is als de HT ook de poortwachter. Zij die hier komen zijn 

niet roekeloos, want allen zijn zij geslagen met vrees (huti). Zij is een agent van vrees (huti). 



Zij is als een schorpioen (het-t). Hier hangen de bloedende vervuilde huiden (heta) van haar 

geslachte vijanden, van geslacht vee (runderen, het). Zij slaat hier met ziekte indien nodig 

(heta). Zij wordt hier voortdurend wedergeboren (heti-t). Zij die hier komen hebben niets in te 

brengen en zijn onderworpen aan haar belastingen (ook : invoerbelasting, militaire oproep, 

het). 

Het zesde uur is de ingang tot de troonzaal van Osiris, de hal van het oordeel. Osiris, 

Egyptisch : Usir, User is een latere vermannelijking van Isis-Serket, de dubbelgodin US-SER, 

als een beeld van de tronende moederschoot van de onderwereld. Oorspronkelijk was het 

zesde uur de ingang tot de troonzaal van Isis-Serket, US-SER. Van hieruit werd MOA, de 

woeste wildernis godin van de Wet en de Arena uitgezonden om de heilige gebondenheid te 

brengen, haar touwen uit te werpen. Zij is in de Israëlitische religie Abbadown, de 

Vernietigster. In het boek Iyowb staan de Onderwereld en de Vernietiger, Abbadown, naakt, 

zonder bedekking, voor het Aangezicht van God (26 : 6). Zij zijn als Jagers op de mens 

afgezonden om de mens terug te brengen tot de diepere plaatsen van de onderwereld waar de 

mens vandaan komt. Iyowb weet dat hij naakt tot die plaatsen zal wederkeren, omdat hij daar 

naakt vandaan is gekomen. In het boek Openbaring bewaakt Abbadown de schorpioenen-put 

van de afgrond, de Teoom. Abbadown is ook de verlorenheid, want de mens moet eerst het 

zelf verliezen, aan het zelf sterven. 

Het dode lichaam van Ra is de AFU, wat ook brood betekent. Hier komen ook de brood-

mysteriën van Christus vandaan. De AFU of AF is het brood als het verborgen lichaam, wat 

het verborgen manna is in het christendom. Het brood was al in Egypte het beeld van de 

verbrokenheid (pet, pett), en was een beeld van de priester die ingaat om de dienst te lezen, 

als de gevoeligheid voor het Woord en de regelmaat van het ingaan (aq, aqui). Het brood was 

zo het beeld van het waarlijk verstaan van het Woord. Ook was het een beeld van het 

watergraf (aka). Ook was het een beeld van het gebed en het smeekgebed (pteh), en het beeld 

van het pijl en boog amulet van de jacht. In het boek der poorten aan het begin van het 

zevende uur, dragen de twaalf gezegenden het brood op hun hoofd. Telkens weer komt het 

brood terug als een offerande, en ook wordt water in wijn veranderd, wat ook door het 

christendom werd overgenomen. 

In het negende uur, wat een heel belangrijk uur is, zien we de twaalf gezegenden komen tot 

het eiland van vuur, wat uit de oceaan is voortgekomen, vanuit de wedergeboorte-wetten van 

eb en vloed. Hier ontvangen hun ba-zielen brood. Dit eiland kan door niemand zomaar bereikt 

worden, en is aan zware wetten onderhevig. Het is het eiland van de waterlichten, van het 

ware inzicht. Hier vindt een grote overstroming plaats. Zij die het brood hebben kunnen 

ademen. Het brood is hier een beeld van de longen. Het water kan hen niet verwoesten. Zij 

hebben macht over het water. Ook is het brood in het Egyptisch een beeld van het hart. Nu het 

vuur vanuit het water is geboren kan de grote slang, het beeld van de heilige gebondenheid, 

het touw, vuur spuwen om de vijanden te vernietigen. Dit is ook een teken van de jacht. De 

slang brengt zo een grote betovering. In het tiende uur kan zo de valse slang, het valse touw, 

vernietigd worden. Aan het einde van het tiende uur komen zij tot de brandende poortwachter 

van het elfde uur. In het elfde uur komen zij tot Serket, de schorpioengodin van de 

baarmoeder. Zij heeft de slang overwonnen. Dit is het uur van de rust.  

  

  



3.19 - De Zegels van Amerika 

  

Het is duidelijk aan de hand van de Amerikaanse symboliek dat Amerika is gebouwd op 

Egyptische fundamenten, en die zijn niet zuiver gebruikt. Er is een grote strijd gaande om 

Egypte. Wel is het zo dat het goed bruikbaar is, ook cryptisch. Amerika is namelijk een groot 

raadsel van Egypte wat opgelost moet worden. Zo mogen we op de tocht door de onderwereld 

spoorzoeken in Amerika, waar ook zeker de tocht doorheen gaat. Het Westen was voor de 

Egyptenaren een beeld van de dood, als de zon die ondergaat. De vijftig staten van de 

Verenigde Staten zijn hierin van belang. Ook is het belangrijk naar hun afzonderlijke vlaggen 

en wapens te kijken. 

Tennessee is een anagram van TEN-SE, SE-TEN, oftewel SATAN, de kennis (sa) van de 

moederschoot (ten), van Isis-Ten, oftewel Isis-Serket. Het zegel van Tennessee heeft in de 

bovenste laag een graanveld, en in de onderste laag een boot, wat regelrecht uit het boek der 

poorten komt. Het graanveld is een Egyptisch beeld van de hemel, van de studie van het 

Woord, en de boot van Ra (een Egyptisch en ook Hebreeuws woord voor tegenstander, 

"tester", een ander woord voor satan) gaat hier doorheen. Tennessee is in het Cherokees : TA-

NA-SI. TA is een Egyptisch woord voor de tocht, de grens, en ook kokend water, als een 

beeld van de schorpioen (tai), wat ook weer verbonden is aan het wederstaan, oftewel het 

testen. 

Eén van de grootste steden in Tennessee is Memphis, wat de naam is van een oude Egyptische 

stad, de stad van Ptah, PTH, de god van de architectuur. PTH betekent bidden en smeekbede 

(pteh). Ook betekent het het pijl en boog amulet, de jacht (pet-t). Het is een oud Egyptisch 

teken van verbrokenheid (pett), en heeft ook graan of brood als symbool (pet). Ook was het de 

naam van één van de zeven schorpioengodinnen van Isis (petit). Het is het wortelwoord van 

PETR, wat openbaring betekent, een gewest in de hemel. PETRA was een Egyptische 

hemelgodin. In het christendom werd het gebruikt voor Petrus, de wachter van de hemel, de 

rots waarop de kerk was gebouwd, en de eerste paus. In het Eeuwig Evangelie is de Peter een 

beeld van de verslondene, een dynamiek van het kruis die tot de wildernis leidt. Hiervan is 

ook de wolvenwagen een beeld, als de dynamiek van het afdalen in het pasen om dieper 

inzicht te verkrijgen. Ook wordt de Peter de kikkerkoning genoemd. 

Memphis was in het Oude Egypte ook wel genoemd : de witte muren (inbu hedj), wat het 

verbindt aan de Tweede Bijbelse term "het witte hek", Temet in de amazone taal. 

Temet is de paradijselijke tijd, de paradijselijke restrictie, oftewel het witte hek. Zonder dit 

hek kan de mens nooit dieper in het paradijs komen, vandaar dat Zij fundamenteel is. Zij zorgt 

ervoor dat de mens zowel niet te laat is als niet te vroeg. In het paradijs is dus alles geordend, 

waarvan de hof van Eden, de omsloten hof, een beeld is. Temet is de godin van de Leri stam 

van de hof van Eden. In Ezechiel 31 is Eden een andere naam voor Lebanon, de witte steen. 

Wit is de kleur van het ontwaken en van het spel. Temet is de godin van de ontwaking en de 

morgen, en de identiteit van de vrouw met de witte laarzen, een ander boek in de Vur. Ook is 

Zij de Leri stam Zelf, het begin van alle dingen. 

In de Vuh, het eerste grote boek van de tweede bijbel, is Zij de amazone kalender. Zij is de 

grote tocht door de onderwereld. Temet is de heilige gebondenheid waardoor we tijd leren 

onderscheiden, en grenzen. 



Om tot het paradijs te komen moet de mens eerst helemaal tot stilstand gedreven worden in de 

grote vertraging. Dit is als een soort heilige bevriezing. De mens moet helemaal leeg worden 

voor Haar, het paradijs, en beseffen dat het een school is. Stap voor stap zal Zij leiden. 

In de Vur staat : "Zalig zij die tot Temet zijn gekomen." De mens was bevroren in de tijd. 

Vanuit het paradijs bekeken is het lijden slechts een bliksemstorm die ons opnam tot het 

paradijs. Het is het wonder van Temet, de vrouw met de witte laarzen, het begin van elk spel. 

Zij roept de mens door de bliksem. Zij is het inleidende deel van de hogere kennis.  

Wij mogen nergens aan vast blijven plakken. We moeten altijd verder trekken. Dat is het 

geheim van tijd, van Temet, het witte mysterie. Dit is waarom het witte hek draait. Het brengt 

ons in cirkels, dieper en dieper, als spiralen.  

De LERI stam is de diepte van de witte steen, als het geheim van de paradijselijke 

afbakeningen, de literaire constructies van de psalmen van het paradijs. In die zin is LERI de 

slang van de hof van Eden, als het touw van de heilige gebondenheid, als de lokkende ziel van 

Eva. Door het touw, de restrictie, de tucht, wordt de mens zo ingewijd in de duisternis, de 

verborgenheid (de zwarte steen) en de demonologie (de rode steen). 

De hoofdstad van Tennessee, Nashville, wordt ook wel "de Muziek Stad" genoemd. 

In het Oude Rijk van Egypte was Memphis voor een lange tijd de hoofdstad van Egypte. Het 

was namelijk een strategische plaats die ook wel "De Burcht van de Witte Muur" werd 

genoemd. Later werd ook Alexander de Grote hier gekroond als nieuwe farao, waardoor het 

verbonden werd aan het Griekse Wereldrijk. De witte steen, als de witwordende man, is een 

beeld van de ontwakende man, de man die op zijn plaats wordt gezet, oftewel "het verstaan 

van de mannelijke dynamiek", de dynamiek van de receptor, de gevoeligheid, de antenne. 

Ook hiervan is de graanhalm een beeld. 

De witte steen is de man komende tot de melk. In de Bilha is e slaap het paradijs als de 

melkgevende tepel. Dit is ook de betekenis van slaap in het Sanskrit. Door de heilige slaap of 

in een trance, Tardemah in het Hebreeuws, ontmoette Adam Eva. In de worteltekst is dit het 

neervallen door grote vrees en tegelijkertijd verwondering. Ook is dit de dood, radam. Zo 

ingrijpend was het voor Adam om de paradijselijke amazone te ontmoeten. 

Wij moeten allemaal komen tot Tennessee, tot TEN-SA, de baarmoeder van de kennis, het 

studie-centrum. 

In de diepte is dat ook wat Ptah betekent : de architectuur van het heilige Woord. 

Arizona is RA-ZUNI. RA is in het Egyptisch en Hebreeuws de tester en de ZUNI is een 

amazone stam onder leiding van de godin Barkroe (Delilah). ZUNI betekent vermindering, en 

is de naaktmakende, oftewel openbarende stam. De vlag van Arizona is een oranje ster, wat 

een symbool is van de kopermijnen, maar wat in de Tweede Bijbel een symbool is van de 

oranje zon, de dynamiek van symbolisme en cryptiek, oftewel surrealisme, het abstracte 

multiversum. Boven komen rode en gele stralen. Rood is de kleur van de verhalen en geel is 

de kleur van de tegenstellingen. Zo brengen de tegenstellingen van het leven dus verhalen 

voort, en dit zijn ook de kleuren van de Spaanse vlag. Onder de ster is blauw, wat de Colorado 

rivier representeert. Het is als de oranje zon van abstractie die opkomt om de geest van 

letterlijkheid en drama te verslaan. De zon komt op vanuit het water, vanuit eb en vloed, wat 



ook weer een Egyptisch tafereel is. Bilha rijdt op het beest, en op een dieper niveau is het 

beest de billen van Bakroe die zij in de amazone mythologie laat zien als de poort van 

wedergeboorte en het teken van oordeel. Dit is een groot apocalyptisch geheimenis in de 

Bilha. Bakroe representeert de Zuni stam die de zegels van de boekrol verbreekt. Wanneer dit 

gebeurt komen er grote natuur-verschijnselen als cryptische manifestaties van het hogere 

Woord, de hogere kennis, die verborgen werd gehouden. Geel is ook de mannelijke 

onderwerping aan de baarmoeder, als een teken van geboorte, als het beeld van de heilige 

slavernij, de heilige gebondenheid, de opkomst van het robotisme, het leven door de hogere 

automatismes van de gnosis. Dit is waar de calvijn code over gaat. Geel is ook een belangrijke 

kleur die de gestreepte waterlichten, het hogere insectische ras, zal brengen. Geel zal hersteld 

worden. Het zal terugleiden tot de boeken, zoals het Eeuwig Evangelie zegt : "Oorlogsgebed, 

laat mij dalen in het jagersbed. Om te zuiveren het gele, duizend duizendmaal, op het altaar 

van de wilden, tot oorlogsmaal. Gedaald tot onder het gele ben ik, een toekomst heb ik niet, 

alleen wat oude boeken om in te vergaan." Dit is ook weer verbonden aan Bakroe, die de 

oorlogsgodin is, en Simson moest onderwerpen opdat hij de Zuni stam (Suni, filistijnen) zou 

dienen, wat ook de betekenis van zijn naam is : Sama (luisteren en gehoorzamen, Hebreeuws) 

Suni. Zoals de Bilha zegt : "Bakroe is het geheimenis van de hoofd-besnijdenis. En zij is 

gekomen om visioenen te geven, en om de heiligen doorgang te geven, want lang zijn zij door 

onderdrukking tegengehouden." En : "Bakroe is van de diepere wildernissen van het paradijs. 

Zij draagt het wapen om gehoorzamen te testen. Zij is als de sieraden van het lijden. Zij 

spreekt recht in list en symboliek. Zij raakt het letterlijke niet aan. (..) Zij is de weefster van 

het paradijs. Zij weefde het paradijs als in een mysterie. In de dieptes van de wildernis woont 

zij, om dapperen te onderwijzen, zij die door hun lijden tot haar zijn gekomen. Als de 

amazone van de Heerin is zij." Bakroe wordt in de Bilha de oudste dochter van Bilha 

genoemd. 

Het zegel van Arizona is een mijnwerker. In de Gor boeken zijn de mijnwerkers onderworpen 

aan de amazones van Tharna, die hen uithongeren, als een beeld van de Ramadan, het komen 

tot de leegte. 

  

3.20 - Diepere Betekenissen van de Boot van Ra 

  

Het hele gebeuren van Ra op zijn boot in de Egyptische mythologie heeft te maken met het 

leren beteugelen, beheersen en berijden van het zelf, het ik-beest. Dit komt ook weer terug in 

het zegel van Florida waarin een vrouw met bloemen nadert tot een boot. De bloem stelt de 

cyclus voor van het leven, de vibratie, als de golven van het leven, en die moet zij leren te 

bevaren op de boot. Dat zit ook opgeborgen in de naam Florida : FL-IRAD, als een anagram. 

FL is Filippe, de beestenrijders in het Grieks, zij die hun ego hebben leren berijden. Irad is 

een amazonisch gebied en ook verbonden aan de tegenstellingen. Florida, wat eerst een 

Spaanse kolonie was, komt van Pascue Florida, wat bloeiend pasen betekent, een naam voor 

palm zondag. Dit is ook waar de billen voor staan, als het zadel van het lichaam om het ego te 

beheersen en het lijden ten positieve te gebruiken. Florida is in die zin de wedergeboorte van 

de billen in het water, als de zich openende baarmoeder die vanuit de zee opkomt, als het 

beest van de zee 



Alabama is ILA-BA-MOA, wat de Wet van de godin Bakroe betekent. Het zegel van 

Alabama is het rivieren-zegel. In het Egyptisch is rivier de onderscheiding en de klok. De 

rivier is de restrictie. Alabama was oorspronkelijk de naam van een indiaanse stam in het 

gebied. 

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. De Orions-Afrikaanse Mythologie 

  

4.1 - Het Droomlichaam 

 

  

Toen Ra op zijn bootje door de onderwereld ging was het al nacht en was hij al in slaap 

gevallen en in de droomwereld terechtgekomen, de metaforische "dood", en werd hij de "Afu" 

genoemd, wat ook het verborgen lichaam is in het Egyptisch, het droomlichaam, waarvan 

brood een beeld is. Dat werd later door het christendom overgenomen als Jezus die met pasen 

- ook een reis door de onderwereld, door het kruis - tot brood werd, en in het boek 

Openbaring wordt aan de overwinnaars van het kwaad "het verborgen manna" beloofd. Ook 

werd water in wijn veranderd op de reis van Ra in het zogenaamde poortenboek van de 

farao's, en dit truukje werd later ook door Jezus overgenomen. 

In de mythologie van de Tweede Bijbel wordt er gesproken over een man genaamd "Ova" die 

ook reizen maakte door de onderwereld, over groene rivieren. Ova wordt ook wel "de prins 

van de eiken" genoemd. Hij reiste over de groene rivieren met een kanootje. Hij deed dit 

iedere dag, net zoals Ra, de ondergaande en oprijzende metaforische zon. 

In het Insectische Dodenboek van de Tweede Bijbel is de bootreis van Ova over de groene 

rivieren tot de Smaragden Zon, oftewel de groene zon. 

De groene zon is om het verleden te overdenken en te herzien, om zo alles te veranderen. Het 

is als het ware het herkauwen van het verleden. De groene zon is de wildernis zon, wat er 

voor zorgt dat alles door natuurlijke processen tot ons komt, eigenlijk als anti-stof tegen de 

materiele zon. Zo mag ons verleden tot wedergeboorte komen, alles in een nieuw inzicht. 

In het Insectische Dodenboek wordt Osiris de zoon van Ova genoemd. Osiris is in de 

Egyptische mythologie zowel de zoon van Ra als de zoon van Geb, de god van de aarde. Vaak 

worden alle andere goden manifestaties van Ra genoemd. In die zin wordt Ova gelijkgesteld 

aan zowel Ra als Geb, en woont dus diep in de aarde, in de verborgenheid, als de Afu, het 

droomlichaam. Wij hebben allemaal een droomlichaam. Het droomlichaam is ervoor om alles 



van het leven daarboven te transformeren, in een nieuw licht (inzicht) te brengen. Wij maken 

net als Ra en Ova telkens deze cyclus van nacht tot dag, van verborgenheid tot openheid. 

Wij slapen en dan ontwaken wij, en dat gaat zo maar door, om dieper en dieper tot de kern te 

komen. In de Tweede Bijbel wordt er ook veel over de oranje zon gesproken, wat de bron van 

de symboliek is waardoor je alles wat je meemaakt, al het ogenschijnlijke letterlijke en 

dramatische, mag vertalen tot iets cryptisch met een diepere betekenis. Vandaar ook de 

Tweede Bijbelse poëtische term "oranje leugenaars op een zebra-boot". Zij reizen met je mee 

en lijken op vijanden, maar in diepte zijn zij vrienden, want de leugen is slechts de vermomde 

waarheid, zoals het lijden het vermomde geluk is. De zebra heeft geleerd te leven met de 

tegenstellingen, zwart en wit, en gebruikt hen ten positieve. In die zin kunnen wij veel leren 

van de zebra. De zebra is een Afrikaans dier, dus daarvoor moeten wij ons richten op Afrika 

waar deze geheime sleutels te vinden zijn. 

  

De reis door de onderwereld in ons droomlichaam gaat ook door Afrika. Daar is het geheim 

van de zogeheten "Zebra Brug", wat in de Tweede Bijbel wordt besproken : 

"De laagjes van die vruchten zijn de verschillende realiteiten die met elkaar verbonden zijn. In 

de ene realiteit ben je iemand anders dan in de andere realiteit, maar ze hebben wel met elkaar 

te maken. Er zijn bewuste laagjes, en onbewuste laagjes, en ook de zwarte laagjes gebruiken 

we om de witte laagjes te laten groeien. In die zwarte laagjes is alles omgekeerde wereld, 

maar die laagjes zijn nodig om de ware wereld te openen. Dit is het geheim van de Zebra-

Brug." 

En denk maar eens aan het zebrapad om veilig over een drukke weg te komen. 

Ook de tijger met zijn gestreepte huid kent dit principe. Je kunt het ook tot je voordeel 

gebruiken om daarmee je strijders-mentaliteit op te wekken. Je moet even die golfbeweging 

leren kennen en dan op de golven meegaan, om zelf als de golven te worden, te leren 

"ribbelen", wat ook besproken wordt in de Tweede Bijbel. En dan maken we ineens een ritje 

op de rug van een zebra of een tijger, maar ook dit is een tegenstelling, dus in de cyclus vallen 

we daar ook weer vanaf, en dat moeten we ook leren plaatsen en leren begrijpen. Het ribbelen 

gaat diep. Het is als leren vliegen, de wetten van het leven leren kennen. De Tweede Bijbel 

noemt het een raadsel. Maar de Tweede Bijbel is zo onnoemelijk groot, als het grootste boek 

aller tijden, dat dit raadsel zeker opgelost gaat worden. 

Alles in het leven ribbelt, alles is in vibratie, alles is de golven van de zee, maar hoe kun je nu 

surfen op de golven zonder te vallen ? Helaas is dat niet mogelijk, want dan zou het geen 

ribbelen meer zijn. Soms moeten we vallen om de dieptes van de zee te leren kennen, om op 

avontuur te gaan en te zoeken naar de parels. Dat is het ware ribbelen : Hoe dieper we gaan, 

hoe hoger we komen. Het altijd maar surfen op de oppervlakte brengt ons nergens. Daarom 

zijn wij op een boot die door de onderwereld gaat. Soms zijn er overstromingen en worden 

wij meegesleurd of door iets anders gegrepen, maar zo leren we de wereld ontdekken. De reis 

is door de oranje zon van de symboliek en de cryptiek, oftewel het surreële, komen tot de 

groene zon van het verleden, waar ons verleden tot een sieraad is geworden van levenslessen, 

waar we de schat in het verleden hebben gevonden. Dit zal onze ware toekomst zijn. Allemaal 

een goede ontdekkingsreis toegewenst. 

  



  

  

  

4.2 - Het Spiegelpaleis van Arcturus 

Op het Amerikaanse dollarbiljet zien we het oog van Horus wat zweeft boven een pyramide. 

Eronder staat : "Novus ordo seclorum", wat Latijns is voor de nieuwe orde van tijden, en 

daaronder staat "The Great Seal", het Grote Zegel. Zwaar geschut dus. 

Waar komt het vandaan, en staan ze in hun recht om dit te gebruiken, of zijn ze genoodzaakt 

het gebruiken, zoals het verhaal van de christelijke rovers die na het plunderen van Egyptische 

grafkelders niet meer konden stoppen met het zeggen van "Amen", wat "Het Grote 

Verborgene" betekent. Zij waren onder de vloek van de farao terechtgekomen. Omdat zij het 

hadden gestolen en niet daadwerkelijk hadden verdiend of gekregen als beloning bleef het dan 

ook voor hen verborgen, dus hadden ze er niets aan. 

Het oog van Horus wordt ook wel het oog van Ra genoemd, als het oog van de zon, en 

betekent eigenlijk gewoon het opkomen van de zon, het aanbreken van de dag : de zonnegod, 

Ra, die zijn ogen opendoet, als het ontwaken, wat een heel neutraal symbool is waar je alle 

kanten mee opkan. Het oog is ook een beeld van zijn dochter, de oorlogsgodin (soms 

genoemd Sekhmet, de leeuwin), als een nieuwe geboorte. In die zin hebben we te maken met 

een amazone. Het oog van Horus is vrouwelijk. 

Ook Horus zelf was in de pyramide teksten van het Oude Rijk van Egypte soms vrouwelijk, 

want Horus had vrouwelijke borsten die melk gaven. Horus is meer een Westerse term en 

wordt vaak verkeerd voorgesteld. In Egypte heette hij of zij : Heru of Here. 

Komt je dat bekend voor ? Here is ook een woord wat christenen in Nederland gebruiken voor 

God. Het Egyptische geloofsgoed kwam via Griekenland tot Europa, en begon zich steeds 

meer te vervormen. 

In het Ionische en Homerische Grieks was "Here" de moedergodin, die nu in het Westen nu 

bekend staat als "Hera". Zij was de vrouw van de oppergod Zeus. Zowel Here als Zeus 

werden de grondslag voor het christendom. Zeus werd ook Deus genoemd, wat later gebruikt 

werd voor de christelijke God in het Latijns. Here God is dus het goddelijke koppel Here en 

Zeus, en heeft zijn wortels in Egypte, in Horus, of Ra, en zijn oog, oftewel Ra die ontwaakte 

en zijn dochter zag als de oorlogsgodin. Dit was dus allemaal oorlogs-strategie, want ra was 

heel diep in de problemen gekomen met de mensheid. Hij wenste eigenlijk dat hij de 

mensheid nooit had geschapen. In de christelijke bijbel zien we dit ook gebeuren, dat God op 

een bepaald moment het betreurt dat hij de mensheid had geschapen. De oorlogsgodin was 

dan het beeld van de apocalypse : Ra, God, zou de wereld verwoesten, om zo een nieuwe 

schepping te maken. Dit kon alleen gebeuren door de goddelijke baarmoeder. 

Nu, laten we kijken waar "Novus ordo seclorum" vandaan komt. Het wijst op een gedicht van 

Virgilius (Virgil), een Romeinse dichter uit het tijdperk van keizer Augustus, rond de tijd van 

Jezus.  Het komt uit de zogeheten Bucolia, de herdersgedichten, waarin staat dat nu eindelijk 

het laatste tijdperk komt van het lied van de Sibyl, de wedergeboren grote orde van de tijden. 



Nu zullen rechtvaardigheid en de wetten van eer terugkeren. Nu zal Saturnus terugkeren, een 

nieuwe lijn van afstamming is gezonden vanuit de hemel. 

De Sibylen waren profetessen, vrouwelijke orakels, die goddelijke boodschappen brachten bij 

heilige plaatsen. 

Alle religies die op aarde geprojecteerd worden komen van veel grotere buitenaardse religies, 

als filosofische, metaphysische systemen, als natuurverschijnselen. Het licht wordt vele malen 

gebroken, en dan pas bereikt het de aarde in hele andere vormen. Je kunt die verschijnselen 

dus ook niet zomaar wegkrijgen, maar je moet het ontcijferen. Oorlog over religie is 

nutteloos. Educatie is levensreddend, oftewel het afdalen in de diepte om te zien waar het 

precies vandaan komt. Alles is een ingewikkeld wiskundig spel van weerspiegelingen. Alles 

is kaleidoscopisch. De mensheid is opgesloten in het spiegelpaleis van Arcturus, wat een 

Orionse creatie is, wat we ook wel "de matrix" noemen. Dit is een labyrint. Daar kom je ook 

niet zomaar even uit. Het is een school, een puzzelavontuur. In die zin is het leven dus heel 

interessant en kostbaar. Geef daarom ook nooit de moed op. Sluit je aan bij andere oprechte 

puzzelaars die het heelal zuiver objectief bekijken. 

Het spiegelpaleis van Arcturus, wat is dat ? Arcturus is de alfa ster in het sterrenbeeld van de 

Ossenhoeder. Arcturus is Grieks voor Berenhoeder. Het is een grote heldere oranje reuzenster, 

één van de helderste sterren die de mens kent. Arcturus wordt daarom ook weleens "de oranje 

zon" genoemd. De oranje zon is in de Tweede Bijbel een dynamiek die niets letterlijk neemt, 

maar symbolisch en cryptisch, als een puzzelaar. Ieder mens heeft die dynamiek latent in zich. 

Het metaforische natuursysteem van de Egyptenaren kwam voort vanuit omliggende 

Afrikaanse landen. Egypte behoort zelf ook tot Afrika. Vandaar dat de wortels van het 

christendom Afrikaans zijn. Afrika zelf is natuurlijk maar een projectie van veel hogere en 

intelligentere buitenaardse samenlevingen, voor-Afrikaanse extra-terrestiale technocratische 

beschavingen. Waar komt in die zin Horus vandaan dan ? In het sterrenbeeld van de Jager, 

Orion, is er zo'n buitenaardse voor-Afrikaanse beschaving, met een heel ander trillingsgetal 

wat voor het gemiddelde menselijke oog niet zichtbaar is. De mens mist zo een groot stuk 

natuur, van dit Orions-Afrikaanse gebied, waar een heleboel geheimen van ons bestaan liggen 

opgesloten. Gelukkig kan de mens het dan onder bepaalde condities weer wel zien door het 

dromenlichaam. Horus komt in diepte voort vanuit de Orions-Afrikaanse toekan-god "Heres". 

De namen lijken verdacht veel op elkaar, en ook het feit dat ze beiden vogels zijn : Horus is 

een valk, en Heres is een toekan. 

Horus is een manifestatie van de Egyptische god Ra, de zon, die elke dag een tochtje maakte 

in zijn bootje door de onderwereld, als het ondergaan en opkomen van de zon, als een beeld 

van de wedergeboorte van de mens, het "tot inzicht komen" door alle problemen van het 

leven. Ook voor Ra was dit een dagelijkse strijd, een strijd tegen een slang. Kenmerkend is 

dat de Egyptenaren het aanbreken van de dag zagen als het punt van de wedergeboorte, na een 

lange nacht van strijd. Dit was ook zo in het latere christendom : Jezus als de morgenster, de 

opgestane zon. Echter in de Orions-Afrikaanse esoterische religie, als een metaforisch 

systeem voor de natuur-realiteiten, gebeurde dit net andersom. Heres, de toekan-god, werd 

voortgetrokken op een rijtuig door zijn speerdragende soldaten. Overdag ging dit rijtuig door 

de woestijn waarin er moeizame gevechten waren met rovers en ander gespuis, 

verschrikkelijke monsters, enzovoort. Waar Ra (Horus) nog werd verslonden door de nacht 

werd Heres verslonden door de dag. De wedergeboorte kwam voor Heres juist aan het einde 

van de dag, waar de nacht begon. Heres komt in de avonduren tot een enorme woestijnzee, 



waar zijn rijtuig verandert in een bootje, en zo wordt hij wedergeboren op de golven van de 

zee, als een beeld van de baarmoeder, en wordt hij geboren in het oerwoud, waar hij opgroeit. 

De toekan-god komt dus door de zee tot nieuw land, of tot een eiland. De nacht heeft hem 

verlossing gebracht. 

Dit is ook het thema in de islam, waar de nacht een beeld is van de komende heilige geest, 

waar de mens open voor moet staan. Dit was ook het geval in het oude, oorspronkelijke 

Aramese christendom. Het is voor de moslim belangrijk in hun geloof om met de 

vastenmaand, de Ramadan, te wachten op het verschijnsel van de grote, wonderbaarlijke 

nacht, waarin de engelen neerdalen voor een grote zegen. Denk bijvoorbeeld ook aan het 

beroemde islamitische sprookjesboek : 1001 nacht, met hetzelfde thema. De nacht is ook het 

symbool van rust en tot verademing komen na een lange slopende dag. De nacht is in die zin 

ook heel mysterieus en levendgevend. Per slot van rekening is de nacht ook de brug tot de 

droomwereld en het dromenlichaam. Vandaar dat de nacht dus ook een grote meestersleutel 

kan zijn in het leven, van alles loslaten en tot een hogere werkelijkheid, een groter bewustzijn 

te komen. Vandaar dat de wijzen het ook vaak aanbevelen om te studeren in de nacht. 

Ik zag plaatjes van de toekan-god Heres, en vond dat hij verdacht veel op Horus leek. Hij was 

op zijn rijtuig, en speerdragende soldaten trokken het rijtuig voort, bijna als een koninklijke 

koets. Hij was heel prinselijk, en zijn snavel was veel korter dan gewoonlijks bij de aardse 

toekans. Het plaatje was een gravering in bruin-oranje metaal. Mythologie is interessant ter 

informatie. Het gaat om de principes, om het leren begrijpen van de symbolen, en het is ook 

gewoon voor antropologisch nut, dat er objectief gekeken kan worden naar verschillende 

zowel aardse als buitenaardse culturen, als een ontdekkingsreis, en dan later te zien welke 

waarde het kan hebben in je eigen leven. Het is voor in de boeken, als een museum, als een 

bibliotheek. Het kan soms wat antwoord geven op de vraag waar we vandaan komen. Is alles 

wel zoals het gepresenteerd wordt ? 

Blijf je ogen openhouden zeg ik altijd. Het leven is om van te leren, niet om vervroegd met 

pensioen te gaan en alles maar aan de oppervlakte te houden. Als je een boek krijgt ga je dan 

alleen maar kijken naar het plaatje op de kaft, of ga je het boek ook daadwerkelijk lezen ? 

Alles wat we om ons heenzien zijn boekenkaften. Het gaat niet om de kaft. De kaft kan 

misleidend zijn. Het gaat om de inhoud. Ik wens jullie allemaal veel leesplezier in jullie leven. 

Blijf lezen, dan kom je vanzelf waar je moet wezen. 

  

  

4.3 - De Lens van Orion 

  

 

  

Door de gallactische lens van de Arcturus planeet, één van de helderste sterren aan de hemel, 

worden de stralen van het sterrenbeeld de Jager, Orion, gefilterd, gesplitst, en zo ook de 

projectie van de buitenaardse Orionse Afrikaanse cultuur op aarde. De Heres-straal van de 

toekangod werd gesplitst waardoor een deel in het hindoeisme kwam, als Garuda, de 



mythische vogel die het voertuig was van God, en een ander deel in Egypte als Horus. 

Vandaar dat het hindoeisme en de Egyptologie bij elkaar horen en elkaar aanvullen. Ook de 

bijbel kwam voort vanuit deze twee culturen, dus de bijbel kan veel beter begrepen worden 

als men meer begrip heeft van deze twee fundamentele culturen. Dit behoort ook tot de 

ethische theologie die de etymologie in de gaten blijft houden. Het is per slot van rekening de 

theologie van de integratie. 

Stel je voor dat allerlei gebouwen door onder- of bovengrondse tunnels met elkaar verbonden 

worden, en dat ook die tunnels huiselijk gemaakt moeten worden. Dan is er eerst een periode 

van grote verbouwing, en misschien hadden anderen vroeger al zulke ondergrondse tunnels 

gemaakt, en dan kun je een kijkje nemen in iets wat bijvoorbeeld vergeten was, want de mens 

fixeert zich gewoonlijks normaal gesproken op het bovengrondse. Het is wel interessant wat 

je dan allemaal kan tegenkomen, en misschien geeft dat ook wel een bepaalde gezonde 

spanning van avontuurlijkheid. De binnenshuis architectuur kan heel ver gaan, en kan zich 

ook weer uitbreiden, zelfs in tunnels. 

Stel je dan voor dat je de mythische vogel Garuda daar tegenkomt, het voertuig en de bewaker 

van God, wat in het latere Judaïsme de gevleugelde cherubs werd. Zij werden op de ark 

geplaatst en moesten ook het paradijs bewaken. Dan hebben we hier alleen nog maar een 

fragment te pakken van iets veel grootser. Zowel op het wapen van Thailand als dat van 

Indonesië is de Garuda afgebeeld, en op het Indonesische wapen staat : "Eenheid in 

diversiteit".  

De Garuda bracht de godenmelk, de soma, wat in het Hebreeuws de shama is, de drank van 

horen, en ge-hoor-zamen, van de hemel naar de aarde, als de moederborst van de logos, het 

goddelijke woord. In Egypte was dit de ibis-vogel, Thoth. Het is ook verbonden aan de 

papyrus-plant en het riet als het groeien van het Woord vanuit het water, en dan personificeert 

het zich eerst als de ibis-vogel, het symbool van het oude Egypte, als de vogel die boven alles 

is uitgevlogen. In de Egyptische boeken van de onderwereld, van de farao, is dit ook 

verbonden aan de graanvelden als een beeld van de hemel. De geraffineerdheid van het graan 

staat gelijk aan de studie van het hemelse Woord, de Gnosis, wat zich dan verder uit in de 

veren van de ibis. De ibis was de hemelse schriftgeleerde die de gnosis bracht, in tegenstelling 

tot de aardse schriftgeleerdes die hun gestolen inzichten verkopen en tot de absolute autoriteit 

maken waarvoor iedereen moet buigen, als het merkteken van het beest. 

De veer van de godin MOA (Maat) is in de Egyptische mythologie één van de belangrijkste 

dingen, omdat het de hogere, hemelse wet voorstelt waardoor iedereen getest en geoordeeld 

wordt. Niemand kwam zomaar langs die veer heen. Al deze sporen komen uit het diepere 

Afrika, en het buitenaardse Afrika in Orion. In de Zulu mythologie van Zuid Afrika was de 

oppergoddelijkheid voortgekomen vanuit het riet en schiep vanuit het riet toen de gehele 

mensheid. Het riet wordt de oorsprong van het bestaan genoemd, als de waterige oorsprong 

van alle dingen. Daarom is het Mozes verhaal ook nog steeds zo diep op het netvlies van de 

mensheid gegraveerd, omdat het daar naar terugwijst, en het gaat over de Orionse bron van al 

het aardse leven, de buitenaardse baarmoeder. 

De veer is de bode van de kaleidoscopie, dus is figuurlijk goed te gebruiken voor de hogere, 

technocratische wet van het heelal. Geen aardse mens kan dit bevatten, alleen geïnitieerde, 

hooggeschoolde zielen die de nodige tocht door de onderwereld hebben gemaakt om het 

geheim van het leven te ontdekken. Het aardse recht is daar een slappe, lachwekkende 



karikatuur van. Zij hebben het recht van de gnosis verworpen, verscheurd, en er een markt 

van gemaakt. 

Het zijn allemaal projecties van fragmenten van de Orions-Afrikaanse Witi stam, wat gesplitst 

werd in India en Afrika (Egypte en Zulu). Vandaar dat Garuda belangrijk is. Vele eeuwen 

geleden ontstond het Garuda Purana geschrift. Het is een esoterisch (metaforisch) geschrift 

van wet, recht en wedergeboorte. Het laat de consequenties zien van de ziel die naar aardse 

schaduwgeneugtes verlangt ten koste van andere wezens, een ernstige vorm van hebzucht. 

Vlees eten is daar één van. Zelfs de bijbel zegt dat wie een stier vermoord die vermoord een 

mens, in Jesaja 66. Dat wil zeggen dat de teksten over dierenoffers metaforisch waren. Ja, 

nogal wiedus ! Zelfs in de originele grondteksten was het metaforisch en ging het om de strijd 

tegen demonen, zonden, dwaalleer, als een allegorie ! Christelijke westerse idioten namen het 

letterlijk en hebben hun kinderen vergiftigd met dierenlijken ! Nu lopen ze rond met kanker 

en hartziektes, en wanneer ze sterven zullen die dieren en hun families hen al staan op te 

wachten om hen zwaar terug te betalen !  

Het heilige Indische geschrift, de Srimad Bhagavatam, Canto 4, Hoofdstuk 25, Tekst 7, 8 zegt 

hierover : 

De grote heilige Narada zei : "O meester van de burgers, mijn beste koning, zie alstublieft in 

de hemel de dieren die u meedogenloos en genadeloos in het offerperk hebt gedood. 

Al deze dieren wachten uw dood af, zodat zij zich kunnen wreken voor het letsel dat u hen 

hebt toegebracht. Wanneer u gestorven bent, zullen ze u woedend met ijzeren hoorns 

doorboren." 

 

De Garuda Purana zegt hierover : 

5:3 - De moordenaar van een koe zal gebocheld zijn en een imbeciel. 

Natuurlijk is dat metaforisch en voornamelijk voor het hiernamaals. Iedereen zal op een 

bepaald moment voelen wat hij een ander mens of dier heeft aangedaan, en dan heeft de mens 

nog steeds de tijd om zichzelf te verbeteren. De Garuda Purana komt ook op voor vrouwen 

(maar laat tegelijkertijd zien dat vrouwen geen spelletjes moeten spelen, want dan houd het 

voor hen ook op). India gaat over het herstel van het dier en het herstel van de vrouw, maar 

India moet zelf ook gezuiverd worden. India representeert slechts een goddelijk fragment. 

Zij die van het materialisme houden zullen het dier nooit eren, en zij die van protsen houden 

zullen de vrouw nooit eren. Zoveel sluiers zijn er tussen het paradijs en de aarde, allemaal om 

de mens te testen en de condities te laten zien, als een grote trap. Velen stoppen ergens 

halverwege, terwijl anderen nooit aan de grote tocht beginnen. Dit is nog maar het begin. De 

Oer Moeder roept : "Kom dieper !", terwijl de gemaskerde clowns tot de mens roepen : "Blijf 

hier aan de oppervlakte !"  

  

  

4.4 - De Verborgen Wortels van de Sophia 



  

"Zij die overal onder is" is de naam van de wachter van de Egyptische onderwereld, een 

dubbele leeuwin genaamd Aker. De leeuwinnen kijken tegengestelde richting op, en zijn 

genaamd "gisteren" en "morgen", als een beeld van verleden en toekomst. In de Sarcofaag-

teksten van het Midden Rijk komt Aker voor als de veervrouw van de nachtboot van Ra, en 

geeft geboorte aan het einde van de nacht aan het ochtend-insect, als de opkomst van de jonge 

zon. Zij moest eerst de sarcofaag van het ochtend-insect door de onderwereld dragen. Het 

ochtend-insect is één van de vormen van Ra. Ra met zijn moeder Aker had zich steeds meer 

teruggetrokken van de mensheid doordat hij vals beschuldigd werd. In Abydos was er het 

haker-feest, het vastenfeest, de Egyptische Ramadan, om de opstanding van Osiris, Aser, ook 

een vorm van Ra, en de overwinning over zijn vijanden te vieren. Doet ons dit niet ergens aan 

denken ?  

Het Hebreeuwse woord HAKA, hagah, is het grommen van een leeuw als beeld van het 

mediteren en het verbeelden. HAKAR, oftewel HAGAR, is in het Judaïstische verhaal van 

Ismaël de Egyptische moeder van Ismaël en haar naam betekent "vlucht". Hagar was een 

Egyptische slavin die hard werd behandeld door Sarah. Er werd een groot feest aangericht 

voor Isaac, waarin de slavin Hagar hard moest werken, en haar zoon kwam voor haar op en 

begon te spotten. Dit werd Sarah teveel en zorgde ervoor dat Hagar en haar zoon de woestijn 

werden ingezonden, als een beeld van de onderwereld. Spotten kan in het Hebreeuws ook 

onderscheiden en interpreteren betekenen. De woestijn, de onderwereld, is dan een beeld van 

het in de diepte gaan om iets te ontmaskeren. Vandaar dat sjamanen dit blijven doen. 

Natuurlijk is Hagar een Hebreeuws beeld van de Egyptische Aker, die met haar zoon, Ra, 

rondtrok door de onderwereld. Mozes haalde al zijn verhalen uit Egypte. 

In het Egyptisch is kracht en sterkte niets anders dan wijsheid, de term BU AQER, wat ook 

"samenwerken met Aker" betekent, dus net als AKER overal onder komen, oftewel overal 

"achter komen". Dit is dus ook waar de Egyptische leeuwinnengodin van kracht, Sekhmet, 

voor staat. Ware kracht is wijsheid. In het Aramees is de wijsheid genoemd "HEKHMET", 

wat dus vooraf ging aan het Griekse woord "Sophia", de godin van de wijsheid die door de 

eerste, gnostische christenen werd vereerd. Toen de kerk kwam opzetten werden de meeste 

gnostische, oftewel esoterische, christenen uitgeroeid. Vandaar dat de kerk ook niet meer echt 

een moeder heeft, alleen dan misschien nog wat halfgebakken in de Rooms Katholieke kerk. 

BU AQER is een oud Afrikaans principe van de wijsheid van de diepte. Als BURUKU is zij 

de Afrikaans-Ghanese godin van de schepping en van de maan. Als BUK is zij de Sudanese 

de nachtgodin en de riviergodin van de vruchtbaarheid. Zij is de bron van het leven. Bij de 

indianen van Suriname stond zij bekend als Bakroe. In de buitenaardse Heres-mythe was de 

wedergeboorte een gebeurtenis aan het begin van de nacht, waar de dag ophield. Het 

aanbreken van de dag was de stervenservaring. Dit komen we ook tegen in de nachtspeler-

poëzie van de Tweede Bijbel, waarin het daglicht een moordenaar is, terwijl de nacht dan tot 

leven brengt.   

Wanneer Paulus spreekt over "het spreken over wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, een 

wijsheid niet van deze eeuw, niet van de beheersers van deze eeuw, maar als een geheimenis, 

de verborgen wijsheid," (I Korint. 2:6-7) dan is wijsheid SOPHIA in de Griekse grondtekst, 

de godin van de eerste gnostische christenen, maar in de originele Aramese grondtekst is dit 

HEKMET, wat verwijst naar het Egyptische Sekhmet, het Egyptische beeld van de ontwaking 

(wijsheid en kracht), de dochter en het "oog" van Ra. Nu is het wel zo dat SOPHIA komt van 

het Aramese "sopiya" (swpy), wijsheid, maar dit heeft Egyptische wortels in sabut, wijsheid, 



van saub, saup, onderwijzen. De sabu of sapu waren de wolf en jakhals gidsen van de 

onderwereld, waarvan Anubis de bekendste is. De jakhals is een beeld van de spotter, de 

imitator, wat ontmaskeren en vertalen betekent, oftewel onderscheiden. De sab (sbau, sep) is 

de plaats van correctie, het prototype van de gevangenis en de politie. Het is een oud 

Egyptisch woord voor gerechtigheid. Het is de tester, en leidt terug naar het riet. 

Sophia leidt ook terug tot het Egyptische "sfi", "mengen om te zuiveren en op te helderen", 

wat het doel van de esoterie is. De Sophia heeft diepe wortels die helemaal terugleiden tot het 

diepe Afrika en het buitenaardse Orionse Afrika. De mens moet op de tocht naar de 

baarmoeder van kennis niet ergens onderweg blijven steken om er een handeltje van te 

maken. BU AQER betekent wijsheid, kracht EN perfectie. 

De SA was een onderdeel van de boot van Ra, als de intelligentie en bovennatuurlijke kennis 

die de wachters van de poorten aansprak en zorgde dat de poorten opengingen. Het is allemaal 

hetzelfde als de leeuw van Openbaring die de zegels verbreekt, als de manifestatie als "dat 

wat onder alles is". Het masker zal er dus afgaan. Eeuwenoude muren zullen afgebroken 

worden. De mens zal teruggaan tot de bron. De druk van het oer wat zo lang afgedekt is 

gehouden wordt alleen maar groter en groter. Niemand zal het meer kunnen tegenhouden. 

  

  

  

4.5 - Het Geheim van de Bloei 

  

Groeien en bloeien is een langzaam proces. Het mag zeker niet te snel gaan, en er moeten 

goede balanzen zijn. De mens moet leren kennen wanneer het bloeitijd is. Sommige mensen 

willen altijd bloeien en altijd vrucht dragen, altijd in de belangstelling staan, altijd gezien 

worden, maar dit is vanuit het oogpunt van de natuur nonsens en zelfs gevaarlijk. Het bloeien 

is daarom iets wat onderhevig is aan regels en seizoenen, om zo de gnosis te accentueren, en 

niet de praalzieke mens. Een heleboel mensen verliezen hun ziel door te pronken, maar wat 

valt er eigenlijk te pronken ? Het is allemaal erg oppervlakkig en walgelijk. De hexagram van 

de I Tjing die hierover gaat is hexagram 35 : Het Bloeien. 

Wat is het ware bloeien ? Hexagram 35 is het opkomen van de zon in het teken van de aarde. 

Wat betekent dat ? De zon is een metafoor voor de bron in het Orions, en dat is in die zin de 

moedergrond, de moederaarde. De mens moet hiermee bedekt worden, komende tot de 

paradijselijke grond. Die zal de mens allereerst niet bewapenen. Eerst moet de valse natuur 

"sterven", begrepen worden. De mens zal bloeien op een donkere plaats. Het is niet iets wat te 

grabbel gegooid mag worden. In de Egyptologie wordt de mens metaforisch tot een insect, 

wat een beeld is van de verfijndheid. Het gaat niet om de lompe olifanten die in een 

circusstoet de stad binnen gaan om door de mensen bekeken te worden. Wil je dat zijn ? Dan 

heb je de zin van het leven verloren. Dan gaat je ziel eraan. Dan ben je niets dan voer voor de 

parasieten. Zij bewonderen je niet, maar zij bespotten je. Al hun complimenten zijn spot om je 

voor te bereiden op de slacht. 



In hexagram 35 komt de zon op als de nachtzon. Het is de zwarte zon verbonden aan de aarde, 

als de modderzon, of modderbron, waarmee de mens gecamoufleert wordt. Dit is niet vies 

zoals ze in de stad zeggen. Zij bespotten de moederaarde. Het is juist de bescherming voor de 

mens, bescherming tegen het valse verlammende licht van de stad. De mens "sterft" eerst aan 

zichzelf wat betekent : de mens leert zichzelf kennen, en kan zo de schil afpellen. De mens is 

zijn ergste vijand, en door zijn vijandige zelf te kennen kan hij uiteindelijk zijn ware zelf leren 

kennen. Dit gebeurt in de heilige modder van het paradijs, waarin de mens kan rollen, waarin 

de mens gecamoufleert wordt. Hierin verdwijnt alle valse drama van de stad. De mens komt 

tot zichzelf, gehuld in de moederaarde. De moederaarde op zijn huid is levengevend. Dit is 

ook de Egyptische wortel RUH, wat de Geest is voor de Islamieten en de Aramezen, 

verbonden aan de nacht. De grootse nacht wordt ontvangen in de Ramadan, de vastenmaand, 

als het afdalen van de engelen, een grote bron. RUH betekent modder in het Egyptisch, dus dit 

is de diepte van het hele 'komen tot de heilige nacht' gebeuren. RUHA, avond, en RUH, 

modder, aarde, grond. 

In lijn 1 wordt de mens tegengehouden en moet de heilige vertraging ingaan. Je mag anders 

tegen het obstakel gaan aankijken. Dat is ook het ware brullen van de leeuw in de oude talen : 

Het is het veranderen van gezichtspunt, een beroep doen op je verbeelding. Sommige 

verbeelding is goed, en andere verbeelding is niet goed. De mens moet leren verbeelden. Het 

is een wetenschap, iets technisch. 

Lijn 2 : Bloeien kan alleen dieper in de onderwereld, door diepere wortels. Wat is bloeien 

eigenlijk ? Het klinkt oppervlakkig, maar het heeft een diepere betekenis. Het ware bloeien is 

het komen tot inzicht, maar daar moet de mens eerst een heleboel valse inzichten voor 

verliezen. De valse inzichten liggen als parasieten over de hoofden van de mensen, als 

kwallen, en zij hebben het heilige zenuwstelsel uitgedooft, en besturen nu alle 

lichaamsfuncties. De mens denkt dat hij leeft, maar is morsdood, een robot. Daarom moet de 

mens allereerst aanvaarden dat wat hem dieper in de onderwereld brengt om zijn heilige 

zintuigen weer op te wekken. Dat is ook wat de wet betekent in het Aramees : de hemelse 

zintuigelijkheid, oftewel het hogere bewustzijn, en daar moet de mens dus eerst heel veel vals 

bewustzijn voor verliezen. De zombie-mens ziet iedereen om zich heen liegen, maar dat 

weerhoudt hem niet om door te blijven liegen. Hij moet en zal haantje de voorste zijn. Het 

ware bloeien is sterven aan je valse, leugenachtige, koppige, betweterige zelf. De mens gaat 

hierin van bloei tot bloei. Er is een tijd voor alles. 

Lijn 3 is een prachtige lijn, namelijk het vinden van een vriend die op hetzelfde principe leeft, 

als een wedergeboorte. In de diepte is dat het vinden van een verloren deel van jezelf, als het 

meer en meer compleet worden van je sieraad. Dit is het ware vruchtdragen. Je hebt niemand 

anders nodig. Je geeft geboorte aan jezelf. Ware vrienden zijn nauwelijks te vinden, en zijn de 

zeldzame momenten in het leven. Dat mag je koesteren en op jezelf betrekken. Je hebt het zelf 

gedaan. Je hebt jezelf gevonden. Niemand anders kon dat voor je doen, en je hebt er een hoge 

prijs voor betaald. 

Lijn 4 : Drijf je zin niet door. Alles is gevaarlijk hier. Je zou kunnen vastgroeien als je dingen 

grijpt waar je niet klaar voor bent. Leer te golven, leer subtiel te zijn en te cirkelen. Wees niet 

bang om grote omwegen te maken. Zij die de korte weg naar succes nemen zullen bedrogen 

uitkomen. De tronen die ze grijpen zullen hen vernietigen. De kronen die ze grijpen zullen 

hen laten wegsmelten. Ze komen aan de macht, maar worden tot een standbeeld, tot steen, en 

hun inzichten zijn vals en beperkt. Ze kunnen niet meer verder groeien in de onderwereld. Ze 



worden een cliche, een icoon, en bevriezen zo in de eeuwigheid. Al het gejuich van hun 

aanhangers is slechts de voedertijd van de parasieten. Het is allemaal heel tragisch. 

Lijn 5. Winnen of verliezen is onbelangrijk. Het gaat erom tot de hogere kennis te komen. 

Soms is verlies winst, en winst verlies. Soms moet de mens winnen, en soms moet de mens 

verliezen. 

Lijn 6. De wet van energie is : forceer niets, zoals in lijn 4. Overwin jezelf, beheers jezelf. Als 

je geweld gebruikt loop je gevaar. Richt je op het gebied waarover je bent aangesteld, maar 

raak ook dat maar lichtelijk aan. Er moeten andere dingen gebeuren. Verander je plan. Wees 

open voor nieuwe dingen, nieuwe richtingen. Wees creatief, en laat valse drama los. 

Bloei ? Wat is bloei ? Bloei is de verbinding van fragmenten van kennis. Die raken elkaar 

maar heel lichtelijk aan, en dan laten ze weer los om nieuwe verbindingen te maken, om 

plaats te maken voor de grotere context. Daarom is bloei iets heel fragiels en zeldzaams, heel 

kortstondig. Forceer het en het is stuk. Bloei is de magie van het moment. Alles zal 

veranderen, maar de herinnering zal blijven, alhoewel ook de herinnering zal veranderen. 

Hexagram 35 is de CHIN, het geheim van China, het geheim van de bloei. 

  

  

  

  

  

4.6 - De Chinese Roos 

  

Het Chinese orakel is één van de oudste orakels die de wereld kent, en de grondslag van de 

religies. Ook waaide het over naar het Westen, en de I Tjing is het bekendste wat we van 

China hebben. Hexagram 15 is als de Chinese roos van Nederigheid, van Bescheidenheid die 

direct één van de grootste problemen aankaart : trots. Het is één van de grootste vragen voor 

hen die de gnosis willen leren kennen : Wanneer moet de mens zich onderwerpen, en wanneer 

moet de mens ingrijpen ? En hoe gaat dat precies ? Het is een moeilijk en ingewikkeld 

vraagstuk waar de mensheid zich over buigt. De schaduw van de mensheid rooft en plundert, 

en neemt roekeloos zonder enige terughoudendheid de macht, maar aan de andere kant ligt er 

ook het gevaar van de valse nederigheid, van het onderwerpen aan de leugen. Soms moet er 

gevochten worden, maar vecht men niet. Waar en hoe ligt ergens die grens ? 

We hebben hier een hele exotische kern van de I Ching te pakken. Het vertraagt ons aan alle 

kanten, als het schild van de schildpad. De mens moet eerst vertragen om dit patroon te 

kunnen zien. Daar moet een mens alles voor wegleggen. De mens die te snel gaat zal dit 

inzicht niet kunnen oppikken. 



Het teken van dit hexagram is de berg in de aarde of de berg voortkomende vanuit de aarde. 

Het is de berg in de onderwereld. De berg is in het Egyptisch een beeld van de baarmoeder, 

van moeder met kind, en het kind wordt ook bedekt met de aarde, als een geschenk van de 

heilige nacht die het kind tot het droomlichaam leidt. Dit is de verre diepte van wat christenen 

domweg het ontvangen van de heilige geest noemen en islamieten het komen tot de 

majestueuze nacht in de ramadan, in de leegte. Wij worden in het teken van de berg 

verbonden aan de moederaarde, krijgen de heilige grond op onze huid, als een grote 

bescherming, als een diepe genezing. 

Ra maakt de nachtreis ook in de berg, want de berg staat voor de reis. De berg is het 

Egyptische teken van de wedergeboorte, en van het ontvangen van de eeuwige inscripties, wat 

ook weer terugkomt in het Mozes verhaal : Mozes die de berg opgaat om de heilige wet te 

ontvangen. Dit zijn de inscripties op de tafelen van het hart tot wedergeboorte. Wat een groot 

Egyptisch geheim herbergt Mozes, en dat is ook niet zo vreemd, want hij was onderwezen in 

de Egyptologie. In diepte betekent dit dat Mozes werd bedekt met de modder van het paradijs. 

In de Hebreeuwse tekst ontmoette hij de God ASER, wat een Egyptische God is, namelijk de 

god van de onderwereld, oftewel de god die met de aarde is bedekt. Dit zijn metaforen. ASER 

werd later één van de stammen van Israël. De berg is een Egyptisch teken van het Woord en 

van de morgen, oftewel van de droom. De berg is het teken van het kind wat tot zijn moeder 

komt, een teken van gebed. Dit is ook waar de leeuw voor staat in het Egyptisch. In die zin is 

hexagram 15 de baarmoeder van China. 

De berg is de ken in het Chinees, het stilhouden, als de verbinding tussen hemel en aarde. Het 

is een natuurlijke wet dat het hoogste punt altijd weer de diepte in zal gaan, en dat het diepste 

punt altijd weer de hoogte ingaat, als de cyclus van de zon. Dit is de wet van de hemel, en dit 

is wat het oordeel ten diepste inhoudt. 

Lijn 1 : Het gaat erom nederig te zijn tot het hemelse systeem, niet tot het duivelse systeem. 

De mens moet de rivier van de door mensen vals opgestelde grenzen overgaan om zo tot de 

berg te komen en tot de aarde, om zich daarmee te bedekken, en niet met de valse 

bedekkingen van de stad. Nederigheid naar de duivel toe kan een mensenleven verwoesten. 

De mens moet ook niet nederig zijn tot zijn eigen egoïsme. 

Lijn 2 : Je mag uitkomen voor de ware nederigheid, en hierin creatief zijn. Je hoeft niet over 

je heen te laten lopen. Je moet voor jezelf opkomen, want het gaat tussen jou en het 

goddelijke, en zodra die link is gelegd mag je die ook verdedigen. Stel een mens nooit boven 

het goddelijke. Als je openbaring hebt ontvangen mag je dat uiten binnen de grenzen van die 

openbaring, niet binnen de grenzen die mensen opleggen. 

Lijn 3 : Belangrijk is het in het contact met de oernatuur te blijven groeien, in voortgaande 

openbaring, groeiende kennis, zodat het niet verstart. Hierin mag je jezelf ook niet doen 

promoveren wat je nog niet verdient hebt en waar je nog niet klaar voor bent. Je mag niks 

forceren. Dit vereist nederigheid tot het hemelse tijdschema, oftewel geduld. 

Lijn 4 : Hier ligt het onderscheidingsvermogen van de verfijnde nederigheid, in welke 

richting, in welke mate en in welk tijdsbestek, heel specifiek en digitaal. Hierin mogen geen 

fouten gemaakt worden. De mens moet zuiver meten en niet afwijken. Er mag ook niet met 

twee maten gemeten worden. Hypocrisie is een grote vijand. Muiterij is het gevolg van een 

niet goed werkend onderscheidingsvermogen in deze zaken. Daarom moet de mens tot de 

berg komen, een beeld van de hemelse opvoeding en wat in de oude talen een beeld is van 



hemelse promotie, tegengesteld aan de valse, lagere aardse promoties die de mens bedriegen 

en die altijd weer marktgericht zijn en niets met de werkelijkheid en rechtvaardigheid hebben 

te maken. 

Lijn 5 : Hier moet je terugvechten. Ga geen compromis aan met de vijand. Onderwerp je niet, 

maar neem de nodige actie. Valse nederigheid is verraad. Gebruik de middelen die je hebt, en 

schakel zo nodig nieuwe middelen in. Wees creatief. Je bent hier met kop en schouders boven 

de vijand. Maak hier gebruik van. De overwinning is je gegeven. Aanvaard het en laat valse 

bescheidenheid niet in de weg staan. 

Lijn 6 : In de Egyptologie is de berg verbonden aan de wind, en dit is iets magnetisch. De 

lucht is de berg, en het is een reis hogerop. De wind kan je dus tegenhouden of aantrekken. Er 

zijn strenge wetten aan de promotie verbonden. Je moet aan de condities voldoen. Het koud of 

warm zijn van de wind vertelt een verhaal. De wind kan hard zijn of zacht. Stormen kunnen je 

opnemen of afstoren. 

Al met al is de Chinese roos geen katje om zonder handschoenen op te pakken. Haar doornen 

kunnen venijnig steken. Zij laat niet met zich sollen, maar zij heeft ook haar tijden dat het 

moeilijk gaat met haar, en wanneer het belangrijk is dat zij zich onderwerpt aan het hogere. 

Zij is fragiel als porselein, maar als zij breekt steekt zij als de schorpioen. Haar kwetsbaarheid 

mag niet verward worden met gemakkelijkheid en goedkoopheid. Haar stilte en 

verbrokenheid is geen zwakheid. De Chinese roos is van een hoge prijs in alle opzichten. 

  

  

  

4.7 - Mijn Surinaamse Levensverhaal 

  

Alhoewel ik in Nederland ben opgegroeid heb ik mijzelf wel altijd als volbloed Surinamer 

beschouwd, omdat ik van kinds af aan door Surinamers ben opgevoed. Deze opvoeding zag ik 

hoger aan dan de opvoeding van mijn ouders. Mijn tante in Kampen had Surinaamse buren, 

en toen er Surinaamse familie uit Amsterdam bij hen op bezoek was en ik in de speeltuin in 

aanraking kwam met hun zoontje, die iets ouder dan mij was, was het alsof ik in de hemel was 

gekomen. Nog nooit had ik zo'n aardige jongen meegemaakt, en ik was helemaal in de 

wolken. Dat gevoel is nooit echt helemaal weggegaan, en ik hoopte maar dat ik hem weer 

terug zou zien, maar het is bij die ene keer gebleven. 

Maar al snel kwam er een Surinaamse jongen bij mij in de klas, die was blijven zitten, dus 

weer ouder dan mij, en die zich direct opstelde als mijn oudere broer en als een vaderfiguur. 

Al heel snel zei hij dat hij van mij hield, iets wat ik nog nooit van mijn eigen ouders had 

gehoord. Die zeiden dat soort dingen niet. Die jongen vertelde me dat God persoonlijk contact 

met mij wilde, waar ik ook nog nooit van had gehoord. Bij ons in de kerk was God heel ver 

weg, en die sprak niet. Hij gaf mij een hele stapel boeken en tijdschriften, en ik las daar meer 

in dan dat ik in mijn schoolboeken studeerde. Ik kan wel zeggen dat dat een 

levensveranderende ervaring was geweest. Maar hij legde me niet uit hoe God dan met de 



mens communiceerde. Het was meer een soort van persoonlijk contact, en dat was niet uit te 

leggen. 

Mijn deels Surinaamse partner legde mij later uit hoe God met de mens communiceerde, maar 

toch was ik er niet tevreden mee, want ik merkte dat het elkaar tegensprak. Ook in hun kerk 

spraken mensen elkaar voortdurend tegen, terwijl ze claimden God te kennen en dat God met 

hun sprak. Tegelijkertijd was er veel racisme, ook als Surinamers onder elkaar, dus ik merkte 

dat er spelletjes werden gespeeld, en ik begon me terug te trekken. Ik moest en zou met God 

communiceren, maar als er geen duidelijke techniek zou zijn waarin je dat zou kunnen 

onderscheiden, dan hoefde het voor mij niet, en dan was ik liever dood. Ik wilde dus niet 

meespelen met die spelletjes van : "Ik weet het beter" en "Mijn God is beter dan jouw God" 

en al die verdere onzin, dus ik liet hen aan hun lot over en trok me terug. Wij verlieten beiden 

die kerk, mijn partner en ik. Ik ben toen naar bed gegaan en wilde niet meer leven. Ik wilde 

bij God zijn, en ik wilde niet in leugens terechtkomen. 

Het goddelijke heeft mij toen beloond en laten zien dat het iets zuiver technisch was, en heeft 

me ook de hele techniek uitgelegd, en laten zien dat er een veel diepere ervaring nodig was, 

namelijk de heilige controle, als een soort robotisme. Ik begon toen ook te zien waar ik 

vandaan kwam en wat alle dromen betekenden die ik in mijn jeugd had gehad. Op deze 

manier kon ik dus verder leven. Mijn partner had mij laten zien vanuit een boek dat vlees eten 

moord is, en dat zag ik ook als iets van het goddelijke. Dat drong vroeger nooit tot me door, 

dus het was als een grote ontwaking. Vlees werd van ons menu geschrapt. 

Door de nieuwe techniek kwam ik erachter dat materiele oorlog geen zin had, maar het ging 

om de strijd in de metafysische wereld, en er moest gewoon een betere beveiliging gebouwd 

worden. Dit zou allemaal door educatie gaan, en geen daadwerkelijke oorlog. De heer 

Bouterse is het daar nooit mee eens geweest. Bij ons op school werden er al grapjes gemaakt 

zoals : "Wat is een kabouter met een mitrailleur in het bos ?" Antwoord : Kabouterse. De 

Surinaamse regering was corrupt, en toen heeft hij met geweld het heft in eigen handen 

genomen en werd de dictator van Suriname, waarop de beruchte "december-moorden" 

volgden. Radiostations werden uit de lucht gehaald, kranten kregen een zwijgverbod, dus er 

was geen vrijheid van meningsuiting meer. Nog steeds hangen de december moorden van 

1982 als een waas over Suriname heen. Bouterse gaf hiertoe de opdracht. Hij is als een wilde 

ezel heen en weer gaan schoppen, meer dan hem lief was, want na de december moorden 

werd er ineens gezegd dat twee van de vijftien niet omgebracht hadden mogen worden. 

Foutje, bedankt ! Zo werd er met levens gespeeld. Politieke tegenstanders werden niet geduld, 

en werden zonder enig proces geexecuteerd. Ze werden van hun bed gelicht, ontvoerd, en naar 

Fort Zeelandia gebracht, en er zijn daar verschrikkelijke dingen gebeurd, en dit was nog maar 

het begin, want er zijn veel meer mensen daarna vermoord. Vandaar dat Bouterse de vloek 

van Suriname werd genoemd, en nu is hij zelfs president. Voor velen in Suriname is dit te 

veel. Nu proberen ze weer hun recht te krijgen, en is Bouterse weer in het nieuws vanwege de 

december-moorden. 

In mijn eigen Surinaamse gezin is er ook een periode geweest die ik altijd "de 

decembermoorden" heb genoemd. Dat vond ook in december plaats. De geschiedenis heeft 

een echo, herhaalt zich, en die geest kwam ook over ons huis, omdat zij de controle over ons 

wilden hebben. Zij konden niet tegen de heilige controle. Surinamers hadden toegegeven dat 

ons huis een bibliotheek en arsenaal was tegen de machten van het kwaad, maar er zijn toen 

wraakacties geweest. Er is een heel leugennetwerk tegen mij opgestaan, in december, een 

grote karaktermoord, en daarna hadden ze een groot feest. Vandaar dat ik altijd betrokken ben 



geweest bij de nabestaanden van de decembermoorden, want ik ben door iets soortgelijks 

heengegaan. Als ik de documentaires over de decembermoorden zie dan kan ik mijn tranen 

niet bedwingen. Nog steeds hangt de geest van de decembermoorden over Suriname als een 

groot raadsel. Er moet veel over gebeden worden om inzicht, en vooral geluisterd. Suriname 

is qua natuur een stuk paradijs op aarde, als een stuk pure Orion, waar Orion de aarde raakt, 

en de decembermoorden is een sluier hiervan, een zegel wat verbroken, oftewel ontraadseld 

moet worden. Normaal gesproken was Suriname altijd heel gastvrij en integraal, multi-

cultureel, maar de decembermoorden zijn het tegenovergestelde. Het laatste woord is hier nog 

niet over gezegd. Ik heb er veel over gesproken, maar op een gegeven moment dacht ik : Ik 

houd er over op. Toen schreef ik een gedicht over de decembermoorden. De 

decembermoorden zijn iets universeels. We hebben ze allemaal in ons leven. 

Ook in mijn gezin waren de decembermoorden pas het begin van een heel groot staatscircus 

van dictatuur. Alles werd aan flarden gescheurd, zoals in Suriname zelf. Moeder Suriname 

kwam tot mij, en ik heb veel over haar geschreven om haar trachten te genezen, en zij geneest 

mij. Door onze problemen zijn we aan elkaar verbonden. Wij dragen elkanders lijden. Daarna 

heb ik meerdere indiaanse partners gehad, niet alleen maar omdat ik een bloedhekel aan 

racisme heb en me verbonden voel met het zwaarst vervolgde volk, maar ook omdat het 

natuurmensen zijn, alhoewel zij vaak al teveel verstadst waren, materialistisch geworden, 

zodat de relaties vaak geen stand hielden. De december-moorden leven voort ... Dit allemaal 

als een teken dat we zelf moeten terugkeren tot de natuurbron. Het is de sleutel tot Orion. 

Wordt vervolgd, en hier is het gedicht : 

  

Poetry from the White Chocolate 

Cold December Day 

  

  

Red Seas 

Did you hear those sounds, terror coming in the night, while we sleep they take everything 

away, what we built between you and me. 

Did you hear those words and the thunder, while our babies are crying ? Nothing they can do, 

nothing we can hide away, there is no escape, on Laprakod's Day. 

Did you hear those screams, telling us goodbye, 

Are you listening closely, they're tearing us apart, on this cold december day. 

They're tearing off these babies, tearing off all what we built here, between you and me. 

 

  



Nowhere to Run 

Come away with me, and let us forget about everything, let us hide away and fall, that's better 

than keep standing here. Take me away, to your shelters, where you have your secret calls. 

Come away with me, come and let us fall, for everything here is burning. 

Come away with me, far away from these red seas, show me all those secret places, all what 

you were hiding for me, or we don't have anything to run to ... 

* 

I know of all your tears, I know of all your pains, fragile woven, the clothes you wear 

everyday. 

* 

Golden Yesterday 

Soldiers rising up today, on this cold december day. 

I'm frozen like a chocolate soldier, waiting for the bite again. Soldiers, rising up today, they 

came over the bridge of a frozen yesterday. 

Waiting for the strike of chocolate, waiting for the big bite. 

If I fall tomorrow, I always have today, as a golden yesterday.  

 

  

Burning Flowers 

I must dive, I must get through all these rings of fire, dancing through my mind. I must give 

away these flowers burning in my garden, they want to go home. They belong to you, in your 

womb they can grow 

  

  

  

  

  

  

4.8 - De Godin Achter de Hel 



  

  

Je zaait wat je oogst is een belangrijk gegeven. Er is geen tovenaar boven ergens in de hemel 

die daar tussen gaat komen. In die zin is het orthodoxe christendom gevaarlijk, want zij 

hebben een soort van tovenaar bedacht die ervoor zorgt dat zij rustig kunnen doorzondigen 

zonder gevolgen. Die tovenaar was dan direct een soort zondebok die alle eventuele nare 

gevolgen wel zou dragen. 

Stijfkoppige christenen zijn van dat idee niet af te helpen. Hoe vreemd deze gedachtegang ook 

is, voor een orthodoxe christen is dit de normaalste zaak van de wereld. En als je denkt dat je 

dan alles wel gehad hebt hebben ze ook nog eens een hel bedacht voor een ieder die deze 

onzin niet gelooft, en daar zou je dan ook nooit meer uitkomen. Zo kunnen ze zichzelf dus 

helemaal goedpraten in de warme, westerse kokon van deze eeuwige leugen. Anderen kunnen 

mooi voor alles opdraaien wat er aan hun stelling mankeert. Zij willen er niet over na denken. 

Zij zijn aan de drugs, en willen niet gewekt worden. Het zijn verwende babies met fopspenen 

in hun mond. 

Dat was ook een reden waarom ik als een grote bedreiging werd gezien in de christelijke kerk, 

en voor mij was het dan ook tijd om voorgoed te vertrekken. Maar uit die gevangenis ontsnap 

je niet zomaar. Iedereen die uit het orthodoxe christendom probeert te ontsnappen krijgt wel 

huurmoordenaars achter zich aan. Helaas was ik zo opgevoed, en ik was bang gemaakt met de 

altijddurende hel, wat gewoon een middel is om te manipuleren. Ik was ook altijd bang dat 

mijn vriendjes die niet geloofden in de hel zouden komen. Vreemd genoeg had ik als kind 

zijnde veel dromen, oftewel nachtmerries, over de hel, maar die hel was nooit altijddurend. 

De altijddurende hel is slechts een westerse uitvinding, want die komt niet eens voor in de 

oorspronkelijke bijbel. Een simpele studie van de grondteksten kan een mens verder helpen, 

en helemaal als de mens eens goed de geschiedenis studeert. Vóór de christelijke invasies was 

"Hel" onze Germaanse moedergodin, als een principe van de vruchtbaarheid. Zij was de gids 

door de onderwereld, oftewel de gids door de moeilijkheden van het leven, en die hebben ze 

overboord gekieperd. Zij was ook genaamd Hulda, of vrouw Holle. In die zin moeten we 

allemaal door de hel, de baarmoeder, om wedergeboren te worden. De hel is de opvoeding, en 

daar hoort ook correctie bij. In de grondteksten van de bijbel is de hel iets heel moois, voor 

genezing. Ik ben de hel dus anders gaan zien, en ook meer abstract, en gebaseerd op mijn 

kinderdromen. 

Een ander woord voor hel was het Hoogduitse "Peraht", ook verbonden aan het oud-Duitse 

"pergan", wat "verborgen" betekent. De personificatie hiervan was de Zuidelijke nicht van 

Hel, genaamd Perchta, Berchta, Bertha, Brigit of Berit. Beiden zijn zij beschermers van de 

beesten. In Ierland was dit de godin Brigid en Sint Brigid, en in Zuid-Amerikaans 

Catholicisme is dat Maman Brigitte. 

Bertha, Brigit, oftewel Berit, reed 's nachts gedurende het joelfeest, en het latere kerstfeest, op 

een rijtuig door de nacht als aanvoerster van de Wilde Jacht, die bestemd was om boze 

geesten te verjagen. Zij bezocht ook de kinderen. Als kinderen goed waren geweest kregen ze 

een zilveren munt in hun schoen. Als ze slecht waren geweest dan werden hun buiken 

opengesneden en dan werden er stenen in gedaan. Vergelijk ook het verhaal van Roodkapje 

waar dit met de wolf gebeurt. Zij was de brenger van nachtmerries, Zij die de adem 

wegneemt, op haar slachtoffers inhakt met een bijl, en lawaai maakt met ijzeren kettingen. Zij 



bracht ook verlamming. Bovenstaand verhaal kun je ook vergelijken met het Sinterklaasfeest. 

In Italië wordt zij de kerstfee of kerstheks genoemd, en beloont goede kinderen met snoep in 

hun sok, en slechte kinderen met kolen of as in hun sok. Dit is verbonden aan het drie 

koningen feest, van de drie wijzen die het Christus-kind bezochten om geschenken te brengen. 

Er is ook een legende dat zij haar zoon verloor en het daar heel moeilijk mee had, en dat toen 

ze hoorde dat het Christus-kind werd geboren ze dacht dat het haar zoon was en hem bezocht 

om hem cadeautjes te geven. In een andere legende werd ze bezocht door de drie wijzen die 

op weg waren naar het Christus-kind. Ze vroegen haar om de weg, maar die wist ze niet. Ze 

bleven die nacht bij haar slapen, en vroegen haar toen mee te gaan met hen, maar dat wilde ze 

niet. Even later wilde ze toch, maar ze kon de wijzen en het Christus-kind niet vinden, en zou 

sindsdien altijd hebben rondgezocht. 

Al met al is zij de moeder van alle kinderen, en ook van het Christus-kind, en is zij een soort 

personificatie van het loon-systeem. Dat is dan eigenlijk ook wat de hel is. Al in de 

Egyptologie was het zo dat de hel geschenken van kennis gaf aan de goeden, en de slechten 

werden erin vernietigd. De hel is gewoon het pad van het kruis waarop we allen moeten gaan. 

Juist de goeden moeten veel lijden om tot de kennis te komen. Als het lijden er niet is dan valt 

de mens in een boze slaap, en dan leven ze in een leugen. "No pain, no gain." 

Als sint Brigid is zij vergezeld met eeuwige vlammen, met het eeuwige vuur. Haar eeuwige 

vuur was omgeven door een heg. Als men die heg probeerde over te gaan dan kwam er een 

vloek over hen heen die hen krankzinnig maakte, of verlamd of die hen doodde. Natuurlijk is 

dat mythologie met een diepere betekenis. Brigid, of Brigit, is de godin van poëzie, 

vruchtbaarheid, genezing, educatie en de smeedkunst. 

De hel heeft dus altijd mijn interesse gehad. Het is een spookverhaal met een diepere 

betekenis, en ik heb er zowel spookverhalen als spotliederen over geschreven. Ook heb ik de 

hel erger neergezet dan de orthodoxe christenen het hebben gedaan, gewoon als karikatuur en 

parodie. Lekker overdrijven om ze te laten zien hoe dom het is en hoe het hen later in de kont 

terug zal bijten. De hel is dus puur metaforisch, voor kunst en techniek. Het laatste woord is 

daar zeer zeker nog niet over gezegd. 

Hel en Berit werden steeds meer vervangen door mannelijke goden, om de Germanen al voor 

te bereiden op de komst van het zwaar patriarchische christendom. Eerst wilden ze de 

baarmoeder dichtgooien, zodat de mens niet meer kon opgroeien en niet meer wedergeboren 

oftewel ontwaken kon. Odin en Wodan moesten de godinnen verborgen houden, om zo plaats 

te maken voor "God", wat in het proto-indo-Europees GEU-ODIN was, wat betekende : "Het 

offeren tot Odin" en GAU-ODIN, "Het oproepen van Odin", en wat toen werd verkort tot 

"God". Dit is dus een zegel wat verbroken moet worden om tot de baarmoeder, Berit, te 

komen. In het Surinaams, Sranan Tongo's, is dit "bere". Alle oorspronkelijke vrouwelijke 

energieën die de mens en de natuur nodig heeft om te kunnen groeien en ontwaken liggen dus 

in deze codes verborgen. Het is dus om mee te puzzelen. De puzzelaar zondigt niet, maar 

puzzelt. Zij die geen tijd hebben voor het puzzelen worden letterlijk en materialistisch, en dat 

is dus eigenlijk wat zonde is. Zonde is niet wat de kerk zegt wat zonde is. De kerk heeft alles 

omgedraaid, maar natuurlijk zijn er wel kruispunten. 

We zien de mythe van Berit steeds meer werkelijkheid worden. Het christendom die de 

Germaanse gebieden begon te bezetten stelde de man als absolute heerser over de vrouw aan, 

en ook in de zin dat de goddelijke moeder meer en meer werd verworpen en gedemoniseerd. 

Eerst werd het vervangen door een christelijke goddelijke moeder (Maria), en met het 



protestantisme werd er geheel afgerekend met de godin. In grote woede heeft Berit toen in de 

buiken van deze mannelijke vrouwenhaters gesneden om deze te vullen met stenen. Deze 

mannen waren altijd in de waan dat ze sterker waren dan vrouwen en wilden dat in uiterlijke 

tekens laten zien, als bewijs. Het is een teken van de zondeval in Genesis 3. Maar zij zijn 

onder de vloek van Berit gekomen, die hun buiken met stenen heeft gevuld, en ze laten die 

buiken overal zien. Dit is Sodom en Gomorrah, dat de vrouwelijke gevallen engelen niet 

kunnen nalaten hun billen te laten zien, en mannelijke gevallen engelen niet kunnen nalaten 

hun buiken te laten zien. Ze laten zien dat ze onder het oordeel zijn. Zij hebben stenen in hun 

buiken. Zij zijn dag en nacht bezig om hun buiken zo hard te maken dat hun spieren bijna 

door hun huiden heenbreken. Zij hebben geen tijd meer voor andere dingen. Zij hebben geen 

spiritualiteit, want zij zijn onder een grote vloek. Die stenen in hun buik zorgen ervoor dat de 

kanalen van goddelijke visioenen, van goddelijke zintuigen, verstopt raken. Krankzinnigheid 

is het resultaat. 

Het woordje BRIDE, bruid, en Brittanië, kwam ook voort vanuit deze godin. Zij verandert 

water in melk. 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. Zij 

protsten niet in de stad, ze verkochten hun zielen niet. Zij leefden in het verborgene. Sint 

Brigid leidde de mens weg van de stad tot de kloosters. Zij was de moeder van de moniken en 

nonnen. Natuurlijk moet dat metaforisch worden opgevat. Wij moeten in geen geval 

orthodoxe moniken of nonnen worden, maar het is figuurlijk. De kloosterganger trekt zich 

terug om het goddelijke te zoeken, om zo met zichzelf in het reine te komen. Dat is wat de hel 

betekent : het afsterven aan jezelf, en dit gebeurt in het verborgene, oftewel in Berit, de 

zuidelijke nicht van Hel, in de onthechting, in het loskomen van het materialisme. 

  

  

  

  

  

4.9 - De Decodering en Verbreking van het Krishna Zegel 

  

In orthodoxe, letterlijke zin zijn religies verwerpelijk en onzin. Het zijn slechts allegorieën die 

je metaforisch op je leven kan toepassen. Het zijn de archetypische talen van de voorouders 

waarin diepere betekenissen, de metanatuur, gecodeerd liggen. Wij hebben de mythische laag 

van zulke sprookjes dus wel nodig, juist omdat de filosofische principes hierin verborgen 

liggen. Het kon en kan niet zomaar open en bloot tot ons gezonden worden. In gevaarlijke 

tijden zoals deze kan een boodschap alleen maar veilig overgezonden worden wanneer het 

"encrypted" is. Cryptiek is de taal van een leger in oorlogstijd. In die zin krijgen religie en 

mythe ineens weer heel veel zin, en worden ze zelfs onmisbaar. Vandaar dat ik altijd een haat-



liefde relatie heb gehad met religie. Het orthodoxe is dus nog ergens voor nodig, maar dit 

moet zich spiegelen in de esoterie, want op zichzelf is het een zinkend schip. Alles moet 

gerecycled worden.  

De nacht is er om aan het zelf af te sterven, aan alle misleidende zintuigen waarmee een mens 

in de aardse gevangenis geboren wordt. Deze valse zintuigen waren gegeven om de mens vast 

te houden in de staat van onbewustzijn, zodat de mens niet zou kunnen ontsnappen. De mens 

moest namelijk deze matrix dienen. Daarom is de nacht dus belangrijk, waarin een mens 

hiervan kan loskomen, om de zintuigen van het hogere bewustzijn te ontvangen. In de nacht 

wordt al het andere even lamgelegd, zodat er geen inmeng is. Vandaar dat ook de islamieten 

zich richten op de nacht, en wachten op die ene majestueuze nacht waarin de engelen 

neerdalen. Dit is een voortzetting van het veel oudere, originele Aramese christendom waarin 

wat nu "het ontvangen van de heilige geest" heet gewoon het ingaan van de nacht was, het 

wachten op de nacht. Alles moet eerst "afsterven" om opnieuw geboren te worden. Dit waren 

al oude Egyptische termen, en de nacht was een beeld van de paradijselijke grond, de moeder 

aarde waarin een mens wedergeboren kon worden, door met haar bedekt te zijn. Hier is al 

veel over gesproken.  

Het leidt helemaal terug de tijd in tot het oude hindoeisme, waar Krishna, een alter-ego of 

avatar van de hoofdgod, Vishnu, niets anders betekent dan "nacht", KRSNE, als een principe 

wat steeds meer vermannelijkt werd. Vishnu is een sanskrit principe van alles doordringen in 

de diepte. 

Het bewustzijn van de mens is maar een druppel vallende in een zee van vuur, dus het 

bewustzijn van de mens zegt helemaal niets. Je bent niet wat je denkt dat je bent. In de aardse 

matrix krijgt iedereen een identiteit opgelegd, en ben je een man, een vrouw of een dier, en 

moet je je volgens een bepaalde opgelegde code zo gedragen. Allemaal onzin, allemaal 

gevangenisjukken, dwangbuizen. Wanneer de mens de nacht ingaat, in het onderbewuste, is 

de mens iets heel anders. Mannen worden vrouwen, vrouwen worden mannen, dieren worden 

mensen, en mensen worden dieren. De mens is niet zuiver mannelijk of zuiver vrouwelijk. Er 

wordt de mens een rad voor de ogen gedraaid. Daarom is vlees eten ook onethisch, wat zelfs 

de bijbel in Jesaja 66 toegeeft dat wie een stier eet een mens eet. Het is puur kannibalisme. 

Dieren zijn ook mensen. Als je in de ogen van een dier kijkt en niet ziet dat het ook een 

levend wezen is met diepte, dan is het bedrog heer en meester over je. Man en vrouw zijn 

principes die zich in een ieder bevinden, en de mens moet leren tussen deze twee polen te 

vibreren. De mens is een dualiteit, een omniteit zelfs. 

Daarom is Shiva in het hindoeisme ook zo belangrijk, niet als mannelijke god, maar als 

principe. Shiva betekent namelijk emancipatie in het Sanskrit. Emancipeer en laat anderen 

ook emanciperen, want dat wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan.  

  

In het hindoeisme zijn vier hoofdstromingen : 

Vishnuisme - waar alles draait om Vishnu (en zijn tien incarnaties), het gaan in de diepte 

Shivaisme - waar alles draait om Shiva, de emancipatie, het loskomen door ascetisme 

Shaktisme - waar alles draait om Shakti, de moeder godin in haar vele vormen 



Smartisme - het veelgodendom 

  

In orthodoxe, letterlijke zin zijn deze religies waardeloos, maar esoterisch gezien zijn ze 

interessant voor de principes waarvoor ze staan. Daarom is één van de hoofd-principes van 

het sikhisme, een andere religie van India (Noord India) : "soms vallen we het (een religie) 

aan, soms accepteren we het". Dat is dus een belangrijke dualistische sleutel hoe om te gaan 

met religie. Ook in het hindoeisme moet er een grote reformatie komen. Er liggen daar veel 

gnostische schatten opgeborgen. Interessant is buiten de geeikte paadjes om te gaan : de 

verborgen godinnen van de Bhagavad Gita bijvoorbeeld, zoals ANANJANA, BG 12:6-7 : 

Maar voor hen die Mij vereren, die al hun activiteiten aan Mij wijden, die Mij met 

onverdeelde aandacht (ANANJANA) toegewijd zijn, die devotionele dienst aan Mij 

verrichten en voortdurend op Mij mediteren door hun geest op Mij te richten, voor hen, o 

zoon van P?tha, ben Ik degene die hen zeer snel uit de oceaan van geboorte en dood bevrijd. 

Ananjana betekent met onverdeelde aandacht, zonder compromis, onveranderlijke trouw. Zij 

wordt ook wel "de duistere wildernis godin van de grotten" genoemd in de gnosis, wat 

natuurlijk figuurlijk is.  

  

  

4.10 - De Gnostische Schoonheid van de Ananjana - Het Pad Tot en Door de Nacht 

  

Uit de Bhagavad Gita (BG) 5-14 : 

Mensen met weinig intelligentie vereren de halfgoden en de vruchten die ze ontvangen zijn 

beperkt en tijdelijk. Zij die de halfgoden vereren gaan naar de planeten van de halfgoden, 

maar Mijn toegewijden bereiken uiteindelijk Mijn allerhoogste planeet. Voor dwazen en 

onintelligente personen ben Ik nooit zichtbaar; voor hen ben ik verhuld door Mijn interne 

vermogen. 

Door alle poorten van de zintuigen te sluiten, de geest op het hart te concentreren, raakt men 

verankerd. 

Deze kennis is de koning van alle onderricht, het geheimste van alle geheimen. Ze is de 

zuiverste kennis en omdat ze door bewustwording rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze 

de vervolmaking van religie. Ze is onvergankelijk en wordt met plezier beoefend.  

Ik ben de Superziel, o Arjuna, die zich in het hart van alle levende wezens bevindt. Ik ben het 

begin, het midden en het einde van alle wezens. (Vgl. christendom. Christendom is dus niet 

uniek, maar nam het uit het hindoeisme en paste het op zichzelf toe) 

Van geheime dingen ben Ik de stilte en Ik ben de wijsheid van de wijzen. O machtige 

overwinnaar van vijanden, Mijn goddelijke manifestaties zijn oneindig.  



De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, o zoon van P?tha, aanschouw 

nu Mijn volheden, honderdduizenden verschillende goddelijke en veelkleurige gedaanten. 

(Maakt korte metten met de belachelijke monopolistische eenzijdigheid van het christendom) 

Aanschouw de vele wonderbaarlijke dingen die niemand ooit eerder gezien of gehoord 

heeft.(Voortgaande openbaring) 

Maar met de ogen die je nu hebt, kun je Me niet zien. Daarom geef Ik je goddelijke ogen. 

Aanschouw Mijn mystieke volheid!  

Mijn dierbare Arjuna, alleen door onverdeelde devotionele dienst (ANANJANA, verborgen 

godin van de BG, 11.54, komt ook voor in 12:6-7) kan Ik worden gekend zoals Ik ben, zoals 

Ik hier voor je sta, en kan Ik rechtstreeks worden gezien. Alleen op deze manier kun je 

doordringen in de mysteries van het begrijpen van Mij. 

(ANANJANA = zonder vermengd te zijn met resultaatgehechte activiteiten of 

speculatieve kennis, het pad tot de majestueuze nacht (KRSNE), de schatkamer van de 

oneindige kennis.) 

Degenen met de visie der eeuwigheid, kunnen zien dat de onvergankelijke ziel 

transcendentaal is en eeuwig en dat ze ontstegen is aan de hoedanigheden van de materiële 

natuur. Ondanks haar contact met het materiële lichaam, o Arjuna, doet de ziel niets en raakt 

ze nooit verstrikt. (Natuurlijk betekent dit geen kruisloos leven, integendeel, maar het 

betekent het loskomen van de zonde en de leugens van het lagere aardse) 

Door gegrond te raken in deze kennis, kan men dezelfde transcendentale zijnstoestand 

bereiken als die van Mij. Wie daarin gevestigd raakt, wordt niet geboren op het moment van 

de schepping en raakt niet verstoord wanneer alles wordt vernietigd.  

O zondeloze, de hoedanigheid goedheid, die zuiverder is dan de andere twee, is verlichtend en 

bevrijdt iemand van de karmische reacties op zijn zonden. Zij die zich in deze hoedanigheid 

bevinden, raken geconditioneerd door een gevoel van geluk en kennis. 

De hoedanigheid onwetendheid, die iemands kennis versluiert, bindt iemand aan waanzin. 

De aanwezigheid van de hoedanigheid goedheid kan worden ervaren wanneer alle poorten 

van het lichaam door kennis worden verlicht.  

Wanneer de hoedanigheid onwetendheid toeneemt, o zoon van Kuru, worden waanzin en 

illusie zichtbaar. 

Wie (aan zichzelf) sterft in de hoedanigheid goedheid, bereikt de zuivere, hogere planeten van 

de grote wijzen (door astrale reizen). 

Uit de hoedanigheid goedheid komt werkelijke kennis voort. 

En Ik ben de basis van het onpersoonlijk Brahman (Het Hogere Zelf), dat onsterfelijk, 

onvergankelijk en eeuwig is en dat de wezensstaat is van de allerhoogste vreugde.  

  



  

  

4.11 - Het Jongetje op de Toren 

  

De Erina is een vervolg op het Eeuwig Evangelie binnen de Tweede Bijbel die de Orion Chip 

bespreekt. Deze chip is belangrijk om alle Orion golven die op de aarde worden geprojecteerd 

te balanceren, en de negatieve energie te transformeren : 

Onderdeel 6. Factor Z. 

Het vervormen van de aardse code. Hier komt het absurdisme dus soms om de hoek kijken. 

Absurdisme moet goed gebalanceerd zijn, en goed gedoseerd, dus niet teveel en niet te 

weinig. 

Een aantal jaren geleden ging hierover een brief door ons netwerk. De brief ging over een 

droom over de Erina, dat het een tussenschakel was in de reis uit de aardse canon-gevangenis, 

en besprak de noodzaak van onthechting, anders blijf je in cirkeltjes gaan. 

Toen stond er : 

"Ik moet zoeken naar de juiste verhoudingen, hoe die geloven/geschriften in verhouding tot 

elkaar moeten werken, en hoe ze moeten plaats maken voor nieuwe informatie. Die nieuwe 

informatie geeft dan weer feedback in de vorm dat die oude boeken zich gaan openen, dus die 

boeken blijven gewoon belangrijk. Ik zie die boeken en ook die thrillers enzo als sieraden van 

het lijden, als juwelen in onze wapenen. Door een bepaalde code herbergen ze de energie die 

nodig is om de wapenen te laten werken. Telkens komen er weer verschuivingen als er 

nieuwe boeken komen, omdat we van level naar level gaan. Die boeken zijn nodig om ons 

onsterfelijk lichaam te bouwen in de geest, maar dit lichaam zal zich wel steeds dieper moeten 

transformeren/ verfijnen. dan is het harde leven in ieder geval toch nog ergens goed voor. Ik 

ben maar gewoon een trouwe channel voor al die hogere energieen. Ik kan het absoluut niet 

sturen. En dat is maar goed ook, want verstandelijk kan ik het ook niet altijd volgen. Wel weet 

ik dat het een bepaalde code is die ons uit de oude code, die van de canon op allerlei vlak, 

moet halen. 

Ik heb voor mezelf geworsteld met het begrip 'tragiek', heb er ook over geschreven om het in 

goede banen proberen te leiden. Weer kwam ik op onthechting en verlichting om er op een 

andere manier tegen aan te kijken, maar het blijft moeilijk. als we proberen door te dringen in 

4d, 5d, 6d etcetera is het goed om relaties met zulke wezens aan te gaan, zodat ze ons kunnen 

integreren, maar vaste relaties in die zone benauwen me ook. Ik wil vrij zijn, en verder reizen, 

en niet wegzinken in zogenaamd 'geestelijk materialisme'. We moeten ook onthecht raken aan 

de geestelijke dingen en naar de nog diepere werelden van de geest gaan, om vervolgens weer 

te vertrekken. we gaan van station naar station. Ik zaai mijn zaadjes en vertrek weer. Ik wil 

niet blootgesteld raken aan allerlei geestelijk ouderschap in bepaalde dimensies. Ik heb het 

geheel op het oog. 

  

We zitten ergens bevroren in de tijd. Alles gaat zo langzaam, en toch kan en wil ik niet 



sneller. Alles om ons heen is een code om ons vast te houden in de aardse canon. De manier 

waarop dingen bewegen, de verhoudingen van kleuren, etcetera etcetera, het is tot in de 

kleinste details uitgedacht om ons niet te laten ontsnappen. De manier waarop licht en geluid 

werkt is één groot hi-tech gevangenis-implantaat, en toch kunnen we niet zonder. Daarom zijn 

die boeken ook zo belangrijk om stap voor stap die code te veranderen. Ik word niet blij van 

de dingen om me heen. als ik ergens lol in denk te hebben, dan moet ik later tot de conclusie 

komen dat het me gebonden heeft, maar ja, we gaan van gebondenheid tot gebondenheid, en 

de dingen werken natuurlijk aan twee kanten. Maar ik wil gewoon op het hoogst mogelijke 

niveau leven, op de juiste manier met de dingen om me heen omgaan, in juiste verhouding." 

En dan worden de voorwaardes voor het absurdisme besproken. (De Tweede Bijbel staat ook 

vol met absurdisme, om de code te verbreken, maar dit absurdisme is goed beteugeld.) 

"Hier even een vervolg op de vorige info. Het gaat over mijn dromen van de afgelopen tijd, 

die naar een bepaalde richting heenwijzen. Het pad gaat eigenlijk over 3 punten : lijden, 

onthechting en trance of extase. Het lijden is het doel niet, en ook onthechting niet. Het lijden 

moet tot onthechting leiden, anders heeft het lijden al helemaal geen zin. trance is het doel van 

de onthechting in die zin dat het ons met andere werelden verbindt, als een soort oplossing 

van al het racisme. lijden is op zich een doodlopende weg en moet overgaan in onthechting, 

en onthechting is op zich ook een doodlopende weg, maar moet overgaan in trance/extase 

(niet in hedonistische zin, maar als middel om verbonden te worden met andere werelden 

dus). 

 

In dit drie-stappen-plan zijn veel valstrikken. de doods-kracht (zwart) moet juist gedoseerd 

worden. De doods-kracht kan het pad van het lijden namelijk uitdoven, op een laag pitje 

brengen of in een extreem brengen, allemaal door verkeerd gebruik van de zwarte vibratie. 

overgebruik zien we terug in de zwarte sm bijvoorbeeld en in de alto-beweging. 

 

Bruin is de vibratie van het lijden, en (meer nog) rood, en dit moet op het juiste moment 

overgaan in onthechting (blauw, wit). Zwart kan hierin dus een stokje steken, door het lijden 

vroegtijdig af te breken, en vervroegde en al dan niet corrupte onthechting te geven. Dit kan 

dan weer leiden tot valse trance, vroegtijdig opgewekt door bijvoorbeeld drugs. 

 

Als de drie punten goed met elkaar samenwerken, dan kunnen de op zich zware punten van 

lijden en onthechting door de trance en extase getransformeerd worden, min of meer. Dan 

wordt het dus een soort booster, een soort springkussen. het lijden heeft een bepaalde eis, en 

ook de onthechting, maar als de maat hierin vol is, dan kan trance het roer overnemen, de 

nieuwe vibratie tot het openen van andere realiteiten. 

 

Ik vind het christendom een kromme manier van lijden, en het boeddhisme een kromme 

manier van onthechten, en alles er omheen is een kromme manier van trance en extase. zodra 

er een goede balans is opgesteld, een goede hierarchie, een goede volgorde, een goede 

chronologie kan er transformatie in dit stelsel plaatsvinden. 

 

I - Ascetisme/lijden 

 

II - Hermitisme/onthechting 

 

III - Surrealisme/trance/extase - IRRATIONALISME 



 

Dit kan natuurlijk nog anders geformuleerd worden. De ratio, oftewel het verstand, is hierin 

gevaarlijk. Het verstand geeft namelijk telkens vibraties af die ons in de problemen brengen. 

Het gaat altijd volgens een bepaalde code, die al helemaal niet logisch is, omdat het verstand 

gewoon een optelsom is van geweten, gevoel en geheugen, waar nogal wat aan mankeert. De 

irratio werkt vanuit onuitputtelijk overzicht, vanuit het hogere, opgewekt door trance en 

extase. 

 

Ik kreeg in één zo'n droom een pak waar die drie dingen in juiste verhouding ingebouwd 

waren, en ik werd in een diepe put gekletterd, maar het mooie was dat ik door de lucht zelf er 

weer uit werd gewipt. 

Ik denk dat de Orientaalse energie (Japan, India e.d.) een grote creativiteit heeft door het 

gebruik van deze drie punten, maar dan wel corrupt. Ik denk dat ze zowiezo op punt 3 

gefocussed zijn, en dit vaak proberen te behalen door extreem ascetisme en extreme 

onthechting. Het is cryptisch volk, maar door extreme vormen worden vaak de andere 

gebieden van hetzelfde punt buitengesloten. Het vertikale, als een snelweg naar de hemel, en 

dan het horizontale dat door variatie dingen met elkaar verbindt vergeten. Diepgang kan dus 

gevaarlijk zijn, want het kan poorten sluiten voor integratie. Het wiel is dus een belangrijk 

punt, maar kan ook weer andere dingen buitensluiten. De irratio is een gele vibratie, maar 

komt tot z'n recht in gebalanceerd rood en blauw, en natuurlijk andere kleuren. Dan kan de 

transformatie beginnen. Punt is : hebben we genoeg verf op al die gebieden om een goede mix 

te maken ? Voordat we ons richten op nog meer zwaar lijden en zware onthechting moeten we 

in het verleden kijken of we die strepen misschien al niet gehad hebben. In het lijden en in het 

onthechten kun je soms zo vastlopen dat je geen kracht meer heb om je te verzetten, en dan 

wordt je weer met één of andere zware storm meegezogen, terug naar af. We moeten juist op 

zo'n moment overschakelen naar extase en trance, even het lijden en de onthechting laten wat 

het is, en gewoon deelhebben aan de transformatie, die veel dieper gaat dan lijden en 

onthechting ooit kunnen gaan." 

Tot zover de rondgezonden brief. Ik wilde hierbij opmerken dat waar absurdisme uit 

evenwicht gaat en geen fundamenten meer heeft, daar ontstaat Toronto, hedonisme. De 

aardse, valse ratio en valse logica moet dus verbroken worden door de IRRATIO, die dus de 

hogere ratio is, de gnosis. Dit is een veel grotere intelligentie, maar lagere geesten kunnen dat 

niet oppikken. Er is dus wel een heel kien mechanisme in het absurdisme. Het is de bedoeling 

langs al het aardse heen te leven en tot de ware realiteit te komen, het hogere bewustzijn. Het 

"langs alles heenleven" is ook een Eeuwig Evangelie term. De aardse ratio is tegelijkertijd de 

valse irratio en het valse absurdisme, omdat er fundamenten missen. De computer heeft niet 

de nodige bestanddelen. Het is dus een soort drilpudding-realiteit. Het zijn waterhoofden. 

Vandaar dat die code dan heel subtiel verbroken moet worden door heel subtiel er iets anders 

van te maken, want het kan gewoon niet rechtstreeks, en dat is ook de boodschap van de Vur : 

Het gaat om het cirkelen, om de subtiliteit, de diepgang. Je kunt niet zomaar met de botte bijl 

op dingen in gaan hakken. Dan komt alles tegen je, en je hebt al genoeg tegen je. Wijsheid is 

oorlogs-strategie, als her-interpretatie. Blijf decoderen, blijf doorvertalen. 

Factor Z, wat staat voor "Factory Zero", Fabriek Nul, is als een projectie van Orion op aarde. 

De Tweede Bijbel maakt duidelijk dat Rotterdam in de gaten gehouden moet worden. Er zijn 

daar Orionse implantaties gedaan om de aarde te helpen. Er staat een buitenaards jongetje op 

een Rotterdamse torentop (In plaats van de gewoonlijkse haan), die telkens in allerlei dingen 

veranderd. Het is als een soort standbeeld. Hij kan in een konijn veranderen om "dom" en 



"doof" te zijn naar de aardse systemen die hem proberen te programmeren. Probeer contact te 

maken met deze buitenaardse installatie in Rotterdam. Het is een belangrijk schild, wat zich 

dan ook in jezelf kan downloaden. 

Wie is dat jongetje en hoe kwam hij daar ? Het heeft iets te maken met dit poetisch-

absurdistische verhaal, een metaforische fabel : 

The Secret of the Apple People 

The guards of the witch were in the city, there where the king lived on a hill. They came to 

bring the spell. Everyone of the city would soon turn into stone. The watchers of the witch 

knocked on all the doors, and stuck a piece of paper on the doors. The witch would not 

change her mind. Slowly the people turned into stone. The king was in panic. He called for 

his advicers, but none of them knew what to do. There was nothing they could do. But soon 

someone read in an old book that only the apple people would have a solution to it. They 

would have the power to break the spell. But no one knew where such apple people would 

live. The guards of the king brought the news into the city, and asked if anyone knew where 

the apple people would live. 

An old woman told them that the apple people were locked up under the castle of the witch. 

The king sent some guards to the castle of the witch to get them out. After long searching they 

found the apple people living there in the underground. They were beautiful. But they lived 

there chained and in cages. Suddenly the witch showed up and struck the guards of the king 

by lightening. Some turned into stone, while others could run away. 

They went back to the king and told him how beautiful the apple people were. Again the king 

sent them back to the castle. But the guards of the witch had overguarded the castle now. 

They were all marching with their swords and spears, like knights, doing strange dances. It 

brought fear into the hearts of the guards of the king, but when they got back to the king, the 

king got very mad. ‘Get me the apple people, or we will all turn into stone too soon. We have 

not much time.’ Although the guards of the king were already of stone, they could still move, 

but everything got slower. The king was shouting, and soon they went back to the castle 

again, and waged a war against the watchers of the witch. One of them could enter the castle, 

and ran to the underground. He still knew the way. But soon the witch stood before him. 

‘Please witch, have mercy on us,’ he wept. But the witch chained him also. Soon he was 

among the apple people, and had to do a lot of slavery. He realized that he was changing into 

an apple man himself. One day a friendly watcher of the witch set him free. He didn’t know 

why, but he just enjoyed and accepted his freedom. He ran back to the city, and to the king. 

They were all of stone now, but as soon as he touched them they could move. They became 

juicy again, but soon they were soft as water and started to stream towards the sea. It was like 

there was another curse on them. The apple man started to read in the books if he could find 

anything about that, and finally he read that only a golden apple would be able to break the 

spell. He took some goldpaint and painted himself. But nothing happened. The people were 

still melting, and becoming like the waves. The apple man decided to return to the castle of 

the witch. When she saw him she was shocked and screamed : ‘You have found the secret.’ 

The witch turned into a flame, and soon the castle was also melting, and the apple people 

became free, and many of the watchers of the witch. The sea however was growing bigger, so 

they all went towards the hill of the king where they would be safe. On this hill they built a 

boat, and the golden apple man became their king. 



Zie of je de sleutel kunt vinden, en in contact kunt komen met het jongetje op de toren. Hij 

trekt gekke bekken en zal niet met je meepraten, maar zal je mee willen nemen naar een 

andere wereld, een andere manier van denken en kijken. Alhoewel hij in de stad Rotterdam 

staat is hij dus NIET aards stads. Hij is sprookjesachtig en doet absurd. Hij is NIET 

gelijkvormig aan de stad. Hij is geen protser of "popie jopie", maar hij kan wel verschrikkelijk 

opscheppen (niet over aardse dingen dus). Het is geen materialist. 

Het jongetje op de toren functioneert als een buitenaardse wegwijzer. Op de Veluwe aan het 

Veluwemeer is ook zo'n mannetje. Dat is ook een wegwijzer, en ook een Orion installatie, 

voor op de Bible Belt van Nederland. Het is een mannetje met een cowboyhoed op. In de 

Veluwse dorpjes en stadjes zitten de mensen opgesloten in het orthodoxe christelijke geloof, 

en het mannetje probeert hen dan weg te lokken naar de bossen om vrij te komen, en naar het 

Veluwemeer om hen daar te brengen naar een schip genaamd "The High Tide", vertaald : de 

Vloedgolf. Dat schip gaat ook langs Rotterdam tot het jongetje op de toren, zodat degene die 

uit de kerk-gevangenis is ontsnapt daardoor verder kunnen ontsnappen. Het zijn dus twee 

portalen. 

Onderdeel 7. Andromeda 

Andromeda is een sterrenconstellatie, als onderdeel van de Orion-chip, om het zoete te 

balanceren. Het is een bron van insuline, maar ook het ware, natuurlijke zoete. Er zijn een 

heleboel wetten verbonden aan het zoete. Teveel zoet is niet goed. 

  

  

4.12 - Het Andromeda Enigma 

De vrouw is geen persoon, maar een principe. Dit principe ligt in iedereen, als het principe 

van kennis en schepping. De man is ook geen persoon, maar een principe. Het is de receptor. 

De vrouw is een beeld van het goddelijke, en de man is een beeld van de ontvanger van het 

goddelijke. Dit zijn twee principes in ieder mens. Het bewustzijn van de mens is maar een 

druppel die valt op een gloeiende plaat. De matrix zingt mensen in slaap, om ze te doen 

geloven dat ze of man of vrouw zijn, of mens of dier. Daarom moet de wand van de matrix 

doorbroken worden, en moet de mens terugkeren tot de buitenaardse realiteit in de 

macrocosmos. De aarde is in die zin de microcosmos, als het raadsel van de macrocosmos. 

Waar komt in Afrikaans-Orionse termen de Jezus-betovering vandaan ? In het Afrikaanse 

Orion is er een godin genaamd Jèsoe, de godin van de jacht, visserij en kennis. De jacht is 

metaforisch en demonologisch. Haar moeder, de godin van oorlog, jacht en wijsheid is 

genaamd Ajawoe. Door de Orionse Arcturus-lens werd dit vervormd en vermannelijkt op de 

aarde ingestraald als "Jezus en Jahweh". Deze twee woorden zijn niet van de aarde weg te 

branden. Het zit te vast en te diep. Als je denkt dat dit komt omdat de christenen zo 

verschrikkelijk stijfkoppig zijn dan is dat slechts een deelwaarheid. In elke christen zit een 

Orions-Afrikaanse entiteit die alleen maar naar buiten komt via de Arcturus-lens, dus alles 

wat de Orions-Afrikaanse entiteit zegt wordt verdraaid. Iedere christen is dus een Arcturus-

bot, als een natuur-verschijnsel. Dan kun je er wel hard op blijven rammen, maar je moet de 

technologie kennen. 



Het christendom is dus een technisch probleem veroorzaakt door de Arcturus-lens. 

Johannes 16 

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij 

komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. 

7Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, 

kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 

Johannes 15 

26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die 

van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; 27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt 

van het begin aan met Mij. 

Dit wordt in de moslim wereld vaak geïnterpreteerd als de komst van Mohammed die de weg 

leidt tot Allah. Allah is de Arabische term voor God en werd al in het oude Aramees gebruikt, 

de moedertaal van het Hebreeuws. Ook dit heeft Orions-Afrikaanse wortels, namelijk in de 

godin Oeloe, de godin van de wet, het recht, de communicatie, de godin van educatie, het 

Woord, de Weg, de Brug. Haar symbolen zijn de ibis en de schorpioen, wat ook gelinkt is aan 

het oude Egypte, aan Thoth, het Woord, de Logos, de ibisgodin die achter en boven alles is, 

en aan Serket, de schorpioengodin, de godin van de natuur, medicijnen en de vruchtbaarheid. 

Oeloe is de oerkracht achter het kruis en dat wat christenen "de Heilige Geest" noemen, als 

een brug, een weg. Zowel de christenen als de moslims houden dus "deel-waarheden" vast. 

Deze oerkrachten zijn dus heel zwaar door de Arcturus-lens op de aarde geprojecteerd als 

zijnde de macht van het christendom en de islam, van het OT (Ajawoe), het NT (Jesoe) en de 

Koran (Oeloe). De mens moet dus aan de andere kant van de Arcturus-lens komen. Hoe kan 

dit gebeuren ? Het antwoord hierop is : door Andromeda, het zevende onderdeel van de 

Orion-chip. 

Andromeda is namelijk het sterrenbeeld van de vogels, van het boven alles uitstijgen, de ibis. 

Andromeda is daarom ook de lift door Orion en die zin essentieel om tot ascensie te komen in 

Orion. In dromen over Andromeda vele jaren geleden werden er Andromedische 

ruimteschepen vertoond in de vorm van vogels.  

In de woestijnen op Andromeda waren er de zogenaamde "Andromedische Disc-Warriors" 

die toegerust waren met de hi-tech van vogels, en ook dashboards in hun ogen hadden 

ingebouwd, als de thermo-nucleaire visuele capaciteiten van vogels. De ibis is de heilige graal 

van de vogels. 

Andromeda komt uit de Griekse mythologie. Zij zou geofferd worden aan een zeemonster, en 

was al aan de rotsen geketend. Zij werd bevrijd door Perseus, die het hoofd van Medusa had 

waarmee hij alles kon verstenen. Andromeda was ook uitgehuwelijkt, als een beeld van het 

zeemonster, maar Perseus redde haar ook van de uithuwelijking, en versteende hen die haar 

dat aan wilden doen. In die zin steeg Andromeda dus boven haar gebondenheden uit, en werd 

ze door Zeus aan de sterrenhemel geplaatst als een sterrenbeeld. 

  



  

4.13 - Pilaren van de Orions-Afrikaanse Mythologie 

  

Wat was er precies gaande een paar eeuwen na het christendom toen Mohammed in een grot 

de eerste Openbaringen van de Koran begon te ontvangen ? Hij probeerde er van weg te 

rennen, en hij heeft momenten van grote angst gekend. Het was niet te stoppen wat door 

begon te komen. Wat was hier precies aan de hand ? Duidelijk hebben we te maken met een 

buitenaards portaal wat geopend werd, en werd de buitenaardse druk gesplitst door de 

Arcturus lens, zodat het nogal een moeilijke puzzel is. Sommige dingen waren inderdaad 

nodig, zoals de benadrukking van de hulp aan de armen, wat een thema is wat telkens weer 

terugkeert in de Koran. Er ligt een prachtige esoterie in verborgen, maar de orthodoxe, 

letterlijke benadering kent geen heil. Hoe dan ook moet dit portaal ontcijferd worden. Ook dit 

heeft te maken met de buitenaardse Orions-Afrikaanse druk op de aarde, die toen werd 

vervormd en vermannelijkt door de Arcturus-lens. De Andromeda-energie breekt door deze 

lens heen, om terug te komen tot het Orionse Afrika, een reusachtig gebied. Dit is een 

vergevorderde samenleving die teruggekeerd is tot de natuur. Het is hoog-filosofisch en 

metaforisch, als de overwinning over het letterlijke. Zij zijn aan de andere kant van de 

Arcturus-lens gekomen. Het is iets van de toekomst. De aarde zal over het Andromeda-pad 

door de Arcturus-lens terug moeten gaan tot de Orionse oorsprong. 

Voor de vierde pilaar van de Orions-Afrikaanse religie (bio-technologische, metaforische 

filosofie) "moeten" we onze aandacht richten op Mohammed. Het daadwerkelijke bestaan van 

zowel Jezus als Mohammed wordt in twijfel getrokken. Als er personen waren geweest met 

enige gelijkenis hiermee, dan zijn er in ieder geval heel veel legendes omheen gevormd die 

weer terug te voeren zijn tot oudere mythes. Het is en blijft mythologie die een sleutel kan 

zijn op het pad. Er wordt een boodschap in code overgedragen, en die boodschap werd 

gesplitst door de Arcturus-lens, et voila : de Matrix. 

Mohammed, oftewel MMED, die het komende oordeel aankondigde over de zonde, de 

vernietiging van de oude natuur, en de al dan niet goddelijke wet bracht, is een echo van de 

Egyptische Wet, de MOAD, vaak de godin MA'AT genoemd (MOA, MOET). De mens wordt 

getest door de veer van MOAT, en als het hart niet door de test heenkomt en niet goed is, dan 

werd het verslonden door de beestachtige godin "AMOET" (Ammut, Ammit), deels leeuw, 

deels krokodil, deels nijlpaard. Dan kon de ziel niet verder reizen, en stierf een tweede dood. 

Het is heel logisch : "zonde blokkeert de mens, en dan moet de mens eerst aan die zonde 

afsterven om verder te kunnen". Het was dus een soort baarmoeder idee, een soort hel of 

vagevuur, en deze godin was gevreesd. In de Orions-Afrikaanse mythologie komt de godin 

AMOET ook voor, als zijnde de heilige controle, de heilige gebondenheid of 

onweerstaanbaarheid, oftewel het hogere bio-robotisme, een automatische piloot, om zo de 

mens veilig te houden tegen zonde en bedrog. Dit is dus de Orions-Afrikaanse en Egyptische 

druk die door de Arcturus-lens werd vervormd tot Mohammed : 

  

Orions-Afrikaanse Mythologische pilaren : 

I - Jèsoe (vgl. Jezus - NT) 



II - Ajawoe (vgl. Jahweh - OT) 

III - Oeloe (vgl. Allah - Koran) 

IV - Amoet (vgl. Mohammed - Koran) 

  

Van Amoet heeft de Nederlandse taal ook het woord "moeten", wijzend op de heilige drang. 

Dit is dus van Orions-Afrikaanse oorsprong. 

De mens moet onder een hoog-technische controle komen om zo beschermd te zijn tegen 

hackers en phishers. Als dit niet automatisch gaat dan zal de mens rusteloos blijven, en nooit 

de eeuwige sabbath ingaan. De mens moet dus wedergeboren worden in de hogere 

automatische techniek, zoals het lichaam ook deels zo in elkaar steekt. Het zou niet best zijn 

als het hart van de mens niet automatisch zou kloppen, en wanneer de mens geen automatisch 

immuunsysteem zou hebben. Automatische techniek, oftewel "auto-techniek" is dus de 

toekomst. Dit was ook de esoterische leer van Jeremia, Jezus en Paulus, wat ook letterlijk zo 

in de Westerse bijbel staat, maar de pinkstergemeente is daar nooit echt open voor geweest, en 

is daarom ook altijd verdeeld gebleven. De hogere techniek vernietigd het ego, en daar willen 

ze gewoon niet vanaf. 

De kennis heeft zich in het begin al razend opgesteld, razende om alles te bouwen wat nodig 

was. De kennis had geen limieten, en maakte een oplossing voor alles, gewoon door door te 

denken, door te bouwen, en tot de beste oplossing te komen. Het is het logische gevolg van de 

evolutie, waarin alles is, en waarin tijd slechts een ondergeschikte rol speelt in het laten zien 

van deze tussenstappen. De kennis heeft altijd al bestaan en zal altijd bestaan, en is altijd op 

het toppunt van het kunnen geweest. Ook alle anti-kennis en valse kennis kreeg hierin een 

plaats, door het draaien van de posities, van de combinaties en de hiërarchieën. 

De ultieme kennis kan zo gezien worden als een piramide. In de top past alles en is alles 

opgelost. 

De driehoek van kennis is een driehoek van auto-techniek. Auto betekent zelf in het Grieks, 

en staat ook voor 'automatisch', 'vanuit zichzelf'. 

De kennis is al beschikbaar. Die ligt voor de mens opgeslagen in het heelal. 

De kennis, de Jèsoe in het Orions-Afrikaans, is het centrum van de driehoek, waar de andere 

drie punten uit voort komen, vandaar dat "Jèsoe" de basis is die zich op drie manieren uit. Het 

is een vrouwelijk woord, geen persoon. Het is maar een taal, zoals "yeshuwah" een vrouwelijk 

Hebreeuws zelfstandig naamwoord is voor overwinning en redding, wat al werd gebruikt door 

Jakob, Mozes en David in het OT. Terecht werd er in het OT gezegd dat de weg tot "redding" 

de wijsheid is, de sophia in de Septuagint, ook voornamelijk in het boek "Wijsheid van 

Salomo", wat ze in modernere bijbels eruit hebben gelaten. In het originele Aramees was het 

hele Jezus-verhaal ook een uiteenzetting van het baarmoeder principe. Er worden in het 

Westen dus dingen voor de mens achtergehouden in de Westerse matrix. Op aarde leidt alles 

terug tot de Egyptologie omtrend de godin Isis als een direct portaal tot Orion, en het 

Afrikaanse Orion, tot het Jèsoe principe van kennis (gnosis, Grieks ; Vur, Amazonisch). 



Op aarde zien we de kannibalistische Christus-cultus waarin de mens gered wordt door het 

eten van de afgod (zijn vlees eten en zijn bloed drinken). Wij moeten klaarkomen met dat 

plaatje. Het is al zo oud als de wereld zelf, want ook in het oudere Mithraïsme gebeurde dat 

al. Het bloed van Jezus is één van de stokpaardjes in de kerk waarop de kinderen spelen. Moet 

het echt allemaal zo gruwelijk ? Moet dat dan telkens weer genoemd worden ? Het is een 

technisch probleem, een technische storing, door de Arcturus lens. Het pad lag al in de 

Aramees-Hebreeuwse teksten waarin het bloedoffer slechts iets symbolisch was van de mens 

die zijn valse zelf aflegt. Het bloed leidt helemaal terug tot de rode zon, de ten, een oud 

Egyptisch beeld van de schorpioenen-godin, de baarmoeder. De baarmoeder vormt het kind, 

en snijdt het kwaad weg. Voor zover het kwaad blijft gebruikt de baarmoeder het om het kind 

te vormen. Het is het geboorte-bloed. De moeder is geen moordenaar. De dood is een 

metafoor, iets wat vooraf gaat aan de geboorte. Rood is de kleur van het verhaal. Het bloed 

heeft te maken met de geboorte van de rode zon die hiervoor elke nacht "sterft". Het zijn 

slechts dynamieken, en zeker niet iets om lullig over te doen zoals in het christendom. Het 

christendom is pure horror, en houdt de wereld ondergedompeld in pure horror met hun 

gezwets. Het is een sluier in de tempel, de Arcturus-lens waar we even doorheen moeten. De 

aardse religie is in evolutie op het pad van Andromeda, tot de Orionse zijde van de Aracturus-

lens, aan de andere kant. Dans op de lens. 

  

  

  

4.14 - De Riem der Waarheid 

  

De druk van Afrika-Orion werd door de Arcturus-prisma vervormd tot Mohammed en zijn 

boek, als een code. Daarvoor was door dezelfde druk al het christendom ontstaan. Na het 

christendom ontbraken er nog een paar elementen, en die konden niet rechtstreeks 

geïmplanteerd worden, maar door een spiegel, de islam. Als het rechtstreeks tot de aarde zou 

zijn gekomen, dan zou het de aarde hebben verwoest. Dit is ook de boodschap van de Vur : 

"Het kàn niet rechtstreeks." De mensheid had een buffer nodig, een gecodeerde protectie-laag, 

en dat was de islam. De islam betekent "overgave", en dat ontbrak in het christendom, zoals 

het vandaag nog steeds ontbreekt. De Moeder moest haar tempel beveiligen met cryptiek, 

zodat indringers uitgezifd zouden worden. De Moeder creëerde de voorhangsels van het 

christendom en de islam om de mensheid te testen. De mens moet eerst de leugen verslaan en 

decoderen, en kan dan pas tot de waarheid komen. De waarheid komt niet rechtstreeks. 

OELOE, de Orions-Afrikaanse godin achter Allah, de beloofde "Heilige Geest", is het kruis, 

de brug. Het is een put of brug van botten die geopend werd toen de Koran als een spiegel tot 

de aarde kwam. Het is de brug of put van OELOE. De mensheid moest namelijk "aan het 

kruis" om verder te komen. De mens moest geisoleerd worden van de afgod, en daarom had 

Allah ook geen kinderen. Dit gebeurde ook met Jezus aan het kruis dat God hem verliet en 

verstootte. Dit was niet letterlijk, maar metaforisch en kwam terug in de islam. De islam is de 

echo en de diepte van het kruis, de duisternis van de moeder aarde, het aanbreken van de 

nacht. De mens kwam in aanraking met de moeder grond, en werd erdoor gecamoufleerd. Dat 

is ook de Egyptologische diepte van de nacht. De mens moet de onderwereld in. 



De put of brug van Oeloe leidt helemaal tot Amoet, de robotische implantaties, de 

autotechniek, waarvan ook de geestelijke gaven een beeld zijn in het christendom. De talenten 

moeten verbonden zijn aan en bestuurd worden door een hoofd-bron, anders kunnen er fatale 

fouten gemaakt worden. In de islam spiegelt dit als Mohammed. In het christendom is dit ook 

verbonden aan het kerstfeest waarin cadeautjes worden gegeven en de geboorte van Jezus 

wordt gevierd, maar de diepere betekenis van de geestesgaven, een ervaring na of tijdens de 

pinkster-ervaring, wordt niet standaard besproken. Werk gaat altijd via de robotische chip, 

gaat altijd via de hogere controle. Voor de mens is dit een absolute "must", het "moeten", wat 

etymologisch verbonden is aan Amoet. Het robotisme is de bedekkende steen van de 

pyramide. Het kerstfeest heeft in die zin alleen maar esoterische waarde en geen letterlijke 

waarde. Het is een abstractie, een variabele, zoals alle andere elementen van het christendom 

en de islam. Het is een noodzakelijke spiegel om daarmee het Medusa-mysterie te benaderen. 

Dit komt ook terug in de Griekse mythe van koning Midas waarbij alles wat hij aanraakte in 

goud veranderde, zelfs zijn voedsel en zijn kinderen. Daarom moest hij tot de Turkse Pactolus 

rivier gaan om hier vanaf te komen, wat een beeld is van de spiegel die nodig is om het 

Medusa geheim te benaderen. Dat is ook het hele idee van het komen tot de nacht, tot de 

modder, om zo gecamoufleerd te worden. De smetvrees is juist waardoor de mens versteent, 

de xenophobie, oftewel de afkeer aan het vreemde. 

De spiegels moeten terugleiden tot het onderliggende bot, in de oudheid een beeld van het 

"zelf", wat ook gelinkt was aan Orion. 

Johannes 16 

7Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, 

kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8En als Hij 

komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9van 

zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en 

gij Mij niet langer ziet; 11van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 

12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13doch wanneer Hij komt, 

de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit 

Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 

Volgens de moslim theologie gaat dit over de komst van de Koran. De weg tot de volle 

waarheid wordt hier beloofd. Moslims beschouwen dat ook als de laatste openbaring aan de 

mensheid, als de afsluitende top van de pyramide. In de wapenrusting van Efeziërs 6 komt dit 

weer terug : 

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid. 

Het is dus een riem. In het oude Egypte stond de riem van Isis centraal, de Tjet. Dit stond 

bekend als het bloed van Isis, en dat was menstruatie-bloed, en geboorte-bloed, om de 

nieuwgeborene tot de hemelse wetten te binden. Door de Jezus-spiegel werd dit helemaal 

verkeerd voorgesteld. Isis werd vermannelijkt en alle Egyptische wetten werden omgedraaid. 

Toch hebben wij dus de christelijke spiegel nodig om terug te komen tot het Isis-principe en 

zo tot Jèsoe, het Orions-Afrikaanse principe van kennis. Het Tjet teken was een geknoopt 

touw of riem, zoals Jèsoe wijst op Amoet. Jèsoe uit zich in Amoet, zoals Jezus de aandacht 

richtte op de komende Mohammed. 



Het menstruatie-bloed van Isis en het geboortebloed hadden magische eigenschappen, en dit 

teken werd vaak uitgebeeld als een rood amulet. 

  

  

 

  

  

  

4.15 - Het Natuurverschijnsel van de Religieuze Vierschaar 

  

  

  

Een mens komt metaforisch tot Jèsoe, de Orions-Afrikaanse godin van kennis, als het komen 

tot een principe, niet als een paswoord-dictatuur. Jèsoe is een abstractie, een variabele, wat 

wil zeggen dat het telkens een andere waarde kan hebben. Het is flexibel. Het is geen 

toverwoord, geen vrijkaartje uit de gevangenis zoals in de Jezus-cultus. Het is hard werk, een 

moeilijke puzzel. Het is werken aan de technologie. Hoe liggen precies de draadjes ? Het is 

echt niet simpeler dan de raket-technologie. Gnosis-technologie is een school. Het is dus een 

voorbeeld om te volgen. 

Dat in de christelijke apocalypse de wateren in bloed veranderen is gewoon een teken van 

wedergeboorte, van het opkomen van de rode zon, bron, het geboorte-bloed, en de 

menstruatie als teken van de vruchtbaarheid. Het is de komst van de Oeloe, op aarde verpakt 

in de islam. De brug tussen christendom en islam is dus esoterisch van belang. Door de Oeloe, 

het kruis, de steek van de schorpioen, is er contact met de Jèsoe mogelijk, de hogere 

oerkennis, het hogere bewustzijn. Dit is een deel van de mens zelf. De mens moet zelf Jèsoe 

worden, anders heeft het allemaal geen zin. De mens moet zelf veranderen, en geen projectie-

spelletjes spelen. 

In ieder geval moet de mens over het zware Oeloe pad om aan zichzelf te sterven, en 

klaargemaakt te worden voor de immunologisch-robotische implantaties om hen veilig te 

houden tegen de misleidingen van demonie. Het zijn de nodige bio-computer-updates van het 

menselijk lichaam. Zo kan er een poort opengebroken worden waardoor de mens contact 

krijgt met zijn metafysische zintuigen, om zo in de hogere Orionse realiteit te komen. Dit pad 

zal de mens niet vernietigen, maar is voor wedergeboorte. De installatie kan stekend zijn als 

de schorpioen maar is levensreddend. Zo heeft de mens een tegengif en antistof voor de 

gevaren om de mens heen. Allah is in die zin een groot enigma die hier op wijst. De Orions-

Afrikaanse godin Oeloe zit verborgen in de Koran. 



Het laatste oordeel in de Egyptologie is een allegorie van het volledig verliezen van het 

geprojecteerde, opgelegde illusie-zelf, en daarin is altijd de ontmoeting met Amoet, die dit 

bedriegelijke schaduw-zelf verslindt. Amoet heeft altijd het laatste woord, en hierin heeft de 

mens het robotische nodig, moet de mens machinaal worden, om door de aardse mijnenvelden 

heen te komen. Vandaar dat de mens niet zomaar aan het Mohammed-enigma kan 

ontsnappen. Het kind mag niet met het badwater weggegooid worden. De vierschaar Jahweh-

Jezus-Allah-Mohammed waarin de aarde is vastgeschroefd zijn noodzakelijke maskers van de 

grote technologische archetypes van het heelal waartoe de mens moet ontwaken. Zonder 

maskers en spiegels is de mens nergens, want dan staat de mens blootgesteld aan teveel licht 

en hitte, omdat de mens het nog niet kan verwerken. De mens heeft filters nodig, 

tussenstappen. Dat is een belangrijke wet van de metafysische technologie van het heelal. De 

mens die rechtstreeks het zeewater inrent zal gegrepen worden door een haai. Roekeloosheid 

gaat dwars tegen kennis en wijsheid in. 

Techniek is gebouwd op subtiele tussenstappen. De natuur slaat geen stap over. Daarom lijkt 

alles ook zo lang te duren. In het grote plaatje worden daarom geen fouten gemaakt. De 

hogere robotica is namelijk perfectie. Alles zal uiteindelijk terugkeren tot de robotische 

bronnen, en alle schaduwen zullen wegvagen, opgelost worden. De hogere robotica is niet 

politiek correct en al helemaal niet foutloos naar menselijke maatstaven. De hogere robotica 

maakt opzettelijk fouten om de menselijke systemen te verbreken, slaat voortdurend gaten in 

de menselijke etiquette. De hogere robotica brengt verwarring, om zo de hogere orde te laten 

zien. Je kan de hogere robotica dus inderdaad betrappen op tegenstrijdigheden, want de 

hogere robotica is gebaseerd op dualiteiten, zoals de wisselwerking tussen de seizoenen, wat 

ook een belangrijke basis is in het sikhisme, een monotheïstische religie in Noord-India. Het 

is voortgekomen uit een mengsel tussen het hindoeïsme en de islam. 

De vier religieuze superspoken : Jahweh, Jezus, Mohammed, Allah, zijn onbegrepen 

natuurverschijnselen. De mens moet het leren plaatsen. 

Wijsheid is de begrijpende factor van de kennis, de decoderende factor, als een loon, waar het 

Ajawoe principe voor staat in de Orions-Afrikaanse filosofie. De kennis mag alleen ontzegeld 

worden op de daartoe aangestelde tijd, anders is het beschermende spiegeleffect weg, en dan 

zou de mens verstenen vanwege het overweldigende. De mens kan dus inderdaad niet zomaar 

tot Ajawoe komen, want dan zou de mens verblindt worden door het licht. De mens moet 

groeien in Jèsoe, kennis, en Oeloe, het kruis, de wet. Soms moet de mens leren leven met het 

niet begrijpen. De mens mag niet grijpgraag worden in de kennis, maar moet zich 

onderwerpen aan het schoolprincipe. De mens mag niet van de eerste klas naar de vijfde klas 

springen. Er moet balans komen, zonder dat er stappen worden overgeslagen. Oeloe is daarom 

een onmisbaar element als school. De mens moet afgeremd worden door het kruis en de wet. 

De mens kan geen moeder zijn als de mens niet heeft geleerd eerst als een dochter te zijn. 

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 5. De China Link Chip 

  

  

  

5.1 - De Kaartenbak van het Leven 

  

  

  

Alle religieuze boeken zijn orakels van opgehoopte voorouderlijke energie ... kan wat moois 

tussenzitten, maar ook veel rotzooi ... daarom gaat het om goudzoeken in de diepte ... Niet 

zomaar zonder meer alles letterlijk nemen, want die verhalen zijn van geslacht tot geslacht, 

van wereldrijk tot wereldrijk overgeleverd, en telkens werden de verhalen veranderd. 

Het heeft symbolische waarde, maar hoe nu om te gaan met die orakelboeken ? Vroeger op de 

bijbelschool waren de meningen erover verdeeld. Ik en een vriend van me sloegen soms 

gewoon de bijbel ergens open en namen dan datgene aan wat we lazen als een soort van 

hogere boodschap, ook al was het helemaal uit z'n verband gerukt. We waren dus toen al heel 

cryptisch bezig ermee, en toen kwam ik later in contact met lieden die dat eigenlijk met alles 

deden, dus ze namen de tekenen om zich heen als serieus. Bijvoorbeeld een zag een blikje op 

straat liggen van het merk 3ES, en zag dat als een teken dat hij een vriend genaamd Dries 

moest bellen. 

Natuurlijk kan inspiratie zo gaan, maar het kan ook heel makkelijk de mist ingaan dat mensen 

zo obsessief in alles een voorteken zien dat het roekeloos wordt. De gouden sleutel hierin is 

dus : "wanneer de natuur je zo leidt en inspireert, op z'n tijd", anders zou je helemaal gek 

worden. Er zijn ook weer andere manieren. Soms moet je ook het materiële geheel laten 

rusten en naar binnen keren. Dan mag je alle materiële tekens vergeten. Zo mag de mens de 

dromen rijgen, en dromen mengen. 

 

Ik heb ook wel gehad dat ik geinspireerd werd de bijbel open te slaan willekeurig, en dat wat 

ik dan las precies op mijn situatie sloeg, of zelfs dat ik van te voren wist op welk bijbelvers ik 

hem zou openslaan. Daar waren ook anderen bij, dus die hoorden mij het boek en 

versnummer opzeggen en zagen toen met stomme verbazing dat ik hem daar ook opensloeg 

en mijn vinger erop wees om het voor te lezen. Dat kan dus allemaal gebeuren, maar dat hoeft 

natuurlijk niet. 

En dan zijn er kaartsystemen waarmee mensen dan door ze willekeurig te leggen inzicht 

proberen te krijgen in het leven. Kaarten zijn natuurlijk symbolen en dynamieken van het 

leven om dingen helder te krijgen. Daarom houden veel mensen van kaartspelletjes of leggen 



kaarten, of verzamelen kaarten. Met kaarten mag je omgaan. Het zijn energieën die hulp en 

leiding kunnen bieden, als onderdelen van het goddelijke. Ook dat hoeft niet altijd materieel 

te gaan. Je mag een relatie aangaan met de onzichtbare kaarten in de energie wereld. 

De aardse kaarten zijn slechts een hulpmiddel, als een projectie. Het is dus belangrijk om door 

de materiële sluier tot de onzichtbare kaarten van het goddelijke te gaan, en daarmee te leren 

communiceren. De kaarten bevatten onderwijs. Het zijn onderdelen van boeken, van een 

bibliotheek, van een school. De spijbelaars zullen dat vaak als onzin bestempelen, maar ook 

zij hebben hun kaarten. Iedereen leeft door bepaalde kaarten met bepaalde informatie, 

waardoor we op het punt komen dat er ook valse kaarten in de omloop zijn. Ook de Vur 

spreekt veel over het onderwerp "kaarten". 

Het is als een groot spel : De mens kan steeds weer kaarten erbij verdienen. De kaarten 

verdien je door de juiste keuzes te maken, door te luisteren naar het hemelse onderwijs, naar 

de oneindige kennis. Als je met een beetje kennis getrouw bent, dan zal jou grotere kennis 

toevertrouwd worden. De oneindige kennis test ons daarvoor, zodat zij niet zomaar haar 

kennis uitgiet over een dwaas die het toch allemaal gaat verspillen. 

De schatkamers van de kennis zijn dus verrijkt met wachters waar de mens niet zomaar langs 

komt. Alles begint in het klein, wat ook de boodschap is van de I Tjing en de Vur, en de 

verschillende religies. "Wie het kleine niet eert is het grote niet weert". Het verdienen van een 

kaart kan je dan ook losmaken van de valse kaarten in je hoofd. 

  

  

5.2 - Het Geheim van de Vreetzaak 

  

Ik liep in de grote stad. Er liep een oude vrouw achter me te mompelen. Ik vroeg : "Wat zegt u 

?" Ik kon het niet goed verstaan. 

"Alweer een vreetzaak, verschrikkelijk," zei ze. 

Ik moest lachen, en zei : "Ja, het staat er vol mee." We liepen net langs één of andere snackbar 

of eettent voor pizza broodjes of wat het dan ook was. Ik kon haar goed begrijpen. Mijn oma 

zou zeggen : "Hier vreet iedereen maar door, terwijl ze aan de andere kant niets te eten 

hebben. Het is zo oneerlijk." Dat zei ze ook altijd over kleding, en dat was ook altijd de reden 

waarom ze zich sober kleedde, en zuinig leefde. 

Affijn, ik liep door, en die vrouw ging ook haar eigen weg, maar ik kon merken dat het een 

markante vrouw was, die dingen gewoon zegt zoals ze zijn, en er niet omheen draait of het 

verdoezelt. Ik vroeg me af hoe het zou zijn geweest als ik haar had gekend, of als we 

misschien familie waren geweest, als ik hier in deze grote stad zou zijn opgegroeid met haar. 

Ze zei het op zo'n manier dat ik wist dat ze wel een grote humor moest hebben, maar aan de 

andere kant was ze doodserieus, dus dodelijk accurate humor, als een wapen. 



Ik ging een boekhandel binnen, een boekhandel waar alles weg moest, er was een grote 

opheffings uitverkoop. Ik keek even door de boekjes, en zag de meest bizarre dingen, alsof ik 

niet meer op de planeet aarde was, maar op de planeet Mars of iets dergelijks. Alles was 

anders. Ik dacht : "Hier moet ik gebruik van maken, want ik zou het liefst op een andere 

planeet willen wonen." 

Ik begon in een boek van de kerkgeschiedenis te bladeren. Het ging over de Middeleeuwse 

kerkelijke vervolgingen van de ketters door de papen. Maar toen ging het ineens over de 

Middeleeuwse lijdensmystiek, dat er iemand in die gevaarlijke tijd beweerde dat in Jezus 

geloven niets voor je doet, maar dat het gaat om de lijdensmystiek te kennen, de kruismystiek 

waardoor je loskomt van alle aardse idioterie. Toen was er een plaatje met Willem van Oranje 

en zijn vrouw, die baden dat ze verlost zouden worden van de goddeloze koning van Spanje. 

Want Spanje bezette Holland in die tijd. En ik dacht eraan hoe Spanje nog steeds een tirannie 

is voor Europa, door hoe ze de dieren behandelen, een beetje als Wimpie. 

En ik bladerde verder in de boeken en zag bekende geschiedenis figuren op plaatjes die de 

volkeren opvraten als kannibalen. Toen dacht ik weer terug aan de woorden van die oude 

vrouw : "Alweer een vreetzaak, verschrikkelijk." 

Het waren allemaal karikaturen, als een natuurverschijnsel. Eén lichtjaar is de afstand die het 

licht in één jaar aflegt. Het licht heeft een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. In één 

seconde legt het licht dus 300.000 kilometer af. Het is oud licht heel lang geleden 

uitgezonden, van dingen die dus allang niet meer bestaan, maar wat ons nu pas bereikt. Dit 

wordt ook wel "verjaarde projectie" genoemd. En dan te bedenken hoe licht zich kan 

vervormen door de snelheid en de afstand, en hoe dat dan bij de mens overkomt, hoe de 

hersenen dit oppikken. Geen simpel rekensommetje, maar diepgaande, duizelingwekkende 

wiskunde. Ik begon steeds meer boeken te grijpen, en het werd steeds bizarder, en ik voelde 

hoe ik meer honger kreeg naar kennis hierover, alsof ik in een ander soort vreetzaak was 

gekomen. Ik zei tegen mezelf : "Nee, ik wil dit niet !" Ik kocht een afgemeten aantal 

goedkope boeken die de kernschakels van het verhaal waren, en ik ging terug naar huis. Ik 

klikte de computer aan, en het verhaal ging verder in een clip die de advertenties al voor me 

hadden uitgezocht, "het geheim van de vreetzaak". 

  

  

  

  

5.3 - De Brief van Paulus aan de Amazoniërs 

  

Net als je denkt dat dingen saai beginnen te worden kun je soms ineens wat interessants 

tegenkomen. Er is natuurlijk veel interessants, maar je moet het maar net kunnen vinden. 

In dit geval ging het over het beruchte 'zwijgverbod voor vrouwen' in de brieven van Paulus, 

in de bijbel dus. Het artikel heet : Paulus en de Amazones, en de schrijver vroeg zich af wat 



Paulus zou hebben geschreven aan de gelovigen in Amazonië. Amazonië (volgens sommigen 

mythologisch) was een gebied bestuurd door vrouwen in plaats van mannen. Niet mannen 

maar vrouwen reden daar te paard, en de vrouw had daar haar eigen zelfstandigheid, en had 

geen man boven haar nodig als curator of tutor. 

Dan schrijft de schrijver : 

'Wanneer hier nu eens gemeenten waren gesticht, hoe zou Paulus daaraan dan geschreven 

hebben? Zouden we dan bijvoorbeeld het volgende gelezen hebben? En zou er rnisschien eens 

een apocriefe brief gevonden kunnen worden waarin dit te lezen is? 

'Hoewel ik in alle gemeenten van de heiligen de vrouwen opdraag te zwijgen, draag ik dit bij 

u aan de mannen op, want het staat lelijk wanneer een man spreekt in de gemeente. Laten zij 

thuis hun vrouwen vragen wanneer zij iets te weten willen komen.' 

'Alhoewel Adam eerst gemaakt is en daarna Eva, raad ik u aan dat de vrouwen leren in de 

gemeenten en dat de mannen zich daarvan onthouden, want zo is het welluidend in uw 

midden.' 

Ik vraag me af hoe hierop gereageerd zou worden als er zo'n brief zou bestaan. Natuurlijk zou 

dan het huis te klein zijn. De trotse man zou zijn religieus ingebeelde bevoorrechte positie niet 

zomaar willen opgeven. Hij maakt zich niet druk als het andere geslacht moet zwijgen, maar 

zal protesteren als het om hemzelf gaat. De schrijver komt tot de conclusie dat zo'n brief niet 

bestaat, maar dat de bestaande brieven van Paulus ook anders gelezen kunnen worden. Hij 

wijst erop dat er vroeger allerlei soorten vrouwen waren, zelfstandig en onzelfstandig, dus 

heel gevarieerd. De schrijver waarschuwt dat de mens niet zwart-wit met de bijbel en de 

bijbelse tijd moet omgaan. Eigenlijk probeert hij alles een beetje goed te praten. Wel stelt hij 

dat feministische theologie een heilzame werking kan hebben. Volgens hem is God ook niet 

man of vrouw, maar oneindig ver verheven boven deze dualiteit. Hij staat dus wel open voor 

herziening van de bijbelse interpretatie, ondanks dat hij de bijbel ziet als het Woord van God. 

Tot op zekere hoogte kunnen boeken ook door blijven groeien, en als alles cryptisch wordt 

genomen kan elk boek zelfs tot de waarheid worden, maar dit moet blijven plaatsvinden in de 

dualiteit, de balans, tussen ontmaskeren en herzien, dus wat wij noemen : "werken boven de 

schelp en onder de schelp". 

Verder zegt hij wel wat goede dingen als je langs sommige dingen een beetje heenleest : 

'In Christus is noch man noch vrouw. Er is geen waardeverschil voor God en dus ook niet 

voor elkaar (wij zijn medeërfgenamen). Dit is nu duidelijk een element dat bewijst hoezeer de 

apostelen geen kopieën zijn van hun tijd. Hier sloeg en slaat de genadige openbaring van God 

heel wat menselijke zekeringen stuk!' 

'In de christelijke gemeente delen allen gelijkelijk in de gaven van de Geest (er zijn profeten 

én profetessen). Deze gaven worden ook niet afgeremd.' 

Het zijn allemaal spiegelbeelden. De Amazone Bijbel, oftewel de Tweede Bijbel, bevat 

betogen over een spiegelwereld waar inderdaad alle rollen omgedraaid zijn, waar de 

matriarchie de gewesten bestuurt. Wel wordt er duidelijk gesteld dat dit metaforisch is en 

geenszins letterlijk mag worden opgevat. Er is namelijk geen onderscheid tussen man en 

vrouw. Geslachtelijke bepaling maakt geen snel onderscheid over wat de taak van iemand is. 

De materialistische mens ziet voortdurend een onderscheid tussen mannen en vrouwen, en 

probeert daar altijd weer een slaatje uit te slaan. De materialistische mens heeft namelijk een 



onderhandelingsgeest, en geen strijders-mentaliteit. De materialistische mens leeft niet van de 

goede strijd tegen het kwaad, dus moet wel onderhandelen, en komt dan ook vast te zitten in 

de bijbelgevangenis, want zonder de bijbel, het merkteken van het beest, kun je namelijk niet 

onderhandelen. Alleen strijders kunnen loskomen van de macht van de bijbel. De 

onderhandelende geest zal daarom ook altijd hameren op de ongelijkheid tussen man en 

vrouw, want zo blijft het geld binnenrollen. De onderhandelende geest onderdrukt en zaait 

angst, en richt zo een medische en juridische markt op om zo een oplossing te verkopen. Slim 

maar dom, zeggen we dan, of zoals clown Bassie het zegt : "Ik ben wel dom, maar niet slim." 

Ik herkende veel in de dromen van de schrijver van het artikel. Ik droomde ook veel toen ik 

nog een gedwongen christen was, maar werd toen weer geconfronteerd met mijn ketenen aan 

het einde van de droom. Het is een beetje het "Meisje met de Zwavelstokjes" idee. Maar 

langzaamaan kunnen deze dromen ons dus wel uitleiden, als we gehoor geven aan de dromen 

van de diepere realiteit. Natuurlijk is de brief van Paulus aan de Amazoniërs maar een grap, 

maar het bevat wel een diepere waarheid. Dromen zijn vaak abstract. Het gaat juist om het 

vinden van het verwaarloosde moederlijke deel in ons, het vrouwelijke deel, om zo heel veel 

boze stemmen in en rondom ons tot zwijgen te brengen, en zo hierdoor ook tot een bepaalde 

wedergeboorte te komen : het vinden van je eigen innerlijke kind. Elk mens heeft binnenin 

zich een innerlijke familie, en mag ten volle de mogelijkheden en kwaliteiten van elk 

onderdeel daarvan ten goede benutten. De mens mag zo een ontdekkingsreis maken door zijn/ 

haar eigen lichaam. Voordat je naar buiten treedt : Ga eerst naar binnen. Hier liggen vele 

geheime sleutels opgeborgen. Zo kun je ook de valse stem van buiten het zwijgen opleggen, 

en komen tot de verloren stem van binnen, je eigen gids. Zo kunnen de woorden van Paulus, 

en zelfs de denkbeeldige brief van Paulus aan de Amazoniërs toch op een hele vreemde 

manier waarde gaan krijgen. 

  

  

  

  

  

  

 

  

5.4 - De Calvijn Code 

  

  



De taal van letterlijkheid heeft veel drama in de wereld gebracht. Zo mogen de bruggen 

daarom ook poëtisch en prozaïsch gelegd worden. Dit is een belangrijk thema in de Vuh, het 

eerste grote deel van de Tweede Bijbel. 

Als de mens terugwil naar het paradijs, en de wereld tot een paradijs wil veranderen, dan moet 

de mens stoppen met telkens racistische afscheidingen maken door de taalspelletjes. 

De mens mag de verschillende talen gebruiken, en soms is dat zelfs nodig, maar de mens 

moet voornamelijk de hartstaal kennen die door alle talen heenbreekt en hen samensmelt. 

Dit is ook de samensmelting tussen de religies, waar een klein geschrift genaamd "De 

Boeddhistische Bijbel" over spreekt in de Vuh. 

Het paradijs is niet alleen maar voor een bepaalde religie weggelegd, zoals velen denken. 

Zij stellen zich op als de poortwachters van het paradijs en vragen om een wachtwoord. 

Alle religies spreken over het paradijs in hun eigen taal, met hun eigen voorbeelden, als de 

verschillende zijden en hoeken van een diamant. 

De mens moet zelf het paradijs worden. 

Dat kan alleen als de mens oog heeft voor alle zijden en hoeken van de diamant. De mens 

mag zelf tot die diamant komen. 

Zo mogen de verschrikkingen van de kerkgeschiedenis op een andere manier bekeken 

worden. Het zijn duistere raadsels en de mens mag ontwaken tot de diepere betekenis. 

Hierover gaat ook het boek : De Calvijn Code. 

 

Een goed cadeau hoeft niet weggegooid te worden omdat er slecht pakpapier omheen zat. Zo 

zijn religies vaak het slechte pakpapier, maar zij verbergen grote schatten. Om hier naar op 

zoek te gaan noemen wij "parelduiken". 

Ook is het graven in de duisternis of het vuil naar goud. Alle onderdelen die gevonden worden 

zullen omgesmolten worden tot iets nieuws, tot de poorten van het paradijs. De mens is hierin 

opgeroepen om op een degelijke manier met de erfenis om te gaan, zowel niet lichtzinnig als 

onverschillig. De religies hebben veel gnosis gestolen, en zij verkopen het voor hoge prijzen 

op de markt. Alles moet teruggeroofd worden, ontmaskerd en herzien, en tot de smid 

teruggebracht worden voor groot herstel. 

  

  

  

  

  



5.5 - Chinese Wijsheid - De (Symbolische) Kaarten  

  

Zo'n beetje het oudste boek ter wereld is de I Ching. Sommigen gebruiken het als orakel, 

anderen als een boek van wijsheid met verzen, als de levensdynamieken die de reis 

beschrijven van het leven, hoe daar mee om te gaan en hoe het in balans te krijgen. Het zijn 

ook levens-seizoenen, en de kaarten gaan er genuanceerd mee om, en forceren niets. 

Het is de Chinese cultuur, en met alle culturen geldt : je moet het niet letterlijk nemen en niet 

gaan verafgoden als onfeilbaar, maar zien wat voor persoonlijke waarde het kan krijgen, ter 

ondersteuning, dus eigenlijk mag je het symbolisch toepassen en het goddelijke hier IN 

vinden, want het goddelijke kan overal doorheen werken. 

Het gaat erom 'hoe' de mens het gebruikt. Sommigen gebruiken het voor het goede, anderen 

voor het kwaad, zoals alle religies uit dit boek voortkwamen. Sommigen hebben het gewoon 

corrupt gemaakt. Zoals de Bijbel kan de mens het laten zeggen wat de mens wil, dus is het 

open voor meervoudige interpretatie. De uitdaging is altijd : probeer er de rode lijn in te 

vinden voor je leven. Bewaar het goede, en laat het slechte los. 

Maak er iets moois van. Over de kaarten kun je na denken, gebruiken voor meditatie, als 

helpers. China heeft ook een goddelijke gave. Het is schatzoeken, of parelduiken, hoe je het 

ook noemen wil. Het zijn potentieel prachtige energieën waar de mens contact mee mag 

hebben. 

  

  

  

 

5.6 - Het Mysterie van Adam en Eva ? 

  

  

Adam en Eva zijn zulke ingeburgerde woorden. "Ja, de eerste mensen waren dat," zeggen ze 

dan. Ieder volk had zo zijn scheppingsverhalen en vaak kwam het op hetzelfde neer, maar dan 

in andere bewoordingen met andere namen. Natuurlijk is het verhaal van Adam en Eva 

symbolisch, helemaal als je de Hebreeuws-Aramese grondtekst kent, want Adam en Eva 

konden ook twee volkeren wezen. 

 

Toch heeft het paradijs me altijd geinteresseerd en bezig gehouden. 

Het is een beetje zoals Kraak, het bosmannetje, die in zijn bootje heel diep het bos ingaat over 

een bosrivier, en dan allerlei geheimen ontdekt. 



Een rood mysterie, wat altijd glimpen geeft en dan vertrekt in de verte, en een wit mysterie 

wat ons steeds dieper trekt, maar ons nooit doorlaat. 

Daar mogen de wiskundigen hun hoofd over buigen. Je staart bijvoorbeeld ergens naar, naar 

bijvoorbeeld een schilderij van een haan aan de muur. De haan heeft een rode kam, en een 

rode kin, en dan vraag je je af wat het nut is van schilderijen. Ze hangen aan een muur, en als 

je dan naar het schilderij kijkt, dan zie je een wereld in de muur, of door de muur heen. Dus al 

dromend over het schilderij kun je dus door de muur en zie je de andere kant, maar 

daadwerkelijk kun je natuurlijk niet door de muur heen. Dat is het wonder van schilderijen, of 

is het bedrog ? 

 

Het paradijs kun je niet zomaar even naartoe gaan ergens. Het paradijs is overal en nergens, 

en is te bereiken door wat weldoordachte truukjes : het witte en het rode mysterie. Dit is waar 

de Vur over gaat, over beide mysteries. 

  

  

 

  

 

5.7 - Van Waterstof Tot Wederkomst 

  

  

Religieuze wiskunde, de wiskunde van het leven, met al z'n ingewikkelde, alsmaar draaiende 

tegenstellingen ... een hele opgave ... een belangrijk vak op school, behalve dat het niet 

onderwezen wordt ... De meesters en de juffrouws vinden het vaak belangrijker dat een kind 

leert tellen, zodat ze allemaal kunnen tellen, en allemaal ook kunnen meetellen ... Dat vinden 

ze vaak belangrijker dan het juist niet meetellen en niet kunnen tellen ... want dan gaat alles in 

de war, en dan komt er chaos, en dan kunnen ze de dingen niet meer overzien ... En dan moet 

de politie erbij komen, de brandweer en ga zo maar door ... Ingewikkeld dus ... daarom vinden 

ze het belangrijk dat een kind goed leert tellen, en goed oplet ... Maar op de diepere vragen 

van het kind komt geen antwoord, of krijgt het kind een halfgebakken antwoord om er maar 

zo snel mogelijk overheen te praten ... Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, nam nooit 

genoegen met simpel cirkel-geredeneer. 

Religieuze wiskunde, de wiskunde van het leven, met al z'n ingewikkelde, alsmaar draaiende 

tegenstellingen ... Maar wat is dat dan ? Waarom leggen ze dat niet uit, en optelsommen en 

taal wel ? Wat proberen ze te ontlopen ? En dan krijg je later economie en scheikunde, en 

wordt er weer niets diepers uitgelegd, geen levensvragen beantwoord ... Misschien hebben ze 

het antwoord niet ... Gelukkig had ik een scheikunde leraar die er anders over dacht ... Hij 

moest en zou via de scheikunde uitleggen over het leven, hoe het leven was ontstaan en wat 

het doel van het leven was ... En ja, hij waagde zich aan de religieuze wiskunde ... En hoe ... 



Hij ging er zo ver over door dat ik het niet meer kon volgen, en als hij het bord half had 

uitgeveegd schreef hij er zijn formules overheen, zodat alles door elkaar heen kwam te staan 

... Het was een stortvloed ... Maar tenminste probeerde hij een antwoord te geven op het 

leven, op de levensvragen ... Het waren dingen die ik niet hoorde in de kerk ... Het was totaal 

anders ... Hij had zelfs een boek geschreven waarin hij religie en het leven volgens de 

scheikunde uitlegde, en ook de wederkomst van God scheikundig beschreef ... Dat boek 

heette : "Van Waterstof tot Wederkomst", een boek uit de 70-er jaren ... 1976 om precies te 

zijn ... 

De subtitel is : een intuitief-empiristische benardering van de Godsvraag ... Hij stelt in zijn 

voorwoord al dat wolkerig, vage traditionele (aangeleerde) geloofstaal in intellectueel opzicht 

geen overtuigingskracht heeft, en waardoor veel mensen er buiten vallen. Hij is met deze 

problematiek opgegroeid want zijn vader was dominee. Hij zegt dan : "De traditionele 

geloofstaal is voor velen een onverstaanbaar spreken in 'tongen' geworden, naar analogie van 

1 Korientiërs 14." Dit is de reden waarom hij een brug wil bouwen : Hij heeft de overtuiging 

dat er een einde kan en moet komen aan de wanorde van het elkaar niet verstaan ten aanzien 

van deze problemen. Hij wil graag zien dat er tussen mensen van verschillende 

levensovertuiging toch een gemeenschappelijk bewustzijn is, als een verlangen naar vrede en 

gerechtigheid, Dit is het gemeenschappelijke wat alle mensen samenbindt en waaraan hun 

overige opvattingen (ook hun Godsbeeld) ondergeschikt is. Deze boodschap is dus ook juist 

voor vandaag de dag belangrijk en actueel. Hij overleed in de 90-er jaren, of liever gezegd : 

ging naar de andere dimensie. 

Hij heeft in het boek in die mate problemen met het christendom dat hij het christendom totaal 

wil herzien door een persoonlijk contact met de bron te maken, en vandaaruit bruggen van 

vertaling te maken naar alle takken van de mensheid, als een tolk dus. Hij ziet het potentieel 

en de waarde van sommige dingen van het christendom, dus hij gooit het kind niet weg met 

het badwater. Hij stelt in het eerste hoofdstuk dat de wereld zich moet ontwikkelen tot het 

koninkrijk van God, maar dat hiervoor een nieuw waardensysteem moet komen wat mondiale 

geldigheid zal moeten hebben. (mondiaal = universeel) 

 

Zoals gewoonlijks wil hij dit niet simpel doen. Hij vergelijkt de ingewikkeldheid van de 

spirituele wetenschappen met de complexiteit van de hersenen. 

Hij heeft twee van zulke boekjes geschreven. Oók één van 1980. Ze liggen beiden in de kast. 

Soms lees ik er wat uit, en leg het weer weg. Ik zie hem als één van ons, als regenboog-

mensen, bruggenbouwers, waar wij ook mee bezig zijn met de Vur en de Bilha in de tweede 

bijbel. In die zin zie ik dus in waarom hij op mijn pad was gebracht. Een tijd geleden ging ik 

terug naar het oude college waar ik opzat. Ik liep er alleen maar langs om naar de stad te gaan. 

Plotseling voelde ik een hand op mijn rug en er gleed een warmte door me heen, en toen ik 

mij omdraaide zag ik een oude man, als een leraar, maar ik kende deze man niet. De oude 

man verdween toen weer in het niets. Ik begon me af te vragen wie het zou kunnen zijn, en 

wat hij van me wilde. Later in een droom vertelde de scheikunde leraar mij dat ik de oude 

man op aarde nooit had gekend, maar dat het een leraar voor mijn tijd was. Ik word nu weer 

warm van binnen nu ik het schrijf. Gisteren was ik begonnen met het schrijven van dit stuk, 

en vannacht had ik weer een droom over de scheikunde leraar. We waren in een zaal met 

mannen die hemelse klassieke muziek schreven en maakten. Ze hielden allemaal toespraken 

ook om elkaars werk te waarderen. De scheikunde leraar scheen er geinteresseerd in te zijn, 



en waarschijnlijk was hij er ook mee bezig. Er begon een vrouw te zingen over de morgen die 

doorbrak, en toen werd ik wakker, en ik voelde dat er paradijselijke stralen in mijn hoofd 

waren doorgebroken. 

Na die keer dat ik het college had bezocht ging ik er nog een keer terug, ik ging er langs om 

naar de stad te gaan, maar ook wel een beetje om te zien wat er dit keer zou gebeuren. Ik zag 

overal metalen kleuren. Ik herinnerde dit gekleurde metaal van mijn opa die een keer als een 

soort ridder in mijn droom verscheen om me te helpen in een bepaalde strijd. In ieder geval 

was er een strijd gaande om de school. Ik denk dat er nog steeds een strijd om gaande is. Ook 

schoolgeschiedenis is belangrijk. Alles komt later van pas. We staan er niet alleen voor. Ook 

zij die al overgegaan zijn naar de andere dimensie, de wolk van getuigen (de jinns), helpen 

ons. 

Religieuze wiskunde, de wiskunde van het leven, als de regenboog-spiritualiteit, ik zie er wel 

wat in ... de lucht vol met regenbogen, allemaal bruggen, van hart tot hart, door de Hogere 

Kennis gegeven ... 

 

Nu, wanneer we de reusachtige kloof tussen het westen en de arabische wereld zien, hoe 

overbruggen we dat ? De mythologie van deze twee culturen kan soms erg bedreigend of 

verwarrend overkomen. 

  

  

  

5.8 - Chinese Wijsheid 

  

China is een land dat zo'n beetje de oudste geschriften van de wereld heeft, en waar al deze 

elementen van het christendom en de arabische wereld weer terugkomen, ook alle karakters 

en dynamieken die we tegenkomen in bijvoorbeeld het apocalyptische boek 'Openbaring' in 

de bijbel. Ik vond dat vroeger interessant als kind. Het las weg als een sprookje, alhoewel ik 

er niet veel van begreep. Mijn hele leven bestudeer ik dat boek al, en was zelfs in mijn jeugd 

lid van een tijdschrift geheel gewijd aan het bespreken van het boek 'Openbaring'. Maar er 

waren 'missing links'. Juist door mijn bestudering van andere culturen, zoals de Azteken, 

India, Egypte en China werden deze metaforen duidelijker. 

De I-Tjing is zo'n beetje de 'bijbel' van China, en wordt zelfs in het Westen veel gelezen. Het 

gaat over de metaforische bespreking van de reis door het leven. Die reis gaat door 64 

gebieden die allemaal 6 verdiepingen hebben (64 hexagrammen, huizen). De I-Tjing wordt 

ook wel 'Het Boek van Veranderingen' genoemd. 

De I-Tjing laat zien dat het leven vol is van ogenschijnlijke 'teleurstellingen', maar die zijn 

nodig om verder te komen. Bijvoorbeeld als je valt in een put, dan vindt je op de bodem 



anderen (personen of energieen) die je een sleutel aanreiken om verder te komen in je leven. 

Zonder die put zou je die 'anderen' nooit zijn tegengekomen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. De Wand met de Dobbelsteen Erin 

  

  

  

  

  

  

6.1 - De Orions-Afrikaanse Bio-Klok 

  

In de Orions-Afrikaanse mythologie staat de godin Jèsoe op de bottenbrug van Oeloe. Dit ligt 

diep gecodeerd in het collectieve geheugen van de mensheid. Denk bijvoorbeeld aan het dal 

van doodsbeenderen in het boek Ezechiël. Het bot is een beeld van het sterven aan het 

illusoire, geprojecteerde zelf, opdat het ware zelf opkomt. Alles wordt in die zin geanalyseerd 

tot op het bot. Het is een beeld van Openbaring. Jèsoe, kennis, heeft de vijand van de valse 

kennis en de anti-kennis, oftewel haar schaduw-zelf, overwonnen, oftewel herzien. Ze heeft 

het een plaats gegeven. Het is duidelijk geworden in de hogere orde. Dit mythische plaatje 

verbindt de oude wereld met de nieuwe wereld, oftewel de illusoire wereld met de kern. 

Ergens midden op de brug, daar waar de godin Jèsoe staat is er een dimensionale overgang, 

worden de vibraties omgebogen. Daarom vermeld de Vur ook terecht : "Er is alleen leven 

mogelijk op de brug". Hier is het kruispunt van de realiteiten, van de afgezonderde 



fragmenten, en wordt de puzzel compleet. Deze belofte lag al in het NT dat de mensheid 

geleid zou worden tot de volle waarheid. De bottenbrug is wat de aarde verbindt aan het 

Orionse Afrika. 

In de bijbelse boodschap was al gecodeerd dat de mens tot de volle waarheid geleid zou 

worden : 

Johannes 16 

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij 

komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. 

In de moslim theologie gaat dit over de islam die zou komen. Waarheid is "emeth" in het 

Hebreeuws, wat komt van het Egyptische woord voor Waarheid "moa", "moet", die de godin 

van de Waarheid is, en de wet, de godin van het laatste oordeel, wat haar dualiteit heeft in het 

verslindende monster Amoet, die de zonde moet verslinden. In de Afrikaans-Orionse 

mythologie is dit ook Amoet, als de heilige bio-robotica. Mohammed is de reflectie van het 

emeth-amoet principe. De brug leidt tot Amoet. Dat is waar alle wegen toe leiden. Daarom 

gaat het Mohammed enigma ook niet zomaar weg. Het moet opgelost worden. Amoet is één 

van de gezichten van Jèsoe, die een viereenheid is. We hebben te maken met een Orions-

Afrikaanse biologische klok en bio-technologisch mechanisme. Dit is iets groots waar ik als 

kind zijnde al krachtige buitenaardse dromen over had. 

De Kennis staat op de bottenbrug, roepende tot de mens die verstrikt is geraakt in de netten 

van de lagere aardse bestaansvormen. De Kennis roept vanuit het diepste van onze putten. Dit 

komt ook weer terug in de Spreuken van Salomo hoofdstuk 8 : 

  

1Roept de Wijsheid niet 

en verheft de Verstandigheid niet haar stem? 

2Boven op de hoogten aan de weg, 

daar, waar de paden samenkomen, is zij gaan staan, 

3aan de zijde van de poorten, aan de ingang der stad, 

waar men de poortdeuren binnengaat, roept zij luide: 

4Tot u, mannen, roep ik 

en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen! 

5Gij onverstandigen, leert schranderheid, 

gij dwazen, verstaat het met uw hart. 

6Hoort, want ik zal verheven dingen spreken 



en mijn lippen openen tot wat recht is. 

7Want waarheid spreekt mijn gehemelte, 

een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid. 

8Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; 

niets daarin is verdraaid en verkeerd. 

9Zij alle zijn voor de verstandige juist, 

betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. 

10Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, 

en kennis boven uitgelezen goud. 

11Want wijsheid is beter dan koralen, 

al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. 

12Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid 

en ik verkrijg kennis door overleggingen. 

13De vreze des Heren is het kwade te haten; 

hoogmoed en trots en boze wandel 

en een mond vol draaierijen haat ik. 

14Mijner zijn raad en overleg, 

ik ben het inzicht; mijner is de kracht. 

  

17Ik heb lief wie mij liefhebben, 

wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. 

  

32Nu dan, zonen, luistert naar mij, 

want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. 

33Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, 



slaat haar niet in de wind. 

34Welzalig de mens die naar mij luistert, 

dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, 

bewakende de posten van mijn poorten. 

35Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, 

hij heeft van de Here welgevallen verkregen. 

36Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; 

allen die mij haten, hebben de dood lief. 

  

Dit is ook de ware oorspronkelijke Aramees-Griekse betekenis van wat ze nu heel slap 

"geloof" noemen, alsof het een gedachte is dat iets bestaat en daarmee is het af. "Geloof in 

Jezus," zeggen ze dan, en daarmee moet je dan belijden dat hij bestaat en iets voor je gedaan 

heeft, en klaar is het. Dat heeft niets met de oorspronkelijke betekenis van geloof te maken. 

Het Westelijke christelijke "geloof" is een bastaard, oftewel niet geldig, niet wettig. 

Oorspronkelijk is de Aramees-Griekse betekenis : "het luisteren naar en gehoorzamen van de 

Waarheid", "getrouwheid", "eed tot de Waarheid". Het is een instelling, geen opzegversje. In 

het Hebreeuws is het de zekerheid en betrouwbaarheid, de geverifieerde kennis. Het is een 

aanhoudend beveiligingssysteem van de waarheid, het woordje Amen, wat overgenomen is uit 

het Egyptisch. Amen staat voor : "gerechtigheid voor de armen", een thema wat ook telkens in 

de Koran terugkeert. In het Egyptisch-Aramees, de twee moedertalen van het Hebreeuws, is 

de Amen de schepping door de baarmoeder, en in het Hebreeuws bereid dit voor tot de 

oorlog, als een opkomende ster. Het is een beeld van de wedergeboorte door het afleggen van 

de zondige schaduw-natuur. In het boek Openbaring is de Amen de getrouwe en de 

waarachtige. Het ware, oorspronkelijke "geloof" is in de oude talen gewoon 

"betrouwbaarheid" en "standvastigheid", het binden door een eed tot de waarheid, als een 

heilige "gebondenheid". Er was ook een vorm van negatief geloof in het Grieks, namelijk : 

lichtgelovigheid, makkelijk te overtuigen, wat gewoon niets anders is dan onnozelheid. Dit is 

de vorm van geloven die vaak in het Westen wordt teruggevonden. 

De Egyptische 'mn' wortel van amen was het dagelijkse werk en de eeuwige inscripties in het 

hart waaruit de mens kon leven, wat symbolisch werd uitgebeeld als een touw waarmee de 

mens verbonden bleef aan de hogere natuur. Het is daadwerkelijk schandalig hoe het 

hedendaagse "geloof" zo'n corrupte betekenis heeft gekregen. 

  

  

  

  



  

6.2 - De Kooi van Jèsoe  

  

Een ander Afrikaans-Orions mythologisch plaatje is Jèsoe en de Kooi. Jèsoe, de Kennis, was 

onder de mensen, maar de mens wilde de kennis niet, en zij sloten haar op in een kooi en 

behandelden haar beestachtig. Vergelijk dit met het Jezus aan het kruis verhaal. Het kruis is 

altijd het krachtigste symbool van de christenen geweest, maar het kruis speelt gewoonlijks 

geen grote rol in het leven van een christen. Wij maakten altijd verschil tussen de 

paaschristenen en de pinksterchristenen. De pinksterchristenen hadden min of meer het kruis 

verworpen. Het kruis is een symbool voor de pedagogische tucht (de opvoedingsleer). Wie het 

kruis verwerpt komt onherroepelijk in Toronto terecht, oftewel het pinkster-hedonisme. 

Jèsoe werd dus weggestopt in een kooi, in de Afrikaans-Orionse mythologie, zoals Jezus aan 

het kruis werd genageld in de christelijke mythologie. Alle theologieën rondom Jezus aan het 

kruis zijn gewoonlijks waardeloos, maar de mens kan zich soms wel met de man aan het kruis 

vereenzelvigen. Alleen : waar is de vrouw ? Waar is de moeder ? De man werd gevormd in de 

moederschoot van de aarde, een ander element zwaar verworpen door het kerkelijke, westerse 

bijbel-aanbiddende christendom. Hiertoe moest de islam komen, maar de archetypische 

moeder grond droeg nog steeds een masker in eerste instantie. 

De kooi maakte Jèsoe, de kennis, tot een wild beest. Zo brak zij ook uiteindelijk los uit haar 

kooi, en dit ligt diep in het archetypische onderbewustzijn van de mens verborgen. De kooi is 

een sleutelmetafoor die de oerkrachten van de afgronden van de menselijke ziel oproept. De 

mens komt zo in contact met zijn figuurlijke beest-zelf, die de mens moet helpen. De mens is 

immers deels beest. Jèsoe werd voor lange tijd zo gekweld in haar kooi dat zij uiteindelijk 

veranderde in het zondeverslindende beest "Amoet", wat ook terugkomt in de Egyptische 

mythologie van het laatste oordeel. Zo brak Jèsoe uiteindelijk vrij van haar kooi, terug de 

wildernis in. In sommige mythes van het Orionse Afrika verslond zij eerst een groot aantal 

van haar onderdrukkers, en ging de steden in om enorme slachtingen aan te richten, als een 

beeld van de wraak en het oordeel van God over de zonde van de mensheid. De mens betaalt 

een hoge prijs voor het achterhouden van de kennis. 

De kooi is in die zin een machtig symbool voor de Orionse Afrikanen waarmee zij zich 

kunnen vereenzelvigen in hun lijden. Vaak wordt de godin Jèsoe afgebeeld boven de kooi, als 

een teken dat zij de kooi heeft overwonnen, en dat een ieder die tot Haar, de Kennis, wil 

komen eerst door de kooi-ervaring moet gaan. De kooi is ook een beeld van Amoet zelf, de 

hogere gebondenheid, als de eed tot de zalige kennis. De kooi is dus net als het kruis 

tweeslachtig. 

Het beest waarin Jèsoe in haar kooi verandert verschilt per mythe. In sommige mythes is dit 

een zwarte panter, in anderen een zwarte roofvogel, of een combinatie tussen een zwarte 

leeuw en een zwarte hyena. In de Egyptologie komt dit niet alleen terug in Amoet, maar ook 

in Anubis, de zwarte hondenwachter (jakhals, wolf, hyena etc.), de gids van de onderwereld. 

In de Germaanse mythologie komt dit krachtig naar voren in de mythe van Roodkapje en de 

wolf, waarin de wolf het meisje initieerd tot haar hogere zelf. Eerst wordt het meisje door de 

wolf opgeslokt, als de kooi, en dan wordt zij door dit proces zelf de wolf door tussenkomst 

van het jagers-archetype. Het verjaagde wordt zelf tot de jager. Deze natuur-verschijnselen 



zijn niet te stoppen vanwege de zogeheten spiegelwet dat de mens wordt tot wat hem 

onderdrukt. 

De mens moet worden tot zijn kooi in de Afrikaans-Orionse filosofie. Dat is ook het doel van 

de kooi-ervaring, en dit wordt dus door de Kennis gebruikt. De Kennis is hier eerst zelf 

doorheen gegaan, dus zij zit niet op een hoog troontje als een "regelmien" om iedereen 

zomaar vanuit het niets te betuttelen. Zij komt vanuit de bodem van onze put. Zij komt altijd 

van onderen. Dit is ook altijd een belangrijke boodschap geweest in het paaschristendom. De 

Kooi van Jèsoe is in die zin een machtige metafoor. De Kennis voelt met ons mee en kent het, 

en is onze leidraad hier doorheen, om het om te buigen tot iets goeds. 

  

  

  

  

  

  

6.3 - De Kooi - De Diepte van het Kruis  

  

  

Het beest-zijn staat voor de bio-robotische oerinstincten van de mens, als de slapende Amoet 

die ontwaakt in de diepte van de ziel van de mens. De mens kan daarom niet zonder zijn 

beestnatuur. Op de Egyptische sarcofagen waren vaak beesten te vinden, als een beeld van de 

dode wiens ziel losbreekt uit zijn kooi door in contact te komen met zijn beest-zelf. Daarom 

wordt het beest ook zo door het controle-zieke christendom zo verafschuwd en gehaat. 

Dit is ook hoe Ra telkens tot transformatie komt in de onderwereld, telkens weer in een ander 

beest, als de verschillende aspecten van de robotische oerkennis, door de onderdrukkende, 

kooiende krachten van de tunnel van de onderwereld, die is verdeeld in gebieden tussen 

poorten en hun wachters, die als bewakers zijn. Onder deze druk wordt Ra wedergeboren. 

Al met al is de onderwereld het gebied van de zondeverslindende Amoet, wat een onderdeel is 

van het hogere zelf, als de top van de pyramide van het zelf die versluierd is door het 

onderbewustzijn. Als de mens in contact komt met zijn Amoet-zelf, dan breekt de mens door 

een bepaalde wand heen, maar dat is nog maar het begin van de tocht, en deze tocht is 

cyclisch, en zal telkens weer herhaald moeten worden om zo tot verdieping te komen. De 

mens komt dus in steeds diepere lagen van het Amoet-complex van de tunnels van de 

onderwereld. Zij zijn er voor om het diepste van de mens omhoog te brengen. 

De kooi is altijd ten dele, en kaleidoscopisch. De mens moet het kooi-medicijn leren kennen. 

Het is een medicijnen-wiel van transformatie, van het evenwicht tussen mens en beest. De 



kooi is een droom. Het kan de mens in alles blokkeren, maar nooit in zijn groei en creativiteit. 

Daarom is de kooi voor de Orionse Afrikanen ook een teken van overwinning. Het Jèsoe 

principe van kennis is alleen te vinden in de kooi. Hier op aarde zijn de religies een beeld van 

deze kooi. De mens kan er niet omheen, maar moet in de restricties gaan parelduiken. Jezus is 

in die zin de kooi van Jèsoe. Het kan niet zomaar in z'n geheel overboord gegooid worden, 

want dan wordt er meer weggegooid dan je lief is. Er ligt een grote opdracht verborgen in het 

gevangeniscomplex genaamd J.E.Z.U.S. De mens moet hiermee zorgvuldig omgaan. Ook 

G.O.D. is zo'n gevangeniscomplex. De mens moet leren werken met dit potentieel gevaarlijke 

medicijn. 

Zoals het kruis aanvaarden moet de mens ook de kooi aanvaarden. Het kruis doodt de mens, 

maar de kooi houdt de mens gevangen en maakt de mens tot slaaf. De kooi is de diepte van 

het kruis. Het Eeuwig Evangelie in de Tweede Bijbel spreekt ook over een tweede (dieper) 

kruis in Afrika, iets wat groot zou worden. 

Het Roodkapje verhaal heeft diepe Egyptische wortels in de Anubis mythe, de wolf, hond of 

jakhals die de overledene door de onderwereld leidde. Hij leidde de ziel van de dode tot en 

door het oordeel in de onderwereld, waar hij het hart testte en bepaalde of het doorgang kon 

krijgen of verslonden moest worden door Amoet. In die zin moest Roodkapje dus verslonden 

worden als een beeld van het sterven aan haar zondige schaduw-natuur. Ook heeft het zijn 

wortels in de mythe van Hel, de Germaanse godin van de vruchtbaarheid, die een met bloed 

besmeurde hond had genaamd Garmr, wat "lap" betekent, als een rode lap, wat je kunt 

vergelijken met het rode kapje. Deze met bloed besmeurde hond, de rode lap, was de 

poortwachter van de onderwereld, van de poort van Hel. Het gebrul van de rode lap, het 

voorhangsel van Hel, is in de Edda, het heilige Noord-Germaanse boek, de Vikingse bijbel, de 

aankondiger van het Ragnarok, de Vikingse apocalypse waarin Odin, oftewel God, wordt 

verslonden door de wolf Fenrir, als een zinnebeeld dat het gods-idee van de mens vernieuwd 

zal worden. Ragnarok begint wanneer de wolf losbreekt van zijn ketenen. 

Ook Loki, de Hogere Germaanse Logos, het Hogere Woord, zou losbreken van zijn ketenen 

en de goden, die een beeld zijn van het Lagere Woord, ten val brengen, oftewel "herzien". 

Loki had zowel Hel als de wolf Fenrir voortgebracht, als Haar eigen transformaties. Dit zijn 

allemaal onderdelen van Roodkapje zelf, van haar hogere zelf, en dit ligt diep opgeborgen in 

de menselijke natuur. De mens moet de hel zien als het vruchtbare deel van het zelf. In de 

Egyptologie was dit Serket, de schorpioengodin van de baarmoeder van de onderwereld, de 

rode zon, de kern van de cyclische en nomadische natuur. Het bloed maakt een 

eeuwigdurende tocht door het menselijke lichaam. In een droom was Roodkapje in een geheel 

rode pij met kap. In een droom van de negentiger jaren werd ik achterna gezeten door valse 

beschuldigingen en rende ik door de glazen wand van de stad heen de wildernis in. Ik rende 

rechtstreeks op Roodkapje af die mij toen leidde naar een wand met een dobbelsteen erin. Dit 

is de dobbelsteen van de nodige transformaties van de mens. 

We kunnen stellen dat de bloedbesmeurde hond van Hel, de rode lap van de baarmoeder van 

de onderwereld, het voorhangsel van de menstruatie is, als de aankondiger van de 

vruchtbaarheid, het Ragnarok, waarin de mens met zijn godsbeelden eerst aan zichzelf moet 

afsterven om tot de hogere natuur te komen, wat ook weer terugkomt in het Roodkapje 

verhaal. Roodkapje is ook gebaseerd op de oergermaanse Volva of Wolwa, waar het woord 

"wolf" vandaan komt. De Volva (vgl. vulva, de uitwendige vagina als poort van de 

baarmoeder) was een vrouwelijke priesterorde van sjamaanse zieneressen. Zij werden herkend 

aan hun rode pijen met rode kappen. Zij werden ook wel spakona genoemd, profetessen, van 



het woord "spa", profetie. De volva stonden hoog in aanzien, en waren ook godinnen. Zelfs 

Odin kwam soms bij hen om raad vragen. Zij hadden grote macht, ook als oorlogsgodinnen, 

en hielden zich bezig met het offeren van de vijand, als een beeld van het doden van het ego, 

wat ook weer terugkomt in de psychologie van Jung. Het zelf is het synoniem van het 

goddelijke, en het ego is het synoniem van de vijand, of de zoon van het goddelijke. De 

oorlogsgodinnen gaven ook het moment van de strijd aan en gaven een oorlogsoproep, en 

functioneerden daarom als Germaanse amazones. Dit was ook de functie van de Germaanse 

profetessen. Van "spa", profetie, observeren, komt ook het Engelse woord "spy", 

onderscheiden, detecteren, het verzamelen van informatie, spioneren. 

De volva gebruikten ook het bloedorakel, oftewel het zoeken van profetie door bloed. Zij 

hadden hiervoor de eeuwige bronnen van bloed, als watervallen van bloed. Ook Hel was een 

ingewijde in de Volva. Zij konden uit geboortebloed en menstruatiebloed de toekomst 

voorspellen of inzicht krijgen in de diepere achterliggende patronen. Het "bloed" is een 

metafoor voor de voortgaande (nomadische) openbaring. Er is geen aanleiding in deze 

mythologieën om bloed letterlijk te nemen. Ook dit is gewoon een figuurlijk, variabel 

onderdeel van de psychologie. In sommige Noord-Germaanse mythes verlieten de Volva hun 

families en gingen in de wildernis wonen, wat ook allegorisch terugkomt in het Roodkapje 

verhaal. Roodkapje gaat naar het bos, naar haar grootmoeder, een beeld van het contact 

zoeken met de familie-stam in de onderwereld, door het "verlaten" van de huidige familie-

banden. In de Edda zijn de Volva afstammelingen van de wolf. In de esoterie zijn wolven een 

beeld van het pasen. Zowel in de Germaanse als in de Egyptische mythologie leidt de wolf 

door de onderwereld, tot de wijngaard. Zo mag de mens ook verbonden worden met de 

wijnstok en worden tot een wijnstok door het pasen heen. Dit is iets heel metaforisch. Noach 

ging als Ra op zijn bootje door de onderwereld, waarvan de zondvloed een beeld is, en kwam 

zo tot de wijngaard. In het oude Egypte was de wijn verbonden aan de wet, en in de I Tjing is 

het verbonden aan inzicht, het hogere bewustzijn.   

  

  

  

  

  

  

6.4 - Het Hart van Jèsoe 

  

  

Jèsoe, het psychologische Afrikaans-Orionse archetype van de kennis, stond aan de glazen 

wand van de stad, en tikte er op. Ze begon steeds harder te tikken, totdat het glas brak, en de 

barsten in het glas lieten het glas brokkelen, en andere dimensies kwamen door het 

brokkelende glas naar binnen, en ze begonnen te communiceren door het gebroken glas, de 



brokstukken gebruikend, en de stukken begonnen te verzachten totdat het plastic was, en ze 

begonnen te bewegen en van plaats te verwisselen. In de stad riepen de mensen altijd : "Het 

bloed van Jezus redt." Dat werd van mongool tot mongool doorgegeven, en aan hun kinderen. 

Bloed maakt niet zo'n verschil. Dan stroomt er bloed, en wat dan ? Dan heb je nog niks. 

Esoterisch valt er wel wat mee te doen, maar de orthodoxe, letterlijke formule is gebazel, puur 

vampirisme en luiheid. "Oh help, ik heb gezondigd. Laat ik er even wat bloed van de Heere 

Jezus oversmeren, en dan is het weg, en dan kan ik morgen doorzondigen, en dan weer even 

wat bloed van Jezus erover, en weg is het. Wat een heerlijk leven." 

Dus ja, dat kun je diepere betekenissen gaan geven, maar hoe kom je van zulke vampieren nu 

daadwerkelijk af ? Jèsoe bleef het raam inslaan, bleef erop tikken. Zij richtte de aandacht op 

een bijbelvers : 

Leviticus 17 

10Ieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen, die in hun midden vertoeven, die enig 

bloed eet – tegen zo iemand, die dat bloed gegeten heeft, zal Ik mijn aangezicht keren en hem 

uit het midden van zijn volk uitroeien. 11Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb 

het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt 

verzoening door middel van de ziel. 12Daarom heb Ik tot de Israëlieten gezegd: Niemand 

van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling, die in uw midden vertoeft, zal geen bloed eten. 

Nu, "ziel" is "nephesh" in het Hebreeuws, wat ook "beest" betekent. Letterlijk staat er : "want 

het beestelijke is in het bloed." Het beestelijke is de robotische oer-instincten. 

Deuteronomium 12 

23Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel (het beestelijke) 

en gij zult niet de ziel (het beestelijke) met het vlees eten. 24Gij zult het niet eten; gij zult 

het op de aarde uitgieten als water. 25Gij zult het niet eten; opdat het u en uw kinderen na u 

wèl ga, als gij doet wat recht is in de ogen des Heren. 

"Het vlees" is een figuurlijke term voor de zonde, wat verslonden moet worden. Natuurlijk is 

dat niet letterlijk. In de grondteksten is het vlees ook metaforisch, als zijnde dwaalleer en 

demonie. Het "vlees", oftewel de zonde, moet "verslonden" worden in figuurlijke zin. 

Christenen gaan zelfs zo ver te zeggen dat je alleen gered kan worden als je het bloed van 

Jezus drinkt, maar in het OT staat dat bloed niet ingenomen mag worden. In ieder geval : Wat 

wil Jèsoe daar mee zeggen ? Het bloed van Jezus is een veelgebruikt stokpaardje wat 

regelmatig van stal wordt gehaald, en alhoewel daar esoterisch wel wat voor te zeggen valt is 

de letterlijke en orthodoxe zin van deze fabel werkelijk waar afschuwelijk en misdadig. 

Natuurlijk is dit een zegel wat verbroken moet worden. Het bijbelvers gaf het al aan : Diep in 

het bloed verborgen zit het beestelijke, het robotische oer-instinct van het zelf. Nephesh 

betekent namelijk ook "zelf". Dit is dus iets heel practisch wat de mens nodig heeft. "Het 

bloed bedekt alles." Ja, meer dan ons lief was. 

Het is tijd om in de diepte te gaan, en te komen tot het "beestelijke van Jèsoe", van de kennis. 

Het beestelijke is namelijk gemaakt naar de aard van het goddelijke. Dit is ook de reden 

waarom in de Egyptologie de goddelijke archetypes zowel mens als beest zijn. Ook in de 

bijbel is dat een feit. De mens heeft zijn beestelijke natuur dus nodig. Het kruis leidt tot het 

bloed. En dan ? Neen. Nog dieper is de kooi die tot het beestelijke leidt. Dan komen we tot de 



kern van de Afrikaans-Orionse psychologie. Door het beestelijke zelf kan de mens weer 

dromen en door aardse muren heenbreken. Dit is waartoe Ra door de onderwereld reiste. Zo 

kwam hij ook weer voort vanuit de moederschoot. 

Jèsoe tikte op het raam. Ze was het zat. Haar kennis komt tegen de zieldodende kletspraat van 

het bloed van Jezus. "Jezus" was een voorbeeld om na te volgen, geen goedkoop 

afwasmiddel. In ieder geval "het bloed" moet zijn plaats vinden, en gedecodeerd worden. Het 

beestelijke is het geheim achter deze sluier. Het beestelijke verbindt de mens aan de hogere 

robotische chip. Het beestelijke is zware technologie om je weg te vinden door het 

gallactische oerwoud van zoveel gevaren. 

Jèsoe richtte toen de aandacht op een ander vers : 

Hebreeën 10 

29Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten 

heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de 

Geest der genade gesmaad heeft? 30Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak 

toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. 31Vreselijk is het, te 

vallen in de handen van de levende God! 

Het beestelijke in het bloed is het instinctieve, intuïtieve, robotische deel : het hart. In het 

Bloed van Jezus zit diep verborgen : het Hart van Jèsoe, het immunologische spasme wat het 

lichaam bestuurt en behoed. Dit is wat de mens met voeten heeft getreden, en de mens zal die 

sluier af moeten doen, want het is een schaduwzelf. Waarom blijft de mens hier omheen 

draaien ? Jèsoe sprak : "Kennis zonder zintuigen is dood. Kennis zonder hart is dood." Het 

hart is het robotische centrum van het menselijk lichaam zonder welke geen leven mogelijk is. 

Leven is zintuigelijkheid in het metafysische, anders is de mens levende dood. De 

materialistische mens heeft geen hart en is hierdoor versteent. Het hart is het esoterische 

centrum van de mens. Het christendom is een bloedoffer-cultus, oftewel bloed-obsessief. 

Gecodeerd in de bijbel liggen de woorden van Jèsoe die de mens terug wil leiden tot het hart, 

de bron van het bloed. De mens kan niet met bloed omgaan. De mens moet terugkeren tot het 

hart. "Geweld", ook "goddelijk geweld" mag alleen maar gezien worden als een metafoor. In 

die zin is het hart het gewelddadigst, want de bloedzuigende mens moet een harde dood aan 

zichzelf sterven. Door allerlei ingewikkelde spiegelwetten manifesteert "goddelijk geweld" 

zich soms wel in het materiële, maar het heeft een filosofisch-robotische oorsprong. Het is een 

psychologisch element wat niet weggedacht kan worden, maar wat gedecodeerd en 

geanalyseerd moet worden. De tucht is gewelddadig, maar zij is uitgemeten en rechtvaardig. 

Wat wordt hiermee bedoeld ? Het is het natuurverschijnsel van de kettingreacties. Niemand 

kan dit stoppen. Het is het boemerang-effect. De mens kan het schuiven op God of de duivel, 

maar het zijn gewoon spiegelingen. God en de duivel doen niks. De mens moet gewoon 

ontwaken tot de hogere spiegel-kennis. Alles wat zich hier op aarde afspeelt zijn de 

ingewikkelde wetten van energie-wisseling. Hiertoe moet de mens de hogere natuurkunde, de 

metafysische natuurkunde bestuderen. De kern van het leven is robotisch, waarvan in de 

Afrikaans-Orionse psychologie "het Hart van Jèsoe" slechts een metafoor is. 

  

  



  

  

  

  

  

6.5 - De Ontwaakte Amoet 

  

Het "oordeel", oftewel de karmatische kettingreacties, over het christelijke schaduwzelf staat 

gecodeerd in de bijbel die stelt dat bloed niet ingenomen mag worden, terwijl de christenen 

het bloed van hun afgod drinken en zo het bloed van het verbond vertrappen. 

Deuteronomium 12 

25Gij zult het (bloed) niet eten; opdat het u en uw kinderen na u wèl ga, als gij doet wat 

recht is in de ogen des Heren. 

In een droom ging Roodkapje volledig gehuld in een rode monnikenpij met kap op een bootje 

de diepte van de wildernis in om haar grootmoeder (grote moeder) te bezoeken, als een beeld 

van het verloren familielid, het hart. Hiertoe moest Roodkapje het beest ontmoeten. Dit beest 

nam alles over, zowel de grote moeder als Roodkapje zelf. Het was een beeld van het bio-

robotische. Het overweldigt alles, als een beeld van de apocalypse. De bootreis van 

Roodkapje dieper de wildernis in ligt gecodeerd in de islam. De islam is de code van het 

diepere van het kruis, terug de baarmoeder in van de onderwereld, de kooi. Dit is verbonden 

aan een ander sprookje, namelijk dat van Hans en Grietje, wat zich ook afspeelt rondom een 

kooi diep in de wildernis. In die zin zijn deze sprookjes ook weer verbonden aan de islam als 

een belangrijk element in de filosofische kosmologie.  

De ziel is in het bloed, betekent ook in het Hebreeuws : "het hart is in het bloed." Dat is 

precies wat gecodeerd ligt in het Roodkapje verhaal. Het hart, de robotica, is verbonden aan 

de eeuwigheid, want zonder de eeuwigheid kan de ware robotische impuls niet opgewekt 

worden. De mens is omringd met spiegel-realiteiten waarin de mens is opgesloten. De mens 

wordt gekweld door zijn eigen spiegelbeelden en schaduwen. Het is om het beest op te 

wekken, de robotische impuls, als in het yin yang mechanisme dat het kwaad het goede vormt 

en oproept. De mens vindt dan rust in het eeuwigheids-principe, maar in het christendom had 

dit een nogal nare schaduw van de eeuwige hel. Dit is voornamelijk een Westerse christelijke 

leugen, want in het Grieks is aion de eeuwigheid als een beginnend en eindigend tijdperk, als 

een locatie ergens in het onderbewustzijn. Aion is oorspronkelijk de Griekse god van de tijd, 

een metafoor van creativiteit en diepte. In de Romeinse religie werd dit principe 

vervrouwelijkt tot de godin Aeternitas. Dit waren abstracte tekenen van wedergeboorte. De 

eeuwigheden of aeonen waren gepersonificeerde principes die het rijk moesten beschermen, 

wat ook gebeurde in de gnostische kosmologie. Zij werden soms ook op munten afgedrukt. 



Alle eeuwigheden bij elkaar vormen de code van het ultra-robotische bio-ritme van de gnosis, 

de ontwaakte Amoet. Dit is het punt waarop de wolf verschijnt in het Roodkapje verhaal. Het 

is het geheim van het hart van Jèsoe, en dat is ook waar de godin Aion voor staat : de mysterie 

religie. De klok kan het niet bevatten, dus draait door, totdat de cirkel vele malen is 

rondgegaan, en het diepte heeft gevonden. In de gnostiek vormen de aeonen, de eeuwigheden, 

de trap (tussenstappen) van de emanatie van de gnosis. In het gnostische evangelie onderwijst 

ook Jezus over de aeonen. 

De hogere aeonen werden in de gnostiek soms de waterlichten genoemd, wat ook weer 

diepgaand terugkomt in de poezie van de Tweede Bijbel. Ook werden zij "de stilte" genoemd, 

en zij waren esoterisch, terwijl de lagere aeonen orthodox waren en bedriegelijk. Zij 

kopieerden en verdraaiden. Tussen de hogere aeonen en de lagere aeonen is er een sluier, een 

limiet, een midden. De lagere aeonen waren dus schaduwen, tegengestelden, van de hogere 

aeonen. De hogere aeonen zijn de wateren die boven de materie zijn, dus eigenlijke "het water 

dat op de materie loopt", in plaats van andersom in de Jezus mythe. Mensen die de gnosis 

brachten werden zoveel mogelijk uitgeroeid door de kerk, ook hun geschriften werden 

vernietigd. Daarom is het van belang te zoeken naar dat wat er nog is overgebleven, om daar 

hemelse sleutels in te vinden. De mens moet dus een reis maken door de verschillende 

aeonen. 
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Hoofdstuk 1. De Orion Link 

  

  

  

  

1.1 Het Schip van Jèsoe 

  



  

  

  

Een vredesduif vliegt hoog in een kerk. Overal zijn ramen. De vredesduif begint te krijsen en 

de ramen worden rood. Even later is de hele kerk ommuurd met rode glazen wanden. Hier 

binnen speelt het leven van de kerkelijke mens zich af, en van de mens die uit de kerk is 

ontsnapt, want je kan wel de kerk uitgaan, maar hoe krijg je de kerk uit jezelf weg ? 

  

  

De vredesduif is een belangrijk symbool van de christenen, namelijk van de Heilige Geest, 

maar die duif brengt helemaal geen vrede. Het bedreigt andersdenkenden met de eeuwige hel. 

Niet metaforisch, maar leterlijk. Althans ... bekeken door de Arcturische lens, de lens 

waardoor de mens het aardse beleeft. De vredesduif van de christenen brengt dus een valse 

vrede, een verdraaide vrede, heel selectief. De kerk is diep in het rode ijs. Het leidde mij tot 

een plaats waar een tamtam stond, van de oerritmes, van de natuur-wiskunde. 

  

Een lam, het symbool van de wederkomst van Christus, getekent op het glas van de kerk. Het 

glas brak, werd ingeslagen, en in de plaats van het lam was een geldstuk, als beeld van de oer-

economie. 

  

  

  

Zo waren er oersymbolen verborgen achter de symbolen van het christendom : 

  

kruis - oerkooi 

bloed - oerhart 

duif - oertamtam 

lam - oergeldstuk 

  

Hoe deze orthodoxe symbolen te neutraliseren ? 



Denk eerst drie seconden aan het orthodoxe symbool, en mediteer dan een paar minuten over 

het oersymbool wat erachter ligt, totdat je merkt dat je de energie ervan hebt opgepikt, als een 

eerste contact. Probeer dan voor één seconde terug te denken aan het orthodoxe symbool, en 

mediteer dan weer een paar minuten over het oersymbool wat erachter ligt. 

  

Het is belangrijk dat de oereconomie hersteld wordt, van Orion, wat geen materieel geld is, 

maar in de zin dat geld een metafoor is van de wet, van "het aan de condities voldoen". 

  

Orion is de innerlijke wet, waarvan het oergeld dus een metafoor is.  

  

We zien dus in het christendom de verafgoding van de duif en van het lam. Hoe is dat precies 

ontstaan ? Het antwoord is : de Arcturische lens. In de Orions-Afrikaanse mythologie is er het 

reusachtige symbool van het oerschip, wat ontstaat in de woeste wateren van het bestaan. Dit 

wordt door de Arcturische lens gesplitst in de illusie van de christelijke Heilige Geest en het 

christelijke lam, de Wederkomst. En deze illusie heeft altijd de aarde geterroriseerd, en nog 

steeds, sinds de opkomst van het christendom. 

  

In de wilde wateren van het leven wordt de mens tot een schip. Dat is eigenlijk de boodschap 

en het doel van de wilde wateren. Het lammetje en het duifje proberen daarvan af te leiden, 

maar toch hebben ze het ook in diepte in hen, omdat zij de gesplitste en verdraaide delen van 

het schip zijn door de Arcturische lens. Vandaar ook dat het Eeuwig Evangelie spreekt over 

het duivenschip, wat die link laat zien. 

  

De mens moet door alle sluiers heen doordringen tot het Centrale Orion, tot het Hogere Orion, 

waar een prachtige natuur is. De poortwachter of sleutel tot die plaats is de metafoor van een 

man met een hoofd wat een schip is. In Saturnus was een soort buitenaardse voor-Egyptische 

cultus (liggend achter de Egyptische energie en ermee verweefd), en de goden en godinnen 

hadden zoals in Egypte andere hoofden, maar ditmaal geen dierenhoofden, maar hoofden van 

objecten en zelfs zwaar technologisch, dus bijvoorbeeld : een TV-hoofd, een treinhoofd, een 

vliegtuig als hoofd, een bloem als hoofd, een telefoon als hoofd, enzovoorts.  

  

  

  

In ieder geval de man met het schiphoofd was genaamd TEE, en hij kan ook in een schip 

veranderen, een heel groot schip. Dit schip gaat door een heel groot oerwoud in Centraal 



Orion, over een grote wildernis-rivier. Die man met het schiphoofd is als een achterliggende 

energie van Ra (die altijd reizen door de onderwereld/ oerbaarmoeder maakte op een schip).  

  

Natuurlijk hebben die buitenaardse "cultussen" geen verknipt beeld van goden zoals het 

oppervlakkige christendom, maar als metaforisch, personificaties van dynamieken binnen de 

gnosis/ oneindige kennis. In ieder geval is die "cultus" dan ook in Centraal Orion, dus niet 

alleen op Saturnus, dus het is een groot buitenaards netwerk, en die "cultus" is puur 

filosofisch, wat ook de Egyptologie was. 

  

In Afrika-Orion ligt dan de oorsprong van het schip, wat ook een beeld is van de godin 

Amoet, die in het wilde water, de zee, waarin zij opgesloten zat, losbreekt en tot een schip 

wordt. Dit is hetzelfde idee als dat Jèsoe, de metaforische godin van de kennis, opgesloten zat 

in een kooi en onder die druk de woeste zondeverslindende Amoet werd, als een beest, of als 

de kooi zelf. 

  

  

  

Amoet zou net als Andromeda in de Griekse mythologie, geofferd worden aan de zee. In de 

Griekse Andromeda-mythe kwam Perseus haar te hulp. Zij was geketend aan een rots. Perseus 

had het Medusa monster verslagen, en droeg nu zelf het Medusa hoofd als masker. Perseus 

was slechts een deel van Andromeda zelf, haar beesten-zelf, die haar tegemoet kwam. 

Andromeda veranderde dus in diepte zelf in het beest. In de Afrikaans-Orionse mythologie is 

Jèsoe of Amoet in de Andromeda rol, in de zin dat Jèsoe verandert in het beest Amoet. Jèsoe-

Amoet raakt in dat proces los van haar ketenen, maar in het water raakt zij in gevecht met een 

monster, of is zij in gevecht met de golven. In dit gevecht verandert zij in een schip. Vandaar 

dat niet alleen de kooi en de ketenen belangrijke Orionse-Afrikaanse symbolen zijn voor het 

kruis, maar ook de zee. De woeste, onderdrukkende macht van de zee is dus nodig om Jèsoe-

Amoet in een schip te doen veranderen. 

  

Vandaar dat het Eeuwig Evangelie ook spreekt over de komst van de wereldschepen waarin 

grote "behoudenis" is en die de mens zal terugleiden tot de verhalen. Er is een grote Eeuwig 

Evangelische mythologie rondom de wereldschepen. 

  

  

  

  



  

  

  

  

1.2 De Arcturische Lens in Babylonische Mythe 

  

  

  

  

  

Het leven is heel economisch. Je hebt iets gekocht of gehuurd en daar hangt dan een 

prijskaartje aan en mogelijke belastingskosten. Als je een monster hebt verslagen en je hebt 

daarvoor een bepaald wapen gebruikt, dan moet het wapen ook betaald worden, de ammunitie 

en betaal je wapenbelasting enzovoorts. 

  

Naast het Egypte-fundament van de civilisatie, zwaar verstopt onder het christendom 

overigens, ligt er ook het Babylonische fundament, wat gelijk opliep. Het is belangrijk voor 

het begrijpen van het christendom en de Arcturische lens. Ook dit fundament werd naast het 

Egyptische fundament zwaar gebruikt in het tot stand laten komen van de bijbel, en toen 

moest dit fundament dus ineens snel verborgen en gedemoniseerd worden, want dit was de 

gevoelige plaats van de christelijke kerk. Hier had de christelijke kerk haar schuilplaats. Laten 

we kijken hoe dat gebeurde : 

  

De Babylonische oergodin van de zoute oerzee van chaos en schepping was Tiamat, een 

Akkadisch-Babylonisch woord, wat later door de Israëlieten werd overgenomen als de Tehom 

diepte van Genesis 1:2, waaruit de schepping voortkwam. Tiamat of Tiamut is T-Amoet, wat 

in het Egyptisch betekent "de Amoet" of "de zee Amoet", wat laat zien dat dit Amoet, de 

zonde-verslindende baarmoeder, in haar zee-vorm is. 

  

Vanwege de wet van contrasten bracht zij uiteindelijk Marduk voort, een boerse en stadse 

staatsgod, als een soort van Arcturische lens in de Babylonische mythologie, die haar 

verscheurde, opsplitste, en zo een deel van haar gebruikte voor de hemel, en een ander deel 

voor de aarde. Zo werd dit op aarde geprojecteert als een illusie waarin een "godenzoon" zijn 

moeder, de oermoeder van de godenwereld, ombracht om zich op haar troon te zetten, wat 



ook min of meer in de gnostische mythologie gebeurde, waarin het verblindende licht, 

Sabaoth, de oerduisternis verslond, en zo de wijsheid, sophia, en de kennis, gnosis, de 

gnostische oermoeders, versluierde. Hij volgde hierin zijn vader, Yaldaboath, op, die hier al 

mee was begonnen, maar Sabaoth vond hem nog te duister. Deze overgang zien we ook terug 

in de overgang van het OT naar het NT, van Yahweh naar Jezus, oftewel van het Judaïsme tot 

het christendom. 

  

Dit is dus een natuurverschijnsel door de wet van contrasten, door de wet van yin yang, dat 

Tiamat, T-Amoet, oftewel Amoet, haar tegengestelde voortbracht om Haarzelf te verbergen 

achter de Arcturische lens, Marduk. Wij leven nu alleen met de verdraaide fragmenten van de 

afgesplitste kennis. Door Marduk werd de mens losgesneden van de oermoeder, van het 

oerbeest, oftewel van de beestelijke kwaliteiten van de mens, en zo werd de mens tam 

gemaakt, tot een slaafse consument van de staatsmarkt. Jezus had de wilde zee gekalmeerd. 

De mens kon het niet aan, want de mens had eerst een tegengestelde cryptische laag nodig om 

zo door langzaam te reflecteren een pad terug te vinden tot de woeste oerdiepte, die overigens 

van een hogere orde was. Vandaar dat deze natuurverschijnselen van scheuring door de 

Arcturische lens van levensbelang zijn. 

  

  

  

  

  

1.3 De Bijbel als Spiegelboek van de Babylonische Mythologie 

  

  

  

Als kind was mijn favoriete bijbelverhaal altijd "het beest uit de zee". Dat vond ik zo 

spannend, en zelfs echt griezelig, vooral omdat ik dacht dat het echt zo letterlijk zou 

gebeuren, dat er een zevenkoppig beest uit de zee zou komen. Het brak mijn hele fantasie-

wereld open, en het inspireerde mij op allerlei manieren. Ik had er vlinders van in mijn buik. 

Ik was verliefd op dat verhaal, en die liefde is eigenlijk nooit weggegaan. Ik bewonderde het 

plaatje in mijn hoofd wat ik erover had, maar natuurlijk was het beest iets wat door het 

christendom geminacht werd. Het beest stond natuurlijk volgens hen niet aan de juiste kant 

van het schaakbord, en daar viel ook wel het één en ander over te zeggen. In mijn tiener-jaren 

begon ik de apocalypse rondom het boek Openbaring, rondom het beesten-verhaal, ijverig te 

bestuderen. Ik werd zelfs lid van een magazine erover, en kwam uiteindelijk op een 

theologische school terecht vanwege deze obsessie. Ik moest en zou het antwoord weten wat 

die raadselen betekenden. Het was pure mythologie, en hoe meer ik het bestudeerde hoe meer 



ik erachter kwam dat het dualistisch van aard was, en niet slechts eenzijdig zoals de 

christenen het altijd brachten. Toen ik daarna ook de grondteksten van het verhaal in Grieks 

en Aramees begon te studeren bleek ik daar ook wel in bevestigt, want ook in de grondteksten 

was het een dualiteit. Het beest kon aan beide kanten van het schaakbord staan. In de 

grondteksten werd de vrouw op het beest zelfs door Johannes bewonderd en vereerd. 

  

Toen later kwam ik het hele verhaal ook in de mythologieën van andere culturen tegen. In de 

bijbel werd de vrouw die op het beest reed de moeder van het geheimenis van het grote 

Babylon genoemd. In het Grieks is het geheimenis de allegorische betekenis van iets of van 

de bijbel. In het Aramees heeft het dezelfde betekenis. Dit beest zou voortkomen vanuit de 

oerafgrond, en de vrouw zat op of aan vele wateren. Deze teksten gaan in de context van de 

babylonische mythologie over Tiamat, de Babylonische vorm van Amoet, die een belangrijke 

rol speelde in het Laatste Oordeel in de Egyptische mythologie en theologie. Tiamat had 

verschillende beesten voortgebracht die aan haar zijde streden tegen de opstandige goden die 

haar partner hadden omgebracht. In die zin vervulde zij de rol van een soort Babylonische 

Maria Magdalena. 

  

De dualiteit is dat de mens zowel het beest moet overwinnen als worden. Er is dus een goede 

beest-natuur en een slechte beest-natuur. Vandaar dat er ook wordt gesproken over een 

Ouroboros teken in de Egyptologie : een slang of draak die zichzelf in de staart bijt, als een 

teken van zelf-zuivering. Het beest verslindt zichzelf als een teken van de eeuwige cyclus van 

sterven en wedergeboren worden, slapen en ontwaken, waardoor de natuur zichzelf zuiver 

houdt. Het is het teken van transformatie, want het beest geeft ook weer geboorte aan zichzelf. 

Ook in de gnostiek werd het Ouroboros teken gebruikt, en werd het ook het autogenes-

principe van zelf-geboorte genoemd, wat een reden was waarom de kerk de gnostici 

vervolgden, want de kerk had gesteld dat er alleen wedergeboorte was door de kerk.  

  

In Openbaring treedt de Ouroboros in werking op het punt wanneer het meerkoppige beest en 

zijn horens de vrouw die erop rijdt verslinden. Dan kun je stellen : Het is Marduk, die Tiamat 

verscheurde, maar het was ook Tiamat zelf die haar schaduw-natuur verslond. Marduk is een 

Babylonisch beeld van Jezus die de draak versloeg. Dit is een dualiteit. Het heeft een goede 

kant en een slechte kant. In dat opzicht kunnen we ook in deze mythe niet eenzijdig een partij 

kiezen, maar moeten we tot de ambiënte betekenis van het raadsel komen. Het is dus een 

groot orakel.  

  

In de Aramese betekenis is het geheimenis van de vrouw op het beest de eucharistie, oftewel 

het avondmaal. De letterlijke betekenis van het avondmaal is de valse bloedleer waarin 

onschuldig bloed vergoten moet worden om de schuld van de schuldigen weg te wassen, als 

door een tovertruukje, wat ook in de kerk wordt geleerd. Er is dus verschil tussen de lagere 

kerk en de hogere kerk. De hogere kerk is esoterisch, en die gaat ook tot de esoterische diepte 

van de grondteksten, die al esoterisch in definitie waren, omdat die talen al per definitie 

esoterisch zijn. De bloedoffers waren symbolen, geen letterlijkheden. Het bloedoffer was de 



mens die zichzelf overwon, zijn valse, leugenachtige natuur. De Bilha, het grote boek na de 

Vur, binnen de Tweede Bijbel, brengt de oorspronkelijke betekenissen in de grondteksten van 

deze gruwelijke teksten weer terug, en dat is hoog nodig in deze gevaarlijke tijden van 

religieuze obsessie en extremisme. De mens moet het raadsel ontraadselen, anders zal het in 

zijn gezicht ontploffen. De tijdbom tikt. De eucharistie is in de goede zin van het woord het 

ontraadselen en analyseren, ook het allegoriseren, als de Ouroboros, de zichzelf verslindende 

Amoet.  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 De Paradijs Mythe en het Raadsel van de Tweede Wereldoorlog 

  

  

  

  

Ieder kind in het Westen kent wel het verhaal van Adam en Eva die van de verboden appel 

aten en zo in de onderwereld terecht kwamen, maar deze mythe komt in verschillende 

culturen voor. In de indiaanse Azteekse mythe van Meso Amerika nam Xochiquetzal, de 

Azteekse Eva en godin van de vruchtbaarheid, bloesem van de heilige boom, een bloem, en 

werd hierdoor gegrepen door de slangengod, Tezcatlipoca, de spiegelgod van de nacht, die 

een been had als een slang, wat ook een spiegel was. Zo werd Xochiquetzal naar de 

onderwereld gesleurd als beeld van een "drugs-trip".  

  

  

De wortels van de Midden Oostelijke beschaving liggen in Sumer, in Zuid-Mesopotamië, het 

exotische gebied aan de Perzische golf, een inham waar de Eufraat en de Tigris de Perzische 

golf ingaan, aan de kust van het huidige Irak. Mesopotamië betekent : het land tussen de 

rivieren. Sumer is ook de wortels van het Babylonische rijk. Enki was in de Sumerische 

mythologie de god van de vruchtbaarheid en de schepping. Zijn partner was de godin 

Ninhursag, de moeder en koningin van de goden. Zij had planten geschapen van zijn zaad, en 



ze vervolgens verboden. Toen Enki toch van de planten nam kwam hij onder een vloek en 

werd tot de onderwereld genomen. Dit was ook een teken dat hij van zware drugs had 

genomen. Het had hem gestoken in zijn keel. De godin Nazi, de godin van het sociale recht en 

van profetie, de godin van de Perzische golf, moest hem toen genezen. 

  

  

  

De mythe van Enki en Ninhursag ging vooraf aan de Joodse versie hiervan, en er waren nog 

wel andere mythes van Sumer die geboorte gaven aan de Joodse versie die we kennen van de 

bijbel. Adam en Eva hadden in de oorspronkelijke Joodse tekst niet zomaar van een appel 

genomen. In het Hebreeuws wordt het woordje "periy" gebruikt, wat ook takjes kan 

betekenen. Zij hadden genomen van een bepaald kruid wat een zware hallucinatie had 

opgewekt. Zij hadden drugs genomen, en kwamen zo in een andere wereld. Zie hier de 

vergelijking met de Arcturische lens van de matrix, waardoor alles wordt gesplits en 

omgedraaid, als door een betoverde spiegel. Daarom is het in de wereld waarin wij leven zo'n 

zooitje. Adam en Eva gingen via de drugs door de Arcturische spiegel, zoals de Azteekse 

Xochiquetzal en zoals Enki in de mythes van Sumer. 

  

Waar gaat het nu om ? We zagen dat de godin Nazi dit kon herstellen, als de Sumer versie van 

het Andromeda-mechanisme wat door de Arcturische lens breekt om de mens terug te leiden 

tot het hogere Orion. Daarom werd de godin Nazi juist door de Arcturus-lens helemaal 

verkeerd voorgesteld. Alles werd omgedraaid en vermannelijkt in Nazi Duitsland in de 

tweede wereld oorlog, de nationaal socialistische partij die miljoenen Joden om zeep hielpen. 

Nationaal socialisme, de valse nazi, is tegengesteld aan Nazi, de godin van de sociale 

gerechtigheid (internationaal). Wij kregen een gruwelijke afgebogen, corrupt geworden 

reflectie van dit principe te zien op deze gevallen aarde. De godin werd gruwelijk bespot. Wel 

is het dus een raadsel. Het jodendom was in zijn orthodoxe vorm ook een soort van 

nationalisme, want andere rassen en religies werden door deze harde kern niet geduld, terwijl 

ze wel liepen te pronken met de mythes van andere volkeren. Het was puur plagiarisme. Dat 

zou op zich niet zo erg zijn, maar dan moeten ze niet ineens net doen alsof het allemaal van 

hen alleen is, en dan er hun monopolie over wanen. Niet alle Joden zijn zo, gelukkig maar. Er 

waren ook een heleboel esoterische Joden, dus het generaliseren van alle Joden door de 

Duitsers des tijd was natuurlijk goed fout, maar het was een bijverschijnsel van de Arcturische 

lens, iets hoogtechnologisch, wat alle dingen omhuld met zijn of haar contrasten, en dan kom 

je in een doolhof van raadselen terecht, een labyrint, allemaal om de mens te testen en het 

beste van de mens omhoog te brengen. Daar kan de mens dus niet aan ontkomen. De mens 

moet de puzzel van de Arcturische spiegel zien op te lossen. Het is een gevecht tegen de 

matrix in een groot puzzelavontuur. 

  

Dit avontuur wordt ook beschreven in de Tweede Bijbel in het mysterie van het meisje met de 

rode laarzen. Als de mens denkt de tweede wereldoorlog te zien, dan was het maar een meisje 



die haar rode laarzen had verloren, stelt de Vuh, het eerste grote deel van de tweede bijbel. In 

de Vur, een ander deel van de tweede bijbel, staat hierover : 

  

104. RODE LAARZEN  

5. Druipend bloed, 

Maar het was gewoon een vrouw met rode laarzen, 

Oorlogen, 

Maar het waren gewoon haar rode laarzen 

  

In deze boeken is dit ook verbonden aan het paradijs-mysterie. De mythe wil dat de laarzen 

gemaakt zijn van de vacht van rode tijgers, die zij eens nam uit de ark van Noach. Maar deze 

mythe gaat eindeloos door in de tweede bijbel. Ik wens jullie allemaal een goed 

puzzelavontuur in dit labyrint genaamd aarde. En onthoud : Niets is wat het lijkt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 De Wet van Wijsheid - De Esoterische Betekenis van de Wet 

  

  

  

  



  

In het Orionse Babylon, oftewel het buitenaardse Babylon, zien we de godin Soera met haar 

Abraham, wat op aarde in de Joodse traditie is geprojecteerd als Sara en Abraham. Abraham 

was geboren in Ur, in Babylon, wat nu Irak is. 

  

Soera is de Orions-Babylonische godin van wijsheid, als de Sophia-bron, en Sarsia in het 

Atlantis-tijdperk beschreven in de Atlantische bijbel destijds, genaamd de Troiade, ook 

genoemd in het Eeuwig Evangelie waarin Sarsia een bepaalde rol heeft als oorlogs-engel. Zij 

is ook de godin van de schepping en de kunst. De oorlog is puur een metafoor voor het 

ontzegelen, decoderen, het begrijpen, wat ook de definitie van wijsheid is. 

  

Net als in het Orionse Afrika wordt in het Orionse Babylon het filosofisch-metaforische 

Jèsoe-principe van de kennis toegepast. In het hogere Orion worden de gnostici daarom ook 

wel de Jèsoeieten genoemd, wat ook weer verklaard waarom op aarde er zoveel stijfkoppige 

christenen rondlopen die bij hoog en laag beweren dat "Jezus" "God" is, en die zijn geen 

mogelijkheid er vanaf te brengen, omdat dit een bijna bevroren reflectie is van het Jèsoe-

principe door de Arcturus-spiegel die alles heeft omgedraaid en verletterlijkt totdat het 

materialiseerde als keihard onwrikbaar steen. Dit is vooral zo in het Westen, waar alles zich 

naarmate de tijd verstreek steeds meer ging verletterlijken tot het literalistische christendom, 

totaal afgesneden van de Oosterse oorspronkelijke betekenis. Naarmate de mens dieper het 

Oosten ingaat valt de letterlijke sluier weg en worden dingen steeds meer esoterisch, om zo 

terug te gaan tot de gnostische wortels. Heel duidelijk is de Arcturische lens als een spook 

tussen Oost en West, die alles wat vanuit het Oosten op het Westen wordt geprojecteert 

verletterlijkt, verdicht, castreert, verdraait en dramatiseert. 

  

In de Troiade van Atlantis, en het Eeuwig Evangelie is Sarsia de oorlogsengel, degene die 

Metensia, een Atlantische term van Maria, van het moederschap en de wet van opvoeding, 

een schuilplaats biedt. De Wet en het Recht moet namelijk omhuld worden met wijsheid, 

begrip. Zo is dus ook Soera als een schuilplaats voor de Sumer-godin Nazi, het sociale recht, 

in Babylon en het Orionse Babylon. Sarsia is ook de zwarte pantergodin die op het moment 

dat ze in een panter verandert door de glazen wand van de markt heenrent om de slaven van 

de markt (de consument) vrij te zetten. Ook dit is een grote gebeurtenis in het Eeuwig 

Evangelie. 

  

Wijsheid omhult de Wet, om de wet te beschermen en zuiver te houden, om inzicht te geven 

in de Wet. Dit is het mechanisme van het basis-principe "kennis", Jèsoe. De Wijsheid is het 

loon van de kennis, de ingang tot de vertaling, het begrijpen. Zij die getrouw zijn met het 

beetje kennis wat ze hebben ontvangen zullen tot grotere diepte komen. Dit is ook de 

betekenis van Sara in het Hebreeuws. De wortel "sar" betekent de prins, prinses, van de 

handel, de economie, ook als een bewaker. Ook is Soera, Sophia, Sarsia, Sara, verbonden aan 

Maria Magdalena in het NT, de tweede bijbel en verdere gnostische geschriften. Zo is zij ook 



een beeld van genezing voor hen die door de aardse Wet kapot zijn gemaakt. Zij komt tegen 

alle farizeïstische instituten die alles letterlijk hebben gemaakt om de gnosis achter te houden.  

  

Lukas 11 

52Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der gnosis (kennis) weggenomen; zelf zijt gij 

niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. 

  

In het Jèsoe principe van kennis worden wijsheid en wet met elkaar verenigd. 

  

  

  

  

  

  

  

1.6 De Zoektocht naar de Heilige Veer 

  

  

  

In het Babylonische deel van Orion zien we het wijsheids-principe genaamd Soera als de 

bewaker van de Wet. Niemand mag zomaar zonder wijsheid de wet hanteren. Dit zien we op 

aarde terug in de diep metaforische en esoterische wetten van de Koran. Die zijn namelijk 

allemaal onderverdeeld in Soera's. In de Afrikaans-Orionse mythologie van de psychologie is 

Ajawoe de grote wijsheids-moeder, die op aarde vervangen werd door haar arrogante 

tegenpool beunhaas : Jahweh, oftewel de blinde god en demiurg, de valse tussengod van de 

sluier tussen de materiële aarde en de metafysische werkelijkheid, zoals de gnostiek hem 

beschouwt. In die zin bewaakt Ajawoe de Oeloe-wet in deze mythologie. 

  

Omdat er een groot contrast is tussen het Jèsoe principe in de hogere Orionse gnosis en de 

bloedleer van de Westerse literalistische Jezus op aarde is een belangrijk onderdeel van de 

gnostische beweging op aarde altijd "de zoektocht naar de heilige graal" geweest, om toch een 



beter zicht te krijgen op wat het zogenaamde "bloed van Jezus" dan daadwerkelijk inhield, of 

oorspronkelijk was voordat het corrupt werd. Deze zoektocht werd in verschillende tradities 

beschreven. In de gnostiek werd de heilige graal vaak beschouwt als een metafoor van de 

baarmoeder van de gnosis. De mens kon zo ontsnappen aan alle corrupte reflecties in het in 

slaap gedutte christendom wat meer op een markt gericht was dan op de gnosis, meer op 

politiek gezag dan op waarheid. 

  

In het Egyptische filosofische gnosticisme was er ook een andere belangrijke zoektocht, 

namelijk de zoektocht naar de heilige veer van Moat, de veer van de wijsheid, de waarheid en 

de wet, de veer van gerechtigheid. Deze veer zou het hart testen om zo doorgang te geven tot 

het paradijs, namelijk het verhoogde bewustzijn, het hogere inzicht. Wel liep de mens zo het 

risico verslonden te worden door Amoet als het hart niet oprecht was. Daarom ging de 

zoektocht naar de heilige veer altijd gepaard met grote voorzichtigheid en zelf-onderzoek. 

  

Dit heeft zijn oorsprong in de Orions-Afrikaanse metaforische filosofie, als de droom-

psychologie waarin de heilige veer een beeld is van Ajawoe, de moeder of het moederlijke 

deel van Jèsoe. De heilige veer is het zuiverende, oftewel begrijpende, element van Jèsoe. Er 

is geen bloedleer zoals in het christendom dat een onschuldige moet sterven om schuldigen 

schoon te wassen, geen zondebok-theologie. Hoogstens komt het bloed metaforisch voor als 

het bloed van de menstruatie en de geboorte, en als het bloed van de vijand, maar dit leidt 

helemaal terug tot het hart van Jèsoe, tot de dierentotems van het hogere zelf, die de poort 

openen voor de zoektocht naar de heilige veer. Al deze wegen leiden dus terug tot de heilige 

veer van Jèsoe : Ajawoe, het wijsheids-principe, het heilige loon en de decodering van alle 

dingen. Zo is dus de heilige veer net als in de Egyptologie de poort tot het verhoogde 

bewustzijn, die de cirkel van de gezichtspunten heeft leren verstaan en tot het centrum 

daarvan, tot de as ervan, is aangekomen. Dit is het grote "Arrival", het aankomen (arriveren).   

  

  

De heilige veer is zoals de vogel hoog boven alle dingen, verbonden aan de hemel. De heilige 

veer staat in die zin voor de nomadische inspiratie, als een doorgang, een poort. De wijsheid 

communiceert de kennis, door de wet (Oeloe, Orions-Afrikaans), en laat de details en 

contexten zien vanwege het grote overzicht, en is daarom een wezenlijk deel van de kennis. 

Dit is hoe Jèsoe haarzelf voortbracht, door haar Ajawoe-deel, door de heilige veer, als het 

gnostische autogenes principe van zelf-geboorte. In die zin is de heilige veer ook het symbool 

van de vruchtbaarheid. Het is de metaforische sleutel tot evolutie, revolutie en ascensie. De 

indianen communiceerden door veren met de onderwereld en de hogere werelden. Vogels 

wisselen vaak hun veren en krijgen dan nieuwen. De indianen verzamelen de afgeschudde 

veren die ze dan weer kunnen gebruiken voor het communiceren met de hogere dimensie. 

Ook is het bij de indianen een beloning-systeem. Ook zijn veren een symbool van gebed wat 

zij gebruiken.  

  



  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. De Noord-Korea Link 

  

  

  

  

  

2.1 De Interne Sleutel van Noord-Korea - De Decodering van de Dreigende Atoom-Oorlog 

  

  

  

Na de aggressieve energie uitstorting van Isis in de apocalypse op aarde lijkt deze stofwolk 

zich te hebben verschoven tussen Amerika en Noord-Korea, die elkaar met een "nucleaire 

oorlog" bedreigen. Deze dreiging hangt op dit moment over de wereld heen, na of "samen 

met" de Isis-dreiging. Natuurlijk gaat het hier weer (zoals altijd) om hogere principes die 

volkomen verknipt en verdraaid zijn door de Arcturische lens. Daarom is het van belang om 

deze energie te decoderen en te zien wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Na de aandacht 

op het Midden-Oosten verschuift de aandacht zich ineens naar Noord-Korea, het bovenste 

gedeelte van het Koreaanse schiereiland aan de Noord-Oostelijke Chinese grens. Zowel 

Amerika als Noord-Korea zijn zwaar corrupte landen. Over Amerika is veel bekend, maar niet 

over Noord-Korea, omdat het een obscure staat is, ook wel de "hermieten staat" genoemd. 

Noord-Korea is een robo-dictatuur met tien gouden wetten waarin de mens totale 

onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en zelfs aanbidding zweert aan de dictators van dit land. 

Criticisme is hierin geen optie en zelfs gevaarlijk. Er is geen vrijheid van menings-uiting. Het 

is een totalitarische staat. Natuurlijk is dit een corrupte verdraaiing van de hogere robotiek 

door de Arcturische lens. De fundamentele filosofie van Noord-Korea is genaamd "Juche", en 

alhoewel het voortkomt uit het communistisch-socialisme gaat dit nog een stap verder. Op 



vele punten is de Juche-filosofie te prijzen, maar dan ergens wordt het corrupt vanwege de 

materialistisch-orthodoxe benadering ervan. Wij willen het daarom esoterisch-cryptografisch 

benaderen. Waarom oefent Noord-Korea zo'n druk op de wereld uit op het moment ? Wat 

moeten wij van Noord-Korea leren ? Is er misschien een missing link die de mens over het 

hoofd heeft gezien ?  

  

De mens is in een race tegen de klok. Het raadsel dreunt en stampt op de mensheid met een 

grote dreiging. Het is tijd voor de mens om het te decoderen, om het te ontmantelen, en zo de 

goede principes die het herbergt esoterisch toe te passen. De materialistische schil moet eraf. 

Eerlijkheidshalve werd er door de Juche-filosofie in Noord-Korea wel gesteld dat waar het 

systeem haperde en corrupt werd het een teken is van een gebrek aan "Juche". Daarom is 

Juche ook een filosofie in evolutie. Er moet dus een wil zijn voor "meer Juche". 

  

Het volgende betoog zal kort de Juche filosofie bespreken, maar wel op zo'n manier dat 

wanneer er gevaarlijke bochten ontstaan dat dan de filosofie van de Tweede Bijbel erbij wordt 

gehaald, want die heeft dezelfde principes, maar dan veel beter en veiliger. De Tweede Bijbel 

is hierom de brenger van de "volmaakte" Juche, in de zin dat de Tweede Bijbel altijd weer 

hamert op de demonologie en de heilige gebondenheid tot de hogere kennis (gnosis) in plaats 

van tot aardse systemen. De principes van Noord-Korea begonnen goed, maar eindigden in 

een cultus van persoons-verheerlijking in plaats van principe-verheerlijking. Juche zal dus 

consequent besproken worden in de context van de hogere psychologisch-filosofische 

technologie van de Tweede Bijbel. Ook zullen we zien hoe Juche is verbonden aan het 

Orions-Afrikaanse "Jèsoe" principe van kennis. 

  

  

  

De mens is een totaal-ontvanger. De gedachten en gevoelens die de mens krijgt zijn niet 

uniek, maar komen ergens vandaan. De sterren besturen de mens voor een groot deel, want 

het zijn satellieten, en dan is er nog een grote inslag van de buitenaardsen, en ook de inslag 

van de voorouders. Al deze invloeden vormen een laag om de mens heen, van zowel 

negatieve als positieve bio-electriciteit, wat ook wel eens de aura wordt genoemd, als een 

energetisch schild. In deze kokon moet de mens zichzelf ontwikkelen, alhoewel de mens dus 

wel hulp krijgt. 

  

De mens is dus deel van een veel groter collectief dan alleen maar de mensen om hem heen. 

Er is natuurlijk in al deze lagen een strijd tussen positief en negatief, maar hoe kom je dan tot 

het ware collectief ? Om jezelf zomaar te onderwerpen aan het collectief als "de meesten 

stemmen gelden" is een vorm van wat we flunkeyisme noemen. Flunkeys zijn de laffe vleiers 

die alles volgen op grond van veelheid, rijkdom en macht. Daarom wordt de vraag gesteld : 

Gaat het je om de macht of om de waarheid ? Flunkeys zijn luie nalopers, copy-cats. Ze 



imiteren alleen, maar hebben geen leven in zichzelf. Ze volgen gewoon de dode massa's. Als 

de massa verandert, dan veranderen zij ook. Het zijn trendvolgers. Mode-apen. Zij zijn 

pionnen van de illuminati, krachtvoer voor de matrix.  

  

Wel is het collectief, de massa's, cryptisch goed bruikbaar, maar hoe kom je dan tot het ware, 

cryptische, collectief ? Hoe doe je dat ? Want altijd maar "me or us against the world" spelen 

is heel vermoeiend en onvruchtbaar omdat het een missing link heeft. Daarom hamert de 

dialectiek van Hegel op : these - antithese - synthese, oftewel : stelling, tegenstelling en 

samenstelling. Er moeten namelijk ook verbindingspunten zijn. Niet alles is zwart-wit. Er is 

ook wat we noemen "het ware collectief", of "het goddelijke collectief", wat dan het 

goddelijke zaad in de "massa's" is. 

  

Wat we moeten begrijpen is dat het collectief een onderdeel van het individu is, als een 

reflectie. Hierin moet het individu tot het ware collectief komen, zodat de kloof wordt 

overbrugt. Er is een fijne storm van goddelijk zaad in het collectief, als de morgendauw, als 

een regen van stuifmeel. Er is een cryptisch vruchtbaar principe in het collectief. 

  

Het individu heeft niet de goedkeuring nodig van iemand anders, maar moet allereerst in de 

zoektocht naar de waarheid onafhankelijk worden, niet beinvloed door de massa. De mens 

moet allereerst loskomen van de opvattingen van de massa, want dat zou hem ernstig kunnen 

misleiden. De onafhankelijkheid is dus een groot basis-principe, en onafhankelijkheid uit zich 

niet in gelijkvormigheid, maar in creativiteit. Onafhankelijkheid is niet formeel. 

  

Om dus tot het ware collectief te komen moet men eerst komen tot het ware individu, de mens 

zelf, door het onafhankelijkheids-principe, waardoor het vruchtbaarheids-principe in werking 

wordt gezet. Deze wet is zo vast dat robotisme het gevolg is, oftewel het technische 

automatisme, en dat is nodig, omdat de mens niet zomaar met de natte vinger in de lucht door 

het gevaarlijke mijnenveld van de matrix heenkomt. Robotisme is de heilige graal van de 

technologie, en essentieel om als individu en collectief te overleven in de abstracte chaos van 

het bestaan, het duizelingwekkende labyrint. 

  

Het ware collectief is dus de creativiteit van het individu, het loon van het onafhankelijkheids-

principe. Het individu is door deze principes het meest krachtige in de wereld, en kan hierdoor 

de wereld transformeren. Het ware individu kan zowel de natuur als de wereld als de massa 

transformeren. Het ware individu beslist alles en is de meester van alle dingen.  

  

In de robotische chip moet er door de massa's gewerkt worden, want die zijn een deel van het 

individu, en daarmee uit het individu zich, als een klankbord. Dit gaat niet rechtstreeks, maar 



cryptisch, want de mens heeft met de Arcturische lens te maken, die alles splitst en verdraait. 

Alleen door de strijd tegen de Arcturische lens krijgt de mens grip op de werkelijkheid en kan 

de mens scheppen en herscheppen. De strijd is dus een essentieel principe in het decoderen. 

  

De mens is dus al dichter bij het einddoel dan de mens denkt, want het is cryptisch. De strijd 

heeft te maken met technologie, en technologie encrypts oftewel verpakt, codeert, zichzelf in 

theologie. Dit is niet voor de luien. De schil van het luie individu, en dus ook van het luie 

collectief moet eraf, en de afhankelijkheids-link moet verbroken worden, want dit is alleen 

maar voor de markt, en een creatie van de Arcturische lens om de mens in de matrix te 

houden. De mens kan zelf creëeren en kan daar rustig de massa's voor gebruiken, zolang het 

abstract en cryptisch blijft, anders zou de mens vervallen tot imperialisme, kolonialisme en 

totalitarianisme. De mens moet dus ook loskomen van de flunkeyistische robotische chip, een 

valse chip.  

  

Er is dus een strijd voor individualiteit, bewustzijn, creativiteit en onafhankelijkheid om de 

grijptentakels van de controle-machine te verbrijzelen. Bovenstaande principes vormen dan 

een nieuwe "controle" waarin iedereen gelijk is. Zo wordt er dan een nieuwe "waakhond" 

opgesteld, als een "zorghond", maar die moet abstract blijven. Het gevaar van letterlijkheid en 

de daaraan verbonden drama en stress is te groot. De mens moet in haar strijd tegen de 

Arcturische lens ook loskomen van de literalistische chip. 

  

De mens moet loskomen van klasse-verschil en nationalisme, het valse collectief. Eerst moet 

de mens terugkeren tot het ware, onafhankelijke, creatieve individu. De mens moet zich dus 

eerst isoleren, "hullen in ijs", om deze valse machten te verbreken. "Ik isoleer ! Ik heers !" 

moet de mens tegen zichzelf zeggen. Zonder isolatie kan de mens namelijk niet over zichzelf 

heersen. In die isolatie moet de mens dus ook de heerszucht over anderen loslaten. De mens 

mag alleen over zichzelf heersen. Het ware individu heerst, en heerst zo over het ware 

collectief, als een be-heersing. De mens moet komen tot meesterschap over zichzelf. 

  

Het ware individu heerst zelf over het collectief, en hoeft die heerschappij niet in iemand 

anders handen te leggen. De mens moet stoppen lui te zijn en alles op iemand anders te 

projecteren. De mens moet zelf verantwoordelijkheid nemen. Niet direct, maar abstract. 

Hiërarchieën, klassen en rangen zijn om te lachen. De hiërarchieëen zijn in de mens zelf, en 

die zijn absurd. 

  

Het kapitalisme is een creatie van de Arcturische lens, als een karikatuur van de hogere 

principes. Het communisme was de eerste slag in het gezicht van het kapitalisme. Het 

communisme spreekt namelijk over gelijkheid en eerlijke verdeling. Maar als hierin niet de 

juiste principes worden toegepast, dan komt er corruptie. De mens moet teruggeleid worden 

tot het ware individu door het principe van de onafhankelijkheid. De mens moet komen tot de 



ware vrijheid, en daarin is isolatie essentieel. Als er iets is wat wij "aanbidden" dan is het wel 

het principe van isolatie, waarin het principe van onafhankelijkheid kan wortelschieten. Wij 

durven hierin zelfs zo ver te gaan om te spreken over "het heilige ijs", wat natuurlijk een 

abstractie is voor de evolutie van isolatie-techniek tot het ware robotisme. Wees een cyborg, 

lieve mensen. Het is u allemaal gegeven om u te beschermen tegen de exloiteurs en kolonisten 

die u willen leegplunderen en uitbuiten. Automatismes zijn de "toys" van de toekomst. Houd 

het goed in de gaten. 

  

  

Alle massa's die nu lijden onder de corrupte dictaturen van de elitisten worden uitgenodigd 

om zelf weer het meesterschap over hun leven in eigen handen te nemen. U bent niet het 

eigendom van de staat. U bent het eigendom van iets veel hogers : het ware individu. 

  

Waar het communisme van eerlijkheid en gelijkheid een eerste stap was tegen het 

kapitalisme, werd het socialisme een tweede stap om zo zorg te dragen voor het individu. Het 

socialisme is de zorg-factor van het communisme, om zo de wond te genezen die was onstaan 

door de beet van het roofdier genaamd kapitalisme. Er is niet het recht van de meesten en het 

recht van de rijksten en het recht van de sterksten, en ook niet het recht van de machtigsten. 

Er is alleen het recht van het ware individu. Knoop dat goed in uw oren.  

  

De waarheid is alleen objectief, niet relatief. De waarheid is alleen individueel, niet collectief. 

Alleen het ware individu, gegroeid in isolatie en onafhankelijkheid, kan in dienst aan deze 

principes de waarheid scheppen.  

  

De mens moet terugkeren tot het verantwoordelijkheids-principe en niet alles op iemand 

anders schuiven. De mens is zelf verantwoordelijk. Alleen hierdoor kan de mens het ware 

collectief gebruiken. Er is een heilige poort van het individu tot het collectief. En dit is de 

heilige veer van de filosofie. Het woeste, razende raadsel van het collectief zal hierin opgelost 

worden. 

  

Het ware individu is toegerust met elk gereedschap, inclusief het ware collectief, wat nodig is 

om meesterschap te bewerken. De mens is niet afhankelijk van een "Joop Boskoop" ergens op 

een troontje voor zijn bestaan. Ook is de mens niet afhankelijk van het kroontje of handtasje 

van tante Mien Meut of haar hondje. De "regelmien" is van het lagere Orion, opgesteld als 

een bliksemafleider door de Arcturische lens. De mens moet terugkeren tot het hogere Orion, 

tot het centrale Orion.   

  



Door creativiteit komt het ware individu tot het ware collectief, om het als een automatisme te 

gebruiken. Dat is onderdeel van de machine. Dit is de sleutel tot de transformatie van de 

sociale omgeving, als een pad er doorheen. Het is de sleutel van de hogere natuur. Het ligt 

opgeborgen in de mens zelf, in zijn ware individu. En creatie gaat alleen door strijd. Zonder 

strijd is het onmogelijk vat te krijgen op de nieuwe en hogere schepping. Alles moet doorleeft 

worden. Er zullen geen tovertruuks plaatsvinden. De mens moet ervaring krijgen. De mens 

moet meesterschap verwerven in het avontuur. Er is geen avontuur zonder een strijdtoneel. De 

mens moet de "vijand" leren kennen en "decoderen". De vijand is een personificatie van alle 

valkuilen op het pad. De vijand is een personificatie van verkeerde en verdraaide principes. 

  

De zintuigen van de mens werken alleen door confrontatie, oftewel door strijd. Dit is een 

moeilijk geboorteproces wat niemand ook zal ontkennen. Alles is een proces, en New Age 

snelkook cursussen en "flip-flap-floep" tovercursussen zijn dan ook een valkuil, want ze 

maken de mens blind. Teveel en te snel zijn de vijanden, het verblindende licht. Het aroma 

van de ware kracht is de gematigdheid, de vertraging, de gevoeligheid die de wijsheid 

verwekt. Individualiteit, isolatie en onafhankelijkheid is niet de kortste, snelste weg. Neen. het 

is de langste weg, maar het leidt uiteindelijk wel tot de overwinning. Waarom zou je jezelf 

bedriegen ? Er zijn geen makkelijke, snelle oplossingen. Al deze bovenstaande principes 

kunnen eenvoudig corrupt worden als ze te weinig worden toegepast, als er niet in hen wordt 

volhard. Discipline is het sleutelwoord. Geen water bij de wijn doen. Compromissen zijn de 

"onthoofders" van de radicaliteit. De lauwen zullen uitgespuwd worden. 

  

Als iemand van zichzelf beweert "lauw" te zijn, dan moet dat een groot alarm zijn. Zij zullen 

je ongetwijfeld op een later tijdstip in de nek springen, omdat zij zichzelf zo hebben 

geprogrammeerd. Zodra je lauw bent heb je het spel verloren, en ben je een verrader 

geworden. Twee van mijn "beste" vrienden (waaronder mijn levenspartner die tijd) hebben 

mij ooit gezegd dat ze "lauw" waren geworden, en niet lang daarna sprongen ze mij in de nek. 

Ik heb het alleen kunnen overleven door bovenstaande principes, want bij één van hen is het 

op een criminele manier gegaan. Bovenstaande principes hebben mij van mijn geboorte af aan 

al onderwezen en beschermd. Zo is het ook weer. 

  

Het ware collectief moet dus abstract geactiveerd worden om de natuur, de wereld en de 

sociëteit te transformeren. Dit gaat dus gepaard met veel strijd, zonder welk er geen 

herschepping is. Het ware individu decodeert die strijd, opdat die strijd hem niet ten gronde 

zal brengen. 

  

Letterlijke strijd heeft geen zin. De strijd is door educatie en kunst. Het ware individu heeft 

zijn strijd in de isolatie, oftewel in de Ragnarok, een woord gebruikt voor de Noord-

Germaanse apocalypse. Het zijn de ijstijden. 

  



De natuur moet vervormd worden door de massa. U kent de sleutel nu. Gebruik het goed. 

Afzwakken in de creativiteit is de doodsteek aan de onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid 

moet zwaar bewapend zijn met creativiteit, en die creativiteit mag niet formeel zijn, maar 

moet "absurd" zijn en tegendraads. Een heleboel geven op in deze strijd, waardoor hun 

bovenstaande principes corrupt worden. Maar de mens moet standvastig worden in 

ABSURDE creativiteit. Dit is wat we "de psychedelische beweging" noemen, waarin de mens 

inplugt in de vibratie van de abstracte poëzie en de proza. Literalisme ontmaskert de mens, 

neemt zijn camouflage weg, zodat de mens een makkelijke prooi is. De mens HEEFT de 

abstracte laag nodig om te kunnen spiegelen, om stapsgewijs te kunnen bouwen, zodat de 

mens niet ver weg valt in een put.  

  

Het principe van creativiteit is dus fundamenteel, waaraan ieder individu getest moet worden. 

De mens moet scheppen, anders wordt de mens een copy-cat. De mens moet vruchtbaar zijn. 

Hiervoor gebruikt de mens het ware collectief. De creativiteit van het collectief mag hierin 

niet onderschat worden, en de mens moet op het onafhankelijkheids-principe leren 

"afhankelijk" te worden aan de creativiteit van het ware collectief, want het is een deel van de 

mens zelf. 

  

Zo mag de mens langzaam groeien in die "afhankelijkheid" aan de creativiteit van het ware 

collectief, omdat het de creativiteit van het ware individu is, als een reflectie. Zo mag de mens 

veranderen in een beest, in het collectieve, de massa zelf. De mens wordt tot de massa, en de 

mens brult van creativiteit. Nu moet de mens oppassen voor verkoop-truukjes. De mens moet 

oppassen voor valse dankbaarheid en valse nederigheid. De mens heeft het namelijk zelf 

gedaan. De mens heeft het zelf volbracht, en de massa is slechts zijn loon. Hij is de massa 

niets verschuldigd. Alle creativiteit van het ware collectief is zijn eigen creativiteit, zijn 

eigendom. 

  

  

  

  

  

2.2 Noord Korea - Het Raadsel van de Diathesiek  

  

  

Wij zien de problemen om ons heen, maar doen niet aan symptoom-bestrijding. Dat zou een 

soort van spoken-werk zijn, want dan sla je een kop van het monster af en dan komen er twee 

voor in de plaats. Daarom voeren wij ook geen dwaze materiële oorlog. De mens wordt 



bestuurt door negatieve energieën, door parasieten, daarom strijden wij tegen parasieten en 

niet tegen mensen. De strijd is in het gebied van de ziel, niet op aarde, en die strijd gaat door 

educatie die bij de mens zelf begint. Het lagere zelf is de grootste vijand van de mens. De 

mens moet leren eerst naar zichzelf te kijken. Zonder de robotiek zouden er grote fouten 

gemaakt worden. De mens maakt dan een verkeerde beweging die een verschrikkelijke 

ketting-reactie in werking stelt, en dan is de ramp niet meer te overzien. Deze hogere robotiek 

wordt niet door het lagere zelf begrepen. Het lagere menselijke zelf strijdt tegen de hogere 

robotiek. In het christendom, onze oude christelijke taal wordt dit genoemd : "het vlees strijdt 

tegen de hogere natuur". De hoge natuur is gedisciplineerd, niet op een aardse, materiële 

manier, niet volgens de politieke, sociale correctheid, maar volgens de hogere wetten van de 

gnosis waartoe een mens verlicht moet worden. Het gaat allemaal om de verlichting tot de 

hogere werkelijkheid, en dan moet er dus eerst heel veel valse kennis verduisterd worden. Een 

heleboel valse kennis van de mens moet eerst in slaap vallen. 

  

Hierin is "vrijheid" een mythe. De mens kan niet zomaar van alles wegrennen en dan met 

vrije wil doen waar hij zelf "zin in heeft". We zijn altijd onderworpen aan een universele 

code, aan diepgaande mechanische wetten die niemand kan breken. Hedonisme, genotzucht, 

ten koste van anderen, ten koste van hogere principes, is niet de weg. Dat zou een 

doodlopende weg zijn. Neen. De mens moet de absolute waarden van het leven onder ogen 

komen, en die zijn ook altijd al dan niet abstract om de mens heen om de mens te 

onderwijzen. Er zal dan ook altijd een soort van "staats-apparaat" zijn. De mens is en blijft 

een sociaal wezen, al is het alleen maar in zichzelf : de interacties tussen principes. De mens 

kan dus wel een staat ontvluchten, maar zal altijd geconfronteerd worden met zijn innerlijke 

"staat". De staat is dus een abstractie die nodig is voor de mens om de weg door het leven te 

leiden, en die staat is in de mens zelf, wat ook het Noord-Koreaanse "Juche" idee is. 

  

  

De mens is dus de staat, en alles wat om de mens heen gebeurt zijn slechts al dan niet 

vervormde projecties. Hierin mogen we dus niet te materialistisch en letterlijk zijn, en mogen 

we van alles maar hele kleine beetjes nemen om zo niet tot corruptie te vervallen. Zo heeft de 

mens dan ook een paar druppeltjes "communisme" nodig, oftewel gelijkheid, om niet in de 

valstrikken van het opportunisme en het kapitalisme te vallen. Het communisme betekent 

eenheid en eerlijke verdeling, maar ook dit kan zeer snel corrupt raken als de verkeerde 

stoffen zich daar in gaan mengen. Zuiver communisme gebruiken is de kunst van alchemie. In 

orthodoxe-letterlijke zin kan het communisme gevaarlijk zijn, maar esoterisch, oftewel 

symbolisch, diepgrijpend, is het communisme een belangrijke bouwsteen, een belangrijk 

ingrediënt in het bouwen van de paradijs-brug. In die zin is het raadsel van Rusland van 

belang. Er zal een geheel nieuwe machine gebouwd moeten worden om het communisme tot 

zijn recht te laten komen, en de gevaarlijke kantjes zullen eraf moeten. Het kan allemaal veel 

gestroomlijnder. 

  

Hier komt een stukje territoriale oorlogsvoering in het hart bij kijken, in de ziel. Het corrupte 

communisme is een losgeslagen, gulzige beer. Die wil je niet 's nachts in het bos alleen 



tegenkomen. We spreken daarom ook consequent van esoterisch of gnostisch communisme 

om het zuiver en dialectisch toe te passen. Dat mag ook, want het communisme is 

oorspronkelijk Hegeliaans. Karl Marx, de grondlegger van het communisme was een 

Hegeliaan. Hegel voerde de dialectiek in, een systeem in de vorm van de Westerse "yin yang" 

dat alles zich vormt door tegenstellingen, tot een hogere metafysica waarin samenstelling 

ontstaat, vandaar de dialectische driehoek : stelling, tegenstelling, samenstelling. Op deze wet 

is het hele universum gebouwd. De poort tussen stelling en tegenstelling is de demonologie, 

oftewel de esoterische defensie. De poort tussen tegenstelling en samenstelling is de cryptiek, 

als de esoterische decodering, en de poort tussen stelling en samenstelling is het 

communisme, gezien vanuit de tweede bijbelse context.  

  

 

  

Dit is een goed en zuiverend fundament voor esoterische, tweede bijbelse Juche, als 

tegengesteld tot het Noord-Koreaanse materialistische Juche model. We hebben hier een 

belangrijke eso-robotische motor te pakken die door de Arcturische lens via Marx enigszins 

verdraaid en verknipt op de aarde kwam, als een nieuwe vorm van dictatuur. Dit waren 

allemaal ongewenste versteningen van extreem communisme, en daarom moeten wij terug 

naar de bron.  

  

De demonologie, in zichzelf door de matrix gedemoniseerd, door velen verafschuwd, is de 

vriendelijkste, eerlijkste en zachtmoedigste vorm van oorlogsvoering. Het is het orgaan van 

de esoterische defensie, tegengesteld aan de materiële, letterlijke oorlogsvoering. Wij noemen 

het ook Auto-Eso Defensie, omdat het dus wel potentieel gevaarlijk is als mensen dit gaan 

loskoppelen van de heilige gebondenheid, want dan wordt het "blinde vuistvechter" 

mentaliteit. In die zin is er dus wel een valse demonologie. Het gaat om de symbolische 

defensie, maar de oorlogsmarkt wordt daar zenuwachtig van, dus de intelligenten die geen 



machtsspelletjes willen spelen moeten veel lijden onder de machtszucht van de dommen die 

ijverig naar het goud der dwazen grijpen om over anderen te kunnen heersen. Hegel stelde dat 

autoriteit en verantwoordelijkheid evenredig en wederzijds moeten zijn.  

  

De dialectiek overbrugt dus de kloof tussen arm en rijk, macht en ondergeschiktheid, en 

beschermt zo ook tegen dogmatiek. 

  

Waar intellectuelen zich terugtrekken, daar grijpen de dommen de macht, maar deze "macht" 

zal vanzelf met de dommen afrekenen. De troon slokt hen op, en maakt hen door de wet van 

de dialectiek een deel van zichzelf. Het object waarover je macht probeert te krijgen zal door 

de wet van symmetrie ook macht over jou krijgen. In die zin is de relatie "meester-slaaf" een 

illusie, want de meester zal door de slaaf geassimileerd worden. Alle machtsverhoudingen 

zullen dus transparant worden en gaan omdraaien. Dit behoort ook tot de spiegelwet. 

  

Door het bovenstaande kunnen we tot de volgende conclusie komen : Er is alleen een 

vertikale staat. Elke horizontale staat is daar een reflectie of een verdraaiing daarvan. De 

filosofoof Immanuël Kant stelde al dat de waarneembare realiteit niet de daadwerkelijke 

realiteit is, en slechts een weerspiegeling is. Het rationalisme alleen kan dus nooit tot de 

werkelijkheid komen, en kan de werkelijkheid ook niet bewijzen, omdat de ratio van de mens 

maar beperkt is, en altijd machtszuchtig en betweterig tegen anderen strijd, als een eindeloze 

en vicieuze cirkel. Het ratio van de mens schept zijn eigen werkelijkheid. Vandaar dat de 

Tweede Bijbel altijd weer hamert op de demonologie, oftewel de auto-eso defensie. De mens 

kan alleen spiegelen en vervormen, en heeft zo zelf door zijn verstandelijke reflectie zowel 

"tijd en ruimte" als "oorzaak en gevolg" opgesteld, als subjectieve ervaringsvorm. Het is geen 

absolute waarde van het bestaan, stelt Kant. Al in zijn tijd beschreef Kant de werkingen van 

de matrix en de Arcturische lens.  

  

Het bewustzijn van de mens is te klein om hier iets over te zeggen. Vandaar dat er 

buitenaardse hulp is gekomen. Vandaar dat ook de Tweede Bijbel een buitenaards werk is om 

de mens tegemoet te komen, om de mens de hogere techniek te onderwijzen. 

  

De dialectiek wordt door een "missing link" zo tot diathesiek, oftewel de diepte-stelling, een 

diepere driehoek van communisme, robotisme (automatisme) en individualisme, als de 

evolutie en revolutie van het eso-communistische systeem. Het socialisme is hier gewoon een 

onderdeel van het communisme, als een diepere vorm, als de sleutel tot het individualisme. 

Deze buitenaardse driehoek die op de aarde indreunt is de esoterische "juche" van de Tweede 

Bijbel, om de materialistische juche van Noord-Korea te decoderen en zo neutraliseren. 

  



 

  

De gallactische centra parasiet Saveer is een creatie van de Arcturische lens, voor het blote 

oog van de mens onzichtbaar gemaakt, dus in een andere vibratie. Deze parasiet bestaat uit 

diverse elementen, waaronder de Saveer-Ubike [Ubiekeh] in de vorm van een grote, harige 

zwarte spin, een soort vogelspin. Dit specimen heerst "Noord-Koreaans" over de mensheid. 

Het is dan ook de geest van Noord Korea, en die bezadelt mensen met zwijgplichten, 

ontneemt de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie en spiritualiteit. Noord 

Korea is geen communistisch land, maar een kapitalistische dictatuur waarin selectief 

communisme wordt bedreven om de bevolking te onderdrukken en gevangen te houden. 

Misschien ken je in je eigen leven ook wel zulke "Noord Korea" ervaringen. Het is een 

boerderij waarin mensen als kasplantjes worden gekweekt voor opportunistische doeleinden 

van de elite. De mens kan hieraan alleen ontkomen door de ontwaken tot de driehoek van de 

Diathesiek. Noord Korea heeft dus ironisch gezien een gebrek aan "Juche". Voorbeelden van 

de werken van Saveer-Ubike zijn : de orthodoxe psychiatrie en de tandheelkunde, wat pure 

Noord-Koreaanse criminele dwangverpleging is. Het is de geest van ontvoering voor dit soort 

praktijken. In een droom over Saveer-Ubike kwam deze zwarte vogelspin achter mij aan. Ik 

pakte toen een stoel en verpletterde de spin door er met een stoelpoot op te rammen. Deze 

parasiet mag verbroken worden in de naam van het communisme. De mens mag groeien in de 

Diathesiek zodat er een scherm om de mens wordt gebouwd om bescherming te bieden tegen 

deze afschuwelijke parasiet. Wij bidden en strijden voor een vrij "Noord Korea".  

  

  

  

  

  



  

  

Hoofdstuk 3. De Egyptische Wortels van het Christendom 

  

  

  

3.1 Het Begrijpen van de Vader Cultus  

  

De stad verteld de mens om toch maar zoveel mogelijk te volharden in hetzijn van het 

toebedeelde geslacht : man of vrouw, allemaal voor een markt. Het zijn geslachts-spelletjes 

die er gespeeld worden, en de kerk schept daar nog een flinke scheut homofobia op. De kerk 

is de hele dag obsessief bezig als de geslachts-politie om ieders gaatje of staafje te 

controleren, en door die hysterische obsessie worden we allemaal gesexualizeerd. Altijd en 

eeuwig zijn het juist de christenen die het altijd over sex hebben, en ieder ander mens wordt er 

kotsmisselijk van. Overal rollen hun ogen rond om over onze geslachtsdelen te gaan, want ja, 

alles moet natuurlijk blijven : mannetje-vrouwtje. Mensen van de gnosis zijn daar helemaal 

niet mee bezig. Zij keren terug naar de wonderlijke natuur, en zijn op de hoogte van de pracht 

van de geslachtelijke verwisselingen binnen de kaleidoscopische biologie van het beestenrijk. 

Vandaar dat de mens niet alleen maar zijn beestenpolen in zichzelf moet ontdekken, maar ook 

zijn geslachtelijke polen. Wees creatief. Wij zijn niet slechts man of vrouw, of mens of beest. 

Al deze polen stellen principes voor die we nodig hebben om uit de matrix te ontsnappen, om 

terug te gaan door de Arcturische lens, dus laat woordspelletjes, naamspelletjes en 

geslachtsspelletjes van kerk, stad en staat je niet tegen houden. 

  

Bijvoorbeeld de slak is een hermafrodiet die beide geslachtelijke organen heeft. Zij zijn dus 

tegelijk man en vrouw. Een ieder die zo'n grote bek heeft tegen homosexuelen en 

transsexuelen bijvoorbeeld zou eens goed de natuur moeten bestuderen, waarin in 

verschillende vissoorten de geslachtswisseling plaatsvindt, zoals in bijvoorbeeld de 

clownsvissen. Dit zijn normale biologische en anatomische processen. Ook gebeurt dit in de 

hermafrodiete papegaaivissen, en de haviksvissen bijvoorbeeld, maar de apathische mens 

blijft in de stad en kent de natuur niet. De apathische mens spijbelt er heel wat op los, en is 

bang voor de natuur. De wetten van de natuur hebben namelijk geen marktwaarde voor de 

mens. 

  

De hermafrodiete en geslachtswisselende beesten zijn een beeld van de veranderings-

capacieten van de menselijke ziel. Zij vormen de sleutel voor innerlijke transformatie. Ook de 

octopus heeft verschillende veranderingstruukjes, voor camouflage en overleving, en vormt 

zo het midden van de schakelaar in de menselijke ziel die ontwaakt moet worden en 



geactiveerd. Vandaar dat de octopus op gezette tijden wordt besproken in de Tweede Bijbel. 

Het octopus-medicijn is een belangrijk en centraal poort-medicijn in het overschakelen in de 

esoterische driehoeken van dialectiek en diathesiek. De octopus representeerd een schakel-

orgaan in de mens zelf. 

  

  

De christen denkt dus dat hij alles in kannen en kruiken heeft, maar op een dag zal de 

oneindige weelderigheid en diversiteit van de natuur hem overweldigen. Er is een heel 

trappenstelsel tussen het lagere zelf en het hogere zelf waar de mens over moet. De mensen en 

situaties rondom het individu zijn hiervan de tredes. Er is alleen het "zelf" en al zijn 

gecamoufleerde stadia. De psycho-filosoof Carl Jung beschouwde het zelf als een archetype 

van heelheid. Het "zelf" zou ook gesteld kunnen worden als een archetype van het labyrint 

van het bestaan. De mensheid is verdwaald in het grote en raadselachtige bos van de 

individualiteit tussen het bewustzijn en het onbewustzijn in. Al deze treden bevatten een 

potentieel verborgen medicijn, klaar om ontdekt te worden. Het "zelf" is volgens Jung ook het 

regulerende centrum van de psyche. 

  

Het vader archetype is een belangrijk archetype, maar de mens snapt dit archetype niet. De 

mens heeft het lopen verletterlijken en dramatiseren. De mens heeft het zo gematerialiseerd en 

verkeerd voorgesteld dat het uitliep op een ware cultus. De vader cultus is een grote cultus op 

aarde waar we niet zomaar vanaf komen. Het is een stalker. 

  

In het orthodoxe christendom wordt de vader aanbeden, en de moeder genegeerd. Wat kunnen 

we hier van leren ? De man werd geschapen als het principe van onderworpenheid, het 

principe van horen en gehoorzamen, aan de hogere principes van het leven. Dit principe is in 

iedereen. Iedereen heeft een man-pool, als de bron van nederigheid, maar deze bron is 

verziekt en vergiftigd op aarde. De climax van het archetype van de "man" is de "vader", 

waarin de vader geinspireerd wordt door de moeder, en zo geboorte geeft aan een dochter, een 

boodschap, een antwoord. En zo wordt de kennis opgebouwd. Zo leert de vader ook de 

moeder begrijpen, als een beeld van de wijsheid. Dit is een mooie, paradijselijke allegorie. In 

het hogere paradijs geeft de man alleen geboorte aan dochters. In de lagere aardse gewesten, 

wat we "onder de schelp" noemen hebben vaders zonen, maar metaforisch is dit zijn eigen 

innerlijke kind, het kind-zelf. 

  

De vader is de climax van de sensitiviteit, als het breekpunt, waarin de valse natuur sterft, ook 

de vader zelf, als het afvallen van de sluiers van het lagere zelf, zodat het hogere zelf wordt 

geboren. De vader is de climax van overgave, submissie. Hier komt ook het hele Absalom 

verhaal bij kijken. Absalom had een plan opgesteld om zijn vader, koning David, om te 

brengen. De dood is een metafoor van het begrijpen. Absalom wilde het geheim van de vader 

begrijpen, en dat is ook wat zijn naam betekent : Ab-Shalom, de vrede van de vader, het 

compleet maken van de vader, het begrijpen van de vader. Hiertoe moest Absalom eerst de 



schaduw van de vader overwinnen. Absalom raakte in deze plannen verstrikt met zijn lange 

haren in de takken van een boom toen hij daar met zijn rijdier onderdoor reed, zoals de mythe 

vertelt, maar in het Aramees gaat dit om het komen tot begrip, tot de grotere context. Deze 

boom werd genoemd "de boom van wonderen". Absalom kwam zo in een nieuwe dimensie, 

in een nieuw gezichtspunt. In het Hebreeuws kwam Absalom tot de Sowbek, een netwerk van 

takken. Sowbek is verbonden aan het Egyptische Sobek, de krokodillengod van de oorlog, of 

in de Amazone theologie de Sa-Bak, de kennis van Bakroe, de kennis van de oorlog, de 

demonologie. Absalom zelf is als BS-LM de eeuwige Bosse, een scheppergodin van de Vur. 

In het Egyptisch is dit de woeste leeuwinnengodin Bast, die later in één van de Egyptische 

schandalen meer gemaakt werd tot een huis- tuin en keukenkatje, Bastet. Bast was 

oorspronkelijk een wilde zwarte panter van de oorlog. In het Eeuwig Evangelie breekt zij door 

de glazen wand van de markt om de slaven vrij te zetten en terug te nemen tot de natuur. Dit 

is de diepte van de Absalom code. 

  

Joab vermoordde Absalom toen hij daar hing, maar hoe moeten we dat esoterisch zien ? 

Christelijke ouders gooien hun kinderen dood met dit soort lugubere verhalen, maar vertellen 

niet de diepte ervan en wat het betekent. Joab is Yowab in het Hebreeuws wat uitgesproken 

wordt als YO-AV, meer als "Jove". "Jove", oftewel Jupiter, werd door de Romeinen gekozen 

als hoofdgod. 

  

Joab, oftewel Jove, was de legeraanvoerder van koning David, en zijn naam betekent : 

Jehovah is vader. Weer zien we hier het vader-principe terug. Jehovah betekent : worden, 

wording, en heeft zijn wortels in de Afrikaans-Orionse godin Ajawoe, de oer-moeder godin 

van de wijsheid, de godin van de metaforische oorlog en jacht. De wijsheid is in die zin niet 

alleen de vertaling, maar ook de wording. Ajawoe (Jehovah, Yahweh) is een belangrijk 

element in de motor van de schakelaar van de archetypes. Wij zullen deze motor van de 

gnosis gaan bespreken.  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 De Onderwerping van de Wil  

  



  

Anubis nam de dode altijd mee op een tocht door de onderwereld naar de hal waarin alles 

getest zou worden. Daarna zou de havik Horus komen om de dode te leiden tot Osiris. Na het 

oordeel door Osiris kan er een nieuwe schepping komen, door Kheper, de kever, een gedaante 

van Ra. Kheper schept door het afval. 

  

Hier gaat een enorme diepte in schuil. Hierover is het laatste woord zeer zeker nog niet 

gezegd.  

Al deze momenten van het geheugen zijn "heilig" in de zin dat alles een bedoeling heeft. Er 

gaat een groter script achter schuil wat door de Arcturische lens was vervormd, maar wat ook 

weer nodig is om het te herstellen. We mogen daarom niets zomaar weggooien, maar moeten 

de diepte ingaan. 

Al deze momenten zijn heilig in het geheugen. Ze hebben een bepaald plaatsje, iedere 

herinnering die je krijgt. Soms knagen ze, maar ze zijn heilig en hebben een diepere 

betekenis. Vraag jezelf af : "Waarom is het gebeurd ? Wat kan ik hiervan leren ?" Ook die 

herinnering zal vervormd worden. Het zijn belangrijke bestanddelen, als onderdelen van een 

heilige drug. Alles zal goedkomen. Alles is niet wat we denken dat het is. Er gaan 

belangrijkere dingen achter schuil. Ook de details zijn belangrijk. Je mag ook de hele kleine 

details van je leven in je hand houden en je hand omhoog steken en zeggen : "Ook deze 

herinnering, ook dit detail, is heilig en van belang." 

  

Christenen zijn aan de drugs. Dat mag duidelijk zijn. Daarom hebben wij een nog krachtigere 

drug nodig om hier doorheen te kunnen komen. Wij hebben een heilige drug nodig. 

Christenen zijn zwaar aan de drugs. Daarom moeten wij nog zwaarder aan de drugs raken, 

maar ditmaal een goede, heilige en educatieve drug. Christenen zijn aan een dodelijke drug, 

maar wij hebben een drug die tot het leven brengt, oftewel tot een hoger bewustzijn. Onze 

drug is de drug van verlichting, en dan hebben we het niet over daadwerkelijk licht, want 

teveel licht kan verblinden, maar we hebben het over overzicht, doorzicht en inzicht. 

  

Zowel in de Septuagint, het Griekse OT, als in het Gnostische scheppingsverhaal, is de boom 

van kennis, de boom van de gnoston (het gekende, een vorm van gnosis, kennis), een goede 

boom waar de eerste mens de heilige, paradijselijke drug van de hogere kennis ontvangt. 

Gnosis is namelijk in de Griekse grondtekst de sleutel tot de behoudenis in de woorden van 

Jezus. In het Grieks zien we dan in het paradijs de boom van de gnoston, de gnosis, als een 

poort tot de hogere wereld, die alles behalve een makkelijke wereld is, want er moeten zoveel 

raadselen in opgelost worden. Wij komen tot dit geheim als het zegel van de waterdoop is 

verbroken, wat ook een stokpaardje van de christenen is. De waterdoop is voor veel 

christenen één van de fundamenten van de redding en het christelijke geloof. Metaforisch 

gezien valt daar wel veel voor te zeggen, maar leterlijk gezien is dat natuurlijk pure onzin en 

volksverlakkerij. Het is groot boerenbedrog en een vorm van religieus materialisme. Wel kan 

het dus soms helpen als symbool, als een bepaalde profetische strategie, maar de christenen 



hebben de waterdoop veel te veel macht gegeven, en zo ontstond er dan ook een geest van 

teveel dopen tot het punt dat het een overdoop was. Het is een dooptik! Pure geestesziekte! 

Het is voor veel christenen een obsessie, en de werkelijke diepere betekenis is daardoor 

verloren gegaan. Achter deze sluier bevindt zich dus de heilige drug, waar de Vur ook veel 

over spreekt. Dit is een heilig kruid of zaad wat visionaire vermogens heeft, om de mens tot 

die andere wereld te brengen. Wij mogen door de sluier van de waterdoop gaan om zo te 

komen tot een diepere betekenis van het Adam en Eva verhaal. We mogen terugkomen door 

het sluier van de zondvloed, en dan een hapje nemen van de kennis. De christenen hadden 

deze boom 100% verboden, want ze willen niet dat mensen kennis krijgen. Ze willen mensen 

blind houden. De boom van kennis is een dualiteit. Er is een goede boom van kennis en een 

slechte boom van kennis, want er is ook valse kennis, en die is juist nodig om de goede kennis 

te vormen. Wij mogen inderdaad niet nemen van de boom van valse kennis, maar christenen 

hebben deze mythe geheel uitgebuit en de boom van kennis werd geheel gedemoniseerd, 

overgedemoniseerd zoals wij dat noemen. 

Het zegel van de waterdoop die een christen wordt opgedrongen is een geest van 

verkrachting. Nogmaals : soms kan dit symbool helpen, maar het mag niet overdreven 

worden. De waterdoop moet dus een stapje terugnemen. Het verkracht mensen. Het komt op 

privé terrein. Daarom is het ook belangrijk de heilige drug te nemen om je zo tegen deze geest 

te beschermen. Daar is de Vur ook voor gekomen. De heilige drug wordt geschonken door 

Nephthys, de zuster en schaduw van Isis. Nephthys en haar zuster Isis zijn in de Egyptische 

pre-Israëlitische mythologie de twee godinnen op de ark. Nephthys is de godin van het water 

en de nacht. Zij draagt een huis met een mand als dak op haar hoofd. Haar man, Seth, is de 

god van de wildernis, en haar zoon is Anubis. Zij is degene die de boot van Ra in de diepte 

van de onderwereld sleept, terwijl haar zuster Isis de boot weer optrekt. Deze zusters zijn een 

dualiteit. De drug leidt tot slaap, en dan tot een hogere ontwaking als in een droom. De heilige 

slaap die dan vat is waar Anubis voor staat, haar zoon, haar vrucht. Dit is achter het zegel van 

de wedergeboorte. De wedergeboorte is een christelijk item wat zwaar wordt overdreven. In 

het christendom wordt de mens zogezegd "overgeboren". Alles draait om de wedergeboorte 

door een paswoord, en de diepte laten ze niet zien. Vandaar dat het verwende babies zijn die 

rondrennen om elkaar de hersens in te slaan. Ze groeien nooit op. Ze willen alleen geboren 

worden, maar niet opgevoed worden. De wedergeboorte, alhoewel belangrijk, is een 

overdreven, corrupt stokpaardje geworden in het christendom waaraan alles getest wordt via 

wachtwoord spelletjes. Het is een papier dictatuur. Het zijn aanbidders van blokken hout. 

Het christelijke zegel, de sluier van wedergeboorte, moet verbroken worden om tot de heilige 

slaap te gaan, om zo opgevoed te worden door dromen. Nephthys is als het meisje met de 

zwavelstokjes die deze heilige drugs aanbiedt. Zo komen wij tot het Anubis mysterie, de gids 

door de onderwereld, de slaap. 

Ook wordt er in het christendom veel gehamerd op het ontvangen van de heilige geest, maar 

zodra de geest is ontvangen slaan ze elkaar weer de hersenen in over wie de juiste geest heeft 

en de juiste interpretatie van de bijbel. Vele spelletjes worden gespeeld. Het is een arena. 

Vandaar dat het zegel van het ontvangen van de geest verbroken moet worden. Men moet 

door de sluier gaan, en komen tot de onderwerping van de wil, want de valse wil van de mens 

is tegen zichzelf verdeeld en moet overwonnen worden. Dit is waar de aardgod "Geb" voor 

staat. De mens moet dieper de aarde in, om zo zijn wil te onderwerpen aan het hogere. 

Contracten met de bijbel en met spoken en geesten zoals in het christendom heeft verder geen 

enkele zin als de wil nog niet verbroken en onderworpen is. Anubis leidt tot de aardgod Geb, 

een groot mysterie. Het is geen echte god, maar een archetype, een principe. De Geb-



dynamiek moet begrepen worden in de filosofie en psychologie van de Egyptologie. Het is 

geen persoonsverheerlijking zoals in het christendom. Het is educatieve demonologie. 

Geb is in de Egyptische taal de poel van het vuur waarin de wil gebroken moet worden : 

KHEB. Dit is voor christenen een vies woord, want christenen willen altijd de poel van het 

vuur ontwijken. Ze willen de tucht niet. Ze verafschuwen de hel, maar de hel is zelfs in de 

bijbelse grondteksten vaak iets heel positiefs, als een medicijn, om zonden en leugens weg te 

snijden. Deze aarde is de hel, als een onderdeel van de hel, om ons te beproeven en te 

zuiveren, ja, zelfs om ons te genezen. Het is om ons wakker te schudden en op te leiden. Dit is 

waar Geb, de aardgod, voor staat. KHEB is in het Egyptisch als een wesp die ons moet steken 

om onze aandacht te trekken. Heb je die wesp al in je leven ontdekt ? Ook is KHEB een 

honingplant. De bij moet tot de bloem gaan om zo tot de honing te komen. Het leven lijkt 

misschien bitter, maar er is zoetheid binnenin. Geb is in het Egyptisch het diepste binnenste, 

de QEB, als een diepere reis, een circuit. Wij gaan telkens in cirkels, dieper en dieper, als een 

spiraal, dus het lijkt hetzelfde, maar het is net even iets anders. GEB kopieert en 

vermenigvuldigt. Geb verdubbelt, geeft loon. Deze wenteltrap bevindt zich in het midden van 

de poel van het vuur. GEB is het centrum (QAB). Het vuur van de geest in de Griekse bijbel 

is namelijk hetzelfde woord als het vuur van de hel. Het is precies hetzelfde. Wij moeten hier 

doorheen om onze wil te onderwerpen aan de gnosis. Het gaat niet om "Doe wat je wilt" zoals 

in het Crowleysche genade-christendom, die liefde onder de wil heeft gezet. Zij aanbidden de 

vleselijke wil, de lagere wil. Maar de gnosis wil de wil onderwerpen, zodat alle hogere kennis 

zichtbaar wordt. Dus niet "Do what thy wilt", zoals in het duivelse crowley christendom, 

"want alles is toch genade". Nee : "Uw Wil geschiede", en de gnosis is de ware wil, namelijk 

"kennis". Het is heel simpel. Het gaat niet om de wil, het gaat om de kennis.  

Daarom is Geb een prachtig esoterisch mysterie. In de Egyptische boeken van de onderwereld 

is Geb de paal waaraan het vlees moet afsterven, waar de wil aan gebroken wordt en zo 

onderworpen. De wil van de mens is namelijk een grote vijand. De Geb-palen in de 

onderwereld, als een beeld van het kruis, de stauros in het Grieks, wat ook paal betekent, 

hebben de koppen van Anubis, van jakhalzen, hyena's, wolven of honden. Anubis is de 

brenger van slaap. Alleen op het pad van de heilige slaap, na het nemen van de heilige drug, 

zal de wil onderworpen worden. Als wij gewoon in de stad en in de kerk blijven om te 

lofprijzen met zombies dan zal onze wil nooit gebroken worden. We moeten de heilige slaap 

in. We moeten wachten op de nacht. Geb wacht op ons, een groot mysterie in de Tweede 

Bijbel. 

  

  

  

  

3.3 Het Kain Verhaal Wat Zijn Oorsprong Heeft In Egypte - De Motor van de Gnosis 

  

  



Geloof en goedkope genade zijn twee zware drugsstromen in de kerk, die dan ook weer hun 

eigen wet maken. Het zijn spijbelaars die dan hun eigen school opzetten, en alles wordt getest 

aan een bepaald boekje. Het is het Crowleyaanse christendom van "Do what thou wilt", doe 

wat je wil, want alles is genade en het gaat om geloof. Het zijn spijbelfeestjes, want kennis 

willen ze niet. Ze zijn er vies van. "Ewwww," zeggen ze dan, al die verwende kinderen. Alles 

wat ze willen is snoep, veel snoep, een suikerzoete Jezus, maar die dan wel een ieder die hun 

konten niet kussen voor eeuwig naar de hel zendt. Het is dus zwaar giftig snoep. 

  

De suikerzoete Jezus is dus gemeen, achterbaks en hypocriet. Maar ja, die kent iedereen zo 

langzamerhand wel. Alleen de volgelingen van die Jezus doen alsof hun neus bloedt. Het is 

als praten met dronkaards. Ze zijn niet voor reden vatbaar. Geloof en genade zijn hun 

toverstokjes, en ook hun gesels. Ze martelen mensen hier mentaal mee en daar is zeker het 

laatste woord nog niet over gezegd. 

  

Geloof en genade, twee gevaarlijke zusters, twee sluiers waar we doorheen moeten. Wat is er 

aan de overkant ? Geloof en genade is een Noord Korea op zichzelf, als een extremistische 

islamitische staat cultus. De ware militaire dienstplicht van de gnosis hebben ze ontlopen, en 

ze hebben nu zelf hun eigen materialistische militaire bewind opgezet, als de december 

moorden van Suriname. Geloof en genade zijn twee uiterst onbetrouwbare corrupte leiders. 

Het zijn de ontstekingen van de samenleving. Als een kankergezwel woekert het voort.  

  

Geloof en genade, twee demonische toverspreuken. Zo komen de hersenen onder een vloek, 

en het hart gaat verloren. Wat is er toch gebeurd ? Wat is er aan de hand ? Deze geesten 

broeden en liegen dat het een lieve lust is, en zij sleuren velen met zich mee. Het is de zombie 

apocalypse. Deze wereld is verrot tot de pit. Het is een zieke appel. 

  

Ze aanbidden de dood. Niets schokkeert hen nog. De eeuwige hel is hun vader, hun obsessie. 

Maar daar mag niets over gezegd worden. Nee, want dan is het huis te klein. Zij dulden geen 

tegenspraak. Het is hetzelfde als hen die terrorisme bedrijven naar dieren toe door hen in 

slachthuizen en pelsfokkerijen te stoppen, en als er dan een tegen-actie komt van 

dierenbevrijdings fronten, dan worden die acties terrorisme genoemd. Het is totaal 

omgedraaid. Hierover gaat het oordeel van de gnosis komen. Er wordt gelogen, en men liegt 

totdat men barst. 

  

We hebben wel gezien dat dit oordeel vaak niet recht voor z'n raap is. Geweld is ook niet de 

oplossing. Educatie is de oplossing. Er is geen heil in oorlog in de materiële wereld. De 

oorlog moet in de hogere wereld uitgevochten worden, door de demonologie. Het oordeel 

komt door de kunst, door de educatie, waarin dingen rechtgezet worden. Het oordeel gaat 

door een hoger rechtssysteem dan het aardse. Het oordeel is metaforisch. De natuur zal zelf 

met dingen afrekenen, dingen omzetten, op haar tijd. De vleselijke mens wil altijd snelle 



afrekening zien en neemt vaak het recht in eigen handen, maar de natuur neemt de tijd. De 

natuur doorziet alles en heeft een hoger plan.  

  

Mensen die de gnosis kennen hebben een onderwijs-plicht. Daar ontkomen we niet aan. Maar 

dit gaat niet op een materiele manier. Het gaat door het hart. Soms gaat dit onderwijs zonder 

woorden. Soms moet je je terugtrekken om de zielen in de andere wereld te onderwijzen, of 

om onderwezen te worden door hen. Alles komt van twee kanten.  

  

Geloof en genade zijn twee gevangenis-implantaten in de mens. Het ligt om het verstand van 

de mens heen, opdat het verstand van de mens dom blijft en onder de drugs, als een dokters-

spuit. Het is heel demonisch. Geloof en genade verlammen de mens.  

  

Ik vind het verhaal van Kain en Hobel een mooi verhaal. Niet de Westerse versie, maar de 

Hebreeuwse versie. Hobel wordt RA (RA-A, Hebreeuws) genoemd, als een herder, en Kain 

was een abad, dienstknecht, van de adamah, de rode moeder aarde. Hobel betekent adem in 

het Hebreeuws. We kennen allemaal het verhaal van Kain die zijn broer vermoordde, maar dit 

is diep metaforisch in het Hebreeuws. Het is een beeld van het uitademen, van het doden van 

het vlees, de valse schaduw-natuur. Hobel was in die zin een deel van Kain, dus niet echt een 

broer, maar een onderdeel. Weer zien we hier de Egyptische wortels terug, want RA moest 

inderdaad sterven om zo in de baarmoeder van zijn moeder, Nuwd, te komen, als een tocht 

door de onderwereld voor wedergeboorte. Moeder Nuwd komt in het Hebreeuws terug als het 

land Nod, waar Kain zich dan vestigt. Nod betekent nomadisch, maar zelfs in het Hebreeuws 

wordt ook soms het woord Nuwd gebruikt. 

  

Genesis 4 

12Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven; 

een nomade en een vluchteling (nuwd) zult gij in de onderwereld (erets) zijn. 

  

Kain moest door de dood van Hobel, de RA, dus in het Hebreeuws de onderwereld in naar het 

land Nuwd, zoals in de Egyptologie Ra in de baarmoeder van zijn moeder Nuwd moest, om 

een nomade te zijn in de onderwereld, om zo zijn weg te vinden tot de wereld van de ziel. 

Mozes die in de mythe deze verhalen zou hebben opgetekend had een enorme grote kennis 

van de Egyptologie, omdat hij daarin was opgevoed.  

  

In het Aramees, de andere moedertaal van Hebreeuws, is Nuwd het land van de ontwaking. In 

het Aramees wordt het woord "RA" gebruikt voor de grond. Nuwd is in die zin in RA zelf, in 

Kain zelf. 



  

11En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die haar mond, PEH, de baarmoeder, heeft 

opengesperd om het bloed van uw ach, broeder, van uw yad, mannelijk geslachtsorgaan, te 

ontvangen. 

  

De ach of akh, de broeder, komt voor in de Egyptologie als de levende ziel in de onderwereld, 

als het onderwereld-lichaam, dus "broeder" is puur metaforisch in de zin dat het gewoon een 

parallel van de persoon zelf is. Kain en zijn ach zijn dezelfde persoon. De ach is dus de RA 

die moet sterven om zo dieper in de onderwereld te komen om zo te ontwaken. 

  

Het Hebreeuws windt er verder geen doekjes om : Het gaat om een vruchtbaarheids-principe. 

De yad, het mannelijke geslachtsorgaan, komt in de peh, het vrouwelijke geslachtsorgaan, om 

zo het bloed van het sterven aan het vlees in haar uit te storten, als het zaad voor het nieuwe 

leven. Daarom is sexualiteit een metafoor van de demonologie. 

  

Een paar dagen geleden had ik een droom over moeder Nod, en haar gezicht was de kern-

energie van de hogere dromen. Haar gezicht bleef veranderen. Ik kon niet lang in haar gezicht 

kijken, omdat het te intens was. Als kind zijnde droomde ik vaak over de Egyptische moeder 

Nuwd, Nod. 

  

Ook het nageslacht van Kain is metaforisch, als zijnde zijn eigen gedaante-verwisselingen, 

zoals Ra in de onderwereld. Het is het principe van de vruchtbaarheid.  

  

16Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heren, en ging wonen in het land Nod, ten 

oosten van Eden. 17En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde 

Henoch; daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon 

Henoch.  

  

Henoch, Enak, betekent in de Hebreeuwse worteltekst de initiatie en de educatie. Hier moest 

Kain doorheen, als een vestiging in het land Nod. Ook betekent Enak overgave, als de 

onderwerping van de wil. 

  

18En aan Henoch werd Irad geboren. 

  



Iyrad is in de Hebreeuwse worteltekst de afzondering, de isolatie. Dit is belangrijk om de 

overgave en de onderwerping van de wil verder te verdiepen. Dit heeft met het hele proces 

van de heilige gebondenheid, het heilige touw, te maken. Dit was het teken van redding in het 

boek Jozua, want Rachab werd gered door het touw. In de Egyptische onderwereld boeken 

heeft het touw een prominente plaats, en is vaak verbonden aan de slang, die een beeld is van 

het touw. In de Egyptologie wordt Geb soms afgebeeld als een slang, als de zoon van de 

aarde, als beeld van de onderwerping van de wil. Dit is waar Kain toe naderde in de 

onderwereld. Ook Nod zelf is als een touw in de nacht. Daar droomde ik als kind vaak over. 

Dan werd ze heel lang en dun en onbereikbaar. Dit gebeurde ook in de Egyptologie. Zij was 

de partner van Geb. Ik kende de Egyptologie als kind zijnde niet, maar droomde er al wel van. 

Het was altijd extra sterk als ik ziek was, koorts had. Ik kon gewoon in de onderwereld kijken. 

De moeder verandert in een koord om ons in veiligheid te brengen in de aarde, in Nod. Hier is 

de kern energie van de dromen, de motor van de gnosis. 

  

De ach, de akh, de Hebreeuwse broer-metafoor, het onderwereld-lichaam, is in de 

Egyptologie een ibis, die zo boven alles uitstijgt. In Genesis 4:7 wordt er aan Kain in het 

Hebreeuws beloofd dat als hij goed doet, dan krijgt hij Se'eth, het oprijzen, het opstijgen 

boven alles. In de wortels is dit een wapendrager. Kain krijgt inderdaad later deze nieuwe 

metaforische "broer", oftewel een ibis, erbij, genaamd Seth. Seth komt ook uit de 

Egyptologie, als de god van de wildernis en de nacht, een zoon van Nuwd en Geb. Het is één 

van de gedaantes van Ra, zijn oorlogs-gedaante. Se'eth was beloofd aan Kain, wat ook 

zwellen betekent in het Hebreeuws, als het zwellen van het mannelijke geslachtsorgaan voor 

de oorlog tegen het kwaad. Het zijn oorlogs-metaforen die de mens helemaal verkeerd heeft 

voorgesteld. Wanneer het mannelijke geslachtsdeel de schede van de vrouw ingaat, dan gaat 

hij de oorlog in tegen het vlees, om zo geboorte te schenken aan een andere gedaante in 

hemzelf. Dit is de diepte van de tocht van Ra door de onderwereld. Het is om geboorte te 

schenken aan het innerlijke kind. Ra moest daarvoor eerst zijn leven geven. Doet ons dat niet 

ergens aan denken ? Ook Jezus moest zijn leven geven, maar dat moeten we allemaal. 

Niemand ontkomt aan deze principes. In die zin is alles dus "communistisch" van aard. 

Iedereen gaat door hetzelfde heen. De tocht door de onderwereld, door moeder Nod, is 

standaard. 

  

  

  

  

  

  

3.4 De Egyptische Wortels van Jehovah  

  



  

  

We komen in de zalen van de onderwereld, de grotten die door de Egyptenaren allemaal 

waren onderverdeeld in metaforische uren. Aan het einde van de nacht veranderd Ra in een 

kever, in Khepra, oftewel Geb-Ra, om de nieuwe dag aan te kondigen. Het Nederlandse 

woord "kever" heeft dus diepe Egyptische wortels. De kever is een verwerker van afval. De 

kever heeft geen smetvrees, maar grijpt het afval en schept erdoor. De kever is daarom het 

symbool van transformatie en nam een prominente plaats in bezit in de Egyptische 

kosmologie. Daarom betekent Ra ook in het Egyptisch : "bedekt met het heilige vuil", met de 

modder van de moeder grond, ook als camouflage. In het NT komt Khepra als Gabriel om de 

geboorte van Jezus aan te kondigen. 

  

De onderwerping van de wil is de sleutel tot de verlichting. De wil gaat tegen de kennis in, 

dus die moet gebroken worden, de verlamming ingaan. De verlamming is ook de betekenis 

van Nod in de Egyptische taal. In het boek Iyowb van het OT werd Iyowb (Job) tot de Nod-

verlamming (nuwd) geleid. Hij begon te beven en te schudden, te trillen in hoge koorts, om 

zijn lagere wil tot onderwerping te brengen. Ook komt dit dus voor in het Israëlitische verhaal 

van Kaïn. Zijn "broer" Hobel werd de stervende RA genoemd (ra-ah, ra-a, herder, 

Hebreeuws), als een deel van hemzelf. Zijn tweede "broer" was Seth, als de opstijgende ibis. 

De mens moet tot kennis komen om de lagere wil af te schudden. De mens moet vrijkomen 

van de lagere wil, en opstijgen als de ibis, boven alles uit. In de Egyptologie, in de 

onderwereld, gebruikt Anubis de Nod (Nu-t) als een metalen instrument om het verstand en 

de mond van de ziel in de onderwereld te openen. Dit is ook verbonden aan de NTI of NTU, 

de poel van de vergetelheid, waar de mens eerst een heleboel valse kennis moet vergeten. Dit 

is dus ook een onderdeel van Nod. Om tot de "verlichting" (inzicht, uitzicht, overzicht, 

doorzicht) te komen, moet de mens eerst tot de verduistering komen, de oceaan van de 

vergetelheid in de onderwereld. Hiermee is Nod omhuld. Allen die tot Nod willen komen 

zullen eerst deze rivier of zee moeten overzwemmen. Dit wordt ook wel het grote Nirvana 

genoemd of de Lethe (Grieks).  

Op de tocht door de onderwereld veranderd Ra op een gegeven moment zelf in Nod. Hij moet 

dus in principe geboorte geven aan zichzelf. Wij hebben niemand anders van node. Dit zijn 

slechts symbolen in onszelf. Het is ons eigen lichaam. Nod is verbonden aan Geb, haar 

partner. Geb is in het Egyptisch ook verbonden aan KHABU, het neerbuigen. Door KHABU, 

het neerbuigen, komt Ra tot Nod, zijn diepere, creatieve ziel, zijn hart. Wij moeten neerbuigen 

in het stof als de slang, de Geb, om zo te komen tot de diepte van de moeder grond, Nod. Hier 

zijn de creatieve vuren van transformatie, in het hart van de grond. Dat is ook wat Khep-ra 

betekent : Het neerbuigen van Ra, Khabu-Ra. Ra komt tot Nod, en wordt dan tot Nod. Khepra 

is in de Egyptische taal de wording. Dit is ook wat het woordje Jehova betekent in het 

Hebreeuws. Daarom is er nooit een absolute, algehele scheiding tussen God en mens. De 

mens moet tot God worden, omdat het iets in de mens zelf is. Daarom moet er een balans zijn 

tussen het neerbuigen voor God en het worden tot God, en tussen het zoeken van God en het 

zijn van God, zoals dat ook in de Bilha wordt besproken. Dit heeft dus niets met de 

spijbelende zelfvergoddelijking van de New Age te maken. Er is ook een valse 

zelfvergoddelijking die tot verderf leidt, zoals in het Westerse pseudo-christendom, waarin de 

mens zichzelf door het bedrog van geloof en genade tot god maakt over anderen. Er is geen 



snelkookpan-cursus voor doe-het-zelf vergoddelijking. Alles is onderworpen aan stricte 

wetten en condities, en het zal altijd plaatsvinden in een hiërarchie van balanzen. De natuur 

heeft haar eigen rangen-systeem. Het heeft niets te maken met persoonsverheerlijking, maar 

met het komen tot de diepere principes van het bestaan.  

Op dit pad zijn zoals gezegd vele valkuilen. Maar wij moeten dit pad van vergoddelijking 

bewandelen, om zo niet altijd alles op iemand anders te schuiven. Projectie is een gevaar. De 

mens moet zelf veranderen, en zelf tot het paradijs worden, anders komt de mens het paradijs 

niet binnen. De sleutel ligt in het worden, in Khep-ra, in Jehova als een esoterisch werkwoord, 

wat helemaal terugwijst naar het Orions-Afrikaanse moeder-principe van Ajawoe. De mens 

moet zelf de moeder worden. De mens moet zelf een schepper worden. Dit ligt op het pad van 

de gedaanteverwisselingen van Ra, oftewel Kaïn in het Israëlitisch, in de tocht door de 

onderwereld, door het land Nod, het lichaam van zijn moeder. 

De materie is het "vuile", en door het woord wat Khepra daarover spreekt komt er een veel 

hogere schepping. Zo schiep Khepra, de schepper van alle dingen, ook zichzelf. Het is een 

principe waarvan de kever een bepaald symbool is. Khepra, Khabu-Ra, is het principe van Ra 

(of Kaïn in het Israëlitische) die neerbuigt in het stof, die zich bedekt met de moeder aarde, 

komende tot het vuil van de materie waarin hij herboren wordt door het hogere woord hierin 

verborgen. Dit is het geheim van de sluiers van het Khepra mysterie. Materie is een 

verdraaiing van de oertijd, maar de oertijd ligt hierin nog wel opgeborgen. 

  

Geb is verbonden aan de Aramese Keba ark en de Arabische Kaaba steen die van wit tot 

zwart verkleurde. Geb wordt ook wel Seb genoemd, wat een afkorting is voor Sebek, de 

krokodillengod van de oorlog. Sebek is ook een godin. Het is slechts een onderdeel van Nod 

zelf. De krokodil is een krachtige metafoor van de timing van de baarmoeder, van de 

vruchtbaarheid, de regeneratie. De robotologie is gebouwd op timing. Daarom is Geb in zijn 

Sebek gedaante onmisbaar. Oorlog is hierin een symbool van de vruchtbaarheid. In de 

Tweede Bijbel wordt Sebek geschreven als het diepere gebeente van het Jezus Mysterie, als 

de oorspronkelijke code die ervoor zal zorgen dat dit mysterie opgelost wordt. De Jezus afgod 

zelf zal in dit proces totaal afsterven, als een sluier die weggeschoven zal worden.  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 Ra in het Oude Testament 



  

  

  

Timing is één van de belangrijkste dynamieken van de robotologie, als een belangrijk 

kenmerk, waar de krokodil symbool voor staat, oftewel de Sebek, Sa-buk, in de Egyptologie, 

een gedaante van de aardgod Geb, als onderdeel van de Nod-moeder. Ra ging op zijn bootje 

door het lichaam van de Nod-moeder, zoals Kaïn in de Israëlitische theologie door het land 

Nod trok. Ra werd op deze tocht bijgestaan door Sa, die de wachters van de poorten van de 

uren aansprak, als de timing van de kennis. 

  

Sebek komt in de Egyptologie ook voor als godin, en heeft haar diepere wortels in de 

Afrikaanse godin Buk, de eerste mens (Zuid-Sudan, Ethiopië), als een vruchtbaarheids-godin 

van de rivieren en de nacht. Zij is de Indiaans-Surinaamse oorlogs-godin Bakroe. SA-BUK 

betekent in die zin de timing van de demonologie, van de baarmoeder. 

  

In het Aramees is de ark de QEBU, de doorgang tot een diepere ruimte, waar een voorhangsel 

voor gehangen werd (Ex. 40:3). Ook is de ark een beker. Het voorhangsel is in het Aramees 

ook een vrucht van de ceder. Hier zien we de boom van kennis terug. De mens nam de vrucht 

en ging tot een andere dimensie, als een doorgang. Dit is wat de ark is. 

  

In Ex. 40:4 gaat het in het Aramees over die ruimte, die ingenomen moet worden, de ruimte 

van de tabletten, van het Woord. Ook is het de ruimte van een kandelaar wat in de 

Hebreeuwse wortels een juk is. In vers 5 moet tot 'Zij die zingt', de Aramese betekenis van 

een altaar, in dit gedeelte genaderd worden. Zij die Zingt is in het Egyptisch Nod, "Nu-ti", de 

zingende godin. Geb is dan de doorgang tot Nod, zijn partner, die de psalmen draagt. De Geb-

Nod schakel is belangrijk in de Egyptologie, zoals dat ook in het OT is. De Geb is de tocht 

door Nod, als de boot van Ra, de Aramese ark, de Kebu. 

  

Ra komt veel voor in de Hebreeuwse tekst van het OT, in verschillende vormen, die allemaal 

net even iets anders worden geschreven, maar vaak dezelfde uitspraak hebben. Zo is er RA de 

herder, die de ayin A in het Hebreeuws heeft, en RA als de openbaring wordt geschreven met 

een alef A. Ze worden beiden hetzelfde uitgesproken, alhoewel soms de ayin vanuit de keel 

wordt uitgesproken. In het Mozes verhaal in het laatste hoofdstuk van Deuteronomium, 

hoofdstuk 34 wordt Mozes in de Hebreeuwse grondtekst geleid tot RA, de openbaring, en 

hem wordt het beloofde land getoond. Tonen is dan de vertaling van het woord RA in het 

Hebreeuws. RA werd gegeven aan Mozes als een visioen, maar er werd bijgezegd dat Mozes 

het beloofde land niet zou binnengaan. Het was voor het zaad van Mozes. Dit heeft een hele 

diepe betekenis. Mozes had een ontmoeting met RA gehad, en stierf. De PEH, oftewel de 

moederschoot van de aarde, opende zich in vers 5. En dan in vers 6 wordt hij begraven in de 



QEBU-RA (qebuwrah), een grafplaats in een vallei. We zien hier dus dat Mozes in de ark 

(qebu, Aramees) van Ra gaat, in de boot van Ra, om een tocht door de onderwereld te maken. 

QEBU-RA is in het Egyptisch Geb-Ra en Khepra, de kever als één van de gedaantes van Ra, 

die door Aker (Hagar), de veervrouw van de boot van Ra in de sarcofaag-teksten van het 

Middenrijk, in een sarcofaag door de onderwereld werd gedragen om hem in de morgen te 

verwekken (als de zoon van Hagar, Ismaël). Zo kreeg Mozes door de Khepra in vers 6 deel 

aan het geheimenis van wedergeboorte. Hij zou dus via een omweg naar het beloofde land 

geleid worden, door het sterven, zodat zijn zaad tot het beloofde land zou komen. Dit wordt 

ook in de Vur besproken, dat we niets direct kunnen bereiken, maar alleen door het cirkelen, 

de subtiele energie, door het ondergrondse pad te nemen.  

  

De QEBU is dus de ark in het Aramees, wat in het Hebreeuws de Arown is. Aäron, de broer 

van Mozes, stelt dus in die zin de ark voor. Het hele leven van Mozes was al een tocht door de 

onderwereld, de erets, in de Hebreeuwse grondtekst. Mozes moest plaats maken voor Jozua, 

Iesous in de Septuagint, als zijn zaad, wat verwijst naar Jèsoe, de Orions-Afrikaanse 

dynamiek van kennis. Mozes had dus RA ontmoet en werd aan RA gelijkvormig, en moest 

sterven aan zichzelf door de baarmoeder van de onderwereld in te gaan in de boot van RA. 

Mozes kwam dus zoals RA tot moeder NOD, of het land NOD, het land van Kaïn. In het 

Hebreeuws is Mozes Mosheh, en in het Arabisch Moesa. MOA-SA betekent in het Egyptisch 

"de timing van de wet".  

  

  

  

  

  

  

3.6 De Egyptisch-Israëlitische Wortels van het Wodan Mysterie 

  

  

Mozes wees op de slang in de woestijn als een groot geheim principe van redding, wat 

verdiept werd in het Jozua-verhaal wat erna kwam. In het boek Jozua, Iesous in de Septuagint, 

wordt het touw als het grote geheime principe van de redding aangewezen in het verhaal van 

de inname van Jericho. Zij die gespaard wilden blijven moesten een rood koord uit het raam 

laten hangen als een teken. De hoer, Rachab, gehoorzaamde aan dit bevel. Zij had met 

ditzelfde rode koord Israëlitische spionnen laten ontsnappen uit de handen van de koning van 

Jericho. Het is een mythe met een enorme diepte, Egyptisch van oorsprong, en helemaal 

verkeerd voorgesteld door het Westen. Het mysterie van het touw kwam al voor in Egypte, in 

de onderwereld boeken. Het touw moest de boot van Ra voorttrekken, en hield de boot van Ra 



veilig. Soms was dit touw een slang. Als leerling van Mozes moet Jozua een enorme kennis 

van de Egyptologie hebben gehad. Ra-chab komt van het Egyptische Ra-Geb, oftewel Geb-

Ra, de Khepra-kever van de morgenstond, als een beeld van de wedergeboorte en de 

opstanding van Ra nadat zijn lagere wil is afgeschud in de diepte van de onderwereld. In 

Khepra, Rachab, ligt dus het mysterie van het touw opgeborgen. Rachab betekent in het 

Hebreeuws : grote leegte, grote ruimte hebben, "openminded" zijn. Dit is dus de weg naar het 

reddende touw wat ons altijd weer voorttrekt, en wat er voor zorgt dat we niet afwijken of 

verdwalen. Het touw leidt ons door het labyrint, zoals in de Griekse mythe van de draad van 

Ariadne. Wij kunnen alleen het touw ontvangen als we "rachab" zijn, oftewel vrij van 

vooroordelen, leeg. Wij moeten loskomen van het lagere zelf en de lagere wil. Dit gebeurt op 

de RA-tocht door de onderwereld. 

  

In Deuteronomium 33:26 wordt God beschreven als een Rakab, een soortgelijk Hebreeuws 

woord wat rijder van een beest betekent. Wij moeten niet door onze wil bereden worden, maar 

wij moeten de wil beteugelen en berijden. Dit is de definitie van het woordje "God", als het 

berijden van ons lagere zelf zodat het niet over ons heerst. Wij moeten onszelf disciplineren 

en temmen. Dit is ook de Egyptische woordwaarde van Khepra, namelijk dat de kever het 

afval gebruikt, tot nut maakt, erdoor schept. Dat is ook de symbolische betekenis van de hoer 

(Rachab), namelijk dat zij alles naar binnen neemt en zo dit van binnen transformeert en 

geboorte geeft, wat natuurlijk niet inhoudt dat wij letterlijke hoeren moeten zijn. Het is maar 

een metafoor, en we moeten klaar komen met deze dingen. Vandaar dat Jezus ook zegt dat 

hoeren zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Een hoer is een metafoor van iemand 

die het kruis draagt, die het niet van zich afgeworpen heeft, oftewel iemand die geen 

geestelijke smetvrees heeft. Ook de maagd is een bijbehorende metafoor die zich niet bevuilt 

aan de zonde. Wij moeten het lijden dragen, maar hierin mogen wij niet zondigen. We mogen 

niet materialistisch worden en dingen gaan verletterlijken. Zo moeten wij Maria Magdalena 

ook vertalen, dat zij geen letterlijke hoer was, maar iemand die net als Jezus haar kruis droeg. 

In de gnosis waren zij partners. Maria Magdalena was de vrouwelijke Jezus, de godin. 

Daarom is aan de goede kant van de dualiteit de hoer van Babylon die op het beest rijdt een 

beeld van de hoer Rachab, als de grote menger, als tegengesteld tegen het nazi-christendom. 

Het is een beeld van de opkomende Khepra die zichzelf regenereert door het afval. Dit is een 

mooie diep Egyptische symboliek. In de symboliek horen de hoer en de maagd bij elkaar, als 

twee kanten van dezelfde munt. 

  

De archetypes van de hoer en de maagd scheppen samen een nieuwe wereld, een paradijs, een 

hemel. Het zijn diepe realiteiten van het zelf in de mens. Deze gestaltes zullen aan de 

oppervlakte komen. Zij zullen voortkomen vanuit de zee van het verleden. Zij zullen 

mysteriën gaan oplossen. 

  

In Genesis 41:43 wordt Jozef een Ra-kab (Khep-ra) waardoor alle knie zich voor hem buigt. 

Hij werd tot heerser over het land Egypte. Door Rakab, Khepra, wordt het lagere zelf 

onderworpen, en moet buigen. Zonder de rakab kon er geen hand of voet opgeheven worden 

(:44). Dit gaat dus om het ware principe hoe het zelf te overwinnen. In de Eliza mythe in het 

Hebreeuws-Aramees is Rakab verbonden aan de boogschietende donderstorm godin. De 



bliksem is hierin een voorstelling van het heilige touw. Dit is ook het hele mysterie van 

Wodan, de oppergod van de donder in de Germaanse kosmologie.  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 De Egyptische Wortels van Kaïn 

  

  

  

  

  

Het kwaad is in de Egyptologie een dualiteit. Het is iets heel relatiefs en neutraals in veel 

opzichten, en kneedbaar. Door slechte timing wordt het goede het kwade. Het kwade kan dan 

door de juiste timing weer het goede worden. Ook door een verkeerde volgorde of hiërarchie 

kan het goede het kwade worden, en ook dat kan weer teruggedraaid worden. Het gaat dus 

niet om het "ja" of het "nee", maar om het "hoe". In de Egyptologie zijn de vijanden, net als 

de goden en de godinnen, archetypes die een keerzijde hebben. In de Egyptologie moesten de 

goden en godinnen de vijanden overwinnen door de vijanden te worden en een andere 

invulling te geven. Tegenstander is een heel relatief begrip. Ook de Israëlieten en de Grieken 

hanteerden het principe van de dualiteit, en bij de Azteken kwam het ook voor. De christelijke 

wereld rekende af met deze dualiteit, en polariseerde alles, en begonnen de oude teksten heel 

eenzijdig zwart-wit te maken, en verschrikkelijk kortzichtig begonnen zij alles te 

verletterlijken. Hetzelfde lot onderging Kaïn, die oorspronkelijk uit de Egyptologie kwam. 

Ka-en-moat, de Wet van Ka-en, was de slangenwachter van het zevende uur in het boek der 

poorten. Ka-en was de Egyptische basis voor Kaïn, als de wachter van het zevende uur van de 

nacht. In dit uur ontvangt de ziel in de onderwereld de veer van Moat. Deze veer moest het 

vlees doden en testen. Zo kon de veer boven alles uitstijgen, om zo voor Nod te komen, het 

verhoogde bewustzijn, de kernenergie van de dromen. De veer is het symbool van het 

nomadische leven, van het land Nod, of moeder Nod. Het nomadische is de begrijpende, 

verdiepende en vertalende dynamiek. De veer is dus een teken van het overwinnen van het 

kwaad, als het begrijpen, transformeren, verdiepen en doorvertalen van het kwaad, door de 

keerzijde ervan onder ogen te komen. De wet is hierin verbonden aan de waarheid, die 



doorzichtig is en transcendent. Verderop in het uur ontvangt de ziel in de onderwereld de 

sikkel, wat een beeld is van timing. De sikkel weet wanneer het oogsttijd is. Dit is belangrijk, 

want zelfs het goede is het kwade als timing ontbreekt. Kaïn was de landbouwer in de 

Israëlitische mythologie, de drager van de sikkel. 

  

In het zevende uur van de Amduat komt de ziel in de onderwereld vrij van de apep-slang. 

Apep is een titel voor de vijand van Ra, en staat voor glibberigheid. De ziel krijgt hierbij hulp 

van de magie van Isis, wat in de Orions-Afrikaanse mythologie Jèsoe is, het principe van 

kennis. De ziel is inmiddels in de grot van Osiris, Aser, aangekomen, en komt tot de poort van 

Aser. Het zevende uur is genoemd : Het overwinnen en onthoofden van het kwaad, wat een 

metafoor is voor het analyseren. Dit is een groot mysterie. De ziel leert hier zeilen door de 

magie van Isis (Jèsoe). Dan komt de ziel tot Osiris, Aser, die omhuld is door de Mehen slang. 

Mehen is de naam van een oud Egyptisch bordspel. Osiris is dus onder de hoede van een spel, 

en de slang betekent ook het touw, als een teken van leiding en bescherming. Het touw zorgt 

er namelijk voor dat de boot wordt voortgetrokken en niet afwijkt van het pad. Osiris is dus in 

de Mehen slang, op een troon. Zonder deze slang zou hij niet kunnen regeren. De slang is een 

teken van de heilige gebondenheid, oftewel de robotologie. Zonder deze slang zou Osiris van 

de troon afvallen, en afwijken van het pad. Door de Mehen slang heeft hij ook zijn vijanden 

overwonnen, oftewel zijn eigen lagere zelf, zijn lagere wil. Die is in drievoud geknield, 

gebonden en onthoofd voor zijn troon. De lagere wil is onderworpen. Dan spuwt de Mehen 

slang vuur om de lagere wil totaal te vernietigen. De drie delen van de lagere wil worden door 

de Mehen slang verslonden. In het middelste register is Ra ook omhuld door de Mehen slang, 

en ontvangt de ziel de Mehen slang. De Mehen slang leert de ziel te transformeren door 

verschillende beelden. Die beelden zijn onderdelen van het Mehen spel. 

  

In de Tweede Bijbel wordt Mehn besproken als een land. 

  

Op een bepaald punt in het zevende uur van het boek der poorten heeft Qaen, Kaen, een 

menselijke gedaante en heeft een touw om zijn nek, als beeld dat zijn woorden gebonden zijn 

en zijn adem. Adem is de betekenis van Hobel, de broer van Kaïn in de Israëlitische 

mythologie, wat een beeld is van zijn eigen sprekende capaciteiten die de heilige 

gebondenheid, oftewel leiding, ontvangen. Dit is de Egyptische diepte en oorsprong van het 

Kaïn en Hobel verhaal.  

  

  

  

  

  



  

3.8 De Egyptische Wortels van Amen 

  

  

Kaïn (Hebreeuws : Qayin) komt uit het Egyptische Boek der Poorten. Ka-en was de naam van 

het zevende uur, als Ka-en Moat, de Wet of Waarheid van Ka-en, waarin de ziel op de tocht 

door de onderwereld de wetten van de metaforische landbouw moest leren kennen, en 

daarvoor de sikkel ontving als een symbool van de timing. Kaïn was daarom ook in de 

Israëlitische mythe een landbouwer. In het zevende uur zien we dan ook de god Qan of Qa-en 

met een ketting om zijn nek, als een symbool dat zijn spreken gebonden is aan de wet, oftewel 

zijn adem.  

  

Dit komt ook terug in Spreuken 1 : 

  

8Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader 

en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; 

9want zij zijn een liefelijk sieraad voor uw hoofd, 

een keten voor uw hals. 

  

De halsketting is de ANAQ in het Hebreeuws, en ook die komt van het zevende uur van het 

Egyptische boek der poorten. ANAQ is de god van de bedwinging van de tong, de wachter 

van de tong, die ervoor zorgt dat een mens niet overmoedig of verkeerd spreekt. ANAQ is dus 

de leiding van de mond. De liefelijkheid is chen, of khan in het Hebreeuws, en dit betekent 

ook gebed. Het spreken is de adem, wat de betekenis is van Hobel in het Hebreeuws, dus het 

verhaal van Kaïn en Hobel gaat gewoon over het uitademen van Kaïn, het beteugelde spreken 

van Kaïn. Dat is ook de definitie van liefelijkheid, khan, als tegengesteld aan het roekeloze en 

overmoedige.  

Ook Ra op zijn nachtboot is beteugeld. Hij is omhuld door de mhn slang, vaak Mehen 

genoemd, of de amen slang. Dit is ook een bordspel in het Egyptisch. Het laat dus duidelijk 

zien dat de tocht door de onderwereld maar een spel is, een puzzel. Amen betekent verborgen. 

De amen slang moet Ra veilig houden en voortleiden. Het is als een touw, een ketting. Amen 

is in de Egyptische mythe de verborgene en de getrouwe die de gebeden hoort. Er is maar één 

letter verschil tussen touw en trouw in het Nederlands. Zij horen bij elkaar. De mens moet 

loskomen van de lagere aardse wil door in het verborgene te gaan, tot het hogere touw 

waarvan de amen slang een beeld is. Vanwege deze Egyptologische kennis die Mozes had 

richtte hij de Israëlieten in de wildernis op de koperen slang die hij had laten maken, als beeld 



van redding. In het boek Jozua, van de leerling van Mozes, is het beeld van redding het touw. 

Slang en touw zijn hetzelfde. Ook in de poëzie van het Eeuwig Evangelie in de Tweede Bijbel 

wordt dit benadrukt dat het raadsel van de slang de enige is die de mens over de rivier van de 

dood kan brengen.  

Alles komt aan op dit gebed van David in 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 

met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, 

en laat mij van hun lekkernijen niet eten. 

5Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, 

kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd, 

die mijn hoofd niet zal weigeren. 

  

Dat is dus oorspronkelijk de les van het zevende uur van het Egyptische boek der poorten, het 

uur van Ka-en Moat, oftewel de Wet van Kaïn. In het Amduat boek van het verborgene troont 

ook Osiris, Aser, in het zevende uur omhuld met de amen slang (mhn, Mehen, Mehn), wat 

erop duidt dat dit in het verborgene was. De mens moet alles achterlaten om de diepte in te 

gaan, om zo weer meester te worden over het zelf, als de onderwerping van de lagere wil. De 

mens die nog in de glitterwereld wil zijn vol van illusies kan deze meesterschap nooit 

behalen. De Amen roept ons tot het verborgene, het verlatene, om een tocht te maken door de 

onderwereld. Amen zelf zal ons beschermen en leiden. Het is een slapend deel in onszelf, als 

de slapende slang, het slapende touw. Het is een metafoor met een groot potentieel. Als wij 

dan omhuld zijn door de amen slang, zoals Ra en Osiris, dan zal ook de sikkel van timing tot 

ons komen. Dan gaan we inzicht krijgen in tijden en seizoenen. Dit behoort allemaal tot het 

grote spel van Amen. Door timing worden er weer nieuwe deuren in ons geopend die 

daarvoor nooit geopend konden worden. Ook Ka-en, Kaïn, had deze ketting in het boek der 

poorten, als een halssnoer. Het is een magisch halssnoer wat ons leidt door de onderwereld, 

als een amulet, wat ons alert maakt voor de gevaren en ons er tegen beschermt, die ons niet 

laat afwijken van het pad.  

  

In het Israëlitisch is dit dus de Anaq-ketting, of Enak-ketting. Enak, Anowk, oftewel Enoch, 

was de eerste zoon van Kaïn, die op het geheimenis van het halssnoer wees. Dit was dus de 



god Anaq, de poortwachter van de mond, in het zevende uur van het boek der poorten in de 

Egyptologie. In het achtste uur geeft het touw geboorte aan de mysteriën. Er komen hoofden 

uit het touw, als nieuwe avatars die de ziel nodig heeft om door de onderwereld te gaan, als 

het geheim van de transformaties. Het halssnoer bestaat dus uit meerdere personen, meerdere 

rollen, die samen de persoonlijkheid vormen. Het is dus een schijf van identiteiten die met 

elkaar mogen samenwerken. Elke identiteit is een sleutel voor een bepaalde poort.  

  

Na de dood van Hobel kreeg Kaïn een nieuwe broer : Seth. Ook Seth komt uit de Egyptologie. 

Seth behoorde ook tot de boot van Ra. Seth hielp Ra, als een andere gedaante van Ra, om de 

valse apep slang te verdrijven. Seth is de wildernis gedaante van Ra, en de duisternis, als de 

oorlogsgedaante. Seth droeg een speer om de apep slang van de boot weg te houden. Om de 

duistere Seth op te roepen moest Ra er dus wel voor zorgen dat hij in de mhn slang, oftewel 

de amen slang, zou blijven, in de verborgenheid. Alleen in de verborgenheid, in de Amen, kon 

Seth opgeroepen worden.  

  

In het achtste uur blijkt dat het touw, oftewel het halssnoer (slang), die Ka-en draagt, de 

magische capaciteiten heeft van het scheppen van de uren, als de schepper van tijd en timing. 

De uren zijn verschillende avatars die de ziel nodig heeft in de tocht door de onderwereld, als 

de belichaming van tijd en timing. Seth kon alleen komen toen Hobel, de adem, metaforisch 

aan zichzelf was gestorven, oftewel uit was geademd. Ook Osiris, Aser, is één van de hoofden 

die uit het touw komt. De mehen of amen slang (mhn, mn) wordt ook weleens vergeleken met 

de ouroboros slang die zichzelf opvrat, als een beeld van de regeneratie. In dat licht moeten 

wij ook het Kaïn en Hobel verhaal zien. De broedermoord was al een allegorie in Egypte, 

namelijk in het verhaal van Osiris en Seth. Dit is nooit letterlijk geweest, maar dit waren diepe 

inwijdings-mysterieën om zo los te komen van het lagere aardse, de schaduwzijde, oftewel de 

lagere wil. Het heilige halssnoer doodt het vlees om zo de ziel van de drager veilig te houden. 

Het doden is een metafoor van het toetsen. Ook in de Vur wordt deze symboliek en cryptiek 

verder uitgewerkt. 

  

87. Het Toetsen 

  

Het heilige halssnoer draagt de paradijselijke kennis, zegt vers 14. Er wordt gesproken dat 

alles getoetst moet worden in de tabernakel. 

  

17. De opslagplaats van schatten, de opslagplaats van heilige literatuur. Het wordt niet 

gevonden in het land der levenden. 

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 4. Het Kruis in de Woestijn 

  

  

  

4.1 De Noord-Koreaanse Oorlogs-dans 

  

  

In het verleden was ik een zwarte band karateka. Ik trainde ook anderen in karate. Ik ben 

hiermee gestopt toen ik naar de bijbelschool ging. Al snel merkte ik dat mijn grote liefde de 

demonologie is, als een soort geestelijke karate. Ik had een roeping voor de demonologie en 

werkte als exorcist. De zwaarste gevallen kwamen altijd bij mij terecht omdat niemand anders 

hen kon helpen. Karate was slechts een voorbereiding tot dit vak, als een aardse schaduw, een 

metafoor. Ik heb mijn karate-diploma's allemaal verscheurd, als sluiers van de tempel, en 

kreeg er een hogere vechtkunst voor terug : de demonologische vechtkunst. Wel had ik op de 

bijbelschool mijn rood-witte karate tas nog, waar Japanse tekens opstonden en een beest of 

draak. Op karate leerden wij de zogenaamde kata's. Dat waren reeksen van de gevechtskunst, 

als gevechtsdansen. Elke band had zijn eigen kata's, en ik gebruikte nog steeds fragmenten 

ervan in de hogere vechtkunst van de demonologie, want ook de demonologie is zeer 

lichamelijk. Lichaam en ziel moeten in een eenheid zijn in de demonologie. Ook gebruikte ik 

er Michael Jackson dans-fragmenten voor, want die waren ook zeer militair en vaak van een 

hogere orde. Zo ontwikkelde ik een zeer strenge gevechtskunst, namelijk die van de gnosis. 

Wat dat aangaat is karate nog steeds een inspiratie. De engelen van mijn karate-leraar destijds 

zijn ook altijd bij mij gebleven om mij in de hogere gevechtskunst te onderwijzen. Voor mij is 

het het mooiste vak van de wereld. Ik heb velen onderwezen, maar ik heb er nooit geld voor 

gevraagd. De kern hiervan is de literaire gevechtskunst, en die is heel subtiel, als een 

architect. De pen is een groot wapen. Het loopt synchroon met het lichamelijke. De 

gevechtskunst zit in mijn bloed. Ik ben een vechter in hart en nieren. Zo ben ik geboren, en zo 

zal ik ook altijd blijven. Op virtual reality is er de rage van het boogschieten. In mijn vrije tijd 

train ik soms mensen hierin, omdat virtual reality voor mij wel het portaal tot de droomwereld 

is, als een soort twilightzone en trappenstelsel tussen lichaam en ziel. Ik maak er graag 

gebruik van. 

  



Ook Ra was een vechter. Elke nacht weer ging hij in zijn boot door de onderwereld om tegen 

de slang van het kwaad te strijden. Ook al ging hij ten onder, in de ochtend stond hij weer op. 

Hij streed tegen zijn lagere wil, het lagere aardse zelf. De mens is geroepen zichzelf te 

overwinnen, oftewel te analyseren, te begrijpen en te transformeren. Het houdt de mens 

mentaal gezond.  

  

In het Orionse Egypte komt dit verhaal weer terug als Ova die over de groene wildernis-

rivieren van de onderwereld ging in zijn kano, om zo te gaan tot de groene zon, de bron van 

het verleden waarin alles duidelijk wordt, om zo tot een hoger bewustzijn te komen. Ova 

wordt veel vergeleken met Ra en Geb. Ova had te strijden tegen de rode krab. De rode krab 

was een ontvoerder van kinderen, die vervolgens hun harten uit hun lichaam zoog om 

vervolgens een rode krab in hen achter te laten als hun nieuwe hart, onder zijn controle. 

Hiervoor had de rode krab dus een heel leger van rode krabben. De naam van deze rode krab 

is Saveer-Beli, als een onderdeel van Saveer. De rode krab kan in allerlei gedrochten 

veranderen, zoals een slang, een krokodil, een zwarte leeuw enzovoorts. Het is het zwaar 

listige en creatieve principe van het kwaad.  

  

Een oorlog kan alleen gewonnen worden wanneer er een strakke discipline is. Die discipline 

is er niet vandaag de dag in de kerk. De kerk is tegen haarzelf verdeeld, en ze is lauw en 

materialistisch, naast verschrikkelijk kortzichtig. Zonder de zware hogere robotologie kan de 

oorlog nooit gewonnen worden, want de vijand is zwaar robotisch. De kerk heeft over het 

algemeen geen kennis van de geschiedenis, niet van de kerkgeschiedenis, niet van de 

bijbelgeschiedenis, en al helemaal niet van de etymologie. De kerk zit vol met leken, met 

leiders die westers zijn opgeleid en niet oosters. Ze hebben niet de juiste contacten, en vaak is 

het gewoon een markt. Ze leven van het domhouden van hun publiek. Ook is het zo dat veelal 

hun zintuigen niet geopend zijn. Sommigen mogen dan zeggen dat ze eens een visioen of 

droom hebben gehad, of een stem hebben gehoord of zelfs een bijna dood ervaring, maar de 

realiteit is dat een blinde die 99% van de dag blind is nog steeds een blinde is. En die blinden 

leiden dan ook andere blinden ... naar de vernietiging. Vandaar dat ons werk staat voor de 

volledige opening van de geestelijke zintuigen van de gnosis.  

  

Een ware vechter is natuurlijk geen roekeloze blinde vuistvechter of andere soort van 

krachtpatser. Neen. De ware vechter is een strateeg, een spion, een detective. 

  

De rode krab die zich in de borstkas van kinderen nestelt scheidt dan een hormonale drug uit, 

om de kinderen te verdrinken in drugs. Zo zijn zij geheel onder hypnose van de krab. Het is 

een bepaalde klier. Vannacht had ik een droom over de rode krab, maar dat gebeurt wel vaker. 

Het is de geest van Amsterdam. Toen ik me voor het eerst met de demonologie van 

Amsterdam ging bezig houden woonde ik nog in Amsterdam met mijn partner. Ik weet nog 

wel toen we het gevecht met dat beest aangingen moesten we ons eerst door een heel 

hiërarchisch trappenstelsel boven Amsterdam heenwerken. De eerste heersende parasiet was 

genaamd Mastar, als een zwarte vogel, een soort arend, die ook in een spin kon veranderen. 



Toen we daarmee begonnen was er een enorme klap ineens vlak bij ons raam, als een 

explosie, in de materiele wereld. De natuurlijke en geestelijke wereld staan met elkaar in 

verbinding. Ook kan ik me de strijd tegen Synaps nog herinneren, een witte arend. 

  

Een paar weken geleden had ik een droom over Michael Jackson die op een toren in Noord 

Korea stond en op de toren een strict robotische gevechtsdans uitvoerde als zijnde het 

metaforische Noord Korea als een allegorie. Noord Korea is cryptisch gezien de robotologie, 

maar het materiële Noord Korea is daar een corrupte afschaduwing van door de Arcturische 

lens. We moeten tot het hogere Noord Korea komen. In ieder geval was de dans een Noord 

Koreaanse dans van robotisme, een oorlogsdans. Het was de discipline van de tong, de 

wachter van de mond. De wereld is bezeten door een vleiende, roekeloze geest van de tong, 

waardoor de wereld in slaap wordt gesust. Vandaar dat de wereld het cryptische Noord 

Koreaanse geheim nodig heeft. Ook dit zal een belangrijke sleutel vormen voor de bevrijding 

van Amsterdam.  

  

  

  

  

  

4.2 De Dieren van het Paradijs 

  

"Een klein lek maakt het hele schip tot zinken."  

  

In de diepte gaat het er niet om je aan iets anders te onderwerpen, maar aan je hogere zelf, 

want anders eindig je in afhankelijkheids-spelletjes die niet eerlijk zijn, als een soort cheaten, 

want dan blijft er een scheiding tussen jou en het goddelijke terwijl je zelf goddelijk moet 

worden en het in jezelf moet vinden. De mens moet zelf veranderen en het niet altijd en 

eeuwig op iets anders schuiven, want dan is het niets anders dan projectie en luiheid. In die 

zin bedonderd het christendom de boel. Onderwerp je dus aan het goddelijke in jezelf, je 

eigen hogere, goddelijke deel. Natuurlijk is het woordje goddelijk heel wazig. God is geen 

alleenheersende bitch of regelmien buiten onszelf op een troontje, want dat is wel de 

karikatuur die ze ervan hebben gemaakt. God is gewoon een woord voor de technologie van 

de oneindige kennis in onszelf. Het is de technologie van het hogere zelf waar niemand aan 

kan ontkomen. Wel is het zo dat wat buiten ons lijkt eigenlijk gewoon van binnen ergens zit. 

Alles wat we om ons heenzien is in onszelf, als een cryptische code die de oneindige kennis 

heeft gemaakt om zich veilig te stellen. Het ligt er niet voor het grabbelen, maar het is de 

bedoeling dat je er al puzzelend in opgroeit en het je daadwerkelijk eigen maakt. Het is dus 



ontwaken tot wie je bent. Hierin heeft iedereen de luisterende pool in zichzelf (man), en de 

inspirerende pool (vrouw). 

  

Gevoeligheid (man) versus creativiteit (vrouw). En daarom plugt de man-pool ook 

metaforisch in de vrouw-pool, waar ook allemaal heel wazig over gedaan wordt, en heel 

letterlijk. Het is iets in de mens zelf. Je stekkertje moet in jezelf het stopcontact vinden.  

  

Waar passen de dieren hier ergens in ? 

Zij zijn de klieren van het paradijselijke lichaam, het energie-lichaam, 

van de ziel diep binnenin de mens. Alles is al gebeurd, want tijd is slechts de sluier van de 

oneindige, volmaakte kennis. In die zin is er niets onvolkomen, maar moet de mens zijn 

paradijselijke lichaam diep in zichzelf ontdekken, her-inneren. 

  

Dit houdt ook in dat er ergens diep in de mens nog zijn paradijselijke hersenen bevinden. De 

hersenen staan niet op zichzelf, maar zijn het klankbord van het hart. De hersenen moeten de 

impulsen van het hart opvangen, om zo alles tot actie om te zetten. De hersenen zijn dus 

onmisbaar in het paradijselijke lichaam. In het paradijs liggen de hersenen door het hele 

lichaam heen, net zoals het hart.  

  

We zullen de klieren van het hoofd bespreken : 

  

Voorkant : de vliegen-klier - vergetelheid-klier - om te kunnen vergeten - als een schild 

Links : de slangenhoofd-klier - droom-klier 

Rechts : de spinnenklier - timing-klier  

Achterkant : de vogelklier - robotic-klier - juist omdat het robotisch is kan het inhaken in het 

hoogste doel, pakkende de beste schakel nodig voor het moment - dit is de heilige draad, als 

de heilige ibis 

Kin : de orca klier - de klier van de eeuwigheid - de robotische klier kan alleen werken door 

de eeuwigheids-klier, want zo is het volkomen in de zin dat er geen begin en einde mag zijn. 

het is de klier van eindeloosheid qua tijd 

Nek : de walvisklier - de eindeloosheid qua ruimte - zonder begin, zonder eind, de 

eindeloosheid qua grootte, dus ook het grootste kruis, en dat hebben we nodig om aan onszelf 

te sterven - is dit er niet en zijn er haperingen in de tucht, en is het net niet het grootste kruis, 



dan gaat het aan onszelf sterven niet door - er is dus geen hoop voor mensen die niet radicaal 

zijn ... lauwheid zorgt ervoor dat we de sleutel naar het paradijs missen ... 99% het goede 

dienen is nog steeds het kwaad dienen, want een klein lek maakt het hele schip tot zinken. 

daarom moeten wij ons altijd richten op de 101% om veilig te zijn, en wanneer het aankomt 

op leeg worden van onszelf (van de lagere wil) moeten we ons richten op "less than zero". 

  

Natuurlijk hebben deze klieren ook hun schaduwen en vervalsingen. Ook het eeuwig 

evangelie spreekt over deze dynamieken. Natuurlijk is de bron dan in het hart, en dan gaat het 

om de borst zone : 

  

krokodil : timing-klier 

nijlpaard : vergetelheid 

haai : eeuwigheid 

olifant : grootste, eindeloosheid 

beer : droom 

draak : robotics 

  

Dit zijn dus de harts-klieren. Maar hoe loopt dit alles nu gesmeerd ? De Tweede Bijbel 

spreekt over het eeuwiggroeiende kruis, wat als de zee is. De zee komt opzetten als een vloed, 

maar is dit dan het einde ? Nee, want daarna komt er ook weer eb. Wij zijn geroepen om het 

kruis te dragen, ook en juist : het eeuwiggroeiende kruis. Als je door het kruis geslagen wordt 

is het het beste het kruis te omhelzen. Als je door de gesel geslagen wordt is het het beste de 

gesel te kussen, want het zijn de vruchtbaarheids-principes die we in ons leven nodig hebben. 

Daarom vragen wij om het kruis. "Kruis, kom je buiten spelen ?" En zo geldt dat ook en juist 

voor het eeuwiggroeiende kruis waar de zee een beeld van is. Zijn wij al tot de geheimen van 

de zee gekomen ?  

  

"Kop op, het zal nog erger worden," zei de Amerikaanse oud-directeur van onze bijbelschool 

weleens. Ik moest daar dan wel om lachen, maar het was wel waar. In diepte had hij het over 

het eeuwiggroeiende kruis. Nee, dit kruis brengt ons niet ten onder, maar voedt ons op, en 

brengt vruchtbaarheid. De lagere aardse wil sterft zo af. Daarom moeten wij gaan tot de zee 

van het hart, het grote centrum. Hier leggen wij onze lagere, opgelegde zelf af. Alle andere 

kruisjes die mensen aankopen hebben die macht niet. Alleen het eeuwiggroeiende kruis heeft 

deze macht, en dan is het alsof de stekker in het stopcontact is gegaan. Het kruis is altijd de 

sleutel geweest tot het paradijs, maar de mens moet het kruis leren kennen. Werpen wij het 

kruis van ons af dan stopt de reis. Velen dragen het kruis maar half, of tutten hun kruis op 

totdat het geen kruis meer is. Velen dragen een gouden kruis met een stropdas en een glaasje 



wijn. Er is een vals, plastic kruis in de omloop wat goed verkocht wordt, en wat leugens 

predikt. De waarheid is een hard kruis waaraan je niet ontkomt : het eeuwiggroeiende kruis, 

zodat het lagere, valse zelf en de valse wil volledig wordt ingesloten en niet meer kan 

ontsnappen. Die tsunami hebben we nodig in ons leven. Daar zien we de rode lijn in de Jezus-

fabel die wel klopt en waar we nooit afstand van hebben gedaan, namelijk waarin Jezus, 

Iesous, oftewel in diepte : Isis (Egyptisch), Jèsoe (Orions-Afrikaans) zegt in Matteus 5 : 

  

39Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem 

ook de andere toe; 40en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw 

mantel; 41en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. 

  

Er is dus allereerst een seizoen om het lijden te aanvaarden, als de heilige tucht die ons 

beschermt. Een ouder die zijn of haar kind niet tuchtigt haat zijn kind. God, de gnosis, de 

oneindige kennis, tuchtigt ons, en hard, om ons van de roofdieren weg te houden. Een ouder 

die zijn kind te licht heeft getuchtigd wordt hier door de gnosis zwaar verantwoordelijk 

gesteld, en de gevolgen zijn niet te overzien. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

  

Uit de Spreuken van Salomo : 

  

Spreuken 4 

13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven. 

  

Spreuken 8 

10 Neemt Mijn tucht (onderwijs, instructie) aan, en niet zilver, en kennis (wetenschap), meer 

dan het uitgelezen uitgegraven goud.  

33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.  

  

Spreuken 1 

7 De dwazen verachten wijsheid en tucht. 

8Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader 

en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; 



9want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, 

een keten voor uw hals. 

  

Spreuken 27 

5 Een onomwonden bestraffing is beter 

dan verborgen liefde; 

6 oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, 

maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. 

  

29Omdat zij de kennis hebben gehaat 

en de vreze des Heren niet hebben verkozen, 

30mijn raad niet hebben gewild, 

al mijn vermaningen hebben versmaad, 

31zullen zij eten van de vrucht van hun wandel 

en verzadigd worden van hun raadslagen. 

32Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, 

de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. 

33Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, 

beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

  

Spreuken 19 

18Straf (onderricht, disciplineer) je zoon zo lang er nog hoop is, en bekommer je niet om zijn 

gejammer. 

  

Spreuken 12 



1Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; 

maar wie terechtwijzing haat, is dom. 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 Surven op de Golven van het Paradijs 

  

  

  

  

  

Hier nog een stuk Science Fiction : 

  

- De Vloek van het Normaal Zijn 

  

Oh, wat zijn we allemaal normaal. Helemaal niet. 

Maar dat wil niemand horen. 

We houden ervan te denken dat we normaal zijn, 

Maar voor de buitenaardsen zijn we vreemd. 

De aarde is zo'n beetje het laagst ontwikkeld van alle planeten. 

Het is de planeet van DOM. 



Iedereen heeft het hoogste woord over hoe dingen in elkaar zitten, 

en vaak zijn ze daar zelf niet opgekomen, maar is hen dat met de paplepel ingegoten dus 

MOET het wel waar zijn. Het is een vreemde logica, maar het wordt aanbeden. Dat is ook het 

makkelijkst : 

Teren op je opvoeding, hoe het je allemaal is bijgebracht. NU heb je echt alles in kannen en 

kruiken. 

  

Dat klinkt wel heel extreem hè ? Gelukkig zijn er mensen die "vreemd" durven zijn, die 

durven algemeen aanvaarde dingen in twijfel te trekken, die durven te onderzoeken. Gelukkig 

zijn er mensen die ermee zijn gestopt zulke "normaal" spelletjes te spelen, en stellen ze zich 

nu open voor het "andere", het "vreemde", het "onbekende". Ze willen graag groeien en 

komen tot de echte waarheid, niet de opgelegde waarheid. Kun je dingen van een hele andere 

kant bekijken ? Durf je "anders" te zijn ? Durf je creatief te zijn, ook als je door miljoenen 

fluitjes om je heen wordt teruggevloten ? Durf je rebels te zijn tegen de maatstaf ? Er is 

namelijk geen algemeen aanvaarde maatstaf. In ieder land gelden er weer andere regels, en in 

iedere samenleving. Die samenlevingen lopen door elkaar heen en hebben hun kruispunten, 

maar er is nog steeds een grote verbale en schriftelijke oorlog gaande over wat de maatstaf is.  

  

Je kunt hier moe van worden, verward, en dat worden vele mensen ook. Soms is het maar het 

beste om gewoon het verhaal te lezen, want het is een verhaal, niets anders. En het is een heel 

bizar en vreemd verhaal. Niets wordt buiten schot gehouden. We kunnen er niet om heen : 

Het is een wreed verhaal, onmenselijk. Toch is het een verhaal, en waarom ? Waar liggen de 

grenzen ergens bij sommige "mensen" ? Zijn het wel echt mensen ? Nee, natuurlijk niet. Niet 

alles is mens wat zich als mens voortdoet. Als je dat denkt, dan onderschat je de gewiekstheid 

van het universum, van de aanwezigheid van parasieten die allerlei camouflage taktieken 

bezigen om aan voedsel te kunnen komen. Vandaag de dag leven we in de zombie 

apocalypse, en we zijn haastig op zoek naar hen die nog geen zombies zijn geworden.  

  

De zombies eten hersenen, en zijn totaal dood voor empathie en gevoeligheid. Alles maar dan 

ook alles is afgestompt. Het kan hen allemaal niets, maar dan ook niets schelen. Wel hebben 

ze allerlei truukjes om je emoties te bespelen. Christenen die elkaar naar de eeuwige hel 

verwenzen gooien graag het balletje "liefde" op, en blijven elkaar zegenen, terwijl ze eigenlijk 

bedoelen : "Loop naar de (eeuwige) hel." Als je gezegend wordt door een christen na een 

woordenstrijd, dan weet je precies hoe laat het is. Het is hun dodelijkste wapen, als de steek 

van een insect om je te verlammen. Ik zei dan weleens : "Ik wordt liever vervloekt door een 

satanist dan gezegend door een christen." De eeuwigheid is in de grondtekst niet eens 

altijddurend, maar een bepaald tijdperk, en is metaforisch. De eeuwigheid is een geografisch 

gebied, en heeft niet eens zoveel met "tijd" te maken. Maar dat maakt een Westerse christen 

allemaal niet uit. Die leeft gewoon voor de markt, als een parasiet, want bangmakerij verkoopt 

nog steeds erg goed. Je moet natuurlijk een mens wel goed waarschuwen voor de gevolgen 

van verkeerde keuzes, en soms moet je het balletje terugspelen. Ik zeg weleens : "hen die 

dreigen met de eeuwige hel zullen in iets veel ergers worden geworpen dan de eeuwige hel," 



of "de enigen die naar de "eeuwige hel" gaan zijn degenen die dit voor anderen creëeren," 

maar natuurlijk is dat sarcasme.   

  

Natuurlijk is dat maar gekkigheid, maar gekkigheid is soms de beste verdediging. Laat je in 

ieder geval niet gek maken. Even de andere kant wat ze eigenlijk nooit in de kerk laten zien : 

  

  

- Surven op de Golven van het Eeuwiggroeiende Lijden 

  

Soms welt het lijden op als een golf, en soms is het beter om te zien waar het je naartoe leidt 

in plaats van je ertegen te verzetten. Soms is er geen kruid tegen zo'n golf opgewassen, en dan 

moet je leren surven op de golven van het eeuwiggroeiende kruis. Het zijn reusachtige golven 

die een doel hebben. Vaak begrijpt de mens het lijden helemaal verkeerd. Het lijden is een 

bepaalde boodschap van het paradijs. Soms moeten we dus leren meegaan met zulke golven, 

leren surven, leren meebuigen, anders komen we nergens. Het lijden is een andere taal die de 

mens nog niet begrijpt. Het paradijs is een eiland of gebied van eilanden omringd door woeste 

zeeen waarop de mens eerst moet leren surven. Vandaar : Leren surven op de golven van het 

paradijs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 De Komst van de Wereldschepen 

  

  



De mens mag niet lichtzinnig met muziek omgaan. Muziek is de taal van het hart, van een 

andere wereld, en het wordt zowel door het goede als het kwaad gebruikt. Geef je niet zomaar 

over aan muziek, maar test het. Veel hedendaagse muziek is rommel die je lagere aardse wil 

probeert op te wekken om je zo tot slaaf te maken van een bepaalde markt. Wij kunnen daar 

niet genoeg tegen waarschuwen. Vraag jezelf bij muziek die je "leuk" vindt af of dit je hogere 

zelf is, of je lagere zelf, je lagere wil die spelletjes met je probeert te spelen. Muziek 

programmeert, dus je moet heel goed weten waar je mee bezig bent. Spring niet zomaar 

overal in. Het is geen luilekkerland. Het zijn boodschappen, het zijn jagers, en ze zijn op jacht 

naar je ziel. Je wilt geen deel hebben aan één of andere poppenkast. Ga dus technisch met 

muziek om, spiritueel, niet materialistisch. Het is geen grabbelton. 

  

Een heleboel mensen hebben niet door dat muziek tot hen gezonden is om hen toe te rusten. 

Vaak nemen ze de tijd er niet voor, en nemen alleen datgene wat makkelijk in de oren klinkt, 

om hun ziel te doven. Er is in die zin een heleboel zieldovende, vleselijke muziek, oftewel 

zombie muziek. Het gaat er dus om de buitenaardse muziek van de oneindige kennis te 

zoeken, van de heilige robotiek. 

  

Op de bloemenzee in het Eeuwig Evangelie waar we door de wereldschepen worden gebracht 

wonen de heiligen ook in woonboten, tussen de bloemen. Die woonboten zijn allemaal aan 

elkaar verbonden, als een soort complex. Eerst worden de heiligen op de grote wereldschepen 

in veiligheid gebracht. Eén van de namen van die wereldschepen is Biskidde die de heiligen 

tot de heilige slaap moet leiden. Biskidde is de Atlantische vorm van Anubis in de Troiade, de 

bijbel van het Atlantische tijdperk. In de heilige slaap moet de mens dus komen tot de heilige 

dromen. Daar is ook een wereldschip voor in het Eeuwig Evangelie. Daar zullen we het later 

nog over hebben. Het mysterie van Anubis is dus de dynamiek van het grote slaap-medicijn, 

als één van de grote wereldschepen. 

  

Het is het vinden van je mannelijke pool in jezelf, oftewel : je luistervermogen, je 

downloadvermogen, wat een heel belangrijke receptor is, als je inbox. 

  

In het Eeuwig Evangelie komt na het slaapschip het zwijmschip. 

  

  

  

  

  



  

  

  

4.5 De Wereldschepen 

  

  

  

De wereldschepen die gaan komen zijn de oude Egyptische mysterieën. De wereldschepen 

worden besproken in het Eeuwig Evangelie van de tweede bijbel. Allereerst komt het schip 

van de nacht, wat gelijkgesteld kan worden aan het Nephthys mysterie, de Egyptische godin 

van de nacht, en waar ook de esoterische islam op gericht is : het ingaan van de nacht, het 

wachten op de heilige, grootse nacht. Deze nacht kan binnengaan worden en ontvangen 

worden in de Ramadan maand van het vasten. Dit is ook de Aramese, oorspronkelijke 

betekenis van het woordje ruh, de Heilige Geest. De nacht moet namelijk de aardse zintuigen 

doven, zodat de mens opengesteld kan worden voor het hogere. Ruh is de Aramese vorm van 

Ra/ Ruh. Ruh in het Egyptisch betekent de modder, de grond, en Ruha de avond, nacht, 

duisternis. Het ingaan van de nacht betekent het terugkeren tot de moeder aarde, de moeder 

onderwereld. Hierin biedt Nephthys de goddelijke drug aan als het eerste wereldschip, het 

nachtschip. Dit schip brengt ons diep in de duisternis, zodat al het valse licht kan afsterven. 

Dit wereldschip wordt in het Eeuwig Evangelie de Adaka genoemd, de Troiadische-

Atlantische term dus (de voortijdse, pre-adamitische naam).  

  

Het tweede wereldschip is het schip van de wildernis, wat ons terugleidt tot de natuur en de 

stilte, om zo te komen tot de ware kennis, door het loskomen van het materialisme. In het 

Eeuwig Evangelie is dit schip genaamd de Trideria. De god van de wildernis in de 

Egyptologie is Seth, of Sut, sth, maar dit is ook een naam van Isis, de zuster van Nepthys. Een 

aspect van Isis is de schorpioenengodin Serket die ferme steken toebrengt om de mens los te 

doen raken van de stadse bindingen. In de achterliggende Orions-Afrikaanse mythologie is 

Isis-Serket genaamd Jèsoe-Assur, de overwinnende kennis, de overgave aan de kennis, zoals 

in de Arabische wortels islam, slm, de totale overgave betekent, en volkomen vrede, ook weer 

verbonden aan Salomo (slm). Deze projectie is ook goed doorgekomen in de bijbel, in de 

hebreeuwse grondtekst, in Jozua 1:16 - Eed om gehoorzaam te zijn aan Jozua (Grieks : Iesous 

(Jezus), Egyptisch : Isis (sth), Orions Afrikaans : Jèsoe (gnosis) in volkomenheid, ASHER 

(assur), oftewel totale overgave. 

  

Nepthys en Sth (Isis, haar zuster) waren partners en brachten samen Anubis voort, als een 

voorbeeld van vrouwelijke vruchtbaarheid. Anubis is de gids van de slaap door de 

onderwereld, waardoor de mens in een volkomen trance valt. Dit is het derde wereldschip van 

de slaap, de Biskidde. Anubis is vaak een bewaker in de Egyptologie, als de wachter van de 



onderwereld, de bewaker van de heilige kennis. D.w.z. als we een ontmoeting met het 

goddelijke hebben gehad, een glimp van de heilige oneindige kennis hebben opgevangen als 

een fragment, dan hebben we weer met de bewaker te doen. Het is als een belasting-aanslag. 

We betalen een hoge prijs. Anubis is verbonden aan de "politie-macht" van de gnosis. In 

diepte is dit dus een gids, het slaap-medicijn. Dit wereldschip moet dus wel voortgebracht 

worden om dieper in de voorgaande wereldschepen te kunnen komen.  

  

Het vierde wereldschip is dan het dromenschip, het schip van de zwijm, maar dit is niet iets 

oppervlakkigs. In diepte heeft het te maken met de gebrokenheid en onderwerping van de wil. 

Dit is het hele Geb (Seb) mysterie, ook als de Sebek, de goddelijkheid van de oorlog. Sebek is 

het hele mysterie van timing, als de krokodillenklier van het hart. Timing is een belangrijke 

sleutel in het paradijs. Zonder timing gaat alles mis. Dit is ook verbonden aan het 

eeuwiggroeiende kruis die ons altijd tegenhoudt en die een wachter van onze mond is, van 

onze hand en ons been. In het Eeuwig Evangelie wordt het vierde wereldschip beschreven als 

de bloesem van het water en de brenger van de nachtliederen. 

  

  

Hermitaten 3. 

De wereldschepen 

1. Laat dan het grote Metensia u leiden tot het schip der liefde. Dan zult gij varende door 

bloemenwateren de hemelpoorten van Kabbernal bereiken.  

2. Oh gij, die tot de wereldschepen zijt gekomen, en tot het schip van Metensia, laat haar dan 

uw winden leiden.  

3. Vrees dan niet de stormen der gewesten, want zij zullen uw sieraden laten branden als 

kandelaren in de nacht.  

4. Smeekt dan vurig om de Tranen Gods, als honing voor uw boten.  

5. En Haar haren zullen vlammen van verdoving, en gij zult haar verzegelde tranen zien. Laat 

haar Tranen u dan dronken maken, opdat gij verlichting brengt tot haar hart.  

6. Dooft dan haar vlam niet uit, maar breekt de zegels der wateren.  

7. En steeds hoger klinkt haar stem, als zij de berg bestijgt, en haar nachtgewaad bedekt de 

wateren, voor het stille nachtlatijn.  

8. Haar slaapliederen verdoven harten, en brengen de wateren tot stilte.  

9. In haar Tranen beeft het heilig zaad, gemanteld door haar liefde.  



10. Scherpe pijlen zijn op haar boog, door wonden vinden zij hun weg, om paden in de 

duisternis te maken.  

11. Zalig zij die tot haar Tranen genaderd zijn, haar zeven Geesten.  

12. En de Lichten van Spricht stralen in haar Tranen.  

13. Haar monden zijn verzegeld. Laat hen spreken. Zij brengt zoete woorden en zoete wijn, 

om harten te verdoven, om genezing te brengen tot hen in zwijm.  

14. Laat haar Verstand uw sieraad zijn, en haar Wijsheid u omhullen. Zij heeft bliksem in haar 

ogen, met de sneeuw als haar mantel. 

  

Metensia is ook een oud-Atlantisch woord voor schip, ook wel Matanasse of Matanassa. Veel 

in de Atlantisch-Eeuwig Evangelische mythologie draait om Metensia. 

  

  

  

  

  

  

  

4.6 De Egyptische Wortels van Job 

  

Ra gaat dus in zijn bootje door de onderwereld om zijn problemen te transformeren. Dit is de 

reden waarom hij door de nacht gaat, om een ander gezichtspunt op dingen te krijgen, om 

dingen in een grotere cirkel, een grotere context te plaatsen. Ra is een reiziger voor die reden, 

een reis door de ziel. Hij is geen materialist. Neen. Hij heeft alles achtergelaten. Hij is 

teruggegaan naar de baarmoeder tot een nieuwe schepping. Dit is gewoon een metafoor van 

de droomwereld, het eigen innerlijk vermogen om te scheppen. In wezen bestaat er geen 

dood, want alles is telkens in transformatie. Het droomlichaam van Ra werd de Afu of de Af 

genoemd. Iedereen heeft een droomlichaam. In het Insectische Dodenboek van de Tweede 

Bijbel is dit Ova die in zijn bootje over de groene rivieren van de wildernis gaat, want dat is 

ook de oorspronkelijke bedoeling, namelijk het teruggaan tot de natuur, het natuurlijke. Ova is 

de prins van de eiken, de vader van Osiris, en kan daarom gelijkgesteld worden aan Ra en 

Geb (Seb). Dit zijn dus allemaal vormen van Ra waarin hij transformeert in de onderwereld. 

De Afu, Af (Ova) is dus zijn verborgen lichaam, zoals we allemaal een verborgen lichaam 

hebben. In het Egyptisch is dit verbonden aan de Afa, het zaad, het vuil, de paradijselijke 



grond, wat in het Hebreeuws de afar (aphar) is. In het Egyptisch is de Afa ook weer een 

bepaalde klasse van goddelijke wezens in de andere wereld, en dit wordt metaforisch 

voorgesteld als een krokodil. Ook de krokodil gaat door de wateren heen, en het is een 

symbool van de timing. De afa-krokodil is een tegenstander, als een tester, in de zin dat hij 

zich niet zomaar met iedereen inlaat in goed vertrouwen. De afa-krokodil is waakzaam en 

toetst alle dingen. 

In de bijbel komen deze dynamieken terug in het Job verhaal. Omdat de letter "b" in het 

Hebreeuws, de BET, geen punt heeft in het woord Iyowb wordt de b als een V uitgesproken, 

als EYOVE. Zou de punt er wel zijn dan zou het gewoon als een b worden uitgesproken. We 

zien hier weer duidelijke de Egyptische oorsprong : Eyove of Eyova komt van de Egyptische 

Afu, Ave, van Ra, het verborgen lichaam. Ook Eyove maakt een reis door de nacht, door het 

lijden, en wordt geconfronteerd met de krokodil. Afu, Ave, of Eyove, is een vorm van Ra, en 

wordt door de christenen aanbeden als Jehovah en door de Romeinen als Jove (Jupiter). Job, 

oftewel Eyove, wordt beschreven in de bijbel als zonder zonde, dus goddelijk. In het Aramees 

is Eyove de thummim, de heilige steen van de hogepriester waaraan hij alles toetst. Thummim 

betekent perfectie. Er werd door de hogepriesters niet getoetst aan de bijbel of andere 

geschriften, maar aan de perfectie zelf. Jeremia waarschuwde voor de valsheid in geschriften, 

en viel zelfs de geschriften van Mozes aan, zoals ook Petrus en Paulus met elkaar in strijd 

waren. 

Zo zien we dus ook eindelijk het kruis van de vader in het OT, van Eyove, als Jehovah 

geincarneerd, die later door de Romeinen werd overgenomen. Oorspronkelijk was dit dus 

Afu, het verborgen lichaam en zaad van Ra, maar langzaamaan begonnen alle Egyptologische 

betekenissen verloren te gaan. Afu, Af, komt ook weer terug in het Hebreeuws als "vader", 

Av, wat ook geschreven wordt als "ab" waarin de b geen puntje in het midden heeft, dus als 

een V wordt uitgesproken. Ab en de uitspraak Av zijn dus nauw aan elkaar verbonden. In het 

Egyptisch is de AB (JB, IB) het hart, het zelf, de kennis. Ook is het de tegenstander, de 

toetser, die alles zuivert en zuiver houdt. AB is dan ook een goddelijkheid, soms de 

goddelijke dynamiek van het graan. Achter graan schuilt een diepe symboliek, die ook 

weerspiegelt in het Hebreeuws en Aramees. AB is het creatieve verbeeldingsvermogen, het 

vermogen tot mengen, en ook het zaad, als een medicijn. AB heeft dezelfde betekenis als eb 

in de Nederlandse taal en ebb in de Engelse taal. Ook is AB het gevlekt zijn. Door zijn lijden 

werd Eyove (Job) ook bevlekt. AB betekent het zien van verschillende kleuren. Wij mogen 

symbolisch door de natuur bevlekt worden voor die reden. De AB (ABB) is ook de kever, de 

scarabee, het symbool van de transformatie van vuil. Daarom is de Afu bekleed met de aarde, 

met de modder, met het "vuil", om dit tot transformatie te brengen, wat dus een pad is van de 

gnosis. Ook is dit ter camouflage. Ra was natuurlijk een spion in de onderwereld, en een 

heleboel gevaren bedreigden hem. 

Verder is AB in het Egyptisch de aandacht, de dorst. Nu is het zo dat de mannelijke 

Hebreeuwse pool, de shama, een mannelijk woord staande voor luisteren, horen en 

gehoorzamen, een beeld is van de gevoeligheid, gedreven door een dorst tot het hogere. De 

vader dynamiek is dan de climax van de gevoeligheid, waardoor er dus daadwerkelijk een 

verbinding komt met de moeder dynamiek, en dan is geboorte het resultaat, de ontvangst. De 

man-pool kan dus niet zonder de vader-dynamiek. De man-pool moet uitgroeien tot de vader, 

maar dan als doel om de moeder te bereiken. In het christendom is dit weggekapt. Jehovah 

betekent wording, wat de kever is in het Egyptisch, de kepra, oftewel Geb-Ra, Ra bedekt met 

de aarde. Om alles te transformeren moet de mens dus niet de aarde ontvluchten, maar dieper 

de aarde ingaan, zoals Ra. Als de manpool in de mens uitgegroeit is tot de vaderpool, dan is 



dat het punt van het ontvangen van de ziel, het komen tot transformatie. In de Egyptologie is 

de AB de vliegende kever (ABB), en het vliegen zelf, wat ook de kracht van de ibis is die 

boven alles en achter alles uitvliegt. De vaderpool is een belangrijke climax in de 

demonologie om een brug te slaan tot de moeder. Het stopt dus niet bij de vaderpool zoals bij 

de christenen, en die hebben daardoor ook een heel verkeerd vaderbeeld ontvangen vanwege 

het ontbreken van de moederpool. De manpool is dus allereerst een zoonpool die moet 

uitgroeien tot vaderpool om zo tot de moederpool te komen.  

Dit is waar esoterisch Absalom, een zoon van David, voor staat : Absalom wilde het geheim 

van de vader begrijpen, en dat is ook wat zijn naam betekent : Ab-Shalom, de vrede van de 

vader, het compleet maken van de vader, het begrijpen van de vader. Hiertoe moest Absalom 

eerst de schaduw van de vader overwinnen. Hij moest dus afrekenen met het valse 

vaderbeeld. Het is een metaforisch verhaal wat niet letterlijk genomen mag worden. Absalom 

kwam met zijn haren in de eiken terecht. Deze boom werd genoemd "de boom van 

wonderen". Absalom kwam zo in een nieuwe dimensie, in een nieuw gezichtspunt. In het 

Hebreeuws kwam Absalom tot de Sowbek, een netwerk van takken. Sowbek komt van het 

Egyptische Sobek, de krokodil, wat ook weer verbonden is aan de Afa-krokodil, als een beeld 

van de toetsende reis door de onderwereld. Hierom moest Absalom eerst "aan zichzelf 

sterven" oftewel de slaap ingaan, wat metaforisch door Joab, de generaal van David, 

gebeurde, die in de Hebreeuwse grondtekst drie maatstaven wierp in het hart van Absalom 

(drie toets-speren). In het Aramees waren dit drie "speren" van bliksem, drie plagen (ook : 

demonen). Joab heeft een bet, een b, in het Hebreeuws zonder een punt in het midden, dus het 

wordt uitgesproken als Joav, en dus weer in verbinding staat met de Romeinse oppergod Jove, 

Jupiter, de god van de donder, die als symbolen heeft : de eik en de bliksemschicht, wat ook 

weer terugkomt in het Absalom verhaal. We zien dus dat Eyove (Job) op verschillende 

plaatsen een dubbelrol speelt, als een dubbelspion. 

  

In het Absalom mysterie zien we dus de zoonpool worden tot de vaderpool door tussenkomst 

van het Eyove-Job mysterie (Joav-Joab), wat laat zien dat de reis door de onderwereld, door 

de nacht, van groot fundamenteel belang is. Het Eyove-Joav mysterie, waarin Joav de 

betekenis heeft van "Jehovah is vader" in de Hebreeuwse grondtekst, komt dus van het 

Egyptische Afu mysterie en het onderliggende Ova mysterie van "de prins van de eiken" (een 

symbool van Jove-Jupiter uit de Romeinse mythologie) uit de Insectische mythologie. Dit is 

dus van belang in het oplossen van de puzzel. Het Afu mysterie is dus beslissend in het 

schakelen tussen de polen binnen een mens zelf.  

  

  

  

  

  

4.7 Poëtiseren 



  

"Noëtiseren" is een term bedacht door mijn scheikunde leraar van vroeger, en wat betekent : 

tot een meer poëtische uitleg komen van bijbel-gedeeltes, omdat ook de bijbel al 

oorspronkelijk geschreven was in poëtische talen. Hij stelt ook dat het door de afstand van de 

culturen onmogelijk is om precies te weten wat de oorspronkelijke bedoeling was van de 

bijbelschrijvers, en dat daar in de kerken veel te makkelijk (te "Nederlands") over wordt 

gedacht, alsof ze "God", of één van de bijbelse personages in hun broekzak hebben zitten. 

Zijn vader was dominee, dus hij bleef over dit soort zaken denken, en heeft grote delen van de 

bijbel "genoëtiseerd". Dit woord komt van Noach in het Latijns, Noe, die ook alle dieren 

sorteerde twee aan twee om ze tot de ark te brengen. 

  

Noëtiseren betekent ook dualistisch bekijken, omdat elke diersoort een mannetje en een 

vrouwtje heeft, dus twee polen. Als je bent aangevallen, gebeten, door wilde honden, of de 

honden van de liefde, dan mag je daar ook anders naar kijken. Dat is het wonder van de 

poëzie dat alles dubbele betekenissen heeft, paradoxaal. Dit gaan we ook met de bijbel doen, 

en zo was het ook oorspronkelijk in de context van die culturen. Er is heel veel om recht te 

zetten, want kinderen vandaag de dag worden helaas gebrainwashed door starre, eenzijdige 

westerse theologie die is afgeweken.  

  

Ook de Jezus legende wordt vaak heel eenzijdig gebracht in de kerken dat Judas altijd de 

slechterik is, maar in de gnostische verhalen heeft Judas ook een veel positievere betekenis, 

veel metaforischer. In de Tweede Bijbel wordt op veel plaatsen de bijbel als een spiegelboek 

gebruikt. Dat is ook veel gezonder. Zo is er een cyclus waarin het gezichtspunt telkens 

verandert, en waar je klaar kunt komen met onderwerpen. Het is een natuurverschijnsel van 

genezing, van transformatie, als de golven van de zee.  

  

Alles gaat om het houden van balans. We steken onze kop niet in het zand, en we moeten 

blijven strijden tegen het kwaad, maar dan moeten we ook tot een dieper begrip komen.  

  

Het kan heel bevrijdend zijn om ook de andere kant van het verhaal te zien. Een verhaal is 

altijd multi-functioneel en geen wachtwoord. Het verhaal is een rad dat altijd draait, als een 

orakel. 

  

  

  

  



4.8 Het Witte Hek Mysterie 

  

Het is een natuur verschijnsel in de samenleving. Het is een draaiend hek wat alles omdraait. 

Misschien ben je dat ook wel in je leven tegengekomen dat mensen alles omdraaien wat je 

zegt en bedoelt, of het doorroddelen en dat er dan hele andere verhalen ontstaan waar je jezelf 

niet meer in herkent. Het is als je echo die dan gaat vervormen in de wind. Het is een 

natuurverschijnsel wat besproken wordt in de Vur en het commentaar op de Vur, genaamd 

"Het Wonder van de Vur". Weer gaat het om het "noëtiseren", oftewel het poëtisch bekijken 

van de dingen om ons heen. 

  

  

  

  

  

4.9 De Roep van de Pauw 

  

  

  

Omdat menselijke religie verlegen staat met de eindeloosheid van het bestaan heeft de mens 

voor het gemak wachtwoorden bedacht, om alles te vereenvoudigen, maar dat kan al snel 

afdwalen tot een soort van spijbelen, tot struisvogel politiek. Ik kan ook zeggen : "Ik ga niet 

naar school, ik ga niks leren, want ik kan alles voor elkaar krijgen met wat magische 

woorden." Natuurlijk werken dingen zo niet. Er zijn geen toverwoorden waardoor je zomaar 

alles kunt regelen.  

  

Luiheid dient de mens, en houdt de mens voor de gek. In de Vur in boek 92. wordt er 

gesproken over een hemelse industrie om te laten zien dat er werk aan de winkel is. Er moet 

een hemels systeem van filosofie gebouwd worden om klaar te komen met de grote 

vraagstukken van het bestaan. 

  

  

  



  

  

  

  

  

4.10 Muziek van de Gnosis  

  

De Muziek van de Gnosis leeft, en is tot de aarde gekomen, gewoon door welke muzikant dan 

ook. Het grijpt om zich heen en vindt dan een weg. Het leeft, het is een persoon. Het zoekt 

mensen op. Zodra een mens problemen heeft met de Muziek van de Gnosis, zoals in het geval 

van wat we noemen "het verwende oor", dan is dat een blokkade van het lagere zelf, van de 

lagere wil van de mens. De lagere wil wil mensen van de gnosis afhouden, dus ook van de 

muziek van de gnosis. Dat even voorop. Het gaat niet in het leven om het hebben van smaken 

of meningen, want dan heeft het lagere zelf en de lagere wil vrij spel. Het gaat om de gnosis, 

oftewel de oneindige kennis. Muziek is geen spelletje. Het zijn codes voor de rest van je 

leven. 

  

  

  

  

  

  

  

4.11 Het Herkennen van de Lagere Wil 

  

  

  

  

De lagere wil, het lagere zelf, is een groot probleem in de verwende mens. Het probeert de 

mens van de oneindige gnosis af te houden. In allerlei culturele boeken wordt de gnosis 



beschreven als het allerbelangrijkste, zoals in de I Ching, de Koran, de Srimad Bhagavatam, 

de Bijbel, enzovoorts, maar ook als het niet door die boeken zou zijn genoemd zou het nog 

steeds het belangrijkste zijn. Wij zijn namelijk niet afhankelijk van wat mensen in hun boeken 

vastleggen. Feit is dat de gnosis er doorheen werkt, en de mens mag spoorzoeken naar die 

rode draden door de culturen, en ook door de muziek, de taal van het hart. Hoe kun je 

herkennen wanneer de lagere wil, het lagere zelf, een spelletje met je speelt ? Als de lagere 

wil met de gnosis wordt geconfronteerd dan doet het dit : 

  

"Ja, eh, daar heb ik geen zin in, hoor." 

"Ja, eh, daar heb ik geen tijd voor, hoor." 

En dan kan de lagere wil duizend en één andere excuses hebben of excuses maken om maar 

aan de noodzaak van de gnosis te proberen te ontkomen. Allemaal struisvogel politiek. Hoe 

kan je zulk soort spelletjes van de lagere wil verder herkennen ? 

De gnosis is in de wereld van de ziel, de fijnere materie, terwijl de lagere wil zich veelal bezig 

houdt met de grove materie, oftewel het materialisme, de uiterlijkheden. Waarom is de lagere 

wil altijd eindeloos met "kleding" bezig ? Het is heel simpel : de lagere wil heeft namelijk 

heel wat te verbergen en moet daarom hysterisch op zoek gaan naar bekleding omdat de 

lagere wil doodsbenauwd is ontmaskerd te worden. Daarom staan de roddelblaadjes ook vol 

met - niet met spirituele dingen, want dat verkoopt niet - maar met vooroordelen, geroddel 

over kleding, altijd en eeuwig. Over de armen die geen kleding hebben wordt niet gesproken. 

Dat moet een groot rood licht zijn. 

  

  

Het wil niet zeggen dat elk materialisme per definitie verkeerd is, en ook wil het niet zeggen 

dat alle kleding verkeerd is en dat je er je niet mee mag bezig houden. De mens heeft materie, 

en dus ook kleding, nodig, en moet zich er wel degelijk mee bezig houden, maar de vraag is 

hoe en in wat voor verband. 

  

Dit begint bij : HELP DE ARMEN. Stop met roddelen over andermans kleren of obsessief 

bezig zijn met kleding, maar kom eerst leeg tot de gnosis. Verberg jezelf niet. Durf te geven 

en weg te geven in plaats van te nemen en op te potten. Wees vrij van extreme 

kledingdrangen, want je wordt zo een slaaf van de markt. Houd dingen simpel, en zo 

natuurlijk mogelijk. Leef sober, niet stads, want de stad sleurt je mee naar het verderf. Leer 

eerst wat kleding werkelijk is. Leer wat basis principes. Wanneer de gnosis terug komt dan 

zullen de mensen roepen : "Oh heuvelen en bergen bedek ons, val op ons," wat zich uit in 

kledingzucht en overmatige sierzucht. Er zijn regels in het kleden en sieren om zo niet in de 

handen van de sluwe vijand te vallen. Allereerst moet ons sieraad van binnen zijn, en moeten 

wij zelf een sieraad zijn van de gnosis. In plaats van bedekzucht en verbergzucht te hebben in 

de vorm van kledingobsessie moeten wij leren zelf een kledingstuk te zijn voor anderen. 

Kleding is een wapenrusting, en dat begint in de diepte van de ziel, daar waar je de kennis 



leert. Je moet leren wanneer het een tijd is om te kleden, en een tijd is om af te doen, en te 

leren wat die kleding dan precies inhoud. Wat is het ?  

  

Zoals altijd gaat het dus niet om "JA" of "NEE", maar om het "HOE" en "WANNEER". Het 

is niet simpel, zwart-wit of extremistisch, aan beide zijden niet. Materie hebben we nodig, 

maar waarvoor gebruiken we het ? Wat zijn onze doelen ? Sommige materie is van de gnosis, 

en dan spreken we over een heilig materialisme. Wij mogen creatief zijn.  

  

Ook het oneindig roddelen over andermans kleding, zoals de roddelbladen doen, is een teken 

van dat ze heel wat te verbergen hebben. Daarom is het het makkelijkst om dan over iemand 

anders te beginnen, en dan het liefst vanuit een groep, want de groep is ook weer een middel 

om jezelf te verbergen en niet op te vallen, zodat je lagere zelf niet ontmaskerd wordt. Dus we 

zien hier een heleboel grove fouten van de lagere wil in één keer : 

  

Ze zijn materialistisch en zelfs daarin kunnen ze het niet nalaten om de ander - die in hun 

ogen niet materialistisch genoeg is - de zak te geven, plus ze proberen een meerderheid op te 

bouwen zodat ze zich in hun leugens ondersteunt weten. Trap hier nooit in. Volg de 

meerderheid nooit in het kwaad. De meerderheid aandragen als excuus is geen goed 

argument, maar een drogreden. Zwem dus altijd tegen de dode massa in, hoe moeilijk dat ook 

is. Je zal rijkelijk beloont worden. Wees geen kudde dier, en beoordeel niks door de kuddes, 

want je gaat eraan. Beoordeel alles door de gnosis, en dat begint bij jezelf. JIJ moet 

veranderen. De ander is slechts een reflectie. Jij bent de diamant, de prisma. Al het licht gaat 

door JOU heen, en dan ontstaan al die "vervelende" mensen om je heen, omdat het licht wordt 

afgebogen en wordt vervormd door jouw steen. Misschien dat je er dan zelfs achter gaat 

komen dat niet de ander zo vervelend was, maar jezelf. Alles is een strijd tussen het lagere en 

het hogere zelf, tussen de lagere en de hogere wil. Het zijn natuurverschijnselen. In die zin 

moet ieder mens ontwaken.  

  

Als je je siert of kleed, vraag jezelf dan af welke boodschap je ermee brengt. Wat draag je 

over naar de ander met jouw sieraden en jouw kleding ? Leidt je hen tot de gnosis, of wil je 

graag de aandacht trekken om mensen te laten denken hoe goed jij je kunt sieren of kleden. 

Het enige sieraad ligt erin een ander te helpen. De enige kleding is de gnosis. Al het andere 

zal wegsmelten. Sier en kleed je je voor de gnosis, voor de diepere boodschap, of voor 

egoïstische doeleinden ? Mensen die hierin steeds "duurder" en "exclusiever" willen doen, 

alsof ze in een auto race zijn : Besef je dat aan de andere kant van de wereld mensen helemaal 

geen kleren hebben en zelfs niet te eten ? Hoe kom je aan je kleding en sieraden ? Heb je het 

daadwerkelijk verdient, als een beloning, of probeer je anderen ermee voor de gek te houden ? 

Welke spelletjes speel je ?  

  

De gnosis siert en kleedt een mens dus altijd : 



  

- als een beloning op het kleden van andere mensen (armenhulp) 

- als een wapenrusting 

- om een boodschap uit te dragen 

  

Oma-verwennerijen en verjaardagsfeesten zijn daarom een vorm van cheaten, want je beloont 

kinderen dan alleen maar omdat ze een jaartje ouder zijn geworden (en misschien niet eens 

wijzer), en niet omdat ze het verdient hebben en er klaar voor zijn. Je maakt zo een kind 

"gek", want je belaadt hen met gestolen goederen en niet met eerlijke verdiensten. Je gooit zo 

een kind in het diepe, zonder ze eerst te leren zwemmen. Kinderen hebben veel nodig, maar 

dat moet het HELE JAAR DOOR en niet alleen met kerstfeest en de verjaardag. Kinderen 

hebben onderwijs nodig, maar dan ongedwongen. Helaas leven we nog in het tijdperk van 

schooldwang en medische dwang (de vullingenplicht - i.e. kinderen lopen met gedwongen gif 

in hun botten). Ook worden kinderen gedwongen met zwaar giftige medicijnen waar hun 

lichaam te overgevoelig voor is, en wereldwijd heeft de medische industrie hierdoor vele 

doden op hun geweten. 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.12 Het Herkennen van de Lagere Wil II 

  

  

  

  

Wanneer er iets met een mens aan de hand is, wanneer die mens heel rijk is en in het Westen 

leeft gewoonlijks, dan gaan de ambulances met gillende sirenes door de stad om zo'n mens uit 



de penarie te helpen. Als het geen mens is, maar een dier, dan is er geen kip die erom kraait. 

Als een varken of rund verwond raakt dan zijn er geen gillende sirenes, en ook als een kind in 

de derde wereld aan de hongerdood stervende is, dan zijn de gillende sirenes er niet. De 

gillende sirenes zijn grote clowns, en wij zijn in een clown wereld. 

  

Trek maar aan de vinger van de opgedoste clown, dan maakt hij een grapje. Gooi je munt 

maar in de grote clown machine, dan doet het een kunstje. Dat is in het kort op welke 

fundamenten de stad is gebouwd. We worden allemaal voor het lapje gehouden. Kinderen 

wordt het met de paplepel ingegoten, en er wordt bij gezegd : "Er is niets aan de hand, hoor, 

alles is goed." Het wordt kinderen geleerd om dit allemaal doodnormaal te vinden. 

  

Natuurlijk kun je daar uren over doorpraten en jezelf helemaal gek maken, maar dat gaan we 

niet doen. We mogen beseffen dat dit soort parasieten (want dat zijn het) al achter glas zitten. 

Ze zijn al keurig netjes opgesloten in de stad, en je kunt daar voor je algemene ontwikkeling 

en voor een stukje biologie naar kijken, veilig achter glas, als in een laboratorium of museum.  

  

Wie ons (of onze geschriften) nog kennen van de 90-er jaren weten dat de boodschap van de 

Traan centraal stond. Altijd werd er weer verwezen naar de Traan, omdat door de Traan je 

nog je zintuigen hebt en mensen kunt begrijpen en helpen. De Traan is een teken van een 

verbroken hart wat nog leeft. Het tegenovergestelde is het harde, onverbroken hart, wat al 

dood is en niets meer opmerkt. Het verbroken hart, oftewel de Traan, is het alarm. Zo testten 

wij de mensen ook altijd, of zij "De Traan" hadden of niet. Denk bijvoorbeeld aan Alice die 

door een zee van haar eigen tranen werd opgenomen tot het sleutelgat waardoor ze het 

wonderland binnen kon gaan. De Traan heeft dus een grote sprookjesachtige waarde als een 

voertuig, als een zintuig voor de hogere dingen.  

  

  

Als je het belang van de metafoor van de traan hebt ingezien, dan is dit nog maar het begin 

van het grote doolhof, want er zijn ook valse tranen, verwende tranen, de tranen van de 

hebberige prinses. Kortom, je komt dan in een grote oorlog terecht tussen de tranen van je 

lagere wil en de tranen van je hogere wil, net zoals Alice, want in wonderland was echt niet 

alles koek en ei zoals je misschien wel weet.  

  

Het leven in deze afgedwaalde realiteit draait niet om de Traan, maar om de 

allesverwoestende, allesverlichtende zon. Ik heb er vroeger veel voor gewaarschuwd : 

"Mensen, pas op voor de zon." Steeds meer onderzoekers komen er achter hoe schadelijk de 

zon kan zijn. Teveel licht is verblindend en verdovend op allerlei manieren. Zo wordt je ziel 

opgesloten gehouden. De duisternis wordt vaak gedemoniseerd, maar is een belangrijke 

dynamiek om jezelf te beschermen. De nacht is een groot verteller en de schepper van een 



betere realiteit dan waar we nu in leven. Hoe dan ook hebben we de Traan nodig en moeten 

we hier doorheen om antistoffen aan te maken. Deze confrontatie moet er dus wel zijn.  

  

Laat je leven draaien om de Traan, niet om de allesverblindende zon. D.w.z. blijf gevoelig als 

een alarm, opdat je de nodige leiding in je leven hebt. Leer je gebroken hart te zien als een 

gave, als het loon van hen die de gnosis, de hogere, oneindige kennis, volgen, in plaats van 

wat de stad hen aanbiedt. Je vraagt om een "heel" hart, maar alles wat je krijgt zijn snippers 

en fragmenten, opdat je wakker blijft, waakzaam en oplettend. LET OP. Want niet alles wat 

blinkt is goud. 

  

  

  

  

  

4.13 IJsziek Zijn 

  

  

  

We zijn de laatste tijd veel bezig geweest met het onderwerp slaap. De hersenen komen niet 

diep genoeg in slaap en blijven zo steken in een nachtmerrie realiteit, wat we symbolisch 

weleens de "ijsheks-nachtmerrie" noemen. De mens zit zo opgesloten in een science fiction 

verhaal.  

  

Hoe kan dit verholpen worden, of kan dit wel verholpen worden ? 

  

De Rode Tent was wel één van de engste films die ik als kind zijnde heb gezien. Toen het op 

de tv was was mijn nichtje, Rachel, bij ons. Het ging over een schip verloren op zee, en de 

bemanning spoelde aan op een ijs-eiland, en moesten toen een gevecht leveren tegen het ijs. 

Het einde zal ik niet meer vergeten waarin een man dan door de kou begint te hallucineren en 

waanzinnig wordt. Je zou het de ijsziekte kunnen noemen. Is dat ook niet wat de wereld in 

diepte is ? Het resultaat van ijlen op een ijseiland ? 

  



Vele mensen weten wel wat zeeziekte is en sommigen hebben dat ook wel meegemaakt, zoals 

ikzelf ook vroeger op het ijsselmeer, maar ben je weleens ijsziek geweest ? Het gaat over de 

strijd van de natuur-elementen, en in principe komt alles weer goed door de tijd. 

  

  

  

  

  

  

  

4.14 De Samensmelting van Stad en Natuur 

  

  

 

Speelgoed is altijd één van mijn grote interesses geweest. Mijn opa was speelgoedwinkelier, 

en later nam mijn oom het bedrijf over. Ik groeide ermee op zo te zeggen want we kwamen er 

regelmatig. Zowel mijn opa als mijn oom waren hele zachtaardige mensen (oom leeft nog 

steeds), geen zwaarwichtige pseudo volwassen toestanden. Speelgoed en video-spelletjes 

houdt de mens jong en creatief. Het gaat om het doorzien van structuren, en dingen 

aanpassen. Waar dit niet gebeurd worden dingen eng, zoals in veel takken van de "volwassen" 

wereld. Zij zijn ergens in vastgegroeid en grijpen en sleuren ook anderen met zich mee, in hun 

dictatuur. Spelletjes zorgen ervoor dat een mens strategisch blijft denken en vindingrijk blijft. 

 

Er rust vaak een enorme taboe op, en ook is er de dromen-politie, die niet wil dat mensen 

dromen en verbeeldingskracht gebruiken. De dromen-politie heeft de macht gegrepen en zien 

dromende mensen als een bedreiging. Telkens zien we weer hoe grote dromers worden 

"uitgeschakeld" (Denk aan John Lennon, Michael Jackson enzovoorts). De grootste dromers 

zoeken vaak de publiciteit niet eens op, omdat ze de gevaren ervan kennen. Vele bekende 

artiesten klagen erover als in een glazen kist te leven. 

 

Vandaar dat verborgen artiesten vaak nog wel belangrijker zijn. Daarom blijven wij dromen 

over het kunstgallerij, of museum, in de diepte van de natuur. Zij die in het verborgene leven 

vinden andere, diepere wegen. De natuur geneest en zet vrij, terwijl de stad opsluit en oppot. 

Wij moeten klaarkomen met deze dynamieken. Er mag een samensmelting plaatsvinden 

tussen stad en natuur. Dit gebeurt ook door de tuinen, maar voornamelijk door de literatuur. 

De literatuur verdiept namelijk de natuur en opent deuren. Het is zoals we dat zeggen de 

hogere natuur, en natuurlijk hebben we het dan over de literatuur van de gnosis, de oneindige 

kennis. Dit is een robotiek die moet samensmelten met speelgoed, omdat er teveel gevaren op 

de loer liggen van vastgegroeide volwassenheid, waarin men alleen nog maar een copycat kan 



zijn, en niet meer daadwerkelijk creatief. Daarom is het juist belangrijk om geen kuddedier te 

zijn, en zo blijf je vrij van de roofdieren. De kuddes zullen eraan gaan. Vecht, en ga tegen de 

grote massa's in om te kunnen overleven.  

  

  

  

  

  

  

4.15 Positive Atomic Energy 

 

 

Zoals om de mens heen de materiële atoom dreiging stijgt, vanwege de technologische 

ontwikkeling, zo stijgt ook de noodzaak van de mens om zich hier energetisch tegen te 

bewapenen, en dan wordt de atoom energie van de natuur besproken. We komen dan tot de 

verbinding tussen deze drie dynamieken, als een belangrijke driehoek : 

 

ROBOTICS - TOYS - NATURE 

(robotiek - speelgoed - natuur) 

 

Het spel is een belangrijk ingrediënt in je innerlijke "atoom-energie", want het spel maakt van 

alles een veilige simulator, en kan gevaarlijke dreigingen en aanvallen neutraliseren en 

transformeren. Het spel heeft een verzachtende werking, zodat de scherpe kantjes eraf gaan. 

Dit is het nut van de speelgoed-dynamiek, die verbonden mag worden met de natuur en de 

robotiek, zodat de over-drama die de stad hysterisch en extremistisch "verkoopt" (want het is 

niets dan een markt) geheel afgepeld zal worden. Zonder "speelgoed" wordt de mens zuur en 

bevooroordeelt, zwaarwichtig en stijf. Je zou eigenlijk velen bij wijze van spreken een stuk 

speelgoed voor moeten houden en te zeggen : "Zeg, ga jij eens spelen. Ga spelen."  

 

Het gaat dus om deze tabel :  



 
 

 

Hier kun je op mediteren. Of je kunt erop mediteren in driehoek vorm : 

 

 
 

De dynamiek van de robotiek is fundamenteel voor de mens, zodat de hogere automatismes, 

van het hogere zelf, de mens kunnen beveiligen en veilig door het mijnenveld heen kunnen 

leiden. Dat wil niet zeggen dat we niet verwond kunnen raken, want juist door de 

verwondingen moeten we leren het pad te vinden en de grenzen te kennen. Juist door de 

verwondingen maken we de juiste antistoffen en de juiste muren aan als tunnels. Deze 

dynamiek mag dus geactiveerd worden, en dat gaat juist door het speelgoed, de simulator, 

heen. Daarom moet die verbinding er wel zijn, anders kan het hogere automatisme van de 

mens nooit geactiveerd worden. Door het speelgoed, de spelvorm, neemt de mens afstand van 

de dingen, en onderzoekt de mens het, zonder een vooroordeel te hebben, zonder onnodig 

overmoedig dramatisch te gaan doen. De gnosis heeft al genoeg aan haar eigen drama. Het is 

allemaal al erg genoeg. Alles moet natuurlijk blijven, dus ook moet de link met de natuur 

gemaakt worden, zodat niets "steriel" is, geen stadse, giftige kunstmatige stoffen die alles 

"nep" maken. Het moet "organisch" blijven. Het speelgoed is de tester, de onderzoeker, om zo 

de robotiek te vestigen, maar dat moet dus wel verbonden zijn aan de natuur, om misbruik te 

voorkomen. Misbruik van atoom-energie wordt door de natuur zwaar gestrafd, en dat moet 

ook wel. We hebben te maken met hoogspanning. 

 

Speelgoed heeft te maken met het worden als een kind, door alle hoogmoedige en 

overmoedige bedenkselen af te leggen, alle valse voortijdig gegrepen volwassenheid, om zo 



de leegte in te gaan, zodat de gnosis het kan vullen. Het is het terugkeren naar "school" (van 

de hogere wereld), en het afleggen van alle valse pretenties, gekochte bevoegdheden, en 

gestolen professies. Het is stoppen met "werken" (want het was toch vals, bedrog), en 

teruggaan naar de basis. Dit vereist een stuk nederigheid, een pad wat niet velen willen 

begaan. Het is geen makkelijk pad. Het is een smal pad, en heel eenzaam, maar het zal je 

leiden naar de waarheid. De waarheid beloont hen die dit pad begaan. De waarheid komt hen 

tegemoet. 

  

  

  

  

  

4.16 Toy Energy 

  

  

  

  

Het is niet zo dat er nu een heel groot onderscheid ligt tussen stad en natuur. De stad is meer 

een allegorie van de natuur. Wel is het van belang om die allegorie te leren kennen, anders 

kunnen er grote misverstanden komen. Hierover gaat de Vur. In de Vur wordt de mens naar 

alle kanten toegeslingerd. De Vur kent geen smetvrees in die zin. In tegendeel. 

  

Zodra de mens opgroeit komt de mens erachter hoe verrot alles is, of niet, en dan wordt de 

mens gewoon een deel van het verrotte systeem. Het is een lijkendans, en de lijken dwingen 

kinderen op allerlei manieren. Ook de voedsel industrie is verrot. Voedzame bestanddelen 

worden vaak verwijderd zodat de mens honger blijft voelen en dooreet, of er wordt teveel 

zout en suiker toegevoegd voor dezelfde effecten. De voedsel industrie wil dat je meer eet en 

meer drinkt en dan niet voor gezondheidsredenen, en dan gaat het om hun speciale product, en 

dan wordt er een heel arsenaal geopend om je daar verslaafd aan te krijgen. Lijken hebben 

geen geweten. Ze zijn dood, en willen zoveel mogelijk meesleuren in de dood, en daarvoor 

hebben ze hun truukjes. Daarom is het gemanipuleerde voedsel vandaag de dag niet meer 

natuurlijk en medicinaal, maar moet je oppassen wat je koopt en eet. 

  

Eigenlijk is het "materiële" leven (een bepaald vibratie-getal van energie waarin de mens zit 

opgesloten, dus puur een bepaalde vorm van corrupte electriciteit, een energie mafia) maar 



(let op) 0,00000000000001 % van je daadwerkelijke leven en bestaan. De andere 99 komma 

zoveel procent is binnenin jezelf, en de 0,00000000000001 % van je materiële leven is slechts 

een bepaalde cryptische uiting daarvan. Wel is deze kleine parel dus noodzakelijk en van 

groot levensbelang vanwege diverse redenen. Het is dus tijd om wakker te worden en je te 

distantiëren van de wandelende, gewetenloze lijken, die slechts ijlen, en je alleen maar willen 

meesleuren in het verderf.  

  

Daarom is innerlijk voedsel nog wel belangrijker, want die kan ook weer een positief effect 

geven op je "materiële" leven (wat dus geen daadwerkelijk materieel leven is, maar een 

visioen, of hallucinatie). Nu, na alle rotzooi opgesomd te hebben in het lijstje hierboven : Wat 

is precies "speelgoed voedsel" ? Volwassenen hebben het voedsel vergiftigd, en daarom staat 

het zg. "speelgoed voedsel" hier tegenover. Het speelgoed voedsel is een term voor 

medicinaal en natuurlijk voedsel die een onderwijzende, vertellende en spelmatige factor 

heeft. Het is dus voedsel met een boodschap, want voedsel is slechts een allegorie van het 

innemen van kennis.  

  

In het Tweede Bijbelse boek "De Vijfde Rivier" wordt er gesproken over het geheim van het 

dropkruid, als een soort symbool voor het speelgoed voedsel. Het is één-dags-kruid en kan 

dus niet zomaar gekocht of gestolen worden, want dan heb je er niets aan. Het kan alleen 

"begrepen" worden, "verdiend" worden, als in een leerproces, als het winnen in een spelletje. 

Ook zijn dit de principes van de Vur. Hierop is elk zuiver speelgoed en elk zuiver "spel" 

gebouwd, als zo ook het "speelgoed voedsel". Ik heb hier veel dromen over gehad voor vele 

jaren, en het is een belangrijke dynamiek in de komende nieuwe realiteit, die gewoon een 

diepere realiteit is. De schillen moeten er dus af. De materiële voedsel industrie is slechts een 

schil. Het is een insectide om de "vrucht" te beschermen tegen parasieten. Een parasiet wordt 

geabsorbeerd door deze schil en wordt één met de schil, maar zij die de prijs willen betalen 

zullen door de schil heenkomen. Hierin ligt de test. Kijk goed om je heen en vraag jezelf af of 

de "mensen" om je heen van het systeem zijn, ja of nee. 

  

De tandarts is een corrupte schaduw van het speelgoed voedsel. Hij werkt met allerlei giftig 

schuim en gedwongen implantaten. Hij heeft hiervoor een heel arsenaal, en bakt je tanden 

helemaal op, om zo je mond, en zo ook je denken, onder zijn controle te krijgen, al je dromen. 

Een tandarts heeft zelf aan mij toegegeven dat tandartsen heel vaak operaties verrichten die 

helemaal niet nodig zijn, gewoon om bezig te blijven en grof geld te verdienen. De tandarts 

staat namelijk in de top 10 van best betaalde banen. Kijk maar eens in wat voor huizen ze 

vaak wonen. Het zijn opportunisten, ten koste van de gezondheid van anderen. M.a.w. het zijn 

aasgieren. 

  

Als tandartsen hun gifjes aan het brouwen zijn, dan zeggen ze tegen hun stagiëres en 

studenten dat ze het niet mogen aanraken omdat het gif is. Ik kan me nog herinneren dat één 

van die hulpjes toen zei : "Als het gif is, waarom stop je het dan in de monden van mensen ?" 

Het is een criminele organisatie die met drogredenen de macht heeft gegrepen. 



  

Het speelgoed schuim gaat daar dwars tegenin. Dit is een natuurverschijnsel in je hart. Het 

beschermt je tanden, en het is voedzaam, en het brengt een boodschap. Het is niet zoet, maar 

verbonden aan het dropkruid, wat in de tweede bijbel wordt beschreven als de vrucht van het 

lijden. Het is niet bewerkt met suiker. Je moet dus geen drop-verslaafde gaan worden in de 

materiële wereld, want het drop in de materiële wereld is vaak corrupt. Het is een energie, een 

kruid wat in je hart groeit. Het groeit in de natuur. 

  

Vandaaruit mag je onder ogen komen hoe verrot de schoonmaak en was industrie is. De 

mensheid maakt schoon door chemicaliën, waardoor dingen wel schoon lijken te worden, 

maar tegelijkertijd trekt het zeeën van ziekmakende bacteriën aan, omdat het niet natuurlijk is. 

De schoonmaak industrie is een allegorie. Wat daadwerkelijk "schoongemaakt" moet worden 

is je hart. Zo zijn er speelgoed wasmiddelen die juist medicinaal zijn en natuurlijk, genezend 

en beschermend. Stel je voor : speelgoed shampoo, speelgoed wasmiddel, speelgoed zeep, en 

het is zo goed dat het eetbaar is. Waarom ? Omdat voedsel oorspronkelijk bedoeld is als 

schoonmaakmiddel, als een beveiliging. Alcohol is daarvan een allegorie. Het is 

oorspronkelijk een schoonmaakmiddel, maar wordt verkocht als voedsel (drank). Helemaal 

verkeerd natuurlijk, want de bewerkte voedsel industrie verkoopt gif met het doel mensen 

verslaafd te maken. Mensen hebben geen demonologie geleerd, geen immunologie, en 

worden op aarde geboren en denken : "Lang leve de lol." Ze denken dat ze in luilekkerland 

zijn aangekomen, en nemen gewoon alles aan wat hen aangeboden wordt in groot vertrouwen. 

STOP. De aarde is een jachtterein. De zielenjagers zijn hier. WAAK OP, GIJ DIE SLAAPT.  

  

En dan is er nog de kleding industrie die kinderen via slinkse manieren in de mode dwingt, 

ook allemaal voor geld. Kleding is een allegorie van de wapenrusting, en de kleding industrie 

is in de handen van de vijand. 

  

Leer in voedsel, schoonmaak en kleding de lijnen van de gnosis te ontdekken, want de vijand 

heeft de wapenrusting weggenomen en de mens spotklederen gegeven. De mens waant 

zichzelf koning, maar het zijn spotklederen (denk aan het sprookje : de nieuwe kleren van de 

keizer).  

  

Hoe werkt de gnosis dan in energie-voedsel, oftewel het voedsel voor de ziel ? Hoe onstaat 

het energie-voedsel ? Wat mag een mens wel en niet eten ? Het was- en schoonmaakmiddel 

van de gnosis is als een speelgoed wasmiddel, strategisch, als een soort puzzel die opgelost 

wordt, waardoor er "vrucht" vrijkomt, als in voedzame natuur-stoffen. Het speelgoed-

wasmiddel is in die zin multi-functioneel omdat het voedsel creeert en kleding. Je kan er zelfs 

huizen mee bouwen. Stel je zo'n wasmiddel voor. Het zijn de wetten van vruchtbaarheid : 

  



 

  

  

  

  

4.17 Het Leven Is Een Wasmachine 

  

  

Zoals voedsel zuiverend moet zijn, als een soort voedzaam wasmiddel voor het lichaam, zo 

moet ook vervoer zuiverend zijn, en dat moet een vereiste zijn. Zonder zuivering kom je in de 

gnosis namelijk niet vooruit. In die zin werkt ook het vervoer door een wasmiddel, als een 

sprookjesachtige allegorie. Als een fee bijvoorbeeld met haar stokje toverstof verspreid, of 

denk aan het toverzand van Klaas Vaak, dan is dit een heenwijzing naar een magisch 

waspoeder. Dat is ook waar de woestijn in diepte voor staat. Het is het visionaire waspoeder 

van de gnosis, die nieuw en zuiverend zicht geeft op de dingen. Zo werken alle machines, zo 

werkt electriciteit en zelfs de economie binnen de gnosis, als een verborgen en fundamentele 

realiteit in het hart. Het is het zielekruid diep in de mens, als het dropkruid, wat de poeder 

voortbrengt.  

  

Er is een hogere technologie, een hogere realiteit. Ook dit is verbonden aan een energie-

systeem, waarvan het aardse en stadse maar een schaduw is. Het wijst ergens naartoe. Het zijn 

bakjes die gevuld kunnen worden met een magisch, demonologisch waspoeder die verbonden 

zijn aan de motors en de electriciteitshokjes. Als het waspoeder erinzit en het klepje gaat 

dicht, dan zijn daar twee metalen staafjes die aan het klepje verbonden zijn als aan een 

stekker, en die worden zo in de waspoeder gedrukt tot het contact met de bodem, en dan hoor 

je een klik. Het werkt net zoals een stopcontact, maar die staafjes worden dan opvolgend heet 

en koud, om zo het waspoeder tot een schuim te maken waardoor energie ontstaat, juist door 



het zuiveren, want zuiveren transformeert, en dan wordt er nieuwe energie opgewekt. En dit 

wasmiddel is dus loon, als een uiting van economische gerechtigheid. Er komen hier geen 

valse genade-truukjes in voor van bedriegelijke geschenken. Het wasmiddel zelf is ook een 

alarm. Het is een beveiligingssysteem.  

  

Door de Arcturische lens is dit op aarde vervormd. Kijk bijvoorbeeld naar Spanje waar 

Spanjaarden denken dat geprik in stieren hen geluk brengt. Sommigen gaan zelfs zo ver te 

denken (geloven) dat dit hen reinigt van zonde. Het is pure dementie, pure, boosaardige 

geestesziekte, en dit syndroom is zo koppig dat er geen geneesmiddel voor lijkt te zijn. Maar 

dit is dus een corrupte schaduw van bovenstaand systeem van de gnosis. Er is daar in Spanje 

een corrupt, crimineel wasmiddel aan de gang : het stierenvechten. Er wordt niks 

schoongemaakt. Het wordt alleen maar vuiler, maar de mensen leven door in hun illusies. Ze 

zijn blij om niets. Het is een dom ritueel wat alleen maar door de Arcturische lens begrepen 

kan worden. Als het ware wasmiddel van de gnosis komt dan zal dit voorhangsel scheuren. 

Catalonië probeerde zich los te maken van dit corrupte systeem genaamd Spanje, maar zij 

werden teruggefloten door de regering. Er is een vals, gedwongen wasmiddel daar in de 

omloop, en de clowns verkopen het. 

  

Het gnosis wasmiddel is het immunologische fundament voor het energie-lichaam van de 

mens. De mens moet de Spaanse code leren begrijpen en ontmaskeren. Zo werkt het 

menselijk lichaam. In het Oud Nederland heerste Spanje als een enigma hiernaar wijzende. 

  

Omdat alles voortdurend moet plaatsvinden in zuivering, opdat er ook continue beveiliging is, 

is er de abstractie van het wasmiddel, als een belangrijke regel van het speelgoed, wat een 

abstractie is op zichzelf. het is een uitdaging om je verbeeldingsvermogen, meditatie en 

energie creatief langs deze lijnen proberen te ontwikkelen om zo contact te maken met die 

hogere techniek, die het innerlijke kind binnen de mens geneest en toerust. De mens moet de 

hogere energie herstellen om zo de lagere aardse schaduwsystemen te kunnen vervangen.  

  



 

  

  

  

  

4.18 De Diepte van de Kooi 

  

  

  

  

De hoofden van de mensen zijn hi-tech camera's die alles registreren en volgens hun eigen 

programma's indelen. Ze maken ervan wat ze zelf willen maken, en als er geen goede 

zuivering is, dan is het een doodlopende weg. Mensen zitten boordevol met vooroordelen over 

wat ze zien, en ze spreken elkaar allemaal tegen. Het is één grote chaos. Mensen wanen 

zichzelf rechters over dingen waar ze totaal geen verstand van hebben. Vandaar dat het 

wasmiddel van de gnosis belangrijk is om de camera goed te laten werken. Dit wasmiddel is 

dus juist niet schadelijk voor de ogen. Het is een energie. Dit in tegenstelling tot de materiële 

wasmiddels. Het wasmiddel van de gnosis, het wasmiddel van de ziel, is als een ogenzalf die 

visioenen opwekt, de mens dromen geeft. Het is geen chemisch poeder, maar een natuur-

poeder, een fijne energie, als een stuifmeel. 

  

Daarom is het archetype van de zandman van belang en zo ook de zandvrouw, de fee. Het 

natuurlijke wasmiddel van de ziel is een poeder wat communiceert. Zo houdt het alle 

communicatie tegelijkertijd zuiver. Metaforisch gezien werken de camera's dus ook door het 

wasmiddel, en verder het hele communicatie systeem.  



  

Het volk Israël leefde in de Exodus mythe in slavenketenen, en moest tot de diepte komen van 

die ketenen, en werden zo geleid tot de woestijn, een beeld van het waspoeder. De woestijn is 

ook een beeld van honger, van dorheid en droogheid, de ogenschijnlijke saaiheid van de 

oneindige oppervlakkigheid waarin je geen stap verder lijkt te komen. Er is dus geen snelle 

weg uit onze gevangenschap. We moeten er dieper in, totdat we bij de geheimen van de 

woestijn komen, want honger is weer een beeld van de leegte, waar gezaaid wordt met tranen, 

en waar de enige oogst urine is. Wat betekent dit ? Het is oorspronkelijk een paradijselijk 

hallucogeen. In de grondteksten van het OT werd de aarde geschapen vanuit urine, vanuit een 

visioen, vanuit een drug. De diepte van de woestijn, van de honger, de ramadan, leidt dus tot 

het creatieve grondbeginsel, de kiem van het ware leven. Al het andere sterft af in de woestijn, 

zodat het zaad niet verstikt kan worden. Vandaar dat de woestijn een belangrijke dynamiek is 

in de diepte van de kooi allegorie, een lijn die dus ook door het boek Exodus heenloopt.  

  

De woestijn is een mind-altering drug ver achter de kruis-mysteriën, als een hemels 

waspoeder wat uiteindelijk paradijselijke visioenen opwekt, als zicht op een nieuwe wereld. 

Maar dit eendags kruid kan dus niet zomaar gegrepen worden. Het moet verdiend en begrepen 

worden. Het glipt tussen je vingers weg, opdat je het pad door de woestijn volgt. Alles 

veranderd hier door de geheimen van de woestijn. Het is een natuur element, een natuur 

verschijnsel. Het is alles overweldigend als je geconfronteerd wordt met deze dynamiek van 

de natuur. 

  

Urine is een metafoor van het uitgescheiden verleden wat getransformeerd is. De nieren zijn 

hiertoe belangrijke filters. De nieren zijn in de oude talen de onderwijzers en de agressors, de 

ontraadselers en de onderwijzers, als het teruggaan tot de oppervlakte om zo tot begrip te 

komen. Je ontloopt zo je verleden niet, maar je gaat er recht doorheen. Je komt die oneindige 

oppervlakte onder ogen, en door je boosheid en strijd hierover, je bloed, zweet en tranen, mag 

dit ombuigen, mag je tot de diepte van de watervallen komen. Ook zijn de nieren in de 

klassieke talen 'het komen tot de kern', 'het komen tot de oplossing'. Ook in het Tweede 

Bijbelse boek "De Vijfde Rivier" komt de urine metafoor voor, en zoals gezegd ook in de 

grondtekst van de bijbel. Niet alleen in het OT, maar ook in het NT : 

  

Kolosenzen 1 : 5 – “want de hoop is voor u weggelegd in de hemelen, ouranos. Daarvan hebt 

gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid." 

  

Is voor ons weggelegd in OURANOS, die de god van de lucht is in het oude Griekse rijk. Dit 

komt voort vanuit het Griekse woord ouron, urine, en heeft ook zijn wortels in de regen in het 

Sanskrit, etymologisch gezien. 

  



Ouranos, regen, urine, is dus het diepere deel van Jezus wat verborgen wordt gehouden. De 

paradijselijke urine, de mayim in het Hebreeuws, is een stof die diepe visioenen geeft, en 

waardoor de hele schepping is voortgekomen. De paradijselijke urine, de mayim, staat dus 

voor een groot medicijn-wiel in het paradijs, waaruit men kon leven, en wat de bron was van 

alle schepping. 

  

De Tweede Bijbel gaat diep in op deze metaforen. De NAGA, de slang (Hebr. Nachas), is in 

het Sanskrit urine, als de urine-buis die tot de 'vrucht' leidt om tot de diepere onderwereld te 

gaan in het paradijs. De vrucht in het paradijs is een groot mysterie, als een voortplantings-

orgaan die een geheime plaats bewaakt. Er zijn dus zowel goede als slechte slangen in het 

paradijs en de woestijn, wat ook weer terugkomt in het boek Exodus. Het is van belang het 

dualistische mysterie van de slang te kennen. Het is een deel van de anatomie van de mens. In 

het boek Leviticus wordt dit diepgaand en esoterisch besproken in de grondteksten, maar de 

onopgeleide westerse mens heeft dit verletterlijkt en gedramatiseerd, zodat het nu als een 

vloek over de landen heerst en overal chaos en verderf zaait. 

  

Ook het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik is een heenwijzing naar het 

eendagskruid in de woestijn.  

  

  

  

  

  

  

  

4.19 Leiding in de Woestijn 

  

Het verhaal van Mozes is in de grondtekst gewoon metaforisch, en ook dualistisch van aard. 

Het volk Israël is in Egyptische ballingschap, in slavenketenen, wat ook gezien kan worden 

als een beeld van de heilige gebondenheid. Israël was door Egypte van de hongersnood gered, 

en kwam zo in het diensthuis terecht als een soort van terugbetaling. Natuurlijk heeft deze 

mythe ook een negatieve uitleg, maar we gaan nu even uit van de positieve uitleg. In het 

metaforische kunnen er verschillende kanten opgegaan worden. In ieder geval was Israël in de 

"kooi" van Egypte, en moest toen tot de diepte van die kooi gaan, en kwam zo in de woestijn 

terecht. Dit is ook een teken dat wanneer we het heilige touw hebben ontvangen, de heilige 

leiding, oftewel de hemelse robotiek die ons beschermd, we het niet zomaar ineens heel 



makkelijk hebben. Integendeel : we worden geisoleerd in de woestijn, gedreven tot de 

woestijn-periode. We moeten die woestijn in ons leven aanvaarden, als de diepte van het kruis 

en de kooi. Alleen de kooi is niet genoeg. We moeten ook de leegte in, de afzondering, om zo 

anders te zijn dan anderen.  

  

Het boek Jozua is het boek van het hemelse touw als symbool van redding, en in hoofdstuk 5 

leidt dit tot de besnijdenis. De besnijdenis is een hyperbool, m.a.w. het is niet letterlijk, maar 

een overdrijving om iets te beklemtonen. Het is niet de bedoeling in je lichaam te gaan 

snijden, maar het gaat om de besnijdenis van het hart. D.w.z. er worden dingen uit je leven 

weggesneden als je het hemelse touw hebt ontvangen, nl. de dingen die je tegenhouden in je 

groei in de gnosis. De besnijdenis zondert dus ook af, als gevolg van het ontvangen van het 

hemelse touw, de hemelse robotiek. De besnijdenis is een hyperbool, overdrijving, van de 

demonologie. De bijbel staat vol met zulke hyperbolen, aburdisme, wat niet letterlijk 

genomen mag worden. Het hoort bij de zwaar poëtische Hebreeuws-Aramese cultuur. 

  

Het hemelse touw, het rode touw van Rachab, is een beeld van de heilige gebondenheid, de 

volkomen gehoorzaamheid. Als de Israëlieten niet volkomen metaforisch met de vijand zou 

afrekenen en nog dingen achter zou houden, dan zou dit zich gaan wreken. Vandaar dat 

Leviticus ook over het volkomen offer gaat, en dat gaat over de mens zelf. De mens moet zijn 

eigen vlees offeren, waarvan de dieren slechts een symbool zijn, en geen materiële 

letterlijkheid, want dan zou het crimineel en dierenmishandeling zijn. We hebben hier dus 

weer te maken met een hyperbool, een overdreven, abstracte voorstelling om een boodschap 

over te brengen in verhaal-vorm. Natuurlijk is er door de tijden heen misbruik gemaakt van 

deze teksten. In hoofdstuk 7 van het boek Jozua zien we dat Achan uit de stam Juda iets van 

het gebannene wegnam en toen onder de toorn van God kwam. Achan die zich vergreep aan 

het gebannene legde zo het fundament voor de dievencultus van Jezus Christus, die door 

latere ongeletterdheid de offerdienst totaal corrupt voorstelde, en zo een zwaar corrupte kerk 

voortbracht. Natuurlijk is dit verhaal mythologie, net zoals de andere passages waarin Jozua 

de zon stilzet. Het herbergt demonologische lessen.  
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"Deze vissen steken zacht, Ik zwem dieper,  

Tot de zeeen van vanille,  

Tot haar tempelen, 

Nooit kan ik daar iets aanraken, Maar het verandert mij,  

Mijn gehele verleden, Alles is nu anders. 

 

Gij bent het cryptische en het surreele, 

Ja, gij bent de zachte, het draaien van het verleden, 

Tot dromen brengt gij ons." 
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Hoofdstuk 1. De Bamboe Stengel 

 

 

Genesis 1, Septuagint 

 

14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels, ouranos, ouron, urine, om 

scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van 

vaste tijden als van dagen en jaren;  

 

Ouranos is de god van de lucht in het oude Griekse rijk. Dit komt voort vanuit het Griekse 

woord ouron, urine, en heeft ook zijn wortels in de regen in het Sanskrit, etymologisch gezien. 

Hier zien we dat het licht in het paradijs de urine was. De paradijselijke urine, de (sha)mayim 

in het Hebreeuws, is een stof die diepe visioenen geeft, en waardoor de hele schepping is 

voortgekomen. De urine is een groot waarschuwings-systeem, een alarm-systeem voor de 

jacht en de oorlog, ook om hen gebonden te houden in de heilige slavernij, die beschreven 

werd als de ware veiligheid.  

 

De Alnilamse paradijs teksten van Orion spreken over drie oerstammen. Ook gaat het over dat 

de mens leefde door bloed, zaad en urine, wat door het lichaam heenstroomt, en hen in een 

lichte vorm van dronkenschap houdt. In Spreuken 15:4 is de goede, heilige tong de boom des 

levens, wat ook de boom van kennis is. Die wordt bewaakt door de slang, de nachas in het 

Hebreeuws. In de Indologie zijn dit de naga's die de schatten van kennis bewaken. Naga 

betekent in het Sanskrit ook urine. Vandaar dat er een enorme diepte zit in het paradijs verhaal 

in de grotere context.  

 

De aarde zelf was ook de onderwereld en in het midden daarvan hebben we te maken met de 

hel zelf, of de doorgang naar de hel. Deze plaats werd afgesloten met een zegel van leegheid. 

De plaats was omringd door Lethe, vergetelheid in het Grieks, zodat het geheim gehouden 

werd. Ook werd het afgesloten met vuil. Dat gaat in de grondtekst heel ver, want je zou dan 

door een waterval van urine heen moeten gaan om daar te kunnen komen. Ook zou er dan 

geweld tegen je gebruikt worden, kortom het was een hele gevaarlijke muur waar je dan 

overheen moest. In het Aramees was dit ook de plaats van verlokking. In die vergetelheid zou 

je bloot gesteld kunnen worden aan leugens, en dat je gevangen zou worden in de aanbidding 

van hele verkeerde goden, en dat je vreemd gedrag zou gaan vertonen.  

  

In het Sanskrit is de urine verbonden aan heilig water en aan watervallen. De urine is 

onderworpen aan de urine-buizen die geheel door het paradijselijke lichaam heenliggen. De 



bamboe-stengels zijn hier een symbool van. Bamboe wordt daarom veel gebruikt in het 

paradijs. 

 

In het Sanskrit is de paradijselijke urine verbonden aan honing. Het wordt ook door de 

paradijsbloemen voortgebracht om zo de rivieren, meren en zeeen te maken en te 

ondersteunen. De urine-buis is de creativiteit van het paradijs. In het Sanskrit is mehana een 

woord voor zowel urine als sexualiteit, oftewel het scheppen.  

 

De urine was een paradijselijk zintuig van onderscheiding. 

 

Genesis 22 

 

17 Ik zal u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en 

als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit 

nemen. 

 

sterren des hemels, aster ho ouranos, stronnymi ho ouron, de verspreiders van urine, het 

paradijselijke hallucogeen. 

 

Jakob kwam tot de ouron, de hemelse urine, door een ladder in een droom. De ladder is in de 

Hebreeuwse wortels 'het belonen'. Als wij tekort schieten in het eerlijk belonen, en alleen 

bezig zijn met loon ontvangen, dan zullen we niet tot de paradijselijke drug komen.  

Deuteronomium 4 

 

11 En gij naderdet en stondt onderaan de berg, terwijl de berg laaide van vuur tot in de kennis 

van de urine – duisternis, wolken en donkerheid.  

 

De paradijselijke urine is de opslagplaats van de gnosis. 

 

Daarom noemde Jakob de plaats waar hij de droom van de urine ontving : Beth-el, oftewel het 

binnenste van het visioen. El is in het Hebreeuws visioenen en natuurverschijnselen. 



 

Deuteronomium 32 

 

1 Neigt uw oor, gij urine, dan wil ik spreken, en de aarde hore naar de woorden van mijn 

mond. 

 

Telkens weer komt urine voor in de Septuagint als de hemel, en wordt de god van urine 

geprezen, oftewel het natuurverschijnsel, de visioenen van urine. 

 

In Genesis 6 was de aarde vol van demonen die tot de aarde waren gekomen. Hierom moest 

de zondvloed komen. Dit was de vloed van mayim, oftewel urine in het Hebreeuws. Ook in de 

dierenwereld is urine een beeld van beveiliging, namelijk de afbakening van gebied. Urine is 

de bescherming tegen demonen. Urine, ouron, is ook het wortelwoord van Orion. Dit wordt 

ook weer bevestigd in het Sanskrit waar de urine de paradijselijke regen is. Soms geven incest 

slachtoffers aan dat de urine buis nog het enige is waardoor ze veilig sexualiteit kunnen 

ervaren. Dit houdt ook een belofte van genezing in voor hen die misbruikt waren in hun leven 

en daardoor een groot trauma hebben opgelopen. In het paradijselijke lichaam is er een urine-

omloop, zoals er een zaad-omloop en een bloeds-omloop is, voor neutraliserende en 

medicinale doeleinden. 

 

Nehemiah 9 

 

15 Brood uit de hemel hebt Gij hun gegeven voor hun honger, en mayim, urine, voor hen uit 

een rots doen komen voor hun dorst. Ook hebt Gij hun bevolen het land in bezit te gaan 

nemen, dat Gij gezworen hadt hun te zullen geven.  

 

De paradijselijke urine is een drinkbare hallucogene drug, in de diepte van de woestijn, daar 

waar de honger tot een climax is gekomen. Dit is geen luilekkerland drugs. Het zijn 

demonologische drugs, dus allereerst zullen de demonen ontmaskerd worden zoals dat bij sint 

Antonius in de woestijn gebeurde, waar hij als kluizenaar leefde. Hij werd gekweld door 

demonen die in allerlei vormen tot hem kwamen, zoals beesten en naakte vrouwen. 

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 2. Het Nut van Depressie 

 

"Vanille in een gebroken ketel ... de wraak van de vlinder ..." 

 

De ladder van Jakob is in het Aramees ook een psalm. Door een psalm kwam hij tot het 

hemelse gebied. In het Hebreeuws is de ladder in de diepte, in de wortel, het belonen. Jakob 

kon alleen tot de hemel komen door te leren belonen. De mens moet leren geven en uitdelen, 

niet alleen ontvangen. De mens is een kanaal. Als de mens dit niet leert, en zo alles oppot, dan 

groeit de mens vast. De mens moet leren leven in de leegte van de woestijn, de heilige honger, 

het heilig vasten. Allereerst is dit een depressie. De mens is eenzaam en geisoleerd. 

 

Re betekent in het Egyptisch vele dingen. Niet betekent het de nacht en de aarde 

(onderwereld) ingaan om zo bedekt te worden met de aarde, maar ook betekent het een psalm. 

De letter R heeft in het amazone alfabet dezelfde betekenis. Het zijn de psalmen. Zo ging Re 

op zijn boot door de onderwereld, door psalmen, maar in diepte is dit dus het belonen. Wij 

moeten niet vol worden, maar leeg worden. Dit is het nut van depressie. Depressie is 

onbegrepen. Het betekent 'loslaten'. Dat wil niet zeggen dat dat altijd een vervelend gevoel is. 

Er zijn vele vormen en graden van depressie, en depressie kan ook een gevoel van opluchting 

en vrijheid geven, van dieper gaan. Depressie kan ook zoet zijn, als vanille. Vanille planten 

groeien in de diepte van de urine rivier. Eerst is het onbereikbaar, maar de mens kan dichterbij 

komen door het leren belonen, door een aanbidder te worden van de gnosis. Dit is het achtste 

uur in de Egyptische tocht door de onderwereld, de Seth-Ra, oftewel het belonen (prijzen) in 

de woestijn.  

 

In de Tweede Bijbelse poëzie wordt dit besproken als de Wraak van Vanille, daar waar het er 

bijna maar nooit is. 

 

"zo ver weg, maar ook zo dichtbij ... aanraken kun je ze niet .... vanille druipt van hen" 

 

"Je leidde hen veilig door de straten, terwijl je hen vanille gaf om hoger op te rijzen en om te 

vliegen op vlinder-vleugels." 



 

"maar het lijkt wel alsof we daar nooit aankomen, alsof het onbereikbaar is, als een vanille 

strand." 

 

"op grote zoektocht, naar de laatste vanille eilanden." 

 

"Als vanille in mijn hoofd,  

Als Tantalos, waar ik naar grijp, verdwijnt, 

Nooit bereik ik iets hier. Ik leef op een lens, 

Dit is niet het ware. 

Vanille staat altijd ver weg, is nooit dichtbij." 

 

"Tot het land van Vanille, 

Nooit kom ik daar aan, 

Ik kan alleen maar dromen." 

 

"Als vanille in mijn hoofd, 

Ik kan het niet aanraken, 

Maar het verandert alles." 

 

"En dan wordt alles zachter, totdat alles ontploft, 

Hij draagt de bakkers' kroon. 

Bakkerman's gezichten tussen jou en mij, 

Ze laten het verleden zien, 

Om dan alles te veranderen, 

Als gezichten van een octopus kroon, 



Van een bakkers kroon. 

 

De kroon draait, en het verleden verandert, 

Het steekt nu niet meer, 

Alles is nu zacht, 

Het steekt lang zo erg niet meer, 

Alleen het zachte steekt, 

Als zachte bakkers bomen. 

 

Deze vissen steken zacht, 

Ik zwem dieper, 

Tot de zeeen van vanille, 

Tot haar tempelen, 

Nooit kan ik daar iets aanraken, 

Maar het verandert mij, 

Mijn gehele verleden, 

Alles is nu anders. 

 

Een poort opent in mijn hoofd, 

Daar waar de zwarte hond rende, 

Neem mij mee, 

Op een tocht door de zee, 

Opdat ik de bakkers kroon zal zien, 

Nu draai ik, 

Met echo's in mijn hoofd, 



Zij veranderen de betekenissen, 

Vanille heeft mij hard geslagen. 

 

Het trauma is diep, 

De kok weet haar te veranderen, 

Want hij draagt de kroon van de bakker, 

Een oranje octopus op zijn hoofd, 

Het eet zijn weg naar binnen, 

Het baant zijn weg, als de zwarte hond. 

 

Alles is brei in zijn hoofd nu, 

Hij zit daar maar, en beweegt zich niet, 

En dan al die bakkerman's gezichten, 

Zij doen het werk voor hem. 

 

Heilige maskers zijn het, 

In de tempel van Vanille. 

 

Vanille in mijn hoofd, 

De zwarte bloemen verwelken niet, 

Zij rijzen op vol trots. 

 

Vanille in mijn hoofd, 

Ik draai er niet omheen, 

Ze draaien alles om. 



 

Het is komen en gaan, 

Zij blijft nooit lang, 

Zij is te speciaal en duur. 

 

Altijd ben je op de loop, 

Nooit kan ik eens lang met je praten. 

 

Wat kan ik doen als je wegloopt, en mijn hart in brand laat staan, 

Ik kan alleen maar dansen, 

Hopende dat de pijn weg zal gaan. 

 

Ik loop al jaren met dit hart, 

Ik denk dat ik een joker ga worden, 

Een joker zoals jij. 

Ik kan alles van een afstand bekijken, 

Om het zo beter te rangschikken 

 

Zij gaf mij nachtmerries en dromen, 

Om pijlen te hebben voor de nieuwe morgen. 

 

Gij verandert het verleden in mijn hand, 

Om het zoete te laten zien, 

Gij maakt het zoete wild, 

En dan een nieuwe morgen, 



Waarin ik mag opstaan 

 

Gij hebt onze harten gemalen, 

Totdat zout voortkwam, 

Maar nu is het zoet. 

Gij hebt met ons geen medelijden gehad, 

Maar gij hebt ons geleerd eigen loon te verdienen. 

Waarin alle tijden veranderen. 

 

Gij bent het cryptische en het surreele, 

Ja, gij bent de zachte, het draaien van het verleden, 

Tot dromen brengt gij ons. 

 

Gij neemt ons mee tot achter de hekken, 

Wij zien alles van een afstand, en dan verandert het, 

Wij leven in een visioen, uw visioen." 

 

Dit zijn ook principes in de Vur, dat we altijd dichterbij komen, maar het nooit zullen 

bereiken, zodat er altijd ruimte blijft voor andere, belangrijkere dingen. We moeten altijd 

weer tot hogere levels komen. Daarom worden de verhalen altijd afgebroken en moet alles 

half blijven, onafgemaakt. Dit is waar Vanille voor staat in de tweede bijbelse poëzie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Gemaskerde Optochten 

 

 

"Zuivere en onbevlekte gnosisdienst is: omzien naar de armen, de wezen en weduwen in hun 

druk en zichzelf onbesmet van het stadse bewaren." (vrij vertaald naar Jak. 1:27) 

 

Ook voor de komende dagen, of liever gezegd : "juist voor de komende dagen" raden wij aan 

om sober te blijven leven, nu de steden weer een groot slaatje proberen te slaan uit de armoe 

van anderen. In Amerika begint dat altijd al met Thanksgiving Day in november, en dat heeft 

zijn hoogtepunt in het kerstfeest. Mijn oma leefde altijd sober, wilde nooit geen dure jurken, 

omdat ze dat niet kon vanwege de armen. Ze draaide elk dubbeltje om voor de armen. Mijn 

oma had het altijd over de armen.  

 

Blijf uit de buurt van hen die het nooit over de armen hebben of hen die zelfs het woord 

"armen" niet durven op te noemen. Blijf uit de buurt van hen die niet aan armenhulp doen. 

Armenhulp hoeft niet altijd materieel te zijn, maar kan ook in de stilte, door voor hen te 

mediteren en te bidden, en door armenbewustzijn. Per slot van rekening als we het over een 

arm kind hebben, dan hebben we het over ons allemaal. Als één lijdt, lijden wij allemaal. Zo 

niet, dan zijn wij slechts parasieten.  

 

De steden zullen weer hun optochten houden van dure kleding, chique drank en veel vlees, 

wat zijn hoogtepunt zal hebben met Oud en Nieuw wanneer de glazen met peperdure drank 

worden opgeheven. Alchohol is geen voedsel, maar een schoonmaakmiddel. Je drinkt dan gif, 

en je roept zo niet een zegen uit over het "nieuwe jaar", maar een vloek. Wij kunnen daar niet 

genoeg tegen waarschuwen. 

 

Ook de kerken zullen weer in hun gemaskerde optochten gaan met de feestdagen, naar elkaar 

kijkende wie het "best gekleed" is, en gaan roddelen over wie het "slechtst gekleed" is, wat 

volgens hen de armen zijn. Armen kunnen hun peperdure artikelen niet kopen. Veel kerken 

voeren nog steeds een evangelische markt. Hun "meest belangrijke" inzichten verkopen ze in 

boeken en dvd's die door de armen niet gekocht kunnen worden, zodat de rijken nog meer 



"macht" krijgen over de armen. Dit zal niet voor altijd blijven doorgaan. Er zal een zwaar 

oordeel komen op zulke kerken. O.a. voor deze reden hebben wij ook nog nooit ons materiaal 

verkocht. Goed onderwijs moet beschikbaar zijn voor zowel rijk als arm, voor een ieder die 

daarvoor open staat. We kunnen de gnosis niet verkopen als een hoer, want dan staan we - net 

zoals de kerken - schuldig aan pooierij.  

 

Voor een heleboel mensen is het geen feest, maar wij hebben feest omdat wij de diepte van 

alle dingen mogen zien, als een vooruitblik dat eens alles goed zal zijn. Die realiteit is alreeds 

in ons hart, dwars door alles heen, en zal ook altijd het laatste woord hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Oer Hiëroglyphen 

 

 

 

Het leven is heel exotisch. Mensen hebben allerlei grenzen en muren gebouwd waarachter ze 

zich verstoppen tegen de overweldigende diversiteit van het leven. De mens heeft allerlei 

normen opgesteld wat ze als "normaal" bestempelen, denkende de wijsheid in pacht te 

hebben, maar wat is de mens ? De mens is maar een zucht, een veertje in het heelal. De mens 

kan het bestaan niet doorgronden, maar waant zichzelf koning en meester over alles. Het is 

allemaal kinderspel. De mens heeft alles, maar dan ook alles in hokjes gestopt, of het nu past 

of niet, vanwege de onuitblusbare controle-lust en bezitsdrang van de mens. Daarom moet een 

mens aan zichzelf sterven, maar wie doet dat tegenwoordig ? Ook dit is de exotica van het 

leven. De mens is als een bepaalde soort van parasiet, een insect. De mens is slechts een 

bacterie. 

 

De lagere aardse mens is dus een eigenaardig insect wat in cirkeltjes denkt, en kortzichtig, als 

"klein denkend", omdat de mens geen overzicht heeft. Dan kan zo'n mens blijven doorslapen 

of ontwaken. Ook het zwaar christelijk, orthodox kerkelijke denken is een parasiet die in de 



hersenen van veel mensen woont. Dan hebben we te maken met allerlei vreemdsoortige 

wiskundige formules die in het grotere plaatje van geen kant kloppen, maar voor hen is het 

doodnormaal, omdat ze zo zijn opgevoed en geschoold. Als ze in de orthodoxe islam geboren 

waren geweest dan waren ze nu orthodoxe islamieten, of als ze in een mormoonse famile 

waren opgegroeid dan waren ze nu orthodoxe mormonen. Interessant is het dan om in de 

diepte te gaan. Vaak komen de symbolen pas echt tot leven als er naar de achtergrond wordt 

gekeken, en dan onstaat er ineens een hele andere uitleg waar de mens iets mee kan en verder 

kan komen. En dat is ook de bedoeling van het hele verhaal. In de esoterie wordt ineens alles 

bruikbaar.  

 

Het kruis was oorspronkelijk een Egyptische hiëroglyph, het biliterale ND, of n'd, NOD, de 

godin door wiens lichaam Ra moest gaan in de nacht, als een tocht door de onderwereld, om 

zo door vrij te komen van zijn lagere zelf, de vijand, tot wedergeboorte te komen. Het 

kruisteken was oorspronkelijk de godin die haar ellebogen had gespreid om de mens binnen te 

nemen, zodat de mens los zou komen van zijn lagere wil, aan zichzelf zou sterven, om zo 

wederomgeboren te worden in haar schoot. Dit is ook de Germaanse en Egyptische betekenis 

van de hel. In de Germaanse mythologie was hel de naam van de godin van de 

vruchtbaarheid. Ook Kaïn moest in de Judaïstische mythologie naar het land Nod. Dit is dus 

het Egyptische kruis. 

 

I - Het Amazone Tijdperk 

II - Het Pre- Atlantische Tijdperk/ Het Natuur Tijdperk (Dorga) 

III - Het Atlantische Tijdperk (Nia) 

IV - Het Huidige Tijdperk 

 

Ook in het Amazone tijdperk was er zo'n hieroglyph wat gebruikt werd voor de ND (NoD) en 

de ZD (ZaaD). Bij de ND waren los van het teken aan de rechterkant twee extra streepjes. 

Hier komt oorspronkelijk de godin met de gespreide ellebogen vandaan. Alles wat we om ons 

heen zien is terug te leiden tot de hieroglyphen. De hieroglyphen waren symbolisch, maar 

door de Arcturische lens werd alles verletterlijkt. De mens maakt zich zorgen om Isis die een 

obsessie heeft met het letterlijke afkappen van hoofden. Dit kwam al voor in de Egyptische 

onderwereld boeken, zoals in het zevende uur van de Amduat. Echter, deze hieroglyph 

bestond al in het Amazone tijdperk. Het zijn symbolen in de mens zelf. Zijn hoofd wordt 

afgehakt in de zin dat hij al zijn opgelegde normen, waarden en herinneringen verliest, om zo 

de leegte in te gaan, de honger en de depressie, de woestijn-ervaring. Dit komt ook weer terug 

in het Elia-verhaal en het Johannes de Doper verhaal. Soms moeten wij hiervoor symbolisch 

ons hoofd verliezen. De hieroglyph van de persoon zonder hoofd in het Amazone Tijdperk 

staat voor de letter F/ V. De amazone hieroglyphen zijn van het eerste, oertijdperk, en daarna 

kwam er het tweede amazone tijdperk waarin er een zwaar vereenvoudigd schrift kwam. 

daarin zien we de F als een streep met drie punten eronder, die drie hoofden voorstellen. 



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. Het Wezep Raadsel  

 

We gaan verder met de stedenraadselen. Natuurlijk horen daar ook de dorpen bij. Een andere 

plaats die een bepaalde rol in ons netwerk en leven gespeeld heeft is het esdorp "Wezep". Een 

"esdorp" is een randdorp, aan de rand van de zandgronden van Nederland, wat nog uit de tijd 

van de middeleeuwen komt grotendeels. Een esdorp is te vinden in de overgang van nat 

weidegebied en droge zandgrond. In principe zijn zulke dorpen gewoon enigmatische 

visioenen in de natuur, als natuurverschijnselen die een raadsel vormen waar de reizigers mee 

te maken krijgen op hun tocht door de "onderwereld". Wezep heeft zowel een negatieve als 

positieve rol in ons netwerk gespeeld. Ook woonde er familie. Vandaar dat Wezep ook 

helemaal terugleid tot mijn jeugd. Ook zijn er in de Tweede Bijbel veel indirecte en directe 

verwijzingen naar Wezep. 

 

Wezep ligt aan de rand van de Veluwe, en is grotendeels ontstaan na de tweede wereldoorlog. 

 

Wezep is in de Tweede Bijbel een anagram van de wesp of de wespenzeep, een middel wat 

steekt en brandt om de ziel te wassen. Dit kan een verschrikkelijke, zelfs traumatische 

ervaring zijn, en dat is direct de reden waarom we in ons leven soms door zulke periodes 

heenmoeten. Ook esoterisch gezien is de "Wezep" ervaring dus heel dubbel. Ik heb hele 

goede, sprookjesachtige ervaringen gehad met Wezep in mijn jeugd, verbonden met familie 

die daar woonde. Ik kan me herinneren dat ik daar was op een kinderkamer boven, en een heel 

mooi sprookjesboek las, met de zeven dwergen op de voorkant. Het verhaal van Sneeuwwitje 

stond er dus ook in, ook zo'n dubbel verhaal. Mijn tante zei dat ik het boek wel mocht lenen, 

dus toen heeft het heel lang bij ons thuis gelegen, en later kreeg ik het zelf ook. Dat is dus van 

mijn jeugd, maar daarna zijn we met verkeerde types in Wezep in aanraking gekomen. Maar 

ja, dat zijn dan de nodige antagonisten in het verhaal. 

 

Het tweede bijbelse sprookje "Het Koninkrijk van Chocola" gaat ook over Wezep, over de 

wespenzeep. Weeskinderen komen hierin terecht, en dan begint alle ellende. Hier volgt een 

bespreking : 

 



Het Koninkrijk van Chocolade 

 

De indiaanse weeskinderen gingen op een klein bootje over dat afschuwelijke  

meer van wespenzeep. Wanneer de zeep hun handen raakten dan begonnen die te branden en 

te steken.  

 

Dit kunnen allerlei situaties in het leven zijn die een mens overhoop proberen te steken. Het 

kan kort of lang duren, of zelfs heel lang totdat het chronisch is. 

 

Maar even later merkten ze dat het bootje begon te lekken. En zo zakten ze langzaam in die 

afschuwelijke diepte. Sommigen zwommen verder, terwijl anderen van de pijn verkrampten 

en geheel wegzakten. 

 

Iedereen reageert er weer anders op en elke situatie is ook anders. Dit heeft met allerlei 

factoren te maken, en daarom mag een mens ook niet zomaar een ander mens oordelen over 

hoe de ander met het lijden omgaat. De ene mens heeft ook meer draagkracht dan de ander, en 

de mens kan niet zien of voelen wat er nu daadwerkelijk in de ander omgaat en in wat voor 

situatie iemand zich bevindt. Snelle vooroordelen zijn daarom taboe, en het spreekwoord "De 

beste stuurlui staan aan wal." 

 

De weeskinderen die waren overgebleven kwamen uiteindelijk vermoeid aan op het 

hoornaarsstrand. Ook hier steekte het en brandde het, en waar ze kwamen lieten ze 

bloeddruppels achter. Oh, wat stak dit strand. Vele kinderen zakten weg op dit strand, terwijl 

de laatste twee kinderen na lang lopen een kasteel ontdekten waar alles van goud was, en waar 

bruin fluweel en leer lag.  

De kinderen waren gebronst door de modder en de doorns van een lange dag, gebleekt door 

de afschuwelijke zon die hun gezichten teisterde.  

 

Ieder mens zal een moment hebben waarop hij of zij niet meer verder kan. Sommige mensen 

waren al veteranen en hadden al heel lang geleden, heel lang gestreden, en heel lang 

doorgegaan, en dan komt het moment dat ze eindelijk breken en instorten. Iemand die niets 

heeft meegemaakt en die gewoon fluitend door het leven heengaat omdat hij of zij nog heel 

jong is kan daar niets over zeggen. Ieder mens gaat door verschillende seizoenen heen, en 

ieder mens moet aan zichzelf afsterven. Ook zien we hier dat er een zon is die niet bruin 

maakt, maar verbleekt. 



 

Overal waar ze waren geweest hadden ze tranen en zweet achtergelaten, en nu waren ze dan 

eindelijk hier, waar de zon vriendelijk scheen. Een vriendelijke leeuw kwam naar hen toe, en 

vroeg waar de andere kinderen waren. ‘Oh,’ zeiden de twee kinderen, ‘de reis was 

verschrikkelijk, en we hebben velen achter moeten laten.’  

 

Dan schijnen ineens alle dingen om te draaien. Ze zijn ergens over een rand heengegaan. Hier 

is de zon vriendelijk. In andere poëzie wordt er gesproken over de tovenaar van Wezep die 

soms in een leeuw verandert. Ze zijn dus ergens in doorgedrongen. 

 

De leeuw keek naar hun wonden die bloeiende bloemen begonnen voort te  

brengen, waar melk uit stroomde. De leeuw trok de diepe angels uit hen weg,  

terwijl er ook chocolademelk uit de bloemen scheen voort te stromen. ‘Volg  

mij,’ zei de leeuw. En zowel de leeuw als de kinderen lieten stroken van melk en 

chocolademelk achter zich. En de leeuw leidde hen tot de tuinen waar chocolade werd 

gemaakt.  

 

Het steken duurt dus niet voor altijd, maar daarna brengt het lijden vrucht voort, wanneer de 

tijd rijp is, en dan zie je de magie door alles heen. Het leven bestaat uit tegenstellingen die 

elkaar oproepen. Chocola is gemaakt van cacao wat een natuurlijk anti-depressie medicijn is. 

In de Tweede Bijbel is chocola de vrucht van de dood, van het sterven aan jezelf. De "dood", 

wat een metafoor is, is dus zeer zeker geen doodlopende weg. Ook cacao is een 

natuurverschijnsel. De kinderen worden zo geleid tot de tuinen van cacao.  

 

En achter die tuinen was een afgrond waar de chocolade werd ingeworpen. De leeuw sprong, 

en de kinderen sprongen hem achterna. Hier werd de chocolade gesmolten door de zon, en 

hier gleden de kinderen met de leeuw. De leeuw voorop, en daarachter de kinderen. Verderop 

had de chocolade allerlei kleuren, en de kinderen begonnen misselijk en draaierig te worden. 

En de kinderen werden zo ziek dat ze dachten : waren we maar bij de anderen gebleven. 

Plotseling vlogen ze door een donker gat en kwamen weer in het meer van wespenzeep 

terecht. En hier hebben ze toen hun koninkrijk van chocolade gebouwd. 

 

We zien hier dat het doel van cacao niet is om kinderen te verwennen en te besparen voor al 

het nodige lijden, maar om de cirkel rond te maken, omdat er nog zoveel veranderd moet 

worden. De cacao leidt dus weer terug tot het meer van wespenzeep, tot Wezep, wat ook een 

beeld is van weer teruggaan naar het verleden. Maar omdat de kinderen nu de tovenaar 



hebben ontmoet mogen ze dit doen met een nieuw zicht en een nieuwe magie, en mogen ze zo 

de wespenzeep mengen met cacao. Het leven is bitter-zoet, zodat de zintuigen open blijven, 

opengaan, en de creativiteit kan voortleven. Dit is een belangrijke cyclus opdat we niet 

oppervlakkig worden, en geen luilekkerland bouwen waar geen diepere lessen meer geleerd 

kunnen worden, oftewel het Toronto gevaar van het verblindende "overpositieve". Zo mag 

dus het raadsel van Wezep worden tot een prachtig sieraad, een belangrijk wapen in de strijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. De Verborgen Egyptische Wortels van het Jozef Verhaal 

 

De vijand komt vaak niet als een brullende woeste leeuw die moordend in het rond gaat, 

plunderend en verslindend. Neen. Veel vaker komt de vijand als een vriendelijke vriend met 

allerlei cadeau's en verwennerij. Hij zal je niet onderwijzen over de dingen die je moet weten. 

Het is meer een gezellig slaapliedje. De vijand is een conformist die met de massa's meeloopt.  

 

Om de vijand te kunnen ontlopen moet je de diepte ingaan.  

 

We kennen allemaal het verhaal van Jozef die als slaaf werd verkocht door de Ismaëlieten. Hij 

kwam in het huis van Potifar, en we zien dan een soort Judas-verhaal waarin de vrouw van 

Potifar wil dat hij bij haar komt liggen. Omdat hij weigert komt hij door leugens van deze 

vrouw in de gevangenis terecht. In het Nieuwe Testament is de verrader een man, Judas, maar 

in het Oude Testament zijn dit vaak vrouwen. Denk aan Delilah, Eva en de vrouw van Potifar. 

Maar wat betekenen die verhalen eigenlijk in de diepte en de oorspronkelijke talen ? Wetende 

dat de Egyptische taal hieraan ten grondslag ligt, omdat Mozes een Egyptische opvoeding had 

gehad. 

 

Wat is nu werkelijk de diepere les van het verhaal van Jozef en de vrouw van Potifar ? 



 

In het Aramees zei de vrouw van Potifar dat Jozef ingewijd wilde worden in de mysteriën en 

de verborgen kennis ('LL) door tot haar te komen als zijnde een verpersoonlijking daarvan. 

Hij werd vervolgens in een kooi gestopt. In de Hebreeuwse wortels is de kooi (bayith, bayith 

cohar) de adoptie (banah). Jozef had zijn ouders verloren, en kreeg nu een nieuwe moeder. De 

vrouw van Potifar wordt in de Aramese grondtekst NTT, NTH, genoemd, verwijzende naar de 

Egyptische moeder N'T, of NOD, die de tocht door de onderwereld uitbeeldde die Ra moest 

maken. Jozef begint dus net als Ra deze tocht. Als het verhaal zegt dat de vrouw van Potifar 

Jozef riep om bij haar te liggen staat er in het Aramees ook : om te sterven. De moeder Nod 

roept de mens op om aan zichzelf te sterven, aan de lagere wil. Vandaar dat dit een belangrijk 

verborgen portaal is in de bijbel.  

 

Jozef, en het Jozef verhaal is een Oud Testamentische verbeelding van Christus. Het kruis van 

Christus is een Egyptische hiëroglyph, de N'D, oftewel Nod (NTT), als de godin die haar 

ellebogen heeft uitgespreid om de mens binnen te nemen tot haar baarmoeder, wat ook de 

oorspronkelijke betekenis van de hel is. Het is de godin van vruchtbaarheid. Jozef kwam dus 

in de gevangenis terecht als een symbool van de tocht door de onderwereld, de 

wedergeboorte. In de gevangenis kwam hij ook alle andere gevangenen tegen die daar 

gebonden waren, in Genesis 39:20. In het Hebreeuws wordt aangegeven dat deze 

gebondenheid ook een harnas kan zijn, als een oproep voor de strijd. Het woord is ACAR, 

ASAR. Ook kan dit toewijding betekenen, een gelofte, een plicht. Gebondenheid is in die zin 

een verbondenheid. In de Hebreeuwse betekenis is dit een voorbereiding. Ook in het Aramees 

wordt dit woord gebruikt met dezelfde betekenis. Gebondenheid staat ook voor een bepaalde 

gelofte tot onthouding, als een vasten voor hogere doeleinden, wat absoluut noodzakelijk is 

als een mens de gnosis wil binnengaan. Jozef werd dus hiertoe voorbereid. In het Aramees is 

de gebondenheid ook het verbodene in die zin. De gevangene, de gebondene, ASIR, SYR, is 

de gordels voor de strijd, het verbodene, in de zin dat er eerst aan allerlei condities voldaan 

moet worden. De gebondenheid is de gebondenheid aan de wet, de voorwaarden. Dat is dus 

de diepte van het hele "verboden appel" gebeuren, wat zo een link maakt naar het Adam en 

Eva verhaal. Deze verhalen lopen parallel. Ook Adam moest een tocht maken door de 

onderwereld, door het lichaam van de vrouw, om zo tot wedergeboorte te komen, tot de 

gnosis te ontwaken, net als Jozef. Ook het Simson verhaal loopt hieraan parallel die in de 

gevangenis kwam en later meer vijanden versloeg dan ooit, juist door de gevangenis-ervaring. 

 

De Bet Asire, Bet Syr, is de gevangenis in het Aramees, als het huis van Asir, Aser, van 

Osiris, de oordeler van de doden in de onderwereld, wat dus ook het beeld is van 

bovenstaande gevangenschap. Osiris is de Griekse naam van deze Egyptische god. De Hal 

van Aser, Osiris, de gevangenis, is dus ook de hal van de adoptie, van de bewapening voor de 

strijd in de gewesten van de onderwereld tegen het lagere, valse zelf, en ook is het de plaats 

van de geloftes, van de toewijding. Jozef kwam goed door deze gevangenis heen en werd zo 

onderkoning in Egypte. Dit betekent dat hij een grote overwinning had behaald over zijn 

lagere wil.  

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7. De Egyptische Wortels van Korinthe 

 

De taalkunde is geen exacte wetenschap, en vaak bestaan onderlinge talen ook weer uit een 

heleboel dialecten. Bij de taalkunde hoort ook de etymologie waarin je de samenhang tussen 

de talen bestudeert en de oorsprong, dus dan ga je de verschillende lagen zien. In die zin is 

ook de cryptografie onlosmakelijk verbonden aan de taalkunde. Talen ontwikkelen zich door 

bepaalde code-structuren, en die codes moet je ook leren herkennen en decoderen. Zo wordt 

er door de taalcodes heel wat kennis opgeslagen die dan al snel verborgen raakt als een mens 

zich niet bezig houdt met de etymologie van dingen, de oorsprongsleer. Westelijk 

christendom is één groot terrein van beunhazerij die dit allemaal hebben genegeerd vanwege 

een markt. De westelijke traditie verkoopt goed en heeft daarvoor allerlei theologische 

formules, dus al het ander zien ze als een grote bedreiging. 

 

Ra kwam tot N'T, Nod, en zo ook Kaïn die tot het land Nod kwam, en ook Jozef kwam tot 

NTT, NTH, oftewel Nod, waarvan de vrouw van Potifar een personificatie was. Hij was al in 

het land Egypte, waar N'T, NOD, de moedergodin van de vruchtbaarheid is. Hij moest door 

haar ingewijd worden, wat ook weer terug te vinden is in de oorspronkelijke Hebreeuws-

Aramese grondtekst. NTH, Neith, is in Egypte de godin van de jacht, en ook dit is 

metaforisch. Deze code is zelfs terug te vinden in het Nieuwe Testament. Paulus kwam tot de 

Griekse stad Korinth, KR.NTH. KR is neerbuigen in het Aramees. KR.NTH is het neerbuigen 

tot de moedergodin, de baarmoeder van de onderwereld. KR is ook de moedermelk in het 

Aramees. Het boek I en II Korinth staat het best bekend door het stuk over de Agape, de 

liefde, en de charismatische gaven. De liefde is verbonden aan de baarmoeder in het 

Hebreeuws, en leidt helemaal terug tot het Hebreeuwse AQEP, de billen, als een beeld van de 

baarmoeder, en tot de oorspronkelijke Egyptische AQEP : de dualiteit, de tegenstelling. Dit is 

verbonden aan Geb, de god van de aarde, de poel des vuurs waarin de lagere wil gebroken 

wordt om getransformeerd te worden, als een loonsprincipe. De billen zijn een beeld van de 

dualiteit van de baarmoeder, de tegengestelde krachten om iets te scheppen. 

 

De kerk en de stad proberen dit allemaal verborgen te houden en als dat niet helpt, dan stellen 

ze het verkeerd voor. AQEP komt al voor in Genesis 3, als de billen en de voeten van de 

vrouw, vers 15. Dit vers wordt vaak veel te selectief vertaald in het Westen : "En Ik zal 



vijandschap zetten tussen u (de slang) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u 

de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen." Dit heeft de christenen voor eeuwig 

bitter gemaakt in de eeuwige strijd tussen hen en de satan. Het is als het dag in dag uit kijken 

naar voetbalwedstrijden. Je wordt er ziek van. Het is iets chronisch. En natuurlijk is er de 

strijd tegen het kwaad, maar de mens moet weten wat het kwaad is, en er is ook een andere 

kant aan verbonden, namelijk van de etymologie, het teruggaan naar de oorsprong en een 

nieuw zicht krijgen op dingen. Zoals het boek Leviticus in de grondtekst een metafoor is van 

de "sexuele" omgang tussen de mens en de godin, de gnosis, zo is het paradijsverhaal dat ook, 

en let wel : Sexualiteit is weer een beeld van de demonologie, en is dualistisch, dus niet 

eenzijdig, zoals in het christendom. 

 

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u (de slang) 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 Hebreeuws is dit zogenaamde "vermorzelen" : opengaan, opwachten en bedekken, 

shuwph. De hiel is de AQEP, wat zowel de voeten als de billen is in het Hebreeuws. Dit is 

ook het geval in het Aramees (QB, QEB). Als het om de voeten gaat, dan is de slang het beeld 

van de wijnstok, en de kop het beeld van de druiven die getreden worden, oftewel "begrepen" 

worden. Als het om de billen of baarmoeder gaat, of de schede van de vrouw, dan is de slang 

het symbool van de fallus die door de opengaande schede bedekt wordt. De AQEP wordt 

gepersonificeerd door ACHAB die de wijngaard van Naboth nam, oftewel de druiven trad. 

Vandaar dat ook de schenker in ere hersteld werd in het Jozef-verhaal.  

 

In het Aramees is de vrouw in Genesis 3:15 NTT, NTH, oftewel N'T, NOD, de moeder godin 

van de onderwereld.  

 

De definitie van de AGAPE wordt gegeven in Johannes 15:13 : Niemand heeft grotere agape, 

dan dat hij zijn leven neerlegt, geeft, voor zijn vrienden. 

 

In de valse kerk wordt er op die manier niet gegeven. Zij hebben hun leven niet afgelegd. Zij 

zijn niet aan zichzelf gestorven. Het is een markt. Zij hebben alles verletterlijkt, eenzijdig 

gemaakt en gedramatiseerd. Het is hen verboden dualistisch, caleidoscopisch en 

cryptografisch te denken. Zij mogen niet dromen. De kerk fluit hen terug zodra zij dit doen. 

Hun vleugels zijn hen afgenomen. Nooit kunnen zij wegvliegen. Calvijn stelt terecht in zijn 

Korinthe commentaar dat vaak degenen die van de waarheid zijn afgeweken overal met hun 

hoge titels lopen te protsen, zoals de valse profeten dit deden met verheven minachting. Zij 

die uit zijn op roem leggen voor zichzelf een valstrik. Zij denken in kerkgroei statistieken, en 

doen graag water of gif bij de wijn om de nummers te verhogen.  

 



De KR van KR.NTH, Korinthe, neerbuigen in het Aramees, komt van het Egyptische KR wat 

hetzelfde betekent, en neervallen, KHR, KHER. Ook betekent het het sterven aan het zelf, het 

uitgieten, schenken van vloeistof, en de slang, wat een beeld is van de fallus, als het offeren 

van het levenszaad aan de godin, wat een metafoor is van zelf-opoffering. De KR, KHERU, is 

de gevallen strijder die zo door de godin wordt opgenomen in het hiernamaals. In de 

Germaanse mythologie gebeurde dit door de walkuren, die alleen degenen die hard aan 

zichzelf gestorven waren opnamen. De KR duidt op totale overgave en onderdanigheid, en 

duidt op het gebied van de godin, waar KR.NTH voor staat. KR is in het Egyptisch ook de 

zaadballen, de bron van het levenszaad. 

 

Calvijn stelt daarom ook terecht in zijn commentaar op Korinthe dat men niet praalziek tot 

God moet komen en niet met eergierigheid. Er is zoveel om af te leggen. De mens moet 

eenvoudig, sober en leeg komen tot de gnosis in die zin, niet met uitwendige, stadse opsmuk. 

Eerst moet de mens geheel ontwapend worden, als in een vasten. Welke mens durft dat aan ? 

Dit is de enige weg tot de heilige gebondenheid. Wij mogen niets voor de heilige 

gebondenheid achterhouden. De heilige gebondenheid zal ons omgorden. Doen wij dat buiten 

de heilige gebondenheid om dan is het slechts piraterij. We mogen wachten op de nacht die 

ons zal terugbrengen tot de natuur, geheel naakt, opdat wij in de aarde worden wedergeboren, 

in de baarmoeder van de godin. Dit is slechts een dynamiek binnen onszelf, als ons hogere 

zelf. Het is slechts een metafoor. Letterlijke religie heeft geen enkel nut. Het is slechts ter 

illustratie. Nooit mag de mens komen tot iets buiten zichzelf en dat gaan vereren terwijl de 

mens zelf niet veranderd. Dan zou de mens zichzelf bedriegen, wat in de valse kerk gebeurt. 

Alle uitwendige religie is zelfbedotterij. Projectie op de ander is een doodlopende weg. Het is 

de luiheid en gemakszucht van het lagere zelf die onder een sluier leeft. God is de wording in 

onszelf, wat ook de Hebreeuwse betekenis is van het woordje "Jehovah". In het Egyptisch is 

dit de Khep-Ra kever. Je zou KR daarvan ook als een afkorting kunnen zien, als de wording, 

de KR, door NTH, het baarmoeder principe, wat tegelijkertijd de diepte is van het Korinthe 

raadsel, van KR.NTH. Hierin ontstaat het loon van de charismatische gaven in de Griekse 

grondtekst, want charis betekent loon. Dit is de opening van de hemelse zintuigen die de mens 

nodig heeft om in het paradijs te leven, oftewel de onderwereld. Hemel en hel horen in die zin 

bij elkaar als een scheppende, wordende, dualiteit. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8. De Diepere Boodschap van Maleachi 

 



In de mythologie van de Tweede bijbel gaat Jozef in de onderwereld op zoek naar een vrouw 

genaamd Elusiana, die hij in zijn dromen heeft gezien. Elusiana verwijst naar Louisiana, een 

staat in het zuid-oosten van de USA. De Tweede bijbel beschrijft de staten van de USA als 

raadselen. Zij vormen belangrijke sleutelen op de tocht door de onderwereld. 

 

Louisiana was in het verleden een veel groter gebied als onderdeel van Nieuw Frankrijk, de 

Franse kolonie in Amerika. Dit gebied reikte helemaal tot aan Canada. Louisiana is een 

moerasland, en werd ook wel de Pelikanen staat genoemd. De Pelikaan komt ook weer terug 

in de vlag en het zegel van Lousiana. Moeras heeft in het Egyptisch de betekenis van 

transcendentie, van overstijging, 'beyond' (PEHU), wat ook verbonden is aan de dijen, billen 

en borsten van de moeder aarde, als de dualistische, tegengestelde scheppende krachten van 

de baarmoeder (PEHUI). Pelikanen zijn water- en moerasvogels die symbool staan voor de 

moeder. De pelikaan heeft een grote keelzak waaruit het haar jongen voedt met halfverteerd 

voedsel, wat een aspect is van de demonologie dat de moeder meehelpt met het doorvertalen. 

 

In de oude talen is de vijand een dualiteit, en kan in sommige opzichten ook neutraal gebruikt 

worden. De vijand is in de oude talen, zoals het Hebreeuws en het Egyptisch, een tester. Denk 

bijvoorbeeld aan het woord 'satan', wat in het Hebreeuws gewoon een zelfstandig naamwoord 

is voor tegenstander, iemand die weerstaat, en wat zelfs God voor zichzelf gebruikte, God 

veranderende in satan, om iets te weerstaan (Numeri 22:22). Vandaar dat de Joden ook vaak 

een veel gebalanceerdere kijk op de satan hebben. De vijand is een toetssteen, direct of 

indirect. Er zijn dus goede vijanden en slechte vijanden, oftewel goede en slechte 

onderscheiding. Alleen door de toetssteen kan er ware informatie en communicatie komen. 

Het is dus ook een soort van messenger, wat ook de Hebreeuwse betekenis is van Maleachi, 

het laatste boek van het Oude Testament : "Mijn messenger." Het komt van het woord 

"malak", engel. Dat is dus de diepte en noodzaak van het neutrale woord "vijand". De "ach" of 

"akh" betekent broer, maar ook "hetzelfde", en ditzelfde woord komt uit de Egyptologie als 

zijnde het onderwereld-lichaam, de levende ziel in de onderwereld, als een soort parallel, een 

dubbel. De "broer" is dus een metafoor van iets in de mens zelf, als een tester, een messenger. 

Daar vangt het boek Maleachi ook mee aan. Jakob en Izav (Esau) worden erbij gehaald, en 

God maakt bekend dat hij van Jakob hield en Izav haatte hij : 

 

1:3 - Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Isav heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen (har, 

promoties) tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de tannah, woningen, der woestijn 

prijsgegeven. 

 

Isav is dus een ander deel van Jakob, het "vijandelijke" deel, de toetssteen, de strijder, dat wat 

we ook wel "ruggegraat" noemen, oftewel het critische denken waardoor je geen meeloper 

wordt. Ook het "haten" moet in die zin verstaan worden, want al onze toetsstenen moeten 

getoetst worden aan de oneindige kennis. Er is dus ook een toets-haten, wat "onderzoeken op 

een afstand" betekent. Wij mogen namelijk geen ja-knikkers worden. Eerst moet alles getest 

worden, en onze testmiddelen moeten getest worden. Zo kom je uit bij de bron van al het 



testen : de gnosis. Onze testmiddelen mogen dus nooit indutten. Vandaar dat Jakob zijn Isav-

bron nodig heeft, en die bron moet altijd onderworpen zijn aan de gnosis. Vandaar dat Isav tot 

de woestijn werd gedreven, om zo onderworpen te zijn aan de wetten van de hemelse natuur. 

Vandaar dat ook wij telkens tot de woestijn worden gedreven om onze middelen te zuiveren. 

Een drie-daagse kruisdood is niet genoeg. Hieronder lagen de mythes van Osiris, Aser, in de 

Egyptologie, die werd opgesloten in een kist, een kooi, als een teken van de restrictie door de 

heilige, hemelse wet. Dit komt ook weer terug in de Egyptische hieroglyphen. De ND (NOD) 

hieroglyph is het kruis, en wordt vaak afgebeeld met een pot, de NU, die er naast en onder 

ligt. Deze hieroglyph wordt de toetser genoemd, en ook de beschermer, als defensie, en is 

tegelijkertijd de communicator, de messenger. De NFR hieroglyph is een kruis op een 

gesloten ruimte, als een cirkel. Beide hieroglyphen wijzen op de kooi van Aser (Osiris) die 

eronder ligt. Het kruis heeft als uiteindelijke doel om ons tot de hemelse kooi te leiden, de 

heilige gebondenheid, of verbondenheid, met de hemelse Wet. Hierin kunnen alle valse 

wetten van de lagere aardse gewesten, van de lagere wil, afsterven. Alle vormen van aardse 

gebondenheid zijn schaduwen van de hemelse verbondenheid. In Egypte was de NFR 

hieroglyph een verwijzing naar de kroon van Boven Egypte, en betekende "goed en mooi". 

Demonologisch gezien leiden het kruis en de kooi tot de ware schoonheid en de ware 

overwinning, waarvan de Egyptische kroon een symbool is. Ook stond de NFR hieroglyph 

van "kruis en kooi" voor "keel en hart". 

 

1:4 - Wanneer Edom (het volk van Isav) zegt: Wij zijn verwoest, doch wij zullen de 

puinhopen weer opbouwen – zo zegt de Here der heerscharen: Laten dezen bouwen, maar Ik 

zal afbreken; men zal het noemen: gebied van de rasha, en: het volk waarop de Here voor 

eeuwig toornt (ook : eeuwige verwerping).  

 

Dit is een dualistisch vers. De RASHA stam is in het Hebreeuws de stam die afrekent met het 

huichelende recht van de stad. Het is ook de heilige onrechtvaardigheid, als de heilige vijand. 

De RASHA stam bespioneert het systeem van stadse wetsgeleerdheid en zoekt het te 

onderwerpen (Psalm 37 : 32). Zij zijn sterk anarchistisch en atheistisch in hun rebellie tegen 

de stad, maar zij zijn strijders van de woestijn moeder. David zei dat zij een nomadische stam 

waren. Zij trokken verder en niemand kon hen nog vinden. In het Aramees betekent dit dat zij 

niet meer overwonnen konden worden (Psalm 37 : 35-36). Ook zijn de RASHA stammen de 

recorders van de gerechtigheid, die alles vastleggen op tabletten in hieroglyphen. De "eeuwige 

toorn en verwerping" dient vertaalt te worden als "eeuwige toets", als het eeuwige Pniël 

waarin alles veilig en verantwoord blijft.  

 

1:2 - Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde 

betoond? Was niet Esau Jakobs ach, broeder? luidt het woord des Heren.  

 

De ach, de metaforische "broeder" is dus het duistere schaduwzelf van de mens in de 

onderwereld, en dit in positieve zin als de toetser, de heilige vijandelijkheid, en die toetser 

moet dus vereeuwigd worden, zodat er geen gaten ontstaan in het toetsen. Wij moeten komen 



tot het eeuwige toetsen, de eeuwige onderscheiding, om zo veilig te zijn, "gebonden" te zijn in 

de heilige wetten van de demonologie. Dit gebeurt op het eeuwige Pniël, waar Jakob de goden 

moest toetsen door met hen te worstelen. Ons toetsen, onze "broeder", ons schaduwzelf, moet 

dus volkomen worden. Dat is ook wat ML betekent in het Aramees in het woord Maleachi, 

ML.ACH. ML betekent volkomen, als de overstroming, als de eerste melk na de 

(weder)geboorte. Maleachi betekent het volkomen worden van de broeder, als de 

vereeuwiging van het toetsen, van de communicatie, als een gevoeligheid die zijn climax 

bereikt, waardoor de zintuigen spontaan opengaan. Deze climax van het metaforische 

broeder-principe is de vader. De zoon is metaforisch, als het innerlijke kind van de vader, een 

deel van de vader zelf. De zoon staat voor het luisteren en gehoorzamen, wat ook de betekenis 

is van het geloof in het Grieks, pistis, en wat het Westen helemaal verkeerd vertaald heeft. In 

het Engels staat geloof als faith verbonden met faithful, wat getrouw betekent. De zoon is dus 

een bepaalde gevoeligheid die zijn climax krijgt in de vader-metafoor, wat onderworpenheid 

betekent, waarin de lagere wil afsterft. Het vader-principe is de climax van de demonologie, 

waardoor er dus daadwerkelijk een verbinding komt met de moeder dynamiek, en dan is 

geboorte het resultaat, de ontvangst. In die zin kan de zoon niet zonder het broer-principe, 

zonder zijn schaduwzelf, zijn toetser, worden tot vader. Het broer-principe is dus de brug, en 

wordt vereeuwigd door het worden van de vader. Dat is de diepere betekenis van ML.ACH in 

de grondtalen. Zintuigen kunnen alleen daadwerkelijk opengaan in de vereeuwiging. Ieder 

mens heeft deze dynamieken in zich. Het heeft dus geen zin om dat op anderen te gaan 

projecteren. De mens moet teruggaan tot zichzelf. Andere mensen zijn daar slechts een 

reflectie van. 

 

En dit is ook de boodschap van het boek Maleachi : 

 

4:5-6 - Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij 

zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, 

opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.  

 

Elia was de depressieve woestijn-profeet, wat in het Nieuwe Testament werd voortgezet door 

Johannes de Doper, die werd beschreven als de teruggekeerde Elia. Ook hij was een woestijn-

profeet. Juist door de depressie van de woestijn worden wij op onszelf teruggeworpen om 

deze dynamieken in de diepte van onszelf te ondervinden. Dit is dan ook de esoterische en 

metaforische diepte van Jezus die tot de Vader leidt. Jezus, de zoon, werd "omgebracht" door 

zijn schaduwzelf, Judas, om zo tot Vader te worden, oftewel van het toetsen tot de heilige 

verbondenheid. Zo werden de zintuigen hersteld, wat de esoterische betekenis is van de 

Heilige Geest, oftewel de komst van de geestesgaven, wat loon betekent in het Grieks, charis. 

Het heilige schaduwzelf leidt dus tot de nacht, wat dan ook weer de oorspronkelijke betekenis 

was van de Heilige Geest, ruh, in het Aramees, en wat in de islam ook naar voren komt. Zij 

strekken zich uit naar de grote hemelse nacht, in de Ramadan, het heilige vasten, wat 

metaforisch is voor het afleggen van het lagere zelf. Door de Arcturische lens van de lagere 

wil is dit geheel omgedraaid en verkeerd doorgekomen op aarde. In het christendom is dit nog 

slechts een karikatuur. Het gaat bij hen niet om het vertellen, maar om het tellen (van zieltjes 



en geld). Laten we daarom de diepere en oorspronkelijke boodschap van Maleachi serieus 

nemen.  

3:1-3 - Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal 

tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. 

Zie, hij komt, zegt de Here der heerscharen. 

Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als hij verschijnt? Want 

hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver 

smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, hij zal hen louteren als goud en als 

zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.  

 

Dit komt terug als de Johannes de Doper mythe in het Nieuwe Testament, maar deze mythe 

bestond al in Egypte. Johannes de Doper werd onthoofd, als een metafoor van de leegte, de 

depressie. In de hieroglyphen van het zevende uur van de Amduat in de Egyptologie is degene 

wiens hoofd is afgehakt afgebeeld aan de voorkant van Osiris, Aser, die troont in de 

omhulling door de amen-slang (mehen), als een facet van zijn kooi. In die zin moeten we ook 

de aanvallen zien van de islamitische onthoofders van de IS-cultus, dat het een schaduw is 

van veel diepere, esoterische principes, door de Arcturische lens van de lagere wil, die alles 

heeft verletterlijkt, verdraaid en gedramatiseerd. Het is dus een Egyptische onderwerelds-

hieroglyph die geheel uit zijn context is gerukt en op tilt is geslagen. Door de ware esoterische 

kunst zal het terug moeten worden geplaatst in het museum. Dit gebeurt door de openbaring 

van de tweede bijbel. Alles zal teruggaan naar het museum. Alles zal zijn rechtmatige plaats 

krijgen.  

 

Door bovenstaande kunnen we nu ook deze woorden van Jezus begrijpen : 

 

Lukas 14 

 

26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en 

broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.  

 

Haten betekent in deze zin dus testen, en niet zomaar blindelings volgen, en niet zomaar een 

ja-knikker worden naar hen. Haten betekent positief het onderzoeken, bestuderen, zonder 

vooroordelen, dus dat gaat veel verder en dieper dan valse liefde. In die zin heeft de heilige 

haat dus veel meer met tederheid en zorg te maken dan de westelijke christelijke liefde die de 

kennis probeert te verblinden. Zij volgen niet Jezus en het ruwhouten kruis, maar zoete, lieve 

Gerritje die elk degelijk onderwijs in de demonologie van hen afhoudt door verwennerij en 

magische woordjes, als slaapliederen.  



 

 

De mens heeft zich allerlei beelden gevormd van anderen, als afgoden of vooroordelen. Al 

deze zelfgemaakte beelden moet de mens "haten" in de zin van loslaten en afleggen, om zo de 

woestijn in te gaan, het symbool van de onthechting, de leegte. In de diepte van de woestijn 

mag de mens zo komen tot de ware weerspiegelingen van de gnosis, om dit pad te volgen, om 

zo te komen tot de hemelse zee in de eeuwige woestijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9. De Egyptische Wortels van Habakuk en Zefanja 

 

 

Habakuk is een wat korter profetisch boek van het Oude Testament, zogezegd behorende tot 

"de kleine profeten", net zoals Maleachi. Habakuk leed aan ernstige profetische visioenen van 

geweld, en aan woede-uitbarstingen ten gevolge hiervan. Vooral in het Aramees wordt dit 

dieper en beter beschreven dan de latere Westerse vertalingen. In het Hebreeuws wordt 

duidelijk dat alhoewel deze visioenen en uitbarstingen heel erg zijn het ook een orakel is.  

 

1:2-4 Hoelang, Here, roep ik om hulp, en Gij hoort niet; schreeuw ik tot U: geweld! en Gij 

verlost niet? Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, 

onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich. 

Daarom verliest de wet haar kracht, en nimmer komt het recht te voorschijn, want de 

goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid te voorschijn.  

 



Hier zien we even kort in de Westerse vertaling hoe ernstig dit was. 

 

De vijand is een van nature neutraal en dualistisch woord voor strijder. Dit is dus een 

metafoor voor de toetser. Ieder mens is opgeroepen om te toetsen en het goede te behouden, 

niet om een blinde gelover of navolger te zijn. De toetser is een beveiligings-systeem. Die 

toets moet zo diep gaan totdat het een robotische impuls geeft, anders kan er nog inmeng zijn 

van de lagere aardse gewesten, de lagere wil. De toets is er dus voor om tot de hemelse wil te 

komen, die gebaseerd is op de oneindige kennis. HBG, HBK van HBK.KK, Habakuk, 

betekent in het Aramees de tegenstander, maar dit heeft hele diepe Egyptische wortels. De HB 

wortel betekent de triomf, de overwinning (Heb). En deze overwinning over de lagere wil 

transformeert alles tot een spel, tot een simulator, in deze Egyptologische wortel. De HB 

wortel is een messenger (Hebu), maar ook een verbintenis, als een collectie (Hab). De HB 

wortel heeft als symbool de ibis vogel die boven alles is uitgestegen (Hab), en heeft ook de 

betekenis van de overstroming, en een boot. Denk aan de mehen-slang op de boot van Ra die 

ook een spelbord uitbeeldt in het Egyptisch. Eén van de opdrachten van het leger (hab) is het 

maken van spelletjes, om daarbij anderen te helpen, en om diepte te brengen en veiligheid. 

Het leger moet simulators opstellen waarin veilig geoefend kan worden. De KK wortel 

betekent zaad (khukha) en het mixen, als het opstellen van bruggen (khakha). Als twee 

energieën met elkaar in aanraking komen dan is er een enorme electrische ontlading en 

energie-uitwisseling, en dan moet er getoetst worden om het zuiver te houden, dus vandaar 

dat dit kan overkomen als een enorm geweld, maar men moet tot de metaforische diepte 

hiervan gaan, hoe moeilijk dat ook is. Dat wil niet zeggen dat we niet boos mogen zijn 

wanneer dat nodig is. Habakuk gaat over de heilige boosheid. Het is nodig om de metalen te 

smelten en ze aan elkaar te verbinden, als het werk van de smid. HB is in de Egyptologie de 

vragen steller, de twijfelaar, de toetser (Heb). Ook onze boosheid moet getoetst worden. Er 

mag alleen boosheid zijn in de gnosis, in de heilige gebondenheid, niet in overmoed, zelfzucht 

of vooroordelen. De boosheid moet dus nauwkeurig gericht worden en zijn rechtmatige plaats 

krijgen in het proces en systeem van de gnosis. Soms is het geen tijd om boos te zijn, maar om 

te toetsen, alhoewel er wel een toets-boosheid is. Soms is het tijd om eerst het lijden te 

aanvaarden. Hiervoor zijn er verschillende seizoenen als in de klok en kalender van de gnosis. 

De mens moet leren klokkijken in de gnosis. 

 

Zefanja, een ander kort profetisch boek in het OT betekent : sieraad van de wording. In de 

Egyptische wortel betekent het het aanvaarden van de eeuwige woestijn, als het lijden wat tot 

vruchtbaarheid brengt, de bron in de woestijn. Dit is de Egyptische definitie van wat genade 

is, gracieus, als het aanvaarden van de tucht die tot leven leidt, als geduld, S-FEN. Sefi-

Neheh, SFN, Zefanja, is Aser, Osiris, die in de diepte van de kooi tot de eeuwige woestijn 

komt. In het westelijke christendom hebben ze een hele andere, meer luie, definitie van 

genade, en is genade ook losgekapt van loon. In het Grieks was genade een vorm van loon 

(charis), maar het Westen vertaalde dit heel erg selectief. Genade is alleen geldig in de zin van 

rechtvaardigheid, bijvoorbeeld wanneer mensen ten onrechte zijn benadeeld of een hogere 

straf hebben ontvangen dan nodig was, dan krijgen ze genade. Er is dus een groot onderscheid 

tussen valse genade en heilige genade. In de Egyptologie wordt er gesproken over een 

eeuwige genade als een sieraad van geduld in het lijden, de onderwerping en aanvaarding van 

het lijden, wat optreedt wanneer de menselijke kom breekt, wanneer de mens aan zijn lagere 

wil afsterft. De mens moet eerst toetsen en niet zomaar blindelings alles aannemen. Eerst 



moet de mens worstelen, onderzoeken, zoals Jakob op Pniël, totdat de mens zoals Jakob 

breekt en zijn lagere zelf heeft overwonnen, om zo in contact te komen met de gnosis. De 

mens moet deze strijd en dit lijden aanvaarden en in die zin gracieus zijn. In het Aramees 

spreekt de SPH, de SF-wortel van Zefanja, over een natuurlijk overgangsgebied tussen 

woestijn en water. Alleen in de eeuwige woestijn kan de mens aan zichzelf afsterven, want 

eeuwig is een metafoor van het volkomene. Alleen als de mens diep genoeg doordringt in 

deze woestijn, door gracieus te zijn, door de Egyptische Zefanja wortel, dan komt de mens 

vanzelf als in een natuurlijk proces tot het levengevende water.  

 

Westelijke christenen zijn de aanbidders van luie, valse genade, helemaal uit de 

oorspronkelijke context gerukt. Deze valse genade is de poort tot hun valse hemel. Die genade 

kun je ontvangen door geloof, een andere luie afgod die zij aanbidden. Voor die genade en dat 

geloof hoef je helemaal niets te doen, en mag je ook niets doen. Het komt je zo je mond 

inrollen als je hun heilige toverformule opprevelt. Zorg dat je Jezus er in betrekt en dat je in 

Jezus gelooft, en dan is het klaar. Natuurlijk is dit allemaal vanuit een boekje wat van 

generatie tot generatie is doorgegeven, en ook van taal tot taal vertaald is, en waarin zo de 

werkelijke betekenis verloren ging. Het is allemaal van horen zeggen, terwijl hen die door 

geopende zintuigen zelf de hemel hebben gezien weten dat alleen degenen die de hemel 

worden tot de hemel kunnen gaan. En de hemel is gewoon de gnosis. Het goddelijke betekent 

wording in het Hebreeuws. Het is een werkwoord, een school, geen geloof. Door blindelings 

dingen vanuit een gegeven boekje te geloven begeef je jezelf op glad ijs. Het gaat ook niet om 

het materiële. Vaak moet je er ook nog grof geld voor betalen om het heilige boek van de 

westelijke christen op je bureau-tafel te krijgen. Men koopt dus gewoon genade en geloof in. 

Het is een truukje. Door de Arcturische lens is dit zo op aarde geprojecteerd. Het ware 

gracieuze is de diepte in alles zien, en dat je zo alles ook poëtisch kunt aanvaarden als een 

raadsel. Het is het pakpapier van een cadeau wat je zelf kunt worden. Het is iets wat je zelf 

kunt winnen en verdienen, als in een spel, op een school. Het gaat niet buiten jezelf om. Het 

gaat om de wording, maar dit wordt in het ongeletterde westelijke christendom verafschuwd, 

want zij moeten juist de mens dom houden voor een markt. Genade en geloof houden de mens 

dom, wat tegengesteld is aan de gnosis. Domme mensen zijn dus een sta in de weg, maar zijn 

ook een raadsel. Zij houden dus zelfs voor ons de sleutel vast om verder te kunnen komen. 

Daarom moeten wij veel aanvaarden, wat ook de boodschap is van de Egyptische wortels van 

Zefanja. We kunnen niet ontkomen aan de woestijn. We moeten er doorheen, en kunnen niet 

halverwege terugkeren. In de woestijn gebeurt vanzelf het wonder van de natuur, het wonder 

van de Vur en de Bilha. Als we blijven doorlopen zullen we vanzelf in het beloofde land 

komen. Dit is al om ons heen in alle dingen gecodeerd. Het is iets wat de mens moet 

ontdekken.  

 

De seizoenen zullen dus in elkaar overlopen door natuurlijke processen van verbrokenheid. 

De mens die toetst en hierin niet opgeeft wordt tegemoetgekomen in de gnosis door een soort 

van breekpunt, en dan stroomt er gnosis binnen die de mens niet meer kan tegenhouden. Er is 

een verbinding gekomen, een overstroming, want de mens is als Jakob op de heup geslagen, 

als een beeld van het open zijn van de hemelse zintuigen. Nu aanvaart de mens het lijden als 

metaforisch onderwijs, totdat de mens hierin nog een keer breekt, en de strijd weer begint. Zo 

vloeien de seizoenen telkens in elkaar over. Het eeuwig evangelie vertelt hier ook over, in de 



zin dat als er een wond is, dan zal ook de wond gestoken worden, zodat er nog meer diepte 

komt.  

 

Joringel 3 

 

1. Te vaak in mijn wonden gestoken, nu ben ik tot onder het zachte gedaald, tot diep onder het 

roze. 

 

2. In een doodstrijd, tot onder het zachte gedaald, een nieuwe pijn bevrijdde mij, in zacht vuur 

te ontwaken, tussen rozenschuim en lelieschuim, waar een donk're nacht het op heeft gegeven, 

tot onder het donk're gezakt. 

 

De Nieuwe Handelingen 4 

 

7. Ze hebben me gestoken, die bijen des hemels, en nu ben ik dan honing van het kruis, 

driemaal verbroken, driemaal op dezelfde plaats gestoken. 8. Ze schiepen daar een wond in 

een wond, als een waterig trauma, geen kracht meer om op te komen. 9. En de derde steek 

was dan om te doden, om mijn ogen te openen. Ze stak mij diep, de zoete spin, en nu stroomt 

geurige wijn. 10. Het gebak der eeuwen is niet meer te vertrouwen. Steek mij nu, voordat het 

te laat is. 11. Ziet het bloed is vlees geworden, waar winden tezamen komen, waar harten 

elkaar verstaan, zo diep gestoken.  

 

8 

 

1. Gij eet dan honing van de dood, nadat gij driemaal bent gestoken. Neem hen mee tot de 

velden, en maak hen wijs.  

 

9 

 

7. Hebben wij macht over de dood, als wij viermaal zijn gestoken, als bloed tot wijn wordt. 

Het bloed is vleesgeworden, het heeft onder ons gewoond, maar wij hebben het niet geweten, 

wij hadden alles vergeten, in de vierde dood. 8. Ik kom tot het morgenrood, om alles terug te 



draaien, maar ik kan de tijd niet draaien. 9. Ik wacht om een vijfde keer te worden gestoken. 

In al die ellende keer ik mij, we ontmoeten elkaar zij aan zij.  

 

10  

 

1. Zij heeft mij vijf keer gestoken, zij heeft mij vijf keer gebroken. 2. Alles deed pijn, maar 

van het kruis zingt zij, als van zoete dromen. 

5. Na de vijfde maal, alles weer één taal, na de vijfde seconde, alles weer verbonden. Het leek 

wel duizend jaar, maar het was maar een seconde. 6. Als je zo diep gestoken bent, dan beleef 

je alles anders.   

 

De Openbaring van de Rode Steen V  

 

4. Witte roos, tederheid na de steek, wonden veelvoudig gestoken, nu spiegelt het dan in de 

wind, al die gezichten die ik was vergeten.  

 

Hermitaten 34 

 

1. Het zicht is als een spiegel. De witte spin heeft gestoken, om beminden tot de mystiek des 

Heeren te brengen. Als witte sneeuw kende de Heere u, hen die Zijn paarlen dragen. Het 

schuim van rozen droegen zij als het schuim der rozenwijn.  

 

De Nieuwe Openbaring III, 5 

 

31. Goed is het dan om tot stilte te komen en goed is het dan om gebroken te worden, want 

zijt gij niet allen afgedwaald. 32. Ik dan ben de Goede Herder, en ben reeds geweest waar gij 

komt. Weet dan dat gij door het lijden elkander hebt leren kennen, en door de muren van 

elkanders harten bent heengebroken. Weest dan met elkaar verbonden in het lijden, en het ijs, 

want buiten lopen de wolven wachtende om datgeen te verslinden dat losgeraakt is en 

achtergebleven.   

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. De Heka-wortel van Haggai 

 

 

 

De gekooide ziel dwaalt in de diepte door de woestijnen, en kan de dingen die hij wil bereiken 

niet bereiken. Alles ligt ver weg, te ver. Het is onbereikbaar. Er zijn allerlei restricties 

opgelegd waar de gekooide ziel zich het hoofd over buigt.  

 

Het vierde uur van de nacht in het Egyptische Amduat-boek van de onderwereld gaat over 

deze tocht door de woestijn. Het uur is natuurlijk een metafoor voor een bepaald seizoen 

waardoor de mens heengaat. In het vijfde uur van de nacht vindt het wonder in de woestijn 

plaats. De mens bereikt hier de verborgen grot van de transformatie. Het vijfde uur is het uur 

van Heka, een mysterie wat altijd op de boot van Ra aanwezig is, achter de peddels, als de 

stuurman of veerman. In het uur van Heka vindt het wonder van de woestijn plaats waarin 

alles wat de mens in de woestijn verloren heeft weer opgebouwd wordt, weer bereikt wordt, 

maar dan op een hele andere manier, veel dieper, en beter, als de herbouw van de tempel. Dit 

komt ook weer terug in het boek Haggai in het Oude Testament, wat ook een kort profetisch 

boek is, als één van de zogeheten "kleine profeten". HEKA is namelijk de Egyptische wortel 

van Haggai.  

 

De verborgen grot is gelegen in het hartje van de woestijn, boven de poel des vuurs, die ook 

een poel van genezing, verjonging en wedergeboorte is. De poort wordt bewaakt door de 

tweekoppige leeuwin AKER, de Egyptische moeder aarde. De poel des vuurs is haar 

baarmoeder.  

 

In spreuk 96 van het Egyptische dodenboek wordt het speeksel van Aker besproken, de 

dubbelhoofdige leeuwengodin van de aarde verbonden aan het Haker-feest, het vastenfeest 

van de opstanding van Osiris, ook verbonden aan Hagar, de moeder van Ismaël. Dit speeksel 



is om de vijand tot rust te brengen. Hier komt dus oorspronkelijk de mythe van het speeksel 

van Jezus dat de blinde genas vandaan. Het speeksel was oorspronkelijk ook een beeld van de 

sexualiteit, verbonden aan de Aker, die de vijand overwon, dus in die zin is sexualiteit 

demonologisch, en als het eenworden met de godin van de aarde 

. 

 

De Aker-leeuwinnen kijken tegengestelde richting op, en zijn genaamd "gisteren" en 

"morgen", als een beeld van verleden en toekomst. In de Sarcofaag-teksten van het Midden 

Rijk komt Aker voor als de veervrouw van de nachtboot van Ra, wat haar gelijkstelt aan 

Heka. Het Hebreeuwse woord HAKA, hagah, is het grommen van een leeuw als beeld van het 

mediteren en het verbeelden. In de verborgen grot lag het lichaam van Sokar, een vorm van 

Osiris, en een mengsel met Ra. Sokar is hij die op het zand staat, of in de woestijn, als een 

beeld van Ismaël, die de woestijn was ingezonden, samen met zijn moeder, Hagar. Hagar 

bewaakt dus het lichaam van Ismaël, als een vorm van Heka, wat dualistisch is. Heka betekent 

ook transformatie, wat plaatsvindt door tegenstellingen, ook door de tegenstelling tussen de 

man-pool en de vrouw-pool.  

 

In die zin zijn het vierde en vijfde uur belangrijke onderdelen in het esoterische sieraad, van 

woestijn, tot wonder in de woestijn. Aan het einde van het vijfde uur staat Sokar tussen de 

dubbele Aker-leeuwinnen in. Zowel Heka (heqa) als Sokar (skr, skkr) betekenen ook de 

verhongering, als een beeld van het leeg worden, de ramadan. Dit is in het Egyptisch 

verbonden met komen tot de details, tot decoreren. Ook is het verbonden aan het openen en 

openbreken van een deur (seqer). 

 

Het tweede uur wordt in het boek der poorten omschreven als het uur van Aqebi, oftewel Geb, 

de baarmoeder van de aarde, de onderwerping van de lagere aardse wil. Aqebi werd in het 

Hebreeuws Aqep, de voet (of billen) die de kop van de slang zou "vernietigen", meer als in 

een persen en begrijpen. In het Grieks werd dit de Agape, maar dit is in het Hebreeuws nog 

steeds verbonden aan de baarmoeder. Ook het tweede uur van de nacht is een belangrijk 

onderdeel van het demonologische sieraad, om zo veilig te blijven tegen het christelijke 

hedonisme, oftewel het grote Toronto (de genotzoekers, golddiggers). Het is dus om veilig te 

blijven tegen clownsgeesten die ons maar wat graag op hun joyride willen meenemen. Ook 

zijn dit verjaardagsgeesten. In de Egyptische uren van de nacht liggen hiervoor dus de 

antistoffen. Zo kunnen ook de verwesterlijkte spookverzen van de bijbel geneutraliseerd 

worden. Het is dus het noodzakelijke werk van de smid. Dit gaat verder in het derde uur, wat 

soms ook als onderdeel van Aqebi, Geb, wordt beschreven.  

 

De uren van de nacht beschrijven dus de verwondingen, de doorstekingen van het hart en 

tegelijkertijd de sieraden die er doorheen gaan, als piercings, als de demonologische sieraden 

van het hart. Vandaar dat de verscheuringen en doorstekingen van ons hart niet voor niets 

zijn. In het derde uur van het boek der poorten, wat ook een uur van Aqebi, de baarmoeder 



van de aarde, is (Geb), wordt dit extra intensief besproken. Hier gaat de boot van Ra over de 

poel des vuurs, een facet van Geb, en moet de mens leren loslaten en leren belonen met 

rechtmatig loon. Vandaar dat de mens hierin onderscheiding (s-ten) moet krijgen. De mens 

kan niet als een wilde weldoener zomaar overal loon gaan rondstrooien. Zij die juist leren 

belonen zullen meesters van transformatie zijn, wat wordt voorgesteld als graan wat vanuit de 

poel des vuurs groeit. Graan is ook weer een beeld van het hart en de troon, waarin 

overwinning dan transformatie door begrip betekent, oftewel inzicht in de diepte van de 

dingen. Ook wordt er zo een heilig bier van graan (gerst) gebrouwen in de poel des vuurs voor 

hen. In de poel des vuurs worden twaalf goden afgebeeld waarvan één een kruis-hieroglyph 

draagt, en een ander een omgekeerd kruis, en weer een ander een voet op een rond uiteinde. 

Deze hieroglyphen komen ook weer terug in de christelijke mythologie. De voet komt als het 

Hebreeuwse AQEP terug in Genesis waar deze de kop van de slang onder zich heeft. De 

AQEP, de voet, beeldt dan ook het zaad van de vrouw uit. Deze twaalf goden staan tussen het 

graan in waar de boot van Ra langsgaat. In het christendom werden dit de twaalf discipelen 

van Jezus. Zij vertegenwoordigen ook de twaalf uren, de twaalf seizoenen.  

 

De poel des vuurs is om te toetsen, iets waar ieder mens doorheen moet. Alles moet namelijk 

getoetst worden. Ook komt de mens op de boot in de poel des vuurs andere boten tegen, zoals 

besproken wordt in het Amduat-boek. In de poel des vuurs lopen namelijk alle dimensies 

over, en ontwikkel je de zintuigen van de gnosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11. De Verloren Paradijselijke Hersenklier 

 

 

De mens die zichzelf had opgeofferd voor de gnosis werd door Ra in het eerste uur van de 

nacht verborgen voor hen die op de aarde woonden. Deze mens werd verborgen in de 

woestijn, en aan deze mens wordt het oog van Ra gegeven, het oog van visioenen, van visie 



en een dieper inzicht. Zij die in de woestijn zijn moeten hier leren de anderen in de woestijn te 

belonen, en zij worden zelf ook beloond in het eerste uur, en hier ontvangen zij hun kronen. 

Natuurlijk is de kroon metaforisch. Het is zeker niet het oppervlakkige wat vandaag de dag in 

het Westen over de kroon wordt geleerd.  

 

In Abydos was er het haker-feest, het vastenfeest, de Egyptische Ramadan, om de opstanding 

van Osiris en de overwinning over zijn vijanden te vieren. HAKAR is in het boek der poorten 

een godin of groep godinnen die rondom het altaar of de tabernakel staat, als een beeld van de 

kroon, de hoofdtooi. In de Aramees-Hebreeuwse talen is de kroon een schedel of kop van een 

verslagen demoon, als een beloning, een trofee. HAKAR komt in het OT voor als HAGAR, 

de moeder van Ismael. Hakar wijst ook op de AKER, de dubbele Egyptische wachter van de 

onderwereld met de twee leeuwenhoofden, als een beeld van de dubbele moeder, de 

vrouwelijke vruchtbaarheid. De kroon is in het Hebreeuws-Aramees een cyclus, als het 

sieraad van de uren. De kroon brengt tot knielen in de Hebreeuwse wortels (qodqod-qadad). 

In de kroon zijn dus alle uren van de nacht vastgelegd, waardoor de mens door de uren kan 

gaan om tot de diepere gnosis te komen. De kroon is een teken van overgave, van zelf-

opoffering, het begin van de tocht, niet het einde. In het eerste uur van de nacht wordt de 

kroon ook voorgesteld als de nek, of een halsketting. 

 

In ieder geval komt de verberging in de woestijn terug in het Mozes verhaal in het OT, en in 

Openbaring in het NT : 

 

12:4-6 - En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, 

dit te verslinden. En 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. En de 

vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 

twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 

12:14-16 - En 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. 

Deze verberging is niets anders dan een dimensie-shift, een overgangsgebied, waardoor de 

mens losbreekt uit de materiële gevangenschap en komt tot de diepere frequenties. In de 

Egyptologie is dit de peh of peh-t, het bereiken van een plaats of object, wat aan het einde, of 

in het diepste, van de nacht gebeurt, als de afsluiting van een boek. Het is het wortelwoord 

van de pehuit, de anus, maar dit komt ook weer terug als de achterkant van de nek, als zijnde 

een lichaamsdeel in het gebied van het hoofd. Het is ook een woord voor fundament, 

verbonden aan pehu, beyond, oftewel transcendentie. De pehuit, de anus, is in het Egyptisch 

ook een aanhangsel, een sleeptouw van een boot. In het Surinaamse bijbel gedeelte van de 

tweede bijbel wordt de anus beschreven als een klier in de hersenen. Oorspronkelijk is de 

anus dus veel meer dan alleen maar de ontlaster.  



Er is ook een ander Egyptisch woord wat gebruikt wordt voor anus en dat is mau-t, wat de 

kern of moraal van een verhaal is, en de totaalsom, de conclusie. Het is verbonden aan de 

mahet, de tunnel, de doorgang, en heeft als wortelwoord maha, het achterhoofd, of de 

achterkant van de nek, en mau, zachtheid. In de Surinaamse bijbel van de tweede bijbel is de 

anus dus ook een onderdeel van de hersenen, als een hardheids-zintuig wat functioneert door 

het meten en registreren van zachtheids-waardes, de oeroeboel. 

In de stad mag het woord niet genoemd worden, want dat is vies, en er mag ook niet over 

nagedacht worden, want het is als de verboden vrucht. De stad wil niet dat de mens zicht 

krijgt op wat de anus is, en de kerk ook niet. Toch is het een lichaamsdeel door God 

geschapen, als een evenbeeld van God, en horen alle lichaamsdelen met elkaar samen te 

werken, dus ook de anus (I Korinte 12-14). Maar in de stad staan de hevig opgedoste dametjes 

met hun oma-knotjes met hun spiegeltje, en hun parfumspuitjes om het geheim van de anus te 

verbergen. De anus is in hun ogen alleen maar iets vies waar je niet over mag praten, en het is 

door hen gedemoniseerd, net zoals wat andere belangrijke lichaamsdelen. In de achterbuurten 

daarentegen is het totaal het tegenovergestelde. Kleine jongetjes wordt het van jongs af aan 

geleerd de anus van vrouwen te aanbidden, maar dan op een hele onbeschofte, onrespectvolle 

manier. Het wordt enorm overdreven als een karikatuur, en ze missen de gnosis. Ook zij zijn 

de bewakers van het geheim van de anus. De dametjes in de stad met hun oma knotjes en hun 

lange jurken gebruiken de parfum spuit als een insectenverdelger, maar ze vernietigen de hele 

natuur. De kleine jongetjes uit de achterbuurten voelen zich tekort gedaan door de rijken, en 

voelen zich monddood gemaakt door de aristocratie, de stropdassencultuur, en in hun pijn 

gaan ze zo in hun overmoed en ongeduld door mooie muziek heenpraten op een geforceerde 

manier, wat ze dan rap noemen, uitgesproken als rep. Ook duwen sommigen van die 

onzekere, roekeloze jongetjes als een karikatuur hun borsten overdreven vooruit, en hun 

buiken, terwijl anderen het meer doen door met dure sieraden te lopen, zo glimmend 

mogelijk, wat ze zelfs in hun mond laten implanteren, om maar zo rijk mogelijk over te 

komen. De weg van de gnosis en van het kruis kennen ze niet. De achterbuurt en de stad, 

elkaars tegengestelden, maar ze werken met elkaar samen, als bewakers van het anus-geheim. 

De achterbuurt heeft een valse anus, en de stad heeft een anti-anus, als een smetvrees. Die 

trekken zo een blik politie-agenten open als iemand te dicht bij de verboden vrucht komt. 

 

De moeder anus is in het Sanskrit, de heilige taal van India, de vrucht van het paradijs. In de 

tweede bijbel gaat het veel over geboortes door de moeder anus. De anus is de poort tot de 

onderwereld, en het afsterven aan jezelf. Het is het gebied van de verbeelding. Oorspronkelijk 

was het dus een hersenklier, en die is door buitenaardsen weggesneden uit de hersenen, opdat 

zij over de mens konden heersen. Zij hebben de mens onderworpen aan de pijnappelklier, het 

slaap en waak ritme. Het is dus van belang om de anus klier weer te ontwikkelen. Er is een 

planeet genaamd "Hart en Anus", een zacht rood-roze planeet, die de energie bewaart waarin 

het hart van de mens verbonden wordt met de oorspronkelijke anus-klier in de hersenen. Het 

is een zachte substantie in de hersenen die moet ontwaken. Als die verbinding is gelegd kan 

de mens zich weer aanleren creatief te zijn, creatief te denken. De new age leert de mens zich 

helemaal blind te staren op de pijnappelklier, als het derde oog, maar het houdt de mens vast 

in zwaar materiele spirituele systemen van de lagere aardse gewesten, en draait vaak om een 

markt. De mens wordt zo een slaaf van de new age. Er wordt zo een soort van overmoedige 

dronkenschap in de mens opgewekt, waardoor de nodige demonologie uit het oog raakt. Het 

licht vreet alles weg.  



 

Er kan beginnen worden met een link tussen het hart en de anus klier in de hersenen, een 

zachte substantie in de hersenen, diep in de hersenen. Zo vertalen we dan het Egyptische 

"achterin" met diep, want het ligt in het voorhoofd. De pijnappelklier ligt in het achterhoofd, 

en wordt door de New Age vaak gezien als de deur tussen lichaam en ziel, als de zetel en het 

centrum van de ziel. 

De pijnappelklier brengt een hele zware energie, terwijl de anusklier een hele lichte energie 

brengt en aanboort.  

Dan is het van belang om te leren ademen vanuit de anus klier in het voorhoofd, vanuit de 

lichte energie. Je kunt dan je ogen sluiten en zien wat voor beelden er verschijnen op je 

netvlies, maar als er niks gebeurt is dat ook goed. Adem dan diep in en uit, je richtende op de 

anus klier in het voorhoofd, de zachte energieen tot je nemende. Het is een klein zacht 

watervalletje in het hoofd. Eerst moet het ontdekt worden, en moet men erdoor leren leven, 

vanuit de hartlink, dus vanuit de hartbron. De energie stijgt vanuit het hart omhoog tot de 

anusklier, en die adem je dan in en uit, zodat er een cirkel onstaat tussen hart, anusklier en 

longen, als een cyclus. De pijnappelklier is ontzettend overbelast. Het hoe en wat van de anus 

klier is vrijwel onbekend voor de mensheid. Zo mag je een verbinding maken met de planeet 

"Hart en Anus". Zoals de Egyptologie de anus beschrijft is het een sleeptouw, om de mens 

voort te trekken, zodat de mens niet achterblijft of afwijkt, en dit ligt in de "diepte" van het 

hoofd, in het voorhoofd. Deze planeet is onbekend voor de mensheid, maar wordt alleen 

getoond aan hen die de diepte zoeken in de gnosis. Zij die stads leven en blijven leven zullen 

het nooit zien. In het Sanskrit, de heilige taal van India, is dit dus een esoterische verdieping 

van het Adam en Eva verhaal, de anus klier als zijnde de verboden vrucht. Als de mens van 

die vrucht neemt, dan sterft de mens aan zichzelf af. Door de Arcturische lens is dit grote 

geheimenis geheel anders op aarde geprojecteerd, als een raadsel. Stort jezelf er niet in, maar 

ontraadsel het. In het paradijs is de tong van de mens, oftewel het spreken, de taal, 

onderworpen aan de anus klier, als zijnde aan de transcendente opslagplaats van de gnosis, 

wat ook verder besproken wordt in het Surinaamse bijbel gedeelte van de tweede bijbel. De 

tong van de mens maakt dus een verbinding met de paradijselijke hersenklier, de vrucht, en 

wordt zo beteugeld. Een wachter wordt er zo voor de tong gezet, ook als een proces van de 

heilige gebondenheid, wat een heilige verbondenheid is. Deze hemelse klier trekt de mens 

voort. Waar dit niet gebeurt komen demonen om de mens voort te trekken, geheel de 

verkeerde kant op. 

 

In het Sanskrit was de anus oorspronkelijk een zintuig. De dames in de stad en in de kerk met 

hun witte poederdoosjes en hun parfumspuiten gebruiken dit zintuig niet. Ze kennen de 

geheimen van dierenwereld ook niet, want ook dat is vies. Waar komen die "dames" vandaan 

? Het zijn gimmicks, reclamespotjes van de stad. Ze hebben heel wat te verbergen. Ze zijn 

apathisch en hebben smetvrees. Ze verkopen een product : een schoonmaakproduct, dus 

smetvrees is de beste advertentie strategie. Het zijn clowns. En de kleine jongetjes in de 

achterbuurten en krottenwijken rappen over de vrouwen anus alsof het hun enige bezit is. 

Maar ze kennen de betekenis niet. Ze verkopen het. Het zijn pooiers. 

Sinds alle lichaamsdelen een reflectie zijn van het goddelijke en van de natuur is het dus ook 

een hemelse plaats, een natuurverschijnsel. De anus klier in de hersenen is als de vulkaan van 



zachtheid, niet noodzakelijk van vuur, zoals hemelse zonnen ook niet van vuur hoeven te zijn, 

maar gewoon van bepaalde natuur-polen, zoals ijs, hardheid, water, aarde, klein, groot 

enzovoorts. Deze vulkaan heeft haar eigen zoetheid, geregeld door de zachtheid. Eerst moet 

alles zacht en zwak worden, wegvagen, zodat de lagere aardse wil kan sterven, en al het valse 

harde in ons kan afbreken, want dit houdt ons tegen. Alle lagere aardse muren moeten 

afgebroken worden. We mogen komen tot de zachte wateren van de hemelse natuur om tot 

diepere transcendentie te komen. Alles wat hard en vast is, met een hoge materiele dichtheid 

moeten we loslaten, om zo dieper te komen, dieper te zwemmen in dat wat de vulkaan heeft 

losgelaten. Deze vulkaan kan ons hele lichaam laten onderlopen. Al het valse "zelf" moet 

afsterven, om zo tot het ware zelf te komen, de hogere wil van de goddelijke natuur die de 

gnosis kent. Het is een buitenaardse ervaring. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. De Paradijselijke Biologie  

 

 

Vanwege de Egyptische oorsprong kan er ook gezegd worden dat wanneer de islamieten op 

zoek zijn naar het wonder van de nacht, dan zijn ze in de Egyptische taal op zoek naar de 

verloren geraakte hersenklier, of anus klier. Buitenaardsen hadden geklooid met de menselijke 

genetica. Zelfs als een mens sterft is er geen makkelijke ontsnapping, want een beetje 

shamaan weet wat er in het hiernamaals te wachten staat, wat een verlengstuk van dit leven is. 

Geen letterlijke hemel of hel, maar scholen, gerechtshoven, gevangenissen, ziekenhuizen 

enzovoorts, net zoals op aarde. Elke "een beetje shamaan" weet dat de tandarts de grootste 

vijand is, zowel hier als in het hiernamaals, die kinderen van jongsaf aan gedwongen 

implanteert, in het bot, want tand is bot. Alle lichaamsfuncties worden zo in de war gestuurd, 

want het lichaam zal dit niet accepteren. Het lichaam herkent het niet als lichaams-eigen en 

gaat er dan omheen werken met alle gevolgen daarvan. Ook zijn de stoffen die gebruikt 

worden vaak supergiftig, en de zenuwen komen zo onder een enorme druk te staan. Bot-

implantaties, oftewel vullingen, hebben hoge gezondheids-risico's, en in het hiernamaals gaat 

deze kermis rustig door, en ook geheel door het lichaam heen. Buitenaardsen krijgen macht 

door implantaties, en zo monitoren ze elke ziel. Sterven is geen uitgang uit de matrix. Neen. 

Het is het begin voor velen, want dan pas gaan ze zien waaruit ze voortkwamen. De tandarts 

is dus een reflectie van iets zwaar demonisch wat zich diep in de onderwereld afspeelt. 

Hierover wordt ook volop in de tweede bijbel gesproken, zowel door verhalen als recht voor 



z'n raap. De aarde is onder een grote vloek. Het materiaal wat in het hiernamaals in de 

gestorven ziel wordt gespoten is genaamd "snode". Het is een verzamelnaam voor een 

heleboel soorten, zacht, hard, metaal, plastic, enzovoorts. Het wordt dus niet alleen in de 

tanden gedaan, maar ook in de kaken, en in andere botten van het lichaam, zowel bewust als 

onbewust. Dit zijn allemaal de gevolgen van het niet hebben van de anus klier in de hersenen. 

 

Shamanen zijn dan een soort esoterische tandartsen die deze gevaarlijke en giftige stof, snode, 

kunnen verwijderen, en zij kunnen het bot weer aanvullen met een geheel natuurlijke 

lichaams-eigen stof, maar nog wel belangrijker is het activeren van de anus klier, anders is het 

dweilen met de kraan open. Tandartsen zijn het gevolg van het niet compleet zijn van het 

menselijk lichaam. Het zijn nare bijverschijnselen, en veel mensen hebben niet eens door dat 

de wortel van hun problemen het werk van de tandarts is. Ook worden tandarts-gerelateerde 

problemen doorgegeven van geslacht tot geslacht. Het zit diep in de genen van de mens. 

Tandartsen zijn geen vrienden van de gezondheid, maar vijanden, en vijanden van je ziel. Ze 

leggen de basis voor veel ellende, psychisch en lichamelijk, voor een kind. Daarom is het van 

belang al zo vroeg mogelijk te beginnen met het ontwikkelen van de verloren paradijselijke 

hersenklier. Snode is hypergevoelig gevangenismateriaal, een gevangenis-implantaat wat je 

onder stroom zet zodra je probeert het te verwijderen. In de ontsnappingspoging vallen veel 

doden, vaak door zelfdoding. Het spul zet je op tegen jezelf. Blijf daarom dichtbij de gnosis 

en bij de demonologie. Er is een weg. 

 

Veel mensen weten niet dat het "snode" is wat hen lastigvalt. Het kennen van snode is al het 

halve werk. Die implantaten liggen door het hele lichaam en tappen de mens af, houden de 

mens in de gaten, en besturen de mens. 

 

Door de paradijselijke anale hersenklier in het voorhoofd kan de mens beginnen los te komen 

van deze implantaten. De mens moet terug naar de paradijselijke vrucht van de gnosis. Het is 

dus een menselijk lichaamsdeel wat een sap afgeeft, uitscheidt, een sap om de snode-illusie te 

verbreken. In de onderwereld is hierover een grote strijd. De anale hersenklier zal elk beetje 

snode in ons lichaam onder stroom zetten en het losweken, maar dit is verbonden aan een 

heleboel wetten, en is een oorlog. Snode heeft ieder mens de oorlog verklaart, en wil ieder 

mens geheel voor zichzelf innemen. Alle tandartsen die niet esoterisch en holistisch zijn, dus 

tandartsen die spelletjes spelen met de mens door hen te implanteren in het bot met allerlei 

chemische en zwaar metalen rotzooi, zijn zwaar bezeten door Snode, en dit soort demonen 

vangen ook de mens die sterft op om ze verder te implanteren voor het hiernamaals. Zo dolen 

vele zielen rond met die troep in hun mond, op zoek naar een shamaan om hen hiervan vrij te 

helpen. De anale hersenklier is een portaal van transformatie, als een tuner. Ook is het het 

tegenovergestelde van een naaimachine, als een zachtmachine. Stel je in je voorhoofd een 

klein machinetje voor als een naaimachine, maar dan tegenovergesteld, in de zin dat het geen 

harde, scherpe naald is maar een geheel zachte, vloeibare pin die door een bepaald sap je 

verscheurde hart weer aan elkaar "naait". Ook je hersenen zelf worden zo geheeld door deze 

softmachine. Het is een soort roze spul. Het maakt contact met parallelle werelden, en kan op 

basis van gnosis-principes bepaalde contacten daarmee herstellen. Het is een shifter en een 

switcher tussen de dimensies.  



 

Het punt is dat de anus en de anus klier een bepaald trillingsgetal heeft wat door het hele 

lichaam heen hersteld dient te worden, omdat buitenaardsen dit trillingsgetal hadden 

uitgedoofd om het zaakje over te nemen. Wij bekijken dit dus vanuit medisch-esoterisch 

oogpunt, vanuit de demonologie. Het materiële is corrupt, maar wijst door naar een diepere 

realiteit, diepere principes. De mens mag komen tot deze verborgen zee van paradijselijk 

hormonaal sap met dit trillingsgetal. Het is het trillingsgetal van de zacht rood-roze planeet 

"hart en anus", wat een anti-stof afgeeft tegen corrupte straling van ondermeer Venus en Rigil 

Kent die beiden garant staan voor zg. overschoonmaak, te sterk geconcentreerde 

schoonmaakproducten, te chemisch en aggressief, gebaseerd op smetvrees, gebrek aan 

demonologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. De Verborgen Egypte-Wortel van Ezau 

 

 

 

 

Het leven bestaat uit zware worstelingen met energetische parasieten. Velen vechten er niet 

meer tegen maar hebben het gewoon op een contract of vriendschap gelegd met de parasieten, 

en gaan nu door het leven als vrolijke, gezellige mutsen en dozen. Zo zijn ze zelf een parasiet 

geworden, en willen daarom ook niets weten van de diepte en de demonologie, want dan gaan 

er teveel alarmen in hun hoofd af, en dan moeten ze weer worstelen. Ze gooien liever alles 

overboord om in een leugen te leven, de zachte, comfortabele, warme kokon van het eeuwige 

zelfbedrog. De weg van het kruis kennen ze niet. De prijs is hen te hoog. Ze hebben 

smetvrees. Zo schrobben ze hun huis, maar niet hun ziel. Het worden keukenfiguren : veel 

eten om alles te vergeten. Alles moet vooral mierzoet zijn, als een goed antidepressivum. 



Voor de rest gebruiken ze alcohol om alles weg te spoelen, en dat geeft ook nog eens een 

extra boost, een vrolijke hik. Zo gaan ze met een parasiet door het leven. Ze houden zichzelf 

voor de gek, en alles is omgekeerde wereld. 

 

Jakob en Ezau worstelden al met elkaar in de moederschoot. Jakob werd een tentenman, een 

huiselijk type, een muurbloem, meer romantisch, terwijl Ezau meer buitenshuis was, een jager 

... veel bruter ... Jakob was meer een gezelligheidsmens, terwijl Ezau een eenling was, altijd 

op pad, altijd in de natuur. Jakob was ook meer een prater, en had een goed contact met zijn 

moeder. Veel mensen kunnen zich daarom ook meer vinden in Jakob dan in Ezau. Ezau was 

veel ruwer en abstract, veel onbereikbaarder, en daarom ook veelal verkeerd begrepen. Ik 

hield er vroeger altijd van om naar dominees te luisteren om te horen wat ze over Jakob en 

Ezau te vertellen hadden, en het kwam meestal op dit soort dingen neer. Al het geneuzel blijft 

lekker aan de oppervlakte, terwijl de oorspronkelijke grondteksten en de Egyptische 

achtergrond veel interessanter zijn. In het Hebreeuws staat er dat Ezau zijn eerstgeboorterecht, 

oftewel de aan hem beloofde erfenissen, verkocht voor rebellie, het loskomen van het civiele, 

de sociale norm, wat de rode soep in de wortel betekent. Het is een "gewelddadige", 

vechtlustige passie voor de gnosis, en daar gaf Ezau graag zijn aardse, lagere rechten en 

verplichtingen voor weg. Ezau wilde nog meer loskomen en dieper de natuur in. Ezau wilde 

het barbaarse, wilde pad op, en dat verkocht Jakob aan hem, in de zin dat Jakob de sociale 

verplichtingen van Ezau op zich nam. Ezau liet zijn bezittingen achter voor Jakob, omdat 

Ezau niet wist wat voor baat hij zou hebben bij bezittingen. Naar zijn gevoel hielden zijn 

bezittingen hem alleen maar tegen. In die zin is het dus waarschijnlijker dat Jakob een wapen 

verkocht aan Ezau, of hem aanbood te ontsnappen uit zijn sociale gevangenis. 

 

De Egyptische achtergrond is nog interessanter. Ezau wordt Suw genoemd in het Aramees, de 

moedertaal van het Hebreeuws. Het Aramees ligt in tussen het Egyptisch en het Hebreeuws. 

In die zin is het Egyptisch zowel de moedertaal van het Aramees als het Hebreeuws. Deze 

drie zijn de brontalen van de bijbel. Zonder het Egyptische fundament te begrijpen is het 

daarom onmogelijk de diepte van de bijbelse boodschap te begrijpen. De Egyptische wortel 

van Ezau, oftewel van Suw, is de god Shu, de brug tussen hemel en aarde. Shu was de 

eerstgeborene van Ra. Hij was zeer nomadisch, net als Suw. Shu's naam betekent in het 

Egyptisch ontladen en leegheid, het loslaten. Hij was een strijder, een vechter, maar ondanks 

dat hij tot de overwinning kwam raakte hij enorm verzwakt als gevolg van de strijd. In de hal 

van Ma (Moa, Moat), oftewel de hal van wet en waarheid, de hal van het oordeel over de 

doden, was hij de vernietiger van de veroordeelde doden. Zijn naam betekent ook verkoop, en 

vooral het strijden over de verkoop, over de prijs, het onderhandelen, wat ook weer terugkomt 

in het Jakob en Suw verhaal. Dit is een metaforische verkoop, meer als een offering. Ook is 

hij in het Egyptisch de god van de kinderen. In zijn relatie tot de hal van Ma, wordt hij ook 

Sha-Ma genoemd. In het Egyptisch is de "sam" wortel de implantatie, het inprinten, graveren 

van de wet in het hart. De sam, sm, wortel betekent ook verbinden, de hemel met de aarde 

verbinden, en het gehoorzamen, wat ook weer terugkomt in het mannelijke Hebreeuwse 

werkwoord "shama". De sm, sma, is de fallus, de verbindingsplug hiertoe. Dit is ook de 

wortel voor Shama-el, oftewel Samuel, die als kind zijnde werd gebracht tot de tempel om 

God te dienen, wat ook de betekenis is van zijn naam. Er ligt dus een belangrijke esoterische 

verbinding tussen Ezau en Samuel. Samuel werd aan de tempel verkocht door zijn moeder 

Hannah. Samuel is een verdieping en verlengstuk van het Ezau verhaal. Suw, Ezau, komt tot 



Ma, de tempel van de onderwereld, en wordt zo Shama, Samuel. De sm, sma wortel betekent 

in het Egyptisch ook zowel tempel als haar, een ander kenmerk van Ezau, als de harige. Haar 

heeft in het Hebreeuws de betekenis van storm en van het mengen, wat ook de betekenis van 

de sm, sma wortel is in het Egyptisch.  

 

Suw gaf zich over aan drie vrouwen : 

 

ADAH – sieraad 

BASHEMATH – zoete odor 

OHOLIYBAMAH – nomadische tent in de wildernis van de hoge plaats, berg, oftewel tent 

van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels ook oorlogsveld, arena betekent, en 

aanbiddingsplaats van een cultus. 

 

Deze vrouwen staan metaforisch voor het inprinten van de wet, het komen tot de tempel, 

zodat suw werd tot suwma, samuel. Dit was uiteindelijk waar het hem om te doen was, en wat 

hij in diepte van Jakob had "gekocht" door zijn leven te geven. Hiervan is de rode soep ook 

een beeld, namelijk van het messiaanse bloed van zelfopoffering voor een groter doel, 

namelijk het komen tot de tempel in de wildernis, de zwarte tabernakel, de meownah. Dit 

bloed is de overwinning over de lagere aardse wil. Vandaar dat er in de tweede bijbelse poezie 

en gnosis ook een zware link ligt tussen Ezau en Jezus. Ezau kwam verzwakt tot Jakob, en 

kwam tot het mysterie van het messiaanse bloed, uitgebeeld door de rode soep, wat een beeld 

is van het sterven aan het lagere zelf. We komen hier dus tot de kern van de paradijselijke 

anus klier in de hersenen, tot de zon van water, die is als een kwal. Om deze zon draaien de 

andere planeten verbonden aan deze paradijselijke klier, zoals de planeet "hart en anus". Ezau 

werd tot een woestijnvolk, Edom, zoals ook Shu in de Egyptologie werd tot een woestijnvolk. 

In de apocalypse zou de zon veranderen in een haren vel, wat het teken van Suw is, en van 

Suw komende tot de tempel, als Suwma, shama-el, als het komen van de storm, het mengsel, 

de brug tussen hemel en aarde, en tussen dag en nacht. 

 

Ezau heeft te maken met het kruis van Christus. Zoals Ezau harig was is dat ook de betekenis 

van Golgotha. Suw die wordt tot Suwma om zo tot de duistere tempel in de wildernis te 

komen, de verloren geraakte natuurwetten, is het pad van Golgotha. De verloren geraakte 

Egypte-Israel link brengt dus leven en richting tot de mythes van het Nieuwe Testament.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. De Oorspronkelijke Ladder van Ezau in de Egyptologie 

 

De rode soep die Ezau kocht in ruil voor zijn eerstgeboorterecht is een beeld van zijn bloed 

om los te komen van zijn lagere zelf en wil. Natuurlijk is dat metaforisch. Ezau is Suw in het 

oorspronkelijke Aramees, wat zijn wortels heeft in de god Shu, die ook besproken wordt in de 

sarcofaag teksten van het Midden Rijk. In Spreuk 75 wordt Shu beschreven als de woestste 

van de goden, en wordt er gesproken over de ladder van Shu in Spreuk 76, wat in de bijbel 

terugkomt als de Jakobsladder. Hier is het dus de ladder van Suw, van Ezau, en de ladder 

wordt gemaakt van het bloed van Shu. In deze spreuken wordt de ziel in de onderwereld zelf 

tot Shu, en kan uit de put komen door aan zichzelf te sterven en zichzelf te scheppen. De put 

komt terug in het Jozef verhaal, een zoon van Jakob. 

 

In de Egyptologie staat Shu op Geb, de aarde, en houdt Nut, de hemel, boven zijn hoofd. Geb 

en Nut zijn zijn twee kinderen die hij van elkaar gescheiden heeft, en waartussen hij de brug 

is. Shu is de leegheid, de god van de lucht, en hij wordt geboren uit de mond van Ra, als de 

adem. In Genesis komt dit terug waarin Suw als eerste uit de moederschoot komt, terwijl 

Yaqob als een Hebreeuwse transliteratie van Geb, zijn hiel vasthoudt. In de paradijs-profetie 

van Genesis 3 is dit net andersom, want daar staat (zit) Aqeb (voet, billen) op de slang, wat 

ook zo in de Egyptische mythe gebeurd dat Geb zich tegen Shu keert en tijdens de zwakheid 

van Shu zijn troon overneemt, wat in het Jakob en Ezau verhaal terugkomt als Jakob die het 

eerstgeboorterecht overneemt van Ezau wanneer deze zwak en hongerig terugkomt van de 

jacht. Ook Jezus moest tijdelijk onder de engelen geplaatst worden. Dit zijn seizoenen. Het 

zijn afwisselende realiteiten binnen de mens zelf. Zowel Shu als Geb zijn vormen waarin Ra 

zich veranderd tijdens zijn tocht door de onderwereld. 

 

In die zin betekent Yeshua, Yah-Shu, niets anders dan "het worden van Shu". Het gaat niet 

buiten het zelf om. Yeshuwah betekent redding in het Hebreeuws, overwinning, en in de 

diepte betekent het in stand houden en wraak. Het is gewoon een Israëlitische woord voor het 

succesvolle verzet. 

 



In de diepte van de woestijn is er uiteindelijk de tornado van Shu, de ladder van Ezau, 

waardoor de mens aan zichzelf afsterft door zelf Shu, Ezau, te worden. Het is een ladder van 

bloed, en dit zijn niks geen hocus pocus toestanden zoals in het westelijke christendom, die er 

gewoon Engelse drop van heeft gemaakt. De Egyptologie is een metaforische filosofie 

gebaseerd op buitenaardse technologie van de natuur, en heeft niet veel te maken met 

christelijke stokpaardjes en verdere struisvogel-politiek. De Egyptologie ligt open en bloot, en 

windt er geen doekjes omheen. Het was nooit zo simpel als het westelijke christendom in haar 

achterlijke ongeletterdheid heeft voorgesteld. Er gaat een grote diepte achter schuil. Dit kun je 

niet even kopen of winnen bij Klaas Kinkhoest ergens op de kermis. Het christendom 

verkoopt het bloed van Jezus als popcorn, maar deze hele wetenschap is van zijn sappen 

ontdaan, en is totaal niet meer wat het oorspronkelijk was. Ik heb altijd de tintelingen gevoeld 

als er over het bloed van Jezus gesproken werd, en ik heb er zelf veel over geschreven, altijd 

vanuit de diepte. Ik wist dat de kerken iets groots achterhielden. Ik wist dat de kerken het 

verkeerd voorstelden. Het was een valstrik geworden. Dan loop je op de kermis, en dan zie je 

die grote clowns staan, en dan moet je je vinger in zo'n gat steken, en dan tappen ze alles van 

je af. Dat is wat de verwestelijkte kerk is. Wij moeten terug naar de woestijn, terug naar de 

gnosis die verborgen ligt in Egypte, waarvan de Egyptenaren altijd al beweerden dat het iets 

technologisch was, als een kunst. Zij leefden dicht bij de natuur. Zij waren gegrepen door het 

buitenaardse. Het westelijke christendom is gebaseerd op het stadswezen, op controle politiek, 

op een markt, als zaken doen met een beest. Dit gruwelijke monster is een gedrocht van 

vraatzucht, en vreet de mensen op met huid en haar, en zo dienen hun zielen dit monster voor 

de rest van hun bestaan. Daar waar de grondtalen van het natuur tijdperk nog poetisch waren 

en diep metaforisch, zo zijn de westelijke talen dit niet. Zij zijn plat, oppervlakkig en lomp. 

En maar pronken met allerlei rommel en met gestolen goederen. Alles is uit de context 

gehaald, alles is verdraaid. en ze maken kinderen ziek op school met gedwongen getalletjes en 

westelijke talen, maar diepere principes leren de kinderen niet. Kinderen worden op school 

gek gemaakt. Het is een grote schande dat de demonologie en de Egyptologie niet geleerd 

wordt, en zelfs niet de omliggende Hebreeuws-Aramese achtergronden. 

 

In de poezie van het eeuwig evangelie in de tweede bijbel wordt er gesteld dat als je in 

aanraking komt met gekken, dan moet je zelf nog wel gekker worden om eraan te kunnen 

ontkomen. Dit is ook te vinden in de worteldiepte van het woord Shu, want het leidt terug tot 

de heilige waanzin, de extase van de verscholen diepte van religie, de sih, waardoor je onder 

een hemelse, profetische hypnose komt, suh, vanuit een vrije geboorte, een heilige vrijheid, 

waardoor je in een hogere natuurlijke rang komt, als een ingewijde in de hemelse filosofie, 

sih. Dit leidt allemaal terug tot de achterliggende vrouwelijke Sé kern in de amazone 

theologie. De gnosis is er niet voor om de mens alleen maar dof te laten lijden, want lijden, en 

ook leegheid, is geen doel op zich. De mens moet komen tot de parallelle dimensie, tot de 

verdiepende dimensie die dwars tegen de huidige dimensie ingaat. De gnosis is creativiteit en 

extase, maar niet zoals de Toronto extase, en geen farizeeer extase van wat de boer niet kent 

dat vreet hij niet, maar van het hogere bewustzijn door het kruis. Confrontaties worden niet uit 

de weg gegaan. Als er een poort geopend moet worden, dan wordt er gestreden met de 

wachter, en dan gooit men het niet op een dealtje. Water of gif bij de wijn doen is nooit een 

betrouwbare gids. Mensen van de gnosis zijn radicale mensen, woest als Ezau. Lauwheid in 

de gnosis is ongetwijfeld fataal. De lat hangt zeer hoog, en maar weinigen zullen het poortje 

vinden. Ook dit komt weer terug in het Nieuwe Testament, dus we gooien zeer zeker het kind 

niet met het badwater weg. Ook Paulus sprak over de heilige waanzin, wat rechtstreeks uit de 

Egyptologie kwam : 



 

1 Korinte 1 

 

25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de 

mensen.  

 

De gnosis brengt uiteindelijk extase, oftewel inzicht, bar none. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15. Het Tephnut Mysterie in het Paradijs 

 

In de Aramese grondtekst van de bijbel was Ezau zowel jager als visser (sed, seda). 

Metaforisch staat de visser voor iemand die de diepte ingaat, en ook als het verwerken van het 

verleden. Ezau was een visser in de "yada", wat een Hebreeuws woord voor gnosis is, en 

onderscheiding (demonologie). Het is mythologie komende vanuit Egypte, dus het gaat niet 

om letterlijke vissers. De diepte van de oorspronkelijke Egyptische Ezau, Shu, kent 

verschillende wortelwoorden, zoals "seh" wat ook vissen betekent, vangen in een net. Ook Sa 

is zo'n wortelwoord, kennis, die altijd met Ra was op zijn nachtboot om de wachters van de 

poorten der uren aan te spreken. Sa kwam hiervoor ook uit de mond van Ra, zoals Shu uit de 

mond van Ra kwam, dus zij horen bij elkaar als het gesproken Woord. We kunnen hierbij ook 

denken aan het mes of wapen wat uit de mond van Jezus komt in de apocalypse. Jezus is hier 

in het Aramees als de sms, de gouden zonneschijf, de shamasa (Shamash), de zonnegod en de 



god van het recht in de Semitische religies. Shama-sa betekent het gehoorzamen van de 

kennis, en is verbonden aan Shu (Ezau) en Samuel. Shu moest in de hal van Ma de 

veroordeelde doden vernietigen. In het Nieuwe Testament komt dit dus weer terug in de 

openbaring, waarin Jezus de opgestane is, wat ook de titel van Shu was. In Spreuk 76 van de 

Sarcofaag teksten (Coffin Texts) van het Midden Rijk raakt Shu in gevecht met een stier, die 

een beeld is van zijn chaos-zelf, om zo orde te scheppen. In dit gevecht doet hij de stier 

bloeden, opdat het een ladder zou vormen. Hij was diep in een afgrond, wat in de bijbel 

terugkomt in het Jozef verhaal, de zoon van Jakob. Door de Arcturische lens wordt dit 

vervormd geprojecteerd in Spanje in het stierenvechten. Dit komt omdat zij de metaforische, 

diepere wortels niet kennen. Ze willen de demonologie niet, dus ze bevechten de dierenwereld 

in plaats van aan zichzelf af te sterven. Het is een demente geest die daar aan de gang is, en ze 

noemen het traditie, dus het hoort zo, en daarmee uit. Met die dronkenlappen valt ook niet te 

discussiëren. Ze zullen vanzelf vallen door het zwaard van de gnosis, wanneer de gnosis zich 

zal openbaren ten volle. Ze zullen verblind raken en wegsmelten. Ze zullen het niet kunnen 

verdragen. 

 

En het is waar : In zowel de veda's als het christelijke Nieuwe Testament draait alles om de 

sm wortel, wat ze soma noemen. Voor de hindoes is dit een goddelijke drank, en voor de 

christenen is dit het lichaam van Christus. In de gnosis leidt dit terug tot de Shama, Shu in de 

tempel van Ma, de hal van het oordeel, als Samuel, het gehoorzamen van God. Samuel was 

een richter, een shaphat, wat in diepte gewoon metaforisch een "slager" is verbonden aan het 

laatste oordeel. Ook in de Tweede Bijbel komt de slager voor als metafoor van het verwerken 

van het verleden, van het geheugen. Letterlijke slagers zullen dus ook nooit tot deze diepte 

kunnen komen. Zij willen een materialistisch loon, een materialistische demonologie, om 

even snel met hun problemen af te rekenen. Zij hebben hun loon reeds, en zullen het in de 

hemel niet krijgen. De Tweede Bijbel is een slager van slagers, een matador tegen matadors. 

En dat is dus ook wat Ezau in diepte was, en waarom hij zo werd gehaat. Maar Ezau werd tot 

een groot woestijnvolk, Edom. De roependen in de woestijn zullen elkaar ontmoeten op de 

ladder van Ezau in de diepte van de woestijn. Dit zijn eenlingen die eerst zwaar zijn getest. 

Velen komen niet door de beproevingen van de woestijn heen. Het kost je alles om tot het 

beloofde land te gaan, maar het is het waard om alles voor deze parel te verkopen. 

 

Shu, als de storm tussen hemel en aarde, droeg de hemel, zijn dochter Nut, staande op Geb. 

Het staat in verband met Jezus in de christelijke mythologie en Atlas in de Griekse 

mythologie die de aarde moesten dragen. Shu wordt ook vaak afgebeeld met gespreidde 

armen. 

 

Shu raakte dus met zijn lagere aardse wil in gevecht als met de verschrikkelijke stier van 

chaos. Ezau had dus zijn eigen Pniël-ervaring, wat resulteerde in het verschijnen van de 

ladder. In het Nieuwe Testament komt deze hemelsladder terug in Tessalonicenzen. Hier gaan 

de heiligen de wolken in om Yeshua tegemoet te gaan, oftewel Yah-Shu, het worden van Shu, 

te worden als Ezau, en zo te worden tot Shama, Samuel, oftewel Shu in de hal van Ma, de 

heilige wet die geprint wordt in het hart, om zo de dolle stier van roekeloosheid totaal te 

overwinnen. Dit wil niet zeggen dat Ezau tot een zoete, lieve Gerritje wordt die nooit boos 



wordt en die als een ja-knikkende opa alles maar goedkeurt. Neen. De Gnosis is een woeste 

oorlogsvoerder die zich niet aan aardse en sociale normen en waarden houdt. Het wil zeggen 

dat Ezau zijn overmoed inwisselt voor heilige woestheid, in de zin dat hij ontembaar is voor 

het aardse systeem, rebels, voerende een hogere oorlog, zonder daarbij te vervallen tot 

materialistische methodes. Dit is het barbaarse pad van de demonologie, wat decoratief soms 

heel poetisch kan zijn, en zelfs plaats biedt voor zielen zoals Yaqob. Ezau en Yaqob zijn een 

bepaalde dualiteit binnen een mens. Ze staan voor bepaalde principes die met elkaar in balans 

moeten komen. Dit is dus de Geb en Shu relatie in de Egyptologie. 

 

Met alle dingen die tot ons komen moeten we worstelen en ze niet zomaar aannemen. Dat is 

de natuur van Ezau. Eerst moet alles getoetst worden, en deze toets moet zuiver en eeuwig 

zijn. Dit kan alleen gebeuren als de mens aan zichzelf afsterft, als Ezau komende tot het 

kommetje rode soep. 

 

Genesis 25 

 

29 Eens had Jakob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van het veld. 30 Toen zeide 

Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom 

gaf men hem de naam Edom. 31 Maar Jakob zeide: Verkoop mij dan eerst uw 

eerstgeboorterecht. 32 En Esau zeide: Zie, ik sta op het punt van sterven; waartoe dient mij 

dan het eerstgeboorterecht?  

 

Edom, rood, heeft het wortelwoord Adam, ook rood, of rood zijn, rood geverfd. In die zin is 

Ezau dus ook verbonden aan Adam in het paradijs. In de Egyptologie was Tephnut, de 

regengodin, de vrouw van Shu. Tephnut betekent de appel of vrucht van Neith, de oermoeder 

en moeder van Ra. In de Aramese grondtekst van bovenstaande verzen gaat het om een 

implantatie, een gravering in het hart. Natuurlijk gaat het hier om een goddelijke, natuurlijke 

implantatie, als tegengesteld aan de implantaties van de tandarts, die daarvan een corrupte 

schaduw zijn door de Arcturische lens. Wij moeten de heilige, bovennatuurlijke implantaties 

en graveringen ontvangen om zo veilig te blijven tegen die van de lagere aardse gewesten. 

Het beeld van de hemelse implantaties en inprintingen is de heilige regen, oftewel Tephnut in 

het Egyptisch. Zij is de zus van Ma (Moa, Moat), de heilige wet, en werkt met haar samen. 

Tephnut is de installatie van de wet, van Ma. Ma, Moa, Moat, komt tot ons door Tephnut. Het 

Tephnut mysterie is van belang om los te komen van het lagere gezwam van tandartsen die de 

monden der mensen onder controle willen houden door hun giftige en valse implantaties van 

de lagere wil, de lagere, valse wet. Ook Tephnut is een woeste godin, vaak afgebeeld als een 

leeuwin. Zonder haar woestheid zou ze nooit de inprintingen in het hart kunnen verrichten. 

 

Shu beschermde Ra op zijn boot tegen slangen, oftewel tegen de sociale koorden die hem 

probeerden te strikken. In die zin was er een belangrijke Ra-Shu verbinding, als tussen vader 



en "zoon", als zijn innerlijke kind, zijn zoonzelf die luisterde naar zijn moederzelf. De ra-sha 

komt ook weer terug in de Hebreeuwse grondtekst van de bijbel als de recorders van de 

gerechtigheid, die alles vastleggen op tabletten in hieroglyphen in de heilige strijd tegen de 

stadgelijkvormigheid. Ra spuugde Shu uit als een wapen. Ook het spugen op zich is een beeld 

van Tephnut. Zij installeert door het Woord. Een Hebreeuws woord voor inprinten, graveren, 

is "cha-rash". Cha of Ga is in de Egyptische wortel gewoon het zien of het uitreiken naar, en 

de Egyptische res wortel is het ontwaken. Van charash, het inprinten van de wet, komt ook het 

Griekse woord 'charis', wat loon betekent, en waar ook weer het woord 'kerst' van komt, maar 

wat ze later steeds meer los begonnen te trekken van het oorspronkelijke loon, zodat het meer 

een gift was, genade. In de Egyptologie is dit een proces van zaaien en oogsten, wat ook weer 

abstract te vinden is in het hele begrip van kerstbomen. Ook dit is weer verbonden met de 

boom van kennis. 

 

Eten is een beeld van het inprinten. Telkens als de mens eet dan print hij zichzelf wat in. Ook 

de zaaier is hiervan een beeld.  

 

Eva moest Adam inwijden in de vrucht van kennis, van de moederboom, oftewel de appel, 

teph, van Neith, Tephnut, opdat hij aan zichzelf zou afsterven. Bij hem moest de wet ingeprint 

worden wat het programma in hem zou afdraaien om zo tot het beloofde land te komen. In die 

zin speelt Eva in de Hebreeuws-Aramese versie Tephnut. Eva was als de regen in het hoofd 

van Adam. 

 

Tephnut is als het principe van de late regen, als het gevuld worden met het charismatische 

loon van de gnosis, in plaats van gevuld te worden met allerlei rommel van de tandarts. Dat is 

nogal een verschil. Het is daarom ook een dualiteit. Alle dingen hebben twee kanten. Eerst 

moet Tephnut daarom een soort zondvloed brengen, want ook de zondvloed was een 

uitstorting van het Tephnut principe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 16. De Kern Energie van de Psychologie 

 

De vrouwelijke partner van Shu is Tefnut, tfnt. Tef betekent zaad, vrucht en ook de kern (tf, 

tauf, taf) en woede, woestheid, passie, als de toorn, tf, van nut, oftewel de kern-energie van 

Nod. Dit is de Egyptische kern-energie, de kern van de Neith-moeder, waarnaar Ra een tocht 

maakt, zoals ook Kaïn deze tocht maakte in het Oude Testament. Zijn "broer" Hobel werd de 

stervende Ra genoemd (ra-ah, ra-a, herder, Hebreeuws), als een deel van hemzelf. Wij kunnen 

alleen tot de moederlijke kern-energie van Nod komen als we aan onszelf sterven. Ik had eens 

een droom over moeder Nod, en haar gezicht was de kern-energie van de hogere dromen. 

Haar gezicht bleef veranderen. Ik kon niet lang in haar gezicht kijken, omdat het te intens 

was. Als kind zijnde droomde ik vaak over de Egyptische moeder Nuwd, Nod. Ik kwam dus 

in die zin tot tf-nod, de kern-energie van Nod. Het was een hele pure energie, puur natuur, niet 

chemisch of materieel. Een paar dagen geleden droomde ik over deze kern-energie waar de 

diepte van de woestijn overging in woestijn-zee, in water, waar een tornado (Shu, Ezau) 

leidde tot waterzonnen, die waren als kwallen, vormende de paradijselijke hersenklieren. Ook 

wanneer Yeshua (het worden tot Shu) het over het water des levens heeft in het Nieuwe 

Testament, dan komt dat uit de onderwereld boeken van Egypte. In Spreuk 685 van de 

Pyramide Teksten van het Oude Rijk komt het water des levens voor als komende vanuit Shu 

en Tefnut. Door deze wateren wordt de mens gereinigd en vergoddelijkt in deze spreuk. Het 

zijn pure, natuurlijke wateren, stromend vanuit de geslachtsdelen van Shu en Tefnut, en die 

kunnen wij ook zien als hersenklieren. Dit gebeurt allemaal door Ra als het goddelijke zelf. 

Het zijn principes die de mens zelf moet worden. De mens moet deze taal leren. De wateren 

van Shu en Tefnut maken weer jong, brengen tot wedergeboorte. 

 

 

Dit zijn dus allemaal dynamieken binnen de mens zelf. De mens heeft niemand van node om 

hem te scheppen. De mens moet zichzelf scheppen, door de diepere natuurlijke principes. De 

mens hoeft niemand zwanger te maken dan zichzelf. In Spreuk 479 van de Pyramide Teksten 

wordt Ra opgedragen om de moeder Nod waardoor hij de tocht maakt, zwanger te maken met 

het zaad van haar eigen kern. Dit gaat over een diepere bevruchting door inzicht. Dit zijn dus 

polen binnen de mens zelf en natuurverschijnselen. Dit is het punt waarop Tefnut de hand van 

Ra vastpakt, en Ra geeft haar zijn hand. De boodschap van de Egytologie is : "Schep jezelf." 

Niemand kan dat voor je doen, want iedereen is slechts een bepaalde reflectie van jezelf. 

Niemand kan je dus daarwerkelijk bevrijden en ook niet daadwerkelijk vernietigen. Het leven 

is een visioen en een raadsel van het zelf. Het zelf wordt opgelost in de eeuwige principes van 

de natuur, oftewel de gnosis. Een vijand versla je door de vijand te "worden", wat ook weer 

een Yeshua principe is die aan het kruis stierf en gelijk werd aan de vijand. Dit worden 

betekent ten diepste dus transformeren. Dit komt ook weer terug in het Pre-Atlantische 

Dorga-tijdperk, oftewel het tijdperk van de natuur-mens. Word de vijand dus als een 

simulator, neem het cryptisch en gebruik het ten goede. Alles draagt een diepere boodschap. 

Ook in die zin komt her er op aan geen smetvrees te hebben. Er zijn een heleboel goede 

principes die van de vijand overgenomen kunnen worden, maar dan net even op een andere 

manier, even een kwartslag gedraaid. De ander is slechts een losgeraakt alter ego van onszelf 



wat we ons weer op de juiste manier en op de juiste condities moeten toeeigenen, wat ook 

telkens weer terugkomt in de Egyptologie. In diepte is de mens dus niet afhankelijk van de 

ander, maar is de ander een spiegel waarin de mens zichzelf kan zien. Zo vervalt de mens ook 

niet tot afgoderij, ook niet tot zichzelf, want het zelf is slechts een abstractie van de gnosis. 

Het opgelost worden in de gnosis is het uiteindelijke doel. Er moet dus een goede balans 

blijven tussen het zelf en het onpersoonlijke principiële, anders vervalt men tot egoïsme en 

zelfverheerlijking. Zonder de verloochening van het lagere zelf en de lagere wil is men op een 

doodlopende weg. 

Tefnut is de wordende kern-energie, de scheppende, als de Yah, wat ook diep verborgen ligt 

in de cryptiek van het Yah-shua verhaal, net als Shu. Hier is het Yah-kob en E-Shu verhaal 

dus ook een reflectie van.  

 

We moeten de ander dus ook op een bepaalde manier worden, anders blijven we altijd 

ronddolen in heimwee en onbereikbaarheid, en dan wordt verlies ondragelijk. De ander als 

verloren parallel zal dus in het zelf geimplanteerd moeten worden op een natuurlijke manier, 

de goddelijke kern ervan, wat zich dan op een natuurlijke manier met het zelf gaat mengen, 

zodat het één geheel wordt en op een natuurlijke manier wordt aangepast. Tefnut staat dus 

voor die natuurlijke implantatie, als van avatars. Zo wordt de ander dus ook volkomen 

geneutraliseerd. Vandaar dat we niet alleen het kruis dienen te ontvangen, maar ook de 

spijkers. Dit proces kan alleen in de woeste wildernis gebeuren, niet in lauwe, onverschillige 

stadgelijkvormigheid. Door het Hebreeuwse "charash", het inprinten van de wet, komt het 

Griekse "charis", het ontvangen van loon. Dit is dan de esoterische diepte van het kerstfeest. 

Ezau wordt Edom, het rode, Adam, de aan zichzelf gestorvene, en komt zo tot de vrucht, de 

kern, van de gnosis, uitgereikt door Eva (Tefnut). Hij komt tot de ladder van het paradijs, en 

zo tot de kern-energie van het bewustzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 17. Het "Ik Ben" Principe van de Demonologie 

 

Spreuk 339 van de Pyramide Teksten van het Oude Rijk : In de woestijn leidt het Shu en 

Tefnut principe, oftewel Ezau en zijn vrouw(en), de ladder tot de kern energie van de 

psychologie, tot de honger en de dorst opdat er eerst wordt losgekomen van de voeding van de 

lagere wil. In dit proces sterft de lagere wil dan ook af, opdat het morgen-brood, het manna, 

van Shu en Tefnut ontvangen kan worden. Het is het goddelijke voedsel, het beeld van 

openbaring. Het metaforische spijsoffer in Leviticus betekent in de grondtekst in principe 

gewoon "naakt" komen tot God, wat de betekenis is van het fijne meel. Naaktheid is een 

abstractie van openbaring, omdat zo de bedekkingen zijn weggeschoven. Naaktheid is dus een 

metafoor van iets profetisch. Wanneer Yah-Shu, Yeshua, in het Nieuwe Testament zegt dat 

hij het brood des levens is, dan komt dat rechtstreeks uit de Pyramide Teksten. De brood-

mysteriën leefden al volop in het oude Egypte. 

 

In het Aramees is Tefnut getranslitereerd als Tw-ndd, Tw-Nod. Tw, taw is merkteken, en ndd 

is doen ontwaken door piercings, steken. De Tw is ook de laatste letter van het Aramese 

alfabet, zoals Yah-Shu zegt in Openbaring 22 : Ik ben de alaf, de eerste, en de taw, de laatste, 

het begin en het eind. De tw (Tav, Taf) is ook een kruis, waar de latere westerse T vandaan 

komt. De tw is de Semitische omega, de afsluiter. 

 

In de Pyramide teksten, in spreuk 254, komt Tefnut voor als de slangenstaf, wat ook weer 

terugkomt in de Mozes mythe. De slangenstaf, en ook de opgerichte staf in de woestijn, is een 

beeld van de installatie van de wet. Er moet een balans zijn tussen worden en zijn. Zoals Yah 

"worden" betekent, zo is de "Ik Ben" die Mozes ontmoette het "zijn". Dit gaat heel diep, en 

houdt zelfs assimilatie in, maar dan door het kruis. De mens lijdt onder de vijand, om zo 

vermengd te worden met de vijand om de verloren elementen over te nemen, en het kwade ten 

goede te keren. Aan het kruis werd Yah-Shu de dood en zonde gelijkvormig, zowel als een 

spion en als herschepper. Yah-Shu werd gelijk aan de vijand, de tegenstander, door het kruis, 

smolt er geheel in over, en werd zelf tot satan, maar dan op een hele andere manier. In het 

Oude Testament worden God of de engelen soms ook tot satan in de grondtekst, omdat het 

een neutraal woord is van iets wederstaan, als tegenstelling. Het gaat er dus om dit goed in te 

vullen. Wij moeten komen tot de Ik Ben, en dan kunnen we de naam van onze vijand erachter 

zetten, wat een mens kan zijn, of een monsterlijk probleem of wat dan ook. Het zijn 

losgeraakte onderdelen van ons die corrupt zijn geworden, en die we weer moeten 

terugclaimen. De Ik Ben is dus belangrijk in de demonologie, in de strijd. Ik Ben ... en dan 

kunnen we het hele rijtje afgaan van mensen en geesten die ons onrecht hebben aangedaan. 

Laat iemand anders het niet zijn, want dan ga je eraan. Wees het zelf en gebruik het ten goede, 

door het kruis. Assimileer het en gebruik het ten goede. Dit thema komt telkens weer terug in 



de tweede bijbel, en ook in de Egyptologie en de grondteksten van de bijbel. Ook komt dit 

voor in de Dorga theologie van het pre-atlantische tijdperk, het tijdperk van de natuurmens. 

De Ik Ben is een machtig wapen in de strijd. In het Egyptisch is dit de N'k. Zo worden de 

poorten tot de parallel werelden geopend. De Ik Ben is de sleutel. Het Kwaad is verdraaide 

goede principes die hun timing hebben verloren en hun oorspronkelijke hierarchieën en 

volgordes. Het Kwaad is de cryptiek van het Goede. Het gaat dus om het ontwaken in de Ik 

Ben, in de baarmoeder van Tefnut, de kern energie van de demonologie. De woestheid is dus 

scheppend en herscheppend, en ook weer ordenend, verdiepend, als een dualiteit, en niet een 

onbeheerste, overextreme, eeuwige aggressie zoals bij de fundamentalistische christenen, 

maar ook zij dragen een stuk van cryptische waarheid wat begrepen moet worden, dus ook zij 

moeten toegevoegd worden aan de Ik Ben. Ik Ben hen. Ik dring door tot hun goddelijke zaad, 

tot hun goede parallel. Ik ben hen. Je kunt ze dus desnoods naam voor naam gaan opnoemen. 

Jij bent ze allemaal. Het zijn delen van jou, losgeraakte stukken potentiele gnosis. Het is zaad 

waarmee gewerkt moet worden. Dit komt ook diep terug in de hindoeistische leer.  

 

Mozes kwam tot deze kern energie toen hij de brandende braamstruik ontmoette waarin Ik 

Ben verscheen, als de Tefnut moeder, de kern van de moeder. De braamstruik stond in brand, 

maar werd niet verteerd. Ditzelfde soort vuur wordt beschreven in het IJsroosje sprookje van 

de tweede bijbel. Mozes moest zijn gelaat verbergen want hij kon het niet aan, het was te 

intens. Ook ik kon er niet te lang naar kijken in mijn droom toen ik de kern energie van de 

Nod moeder zag (Tfnt). Het was zo wonderlijk dat het ondragelijk was. Ik kon het alleen 

verdragen in kleine beetjes. Ook als kind heb ik verschillende ontmoetingen met de moeder 

God gehad, en dat terwijl ik zwaar orthodox was opgevoed met alleen een vader God. Een 

moeder God was dus in principe onbekend voor mij in mijn opvoeding, maar Zij riep mij door 

donder en bliksem. Een heleboel dingen begreep ik niet. Van alles wat ik heb meegemaakt 

heb ik nog geen 1% aan de mensheid verteld. In ieder geval riep Zij mij bij mijn naam, als het 

Ik Ben principe. Voor de orthodoxe christenen is dat vaak : Ik Ben Niet, want voor hen is het 

altijd iemand anders die het moet zijn. Zij schuiven graag alles af. We hebben te maken met 

een diepe natuurlijke technologie van het zijn. Het is zeker niet simpel en makkelijk. Veel 

gevaren liggen er op de loer, die al uitgebreid besproken zijn, en waarmee verder gegaan zal 

worden.  

 

Elke vijand stelt een bepaald verloren wapen van je voor, wat je weer terug moet nemen, op 

waarde moet leren schatten. Elke vijand representeert een gestolen deel van jou. Het is van 

jou. Je bent het zelf.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18. Puzzelogie 

 

Het "Ik Ben" principe wordt vaak overmatig en ongebalanceerd gerepresenteerd door India, 

en al helemaal door westerse New Age groepen die hier een soort van snelkookcursus 

zelfvergoddelijking van maken, vaak voor een bepaalde markt. Het is de "feel good" 

generatie, en er wordt zo overmatig "positief" gedacht dat er helemaal geen plaats meer is 

voor de demonologie. Het alarm is dus overboord gekieperd, en zo komt men in een soort van 

parasitaire realiteit, een illusie van vretend licht, een verschrikkelijk gulzig gedrocht wat over 

de steden heerst. De natuur wordt verloochend en ontkend met al haar principes en processen. 

Het is een heel oppervlakkig hindoeisme geworden, losgesneden van al haar sappen, terwijl 

van oorsprong het hindoeisme zwaar demonologisch is, waarvan de schatten nog steeds diep 

opgeborgen liggen in India. Oppassen geblazen dus, want de kruisloze Ik Ben is een valse Ik 

Ben, een kermis opblaaspop. 

 

Spanje is een stuk losgeslagen demonologie wat daarbij hoort om de boel in balans te houden. 

Ik houd van de Spanje-India link, waarin Spanje als het raadsel van Shu en Ezau is. Over de 

Spaanse brug kan men zo veilig tot India komen, tot de kern energie van de Ik Ben, de Tef 

van Nod (tfnt). Dit heeft dus een diep Egyptologische context. Zonder Egypte zou de Spanje-

India link in de fik vliegen. De Egyptologie heeft zich verder ontwikkeld door de Aramese en 

Hebreeuwse grondteksten van de bijbel. 

 

Door het Ik Ben principe van de demonologie is het ook van belang de Spanje Code te 

begrijpen. Spanje is een beeld van Shu (Ezau) in gevecht met de stier van de chaos van de 

lagere wil. Spanje op zichzelf, als materiële entiteit, leeft in diepe hekserij door dit alles te 

verletterlijken en te dramatiseren. Ik Ben Spanje is dan een roeping terug te gaan tot de 

metaforische demonologie van Egypte en India. Het Hebreeuws-Aramese Judaïsme en 

christendom kan dan begrepen en op waarde geschat worden in deze context.  



 

De valse, overmoedige Ik Ben is een parasiet genaamd Kua. Zij heeft de realiteiten van de 

gnosis nagebootst en verdraaid. Zij troont op illusies met een hoofd als een waterzon, of 

ijszon, hebbende een hart van ijs. Om haar draaien alle parasitaire planeten die met haar 

dineren in haar dinerzaal. Zij is de verdraaide gnosis door de Arcturische lens. Zij troont in 

het materialisme als een heks. Haar hulpje is een leprechaun genaamd Tameer, die soms 

verschijnt als een varken met een arendskop. Hij doet verkrachtingen door implantaten, neemt 

wat hij wil en is dan weer weg. Het is een zwaar ziekelijke parasiet, als een afbuiging door de 

Arcturische lens (prisma). Deze valse geest van implantatie (gedwongen) heeft het "snode" 

materiaal gebrouwen en vervaardigd. Zij werken niet alleen in het medische systeem, maar 

ook in het rechtssysteem en het schoolsysteem. Deze valse Ik Ben kan zich niet in de ander 

verplaatsen, maar heeft zich gewoon boven iedereen als God aangestelt, als een dove heks. 

 

Als Shu (Ezau) dienst doet in de hal van Ma, dan wordt hij Shama, Samuel. Samuel stelt 

David aan als koning over Israël, als een ander deel van hem, zoals Ra in Aser, Osiris, 

veranderde, de koning van de onderwereld. In de Psalmen zien we de lijdensweg van David 

beschreven tot aan het kruis toe in Psalm 22 : 

 

2 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, 

verre zijnde van mijn verlossing, 

bij de woorden van mijn jammerklacht? 

3 Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, 

en des nachts, en ik kom niet tot stilte. 

 

17 Want honden hebben mij omringd, 

een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, 

die mijn handen en voeten doorboren. 

 

19 Zij verdelen mijn klederen onder elkander 

en werpen het lot over mijn gewaad. 

 



Ook spreekt David volop over zijn opgeslotenheid, zijn kooi. Er zijn vele parallellen met 

Aser, Osiris, S.R, waarin S, Shu, tezamen komt met R, Ra. De S is in het Matriarchische 

alfabet in het pre-dorgische tijdperk de proza, die een opslagplaats van de gnosis is. De R is in 

dit alfabet de psalmen, als de liturgische smeedkunst, wat allereerst gewoon literatuur is, en 

niet per sé gezongen. Het koningschap van David was één van de grootste evenementen van 

het Oude Testament, wat zelfs in het Nieuwe Testament gebruikt werd in het Jezus verhaal, 

die zal zitten op de troon van David. Er zal dus een brug zijn tussen de proza en de psalmen. 

 

Het is opmerkelijk dat het hele Mozes verhaal al in Egypte bestond. Mozes is in het 

Hebreeuws Mosheh, van het Egyptische M'sha, het opensplijten, wat Mozes ook deed : hij 

splitste de zee open. Ook betekent M'sha een doortocht. Het heeft de Egyptische m's wortel, 

van voortleiden, wat Mozes ook deed met zijn volk. Shu was ook degene die splitste. Hij 

splitste de aarde van de hemel. Mosheh komt van Ma-Shu, de wet van Shu, wat in de 

Hebreeuwse mythe gestalte krijgt in Mozes die de wet ontvangt en brengt tot het volk. Hij 

moet het volk door de woestijn, door de wildernis, leiden tot het beloofde land Kanaan, KNN, 

wat komt van de Egyptische knn, wat vochtig en riet betekent, en van kanu, wijngaard, tuin, 

riet. Khen is waterbron in de woestijn, als het diepste deel van het lichaam (khenu). Het is het 

meest heilige van een tempel. Ook is het een marktplaats. Khen is een Egyptische god. De 

Khena is de kooi en de vergetelheid, de eenzaamheid in de afgezonderdheid. Het is een vorm 

van ra als het Egyptische Khenra, wat opgesloten in de kooi betekent, of ra in de kooi, waarin 

hij dus ook loon ontvangt, als een hemelse marktplaats. De "khenru" zijn de eenlingen. De 

KN wortel (khn) is in het Egyptisch de afgezonderde en afgesnedene, wat in de Hebreeuwse 

mythe gepersonificeerd werd als Kain (Qayin). De khenr, khen-r zijn de weggenomenen, de 

'vernietigden' en de 'verlorenen'. Hobel, Abel, werd ook RA genoemd in de Hebreeuwse 

grondtekst, en werd door Kain 'omgebracht'. KN is het gehele pad van kooi tot woestijn tot 

loon, water, wat de mens in zichzelf moet ontdekken. De mens moet dus tot KN ontwaken. 

Het is de ontwaking van Kaïn, wat gebeurt in het zevende uur van de nachttocht door de 

onderwereld, het uur van de wet van Kain (kaen-moat). In dit uur ontmoet Ra de god N'K 

(anku, ankh), wat staat voor "Ik Ben", die Mozes ontmoette in de brandende braamstruik. De 

god N'K bindt de heilige touwen zo goed vast dat er geen ontsnapping van kan zijn. Het is een 

god (principe) van eeuwigheid. Door het Ik Ben principe worden zo niet alleen de heiligen in 

veiligheid gesteld, maar wordt er ook door de god N'K zo afgerekend met de vijanden van 

Asar, S-R (Osiris), oftewel met de vijanden van de proza en de psalmen. 

 

Kain was de landbouwer, zoals KN, kenu in het Egyptisch graan betekent, en het zevende uur 

van de nachttocht, KN-MT, de wet van Kaïn, over graan gaat. Zowel in het Egyptisch als het 

Hebreeuws is graan een beeld van openbaring, het begrijpen van het Woord. De Egyptische 

KN wortel (qn) is de overwinning en de voleinding, wat dus gewoon het verstaan betekent. 

Zowel in het Egyptisch als het Aramees is het een woord voor priester. Het gehele boek 

Leviticus is in die zin gebaseerd op het KN, Kaïn principe. Het leidt helemaal terug tot het 

vrouwelijke principe KN, qena, in het Egyptisch, wat borst betekent. Ra (Hobel, Abel) daalt 

in de onderwereld, sterft aan zichzelf, door het Kaïn principe, en komt zo tot de borst (kn, qn) 

van Nod. Ook is de KN wortel vermenigvuldiging (qn), waardoor het Ik Ben-principe 

geinstalleerd kan worden, N'K. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19. De Indologische Wortel van het Charis-loon 

 

Het zevende uur van de nachttocht door de onderwereld, de Kaen-Moa(t), KNM, is de wet 

van de woestijntocht en de heilige kooi in het Egyptisch. De heilige kooi is er voor onze eigen 

veiligheid, voor bescherming en leiding. In deze kooi vindt openbaring plaats, het zaad van 

overwinning, van vertaling. KNM staat ook voor de ramgod Knum, Khnum (Khnemu) de 

vader van Ra en de echtgenoot van Neith, die Ra's moeder is. Khnum, Khnem, is de 

goddelijke pottenbakker, de schepper van de kinderen. Khnm, Khnem, is ook een nijlpaard 

godin. Khnm betekent bouwer, mengen, verbinden. 

 

De wet (ma) van Kain, oftewel KNM, Khnem, is dus de bouwer van het beloofde land 

Kanaan. We gaan kijken wat dit precies inhoudt, want de KNM wortel betekent in het 

Egyptisch een mengsel. Wij hebben dus ook andere delen nodig. Hiervoor gaan we naar de 

India parallel, de weelderige rijkdom van de heilige Sanskrit taal en de daarbij horende 

mythologie. 

 

De wet moest natuurlijk ingeprint worden, wat charash is in het Hebreeuws, en waarvan het 

Griekse woordje 'charis' afstamt, wat loon betekent, en gegeven loon (charismatische gave). 

De Egyptische wortel is khaara, wat vrucht en zaad betekent, en afdalen, khari. In het 

christendom wordt er onderscheid gemaakt tussen gave en vrucht, maar in de Egyptische 

context is de 'gave' dus iets wat je zelf voortbrengt, als een oogst, vandaar dat het dus om 

'loon' gaat, en niet zomaar een gift. Het is iets wat je zelf bent, als een deel van jezelf, wat je 



in eerlijkheid hebt gezaaid en in eerlijkheid hebt geoogst. Charis komt van het Egyptische 

'kheri', dienende, en van kheri-a, het voorttrekkende touw, waarin qar leegte betekent en qarr 

zwakheid. In de wortel komt het loon voort vanuit het totaal afsterven aan jezelf. Het is een 

Egyptische godin. 

 

In de Sanskrit parallel zien we KRSI, agricultuur. Dit is ook zowel het wortelwoord voor 

Krishnah als voor Christus. Nah is in het Sanskrit de (ver)binding. De agricultuur is een 

symbool voor het principe van zaaien en oogsten. Al deze mythes zijn transcendentaal en 

syncretisch, aan elkaar verbonden. Ze leggen elkaar uit en vullen elkaar aan. Krishna is het 

Sanskrite wortelwoord van charis, loon, in de zin dat het loon niet buiten het zelf omgaat. Het 

lagere zelf moet afgelegd worden, en het ware, pure zelf wordt in dit proces geboren. Dit is 

waar Krishna voor staat. Dit is een trialiteit van zelfverloochening, wording, en zijn. 

 

In het oer-alfabet van het matriarchische tijdperk : 

 

K = visser met net als metafoor van diepte, het verwerken en vertalen van het verleden 

R = psalmist, persoon met een mes, de liturgische literatuur als een smeedkunst, de smid 

S = de verhalen verteller van de proza 

N = de peddelaar 

 

N is een soort Noach-persoon of Nun (Egyptologie). In de Bilha, deel I, boek 28, wordt deze 

letter besproken : 

 

28. SARAM 

 

1. De vrouwelijke Noach is N. Kwam Zij niet tot u met vele schepen om u te nemen tot de 

afgrond van Saram, wat door de Romeinen Mars genoemd wordt ? 

2. Ziet, Zij waarschuwde u voor lange tijden, maar gij luisterde niet naar Haar. 

3. Zo kwam Zij om uw wereld in vuur te laten vergaan. 

4. In de dieptes van Saram gaf Zij u nieuw leven, en opende uw oren. 

5. Volg Haar dan, en luister naar Haar stem. 



6. Zij spreekt in vuur, het vuur dat uw wereld verbrandde.  

 

Ook is het een beeld van Heka, de peddelaar van de boot van Ra in de Egyptologie (Aker, 

Hagar, Haggaï). Het heeft dus zowel een mannelijke als vrouwelijke pool. Het is een 

nomadische letter, wat ook de eerste letter is van NOD, het land van de nomaden, als de tocht 

door de moeder NOD (Neith). De N roept dus op om progressief te zijn, om door te blijven 

vertalen. 

 

Krishna, charis-N, was geboren in een gevangenis, en werd een herder omringd met 

herdersmeisjes, genaamd de Gopi's, wat ook een Sanskrite parallel is van de Egyptische Geb, 

gp, de aarde. Gopi betekent ook natuur in het Sanskrit. De Gopi's zijn de vele reflecties van 

het Krishna-principe, wat een loonsprincipe is (charis), en het inprinten van de wet (charash). 

In de Rasa Lila, het hemelse spel of speelgoed, verandert Krishna in een heleboel Krishna's, 

een wonder wat door de Gopi's wordt aanschouwd. Zo sterven zij af aan de lagere aardse wil, 

wat ook een betekenis is van het Geb (gp) principe wat hieraan parallel loopt in de 

Egyptologie. Ook komen veel van deze principes weer terug in het christendom. Als de 

regenboog opkomt, dan mag het kind niet met het badwater worden weggeworpen. De gnosis 

is geen nazi. Op basis van de demonologie kan alles cryptisch aan elkaar gepast worden. 

Krishna heeft een mannelijke en vrouwelijke pool, zoals ook de Aramese Jezus. Die was in de 

mythologie ook een herder, en geboren tussen herders. Hij had vele vrouwen om zich heen die 

gezien kunnen worden als de gopi's, zoals Maria Magdalena en andere vrouwelijke 

volgelingen. De gb, gp wortel beeldt de verbinding met de moeder aarde en de natuur uit. Hier 

is ergens een belangrijk kruispunt tussen de Egyptologie en de Indologie, als een brug tussen 

twee parallellen. 

 

De gopi's volgden de fluit van Krishna. De fluit is ook een symbool van de smid die alles in 

elkaar doet passen. Zo maakt het krs-n-principe (charis-n) contact met al je verloren delen. 

Het is een esoterische fluit, de bouwer van de proza. De proza is de opslagplaats van de 

gnosis. De fluit is transcendentaal, belangrijk om los te weken van de lagere aardse 

materialistische sferen. De fluit hoeft niet noodzakelijk muzikaal te zijn, maar is een abstractie 

van het spelen met woorden en taal. Charis-N is een beeld van het heilige speelse in de mens, 

de diepte-creativiteit. Het kan zo allerlei drama van het lagere aardse schijn-zelf gaan 

transmuteren. 

 

Krishna, Charis-N, oftewel de tocht van loon, is het diepste Zelf, dus hierin leert de mens af 

om alles op iemand anders te projecteren. Het is de verantwoordelijkheid van ieder mens om 

te onthechten van de ander en het diepste Zelf in zichzelf te vinden. Charis-N is de Ik Ben in 

de Indologie, wat parallel loopt aan de Egyptologie. Het zelf kan alleen waarlijk verloochend 

worden als het diepste Zelf wordt gevonden. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20. De Indologische Wortel van Kolossenzen en Galaten 

 

Mensen in het Westen denken zo verschrikkelijk nauw dat de Indologische parallel belangrijk 

is om hieruit te ontsnappen. Het Westen is een totale nachtmerrie van taal. De Westerse talen 

zijn letterlijk, materialistisch en oppervlakkig. Het kent geen diepte en geen poezie. Niets kan 

en niets mag. Het moet allemaal op de manier van deze aristocratische piraten. Maar de zee 

van Indologie zal hen overspoelen. De wondervogels van het Sanskrit zullen komen om hen 

van de gnosis mee te nemen. Ook de wondervissen van het Sanskrit zullen komen om hen van 

de gnosis mee te nemen. Hiertoe is het oorlog. De Westerse farizeistische schelp moet 

gebroken worden. 

 

De taalpiraten willen mensen dwingen met hun implantaten om de mens kortzichtig te maken 

als hen, of erger. De Sanskrite wortel is poetisch. Het laat zich niet in een klein hokje 

drukken. Al deze verdrukkingen doen de fluitketel aangaan, en de thee zal overstromen. 

 

In die zin hebben we inprintingen van de gnosis nodig om aan de valse implantatie te 

ontkomen die ons in de stadse schelp wil houden aan de oppervlaktes. Dit is de charis, het 

loon, in christelijke taal 'de charismatische gaven' die Calvijn in Filippenzen 1 de ware 

tekenen van godvruchtigheid als de merktekens van adoptie noemt. Alleen door de hemelse 

adoptie ontkomen we aan de implantaties van valse adopties, die door ontvoeringen waren 

ingebracht. 

 



Als iemand dan een hemels spuitje van de oneindige kennis heeft gehad, oftewel van de 

gnosis, dan zal het vlees, oftewel de oppervlakkige, aardse wil hiertegen hevig protesteren, en 

dat geeft dan nare bijwerkingen die we om ons heen zien. Het is als de avonturen van Pietje 

Prik. Maar in deze tegenstelling kan de hemelse kennis zich juist in een mens ontwikkelen. 

Dus we kijken naar het verleden en zijn overstuur, maar dan mogen we dit vertalen tot wat het 

werkelijk was. De sluiers mogen dan weggeschoven worden. Het medicijn geneest juist door 

de bijwerkingen. De bijwerkingen zijn als de steigers van het huis.  

 

In het boek Colosse bespreekt Paulus het centrum van de kerk, als een technologische 

dynamiek : 

 

1:18-20 

 

18 En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de 

doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid 

behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed 

zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, 

hetzij wat in de hemelen is. 

 

Dit komt regelrecht uit de Egyptologie over Shu, de eerstgeborene van Ra (God), die in een 

kruishouding de aarde (geb) verzoende met de hemel (nod). Shu betekent de opgestane. Het is 

iets metaforisch en natuurlijks wat in ieder mens moet plaatsvinden, vandaar ook het woord 

Yah-Shu, Yeshua, wat het worden van Shu betekent, wat dus heel persoonlijk is, en niet ver 

weg. Het is dus als een voorbeeld opgesteld, als een symbolische voorstelling van het natuur-

proces van zaaien en oogsten. Heb je een probleem, dan kan dat zelfs de sleutel zijn tot je 

verdere ontwikkeling, iets wat zelfs terugkomt in een sprookje als Assepoester. Het gaat om 

het openstaan voor andere talen en culturen die hetzelfde zeggen. Alle religies komen in 

diepte neer op dezelfde kern, dus het is niet nodig onderscheid te maken. De mens mag zo 

komen tot de verzoening tussen hemel en aarde, door de verzoening tussen de verschillende 

culturen en talen. Dit is iets moois. Dit is nodig. Niemand zit te wachten op verdere religieuze 

oorlogen.  

 

Colosse was een deportatie gebied waar Joodse families vanuit Babylonisch gebied naartoe 

werden gebracht. Zowel Colosse als de havenstad Efeze waren steden in Frygië in het huidige 

Turkije. Turkije is een brug tussen Europa en Azie, met de zee aan weerszijden, de Zwarte zee 

en de Middellandse zee, als een schiereiland. De Colosse brief was geschreven vanuit de 

gevangenis. Naast Colosse lag de rivier de Lycus die daar de aarde inging en een eind 

verderop weer opkwam om langs Laodicea te gaan. Deze verstoring of onderbreking komt 

ook weer terug in het Sanskrite wortelwoord van Colosse : Kalusya. Hiervan is het 

wortelwoord kleza, wat een zwaar lijden is wat veel energie kost. Kalusya is de sedimentatie 



waardoor gesteente ontstaat door het bezinken en ophopen van sedimenten. Dit is ook 

verbonden aan kelasa, kristal of kristallen tempel, als de top van een berg. Ook is kola een 

wortelwoord, wat schoot betekent, baarmoeder, en borst waarin zich een barbaars (rebels) 

wapen vormt. Ook betekent het 'boot' (kaula). Dit zijn allemaal metaforen voor het 

lijdensproces waaruit overwinning voortkomt, leven vanuit de dood. Calvijn stelt in zijn 

commentaar op de Colosse brief dat voorzichtigheid groeit door de blokkades op het pad. In 

tegenstelling tot blind geloof stelt hij ook dat er gestreefd moet worden naar zekerheden die 

de majesteit van de goede boodschap kunnen dragen en uitvoeren. Voorzichtigheid maakt 

korte metten met blind geloof, en voorzichtigheid brengt ook weer een persoonlijke factor. 

Ook brengt voorzichtigheid onderscheiding. Deze goede boodschap, stelt Calvijn, zondert de 

mens af tot het eeuwig leven. 

 

We zien het natuurverschijnsel van de Lycus rivier ook weer terug in Openbaring 12 : 

 

15 En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de 

stroom te laten medesleuren. 16 En 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.  

 

De baarmoeder neemt al onze problemen in en onderscheid het en maakt er iets moois van. 

De baarmoeder gooit dus zeer zeker het kind niet met de rommel weg. De baarmoeder is altijd 

weer transformerend, als een recycler.  

 

Calvijn stelt ook dat in diepte de goede boodschap geen gift is, maar een voorbeeld van 

geduld, want ieder voor zich zal de dood aan zichzelf moeten sterven om aan deze dingen deel 

te hebben. Hij haalt het voorbeeld aan van een boom die diep moet wortelen in heilige vreze 

(voorzichtigheid) in plaats van groot willen zijn in vol aanzien door praterige vooroordelen. 

Hij stelt dat ondankbaarheid ervoor zorgt dat we niet kunnen wortelen. Eigenlijk komt er dan 

bij me op dat ondankbaarheid een soort van hoesten is als we het voedsel van de gnosis 

aangeboden krijgen, het afwijzen van hemels voedsel, als Klaas Kinkhoest. De Sanskrite 

wortel 'kola' van Colosse betekent ook de vrucht van de Jujube boom wat tegen hoesten wordt 

gebruikt. Ook wordt er beweert dat de vrucht verzoening bewerkt. 

 

Calvijn stelt dan dat er vele misleiders zijn met allerlei vrome woorden die uitgezonden zijn 

om te plunderen, zoals ook gesteld wordt in de Colosse brief. Hij stelt dan dat alles getest 

moet worden op de diepte. Hij stelt dat we daarom uitermate voorzichtig moeten zijn met 

tradities van mensen, de elementen waarop de samenleving is gebouwd, want daarin schuilt 

juist vaak het kwaad, en het wordt voortdurend uitgebroed in de hoofden van de mensen. 

 



Het boek Galaten heeft in het Sanskrit de wortel galati, wat onthechting betekent, het afdalen, 

het vallen, wat ook wordt uitgebeeld door het slikken, het eten, symbolisch. Galati is het 

verdwijnen, maar ook het manifesteren, als de openbaring, wat ook de Aramese GLY wortel 

betekent. Al met al is het Sanskrite galati een filter, de onderscheiding. Hierdoor ligt er een 

brug tussen Kolosse en Galatië, als zijnde dat de mens tot de Jujabe boom komt om van de 

vrucht te eten. De tegenwerkende, oppervlakkige wil lost zo op. Ook Galatië lag in het 

huidige Turkije, in de hooglanden. Beide boeken lopen parallel aan elkaar en kruizen elkaar. 

Waar het in diepte op neer komt in de Galaten brief is dat het niet om werken op zich gaat, 

maar om de overgave aan het hemelse, zodat het hemelse, de gnosis, door ons heen kan 

werken, zodat alles zuiver blijft. Het gaat dus om het werk van de gnosis, door de overgave. 

De mens in de stad moet aan zichzelf sterven om afgescheiden te worden van de 

oppervlakkige, corrupte werken van de stad. 

 

Calvijn stelt in zijn commentaar op de Galaten brief dat de Galaten de goede boodschap 

corrupt hebben gemaakt, en verdraaid, tot bijgeloof. Ze hebben zichzelf een eigen beeld 

gemaakt van de hemelse realiteiten, wat puur hun eigen mening is, hun eigen uitvinding. 

Calvijn stelt dat je God niet zomaar mag verzinnen. De Galaten hadden God gemaakt in plaats 

van andersom. Calvijn stelt dat de Galaten dit deden omdat ze ondankbaar waren geworden en 

niet konden wachten op ware openbaring. Ze hadden het probleem dat ze geen geduld hadden 

ontwikkeld, en zo werden ze weggegrepen door lichtzinnigheid. Calvijn stelt dat ze de goede 

boodschap hadden ondermijnt en dat was in zijn ogen een grote misdaad, als het verwonden 

van God. Volgens Calvijn was het nog wel erger dan corruptie. Voor Calvijn is het simpel : Je 

kan alleen iets geloven als je het kent. Hij stelt dat er geen geloof mogelijk is zonder kennis. 

Als aanvulling wil ik hierbij aangeven dat geloof in het Grieks gewoon horen en gehoorzamen 

is, trouw zijn tot de hemel, de realiteit van de oneindige kennis. Calvijn doet hier een 

belangrijke uitspraak die in principe neerkomt op : "Geloof zonder kennis is dood." Calvijn is 

uiterst op zijn hoede wanneer lieden over geloof beginnen te praten. Hij prikt er met zijn grote 

kennis dwars doorheen. Calvijn was zeer zeker geen zoetsappig, kerkelijk geloofsmannetje 

die allerlei ronddraaiende aangeleerde geloofsformules opprevelde als een soort papegaai. 

Neen. Calvijn was een piraat met veel gestolen schatten aan kennis, wat hem tot een 

interessante historische figuur maken waarmee we veel kunnen optrekken, maar waarbij we 

ook een duidelijke streep moeten trekken, omdat hij geheel bij die tijd hoorde. Op veel punten 

moet Calvijn een kwartslag gedraaid worden, en moet er grote verdieping komen. Het is zeer 

bruikbaar en creatief materiaal zolang er aan die regel gehouden wordt : esoterisch met 

Calvijn omgaan, syncretisch, en niet orthodox en conventioneel. 

 

De boodschap van Galaten is dat de oppervlakkige, corrupte wet moet plaatsmaken voor de 

wet van de kennis. Het is als Adam komende tot de jujube boom der kennis (Colosse) zodat 

zijn oppervlakkige, vooroordelende natuur zou afsterven. Dit is wat het Sanskrit, de heilige 

taal van India, laat zien, want galati betekent de val als een onthechting, als het eten van de 

openbaring die druppelt. Het druppelen betekent dat het een proces is. Dit is om geduld op te 

wekken.  

 



Calvijn wilde een nieuwe betekenis geven aan het woordje geloof, want hij was erg op zijn 

hoede. Hij gaf als definitie dat het ware geloof het geweten is wat zich geheel aan God alleen 

heeft overgegeven in volharding en vastheid, als tegengesteld aan trots vertrouwen in het 

materiële. Dit is volgens hem niet zomaar iets wat er al is, maar een beoefening. 

 

Er is verschil tussen een oneindige wet en een oppervlakkige wet. Beiden zijn als wilde 

honden op de mens afgestuurd op de mens te testen. 

 

Calvijn stelt dat het niet om oppervlakkig geloof gaat, want dat is bedriegelijk. Het gaat om de 

volle openbaring van dingen die eerder alleen maar vaag waren. Hij stelde dat hen van eerdere 

tijden te weinig inzicht hadden om dingen met zekerheid vast te stellen, en dat er daarom naar 

een nieuwe en andere methode gezocht moet worden. Hij stelt dat er vroeger geen ware 

openbaring was, alleen maar het zaad van ware openbaring. Calvijn stelt dat ze vroeger onder 

een vloek leefden hierom. Ze waren gevangenen van de lagere wet, gevangenen van een 

onvolkomen school. 

 

Vervolgens stelt Calvijn dat om hier aan te ontkomen moet de mens eten van de vrucht van de 

hemelse adoptie. Die adoptie is door de verlichting door hemelse kennis, zonder welke we 

verslaafd blijven aan valse religie, wat voor smoesjes we er dan ook voor mogen gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21. Filippi de Paardrijder 

 



Loon is een abstractie van timing. Loon komt nooit te vroeg en nooit te laat. Genade, giften, 

kunnen te vroeg of te laat komen. De mens moet leren leven door eerlijk loon, oftewel ware 

timing. De hemelse klok is er voor hemelse bescherming en leiding. In de nacht glijdt al het 

oppervlakkige af als een sluier en gaat de mens de diepte in. Vandaar dat veel arabieren 

wachten op de wonderlijke nacht, een natuurverschijnsel. In India heeft Krishna de betekenis 

van de wonderlijke nacht, dus het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Er mag een brug komen 

tussen Arabië en India. Deze mysteriën vullen elkaar aan.  

 

De mens heeft een diep natuurzelf die versluierd is door zijn droomstad zelf, als een raadsel, 

want de mens leeft in een stadse wereld waar steden heerschappij voeren over de mens. 

Omdat de mens het natuurzelf nog niet kon grijpen hebben de hersenen een soort schijnzelf 

geschapen, een sluier van illusie waarin het ware zelf cryptisch opgeborgen ligt. De mens 

heeft nog geen diepe kennis van het natuurzelf, dus de hersenen hebben een soort simulator 

gemaakt waarin de mens leeft.  

 

Krishna, charis-n is het loon van de peddelaar, van volhouden, geduld en volharding. Soms 

wordt de mens op die tocht overrompeld om de mens te testen en om de mens voorzichtig te 

maken, vanwege de vele gevaren in het oerwoud van het leven wat achter alles schuil gaat. 

Denk je dus eens in : allerlei ingewikkelde situaties of patronen in je leven zijn dus bepaalde 

onbekende bomen en planten van dit oerwoud. Ze hebben verborgen medicinale capaciteiten. 

De mens mag die in zijn leven leren ontdekken. Gebruik je van bepaalde stoffen teveel of te 

weinig, dan kan het giftig zijn. Vandaar dat de mens timing moet leren, waarvan loon een 

symbool is. Eerlijk loon houdt je op het ware pad. Genade en gaven waar je niet toe 

voorbereid bent, die je niet hebt "verdiend" is als een roofdier om je te grijpen.  

 

Vandaar dat de Vur en het Vurische een handleiding hierin mag zijn, als een weg van het 

stadse zelf tot het diepere droomstad zelf die leidt tot het tuinzelf en zo tot het natuurzelf. Ik 

noem het woordje 'zelf' omdat dit een heel persoonlijk proces is waarin je ook het schijnzelf 

als een sluier kunt afleggen. Het zelf is in die zin een abstractie van de paradijselijke 

principes. Die mag je zelf dus gaan toepassen en worden, opdat je schijnzelf in dat proces 

geheel opgelost wordt. Het zelf bestaat dus uit een heleboel verschillende laagjes. Zo mag 

alles afgepeld worden totdat je kernzelf overblijft. Dit is een lastig proces. De mens zit 

namelijk opgesloten in een schelp. Ook kunnen we dat niet forceren. Het is als het uitbroeden 

van een ei. Als je voordat het tijd is het ei openmaakt heb je niks. Vandaar dat het weer om 

timing gaat waarvan loon een metafoor is. 

 

In het westen is er de charis-T, oftewel christ, christus, wat betekent : Het loon (Grieks : 

charis) van het kruis, de Aramese T, de taw, de laatste letter van het Aramese alfabet, als de 

Aramese omega. Dit is het loon van het lijden voor het hemelse doel. 

In het verre oosten is er dus de charis-N, oftewel krishna, het loon van de peddelaar, de 

volhouder, als de verdieping van de charis-T. De verhalen van christus en krishna lopen dan 



ook parallel met vele kruispunten. N, Nu, in het Egyptisch betekent de leegte, de afzondering, 

de onthechting, als de grote oerafgrond en oerbaarmoeder waaruit alles voortgekomen is. In 

de leegte is altijd weer doorgang, ook als het lijkt alsof je in alles wordt tegengehouden. Wij 

worden in alle dingen tegengehouden, maar nooit in onze groei. Blokkades leren ons 

voorzichtigheid en geduld om zo het ware pad te vinden, en dat is niet het ogenschijnlijke. 

Blokkades leren ons de diepte in te gaan. Soms moeten we even wat stapjes terugnemen, 

hebben we een belangrijke les vergeten, of ergens iets laten liggen. Zo is dat ook in video-

spelletjes. Er is altijd een reden waarom we niet door een bepaalde deur kunnen. Soms moeten 

we het dan even ergens anders zoeken om daar de sleutel te vinden. Soms moet er eerst een 

verborgen wachter verslagen worden ergens. Het gaat om het leren puzzelen en het leren 

zoeken. Soms moeten we wachten voor een hele belangrijke reden, namelijk dat het nog geen 

tijd is. Soms is de situatie totaal onrijp. Forceer daarom niets, wat ook een boodschap is van 

de Vur. Let op het natuurlijke. Leer over hoe planten en bomen groeien. Maak contact met je 

tuinzelf en je natuurzelf. Zodra je aandacht aan ze schenkt zullen ze je onderwijzen. Dit 

onderwijs is niet altijd ogenschijnlijk dus. Verwacht geen papiertjes die uit de hemel vallen. 

Het zit in de kleine dingen. De mens mag leren opmerkzaam te worden. 

 

Dit is ook wat zowel de Griekse als Sanskrite betekenis van Filippi is, van het boek 

Filippenzen. Filippi betekent 'vriend van paarden'. De Sanskrite wortel is Vallabha, wat 

dezelfde betekenis heeft. Het paard is het symbool van de tocht door de natuur. De Filippi 

brief was net als de Colosse brief geschreven vanuit de gevangenis. Is dit dan een blokkade ? 

De andere Sanskrite wortel is Vilopa, wat onderbreking, verstoring en verlies betekent, als 

een pauze. Soms hebben we dus die pauzes nodig. Pauzes kunnen de herauten zijn van 

hemelse dingen. Moeten wij dan dankbaar zijn met het lijden ? In het boek Job zegt Job : 'De 

Hemel heeft gegeven, de Hemel heeft genomen. Zouden wij het goede van de Hemel 

aannemen en het kwade niet?' Alles heeft een bedoeling, wat de mens niet kan overzien. 

Daarom is er de metafoor van de Hemel waarop de mens zich kan richten. Dit is een 

verborgen capaciteit in de mens zelf. Een mens zit op school om naar het onderwijs te 

luisteren om zo zelf wijzer te worden en zo te veranderen in die wijsheid. Dit is voor ieder 

mens weggelegd. Het is de natuur waartoe de mens mag ontwaken. Mensen hebben daar hele 

simpele voorstellingen van gemaakt in religies, maar die voorstellingen mogen wel verdiept 

worden en samengevoegd, zodat de diepte zichtbaar wordt. Iedereen heeft een deel van de 

puzzel, iedere cultuur heeft wat. Wij mogen dus niet zeggen dat de hemel alleen van een 

bepaalde cultuur is. Dat zou racisme zijn. De talen horen bij elkaar, en vertellen een verhaal. 

Zijn wij daar open voor, of gaan we wachten op een nieuwe religieuze oorlog over wie god in 

zijn broekzak heeft en wie niet. Zijn religieuze oorlogen niet allemaal heel kinderachtig ? 

Maar dit hangt boven ons hoofd als wij onze kinderen en elkaar niet onderwijzen. Het is nog 

niet te laat. 

 

Religieuze oorlogen zijn ondervoedde kinderen die nooit diep onderwijs hebben gehad. Is dit 

geen schande ?  

 

De Sanskrite Vallabha wortel van Filippi is ook een herder, waardoor het verbonden is aan 

Krishna en Christus, die beiden herders zijn. Ook is Vallabha een goede, onderwijzende 



vrouw van de natuur, moeder natuur. Zie hoe een kind in de buik van de moeder de tijd moet 

nemen om eerst in de buik te groeien. Je zou het gevangenschap kunnen noemen, maar als het 

kind te snel de buik uit zou gaan dan zou het een miskraam zijn. Dit soort gevangenschap is 

dus van levensbelang. Daarom zegt Paulus in hoofdstuk 4 : 

 

11 Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, 

waarin ik verkeer, genoegen te nemen. 12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. 

In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger 

lijden, zowel in overvloed als in gebrek. 

 

De natuur leert dus de les dat het om natuurlijk vruchtdragen gaat in geduld, niet in overmoed 

en niet dat alles zomaar in de schoot wordt geworpen. Het is ten diepste dus geen gave. Dat 

zou levensgevaarlijk zijn. Deze stadse wereld is gebaseerd op overmoedige, onvoorzichtige 

gaven. Daarom zegt Paulus : 

 

17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst. 

 

Gaan we voor het cadeau, de gift, of gaan we voor de vrucht ? Het voortijdige cadeau leidt tot 

de dood. De vrucht leidt tot leven. Als je iets heel graag wil, denk dan eerst aan de ander, aan 

de behoefte van de ander, want je mag niemand het loon onthouden. Voordat je gegeven wil 

worden is het dus belangrijk de vraag te stellen : Heb je zelf al genoeg gegeven ? Het gaat om 

het zaaien, wortelschieten en vruchtdragen, deze trialiteit. 

 

Daarom zegt Paulus in hoofdstuk 2 : 

2 Maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van 

ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een 

de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar 

ieder lette ook op dat van anderen.  

 

Wij kunnen in die eensgezindheid van een ieder iets leren en van iedere cultuur. Juist in de 

gevangenis van ons leven gebeurt dit wonder dat we ineens contact hebben met de ander die 

door iets soortgelijks heengaat. Ineens kunnen we de ander door dit wonder zo begrijpen en 

op waarde schatten. De kooi is dus juist de tunnel tot de ander. Wij mogen de kooi, oftewel de 

beperkingen, in ons leven dus niet onderschatten. 

 



Eén van de eerste dingen die Paulus opnoemt in de Filippi brief, tijdens zijn Romeinse 

gevangenschap is dankbaarheid, want door zijn kooi komt hij in aanraking met anderen die in 

kooien leven en kan zo nieuwe geboorte aan hen geven. En zo kunnen zij ook weer aan 

anderen nieuwe geboorte geven. Paulus kan op die manier dus loon schenken aan anderen die 

op ditzelfde niveau zijn gekomen. In het Sanskrit is Filippi (vallabha, vilopa) de wonderlijke 

bevruchtingsmethodes van de natuur. Kijk maar eens naar de bomen en de bloemen hoe die 

zich voortplanten. Ze staan allemaal afgezonderd in hun eigen kooi om het zomaar eens te 

zeggen, en het stuifmeel wordt overgebracht door de wind en de insecten. Filippi is de 

vruchtbaarheid van de kooi.  

 

In de Sanskrite wortel is Filippi ook de vrouwelijke koeherders, die in de Indologie ook wel 

de gopi's worden genoemd, en die altijd om Krishna heen waren. Paulus laat in de Griekse 

grondtekst weten dat hij in de buik van de hemel is, waarvan zijn gevangenschap een schaduw 

is. Hij bevindt zich dus in de baarmoeder van moeder paradijs, van de herderin. De buik van 

de hemel, en ook de herderinnen, zijn beelden van de tedere zorg en aandacht die er voor 

ieder mens is die tot dit mysterie komt. Ook is deze ontferming dus zeer voorzichtig en 

vluchtig, zoals ook in de Vur wordt beschreven. Waarom is dit ? Dit gebeurt opdat wij 

gevoelig zullen worden, en onszelf kunnen ontwikkelen. Dit zou niet kunnen gebeuren als 

alles maar als een sinterklaas in onze schoot wordt geworpen. Stel je voor. Daar zouden de 

grootste ongelukken van komen. Het maakt de mens lui, afgestompt, ongevoelig, en zo een 

gemakkelijke prooi voor parasitaire roofdieren. De hemelse natuur is wijs en werkt met 

strategie. Van het geprojecteerde en opgelegde schijnzelf komt de mens niet zomaar af. De 

mens komt niet zomaar af van de lagere wil die telkens als een schaduw de mens overal stalkt. 

Daarom moet de mens de lagere wil temmen en leren berijden zoals een paard, wat ook de 

boodschap en betekenis is van Filippenzen. Oppervlakkigheid is potentieel creatief materiaal, 

en mag cryptisch benaderd worden om zo de droomstad te bouwen waarin er een pad is tot de 

tuin en zo tot de natuur. Teveel vrijheid is hierin een gevaar, als valse, corrupte vrijheid die de 

mens doet afdwalen. Daarom is de kooi belangrijk, de grenzen in het leven van een mens, de 

restricties. Door dit principe op waarde te schatten kan de mens veel vrucht dragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 22. Het Geheim van de Indische Vijgeboom 

 

Vannacht had ik een droom dat ik een diploma had behaald in een bepaalde vechtsport. Ik 

vond dat vreemd, want ik had vroeger al mijn karate diploma's verscheurd en was niet van 

plan om nog andere vechtsport diploma's te halen, maar toen ik wakker werd realiseerde ik 

me natuurlijk dat het iets symbolisch was, als een vechtsport in de hemelse gewesten waarvan 

ik een diploma had gehaald. Het heeft te maken met het decoderen van het Nieuwe 

Testament, wat een zeer gedisciplineerde kunst is, als een gevechtskunst metaforisch gezien. 

Als je bijvoorbeeld kijkt naar flamingo's die op één been staan, dan is dat een teken van 

concentratie in een soort van energetische gevechtskunst waar de mens nog niet veel weet van 

heeft. Die gevechtskunst is het doorvertalen en ontcijferen van dingen, zodat er diepte komt. 

Vandaar dat er laatst wat tweede bijbel verzamelingen van verhalen zijn uitgekomen met de 

flamingo in de titel. De flamingo is een paradijsvogel. 

 

De stad Thessaloniki van het boek Thessalonicenzen is genoemd naar een halfzus van 

Alexander de Grote. Er was een legende waarin Alexander op zoek was naar de fontein van 

onsterfelijkheid, waar hij uiteindelijk een fles van vond met daarin het water van 

onsterfelijkheid. Hij smeerde dit op het haar van zijn halfzus. Toen Alexander stierf wilde zij 

ook sterven en sprong in de zee, maar zij kon niet verdrinken, want Alexander had haar haar 

ingesmeerd met het water van onsterfelijkheid. Zij werd toen een zeemeermin die als een 

sfinx vragen stelde aan schippers. Als ze de vragen niet konden beantwoorden, dan liet zij hun 

schepen zinken tot de bodem. De Sanskrite wortel Tisya betekent precies hetzelfde, namelijk 

onsterfelijkheid en verjonging in de vorm van een boom genaamd de Indische kruisbessen 

boom, de amla boom, of amalaka. In India is dit een heilige boom. De boom ontstond doordat 

er druppels van de onsterfelijkheids-drank uit de hemelse oceaan van gekarnde melk op de 

aarde vielen door het gevecht tussen goed en kwaad. Het boek Thessalonicenzen van Paulus 

gaat ook over de onsterfelijkheid in de zin dat door het goede te doen je ziel zal oprijzen in de 

wolken tot de hemel waardoor je eeuwig leeft. Dit houdt verband met de strijd tussen goed en 

kwaad, want je moet wel zelf het kwaad verslaan. Eeuwig leven is een technologie die je moet 

kennen, als een school, de gnosis. Zo mogen we ook de legende van de zeemeermin 

Thessaloniki begrijpen, dat zij de schippers testte om te zien of ze de gnosis van de hemel 

hadden. Dit is ook wat de diepere Sanskrit wortel Toza betekent : testen, onderscheiden 

(filteren). Ook betekent het druppelen, als de druppelende onsterfelijkheids-drank. Daarom 

staat er ook in het boek Thessalonicenzen : toetst alles en behoud het goede (I, 5:21).  

 

Ephesus (Efeze) heb ik altijd een belangrijk boek gevonden, omdat het over de hemelse 

gevechtskunst gaat. De wapenrusting wordt in dit boek beschreven met daaraan voorafgaande 

de oproep om te ontmaskeren. "Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, 

maar ontmaskert ze veeleer." Ontmaskeren betekent niet alleen de diagnose stellen, maar ook 

het decoderen, en het gaan tot de wortels, de etymologie, om zo juist het medicijn te vinden 



wat het probleem al in zich draagt, want het probleem had dit verkapseld. Dit noemt Paulus 

een ontwakingsproces : "Daarom heet het : Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden." 

Dit is dus de daadwerkelijke opstanding en hemelvaart. Daar wordt dan bijgezegd : "Weest 

daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil van de hemel is." We mogen 

dus nooit deze gevechtskunst beoefenen door onze eigen lagere wil, want dan zouden we 

onszelf in de vingers snijden. Wij moeten de gevechstkunst beoefenen alleen vanuit de 

hemelse wil, die gebaseerd is op de gnosis, als de hemelse wet. Die moeten wij leren kennen 

op de hemelse school die zich diep in ons hart bevindt. Dit is geen kennis van alleen maar een 

bepaalde cultuur of religie. Neen. In het derde hoofdstuk wordt gesproken over het 

bekendmaken van "de veelkleurige wijsheid die van eeuwen her verborgen is gebleven," als 

de bediening van het geheimenis. Dit gaat dus heel diep. 

 

De Sanskrite wortel van Ephesus is peza, een ornament, sieraad, het decoreren als een 

architect. Ook in het boek Efeze wordt er gesproken van het bouwen van een hemelse tempel 

en een hemelse stad, als tegengesteld aan de lagere aardse stad. Peza is de Sanskrite architect, 

en een ander wortelwoord is pacya, het rijp worden, want het bouwen gaat op een natuurlijke 

manier, door het vruchtdragen, niet door bedriegelijke omkopingen, steekpenningen en 

verwennerijen. Paulus maakt duidelijk dat het om het groeien gaat en het wortelen, als een 

boom. Het leidt helemaal terug tot de diepe pazu wortel in het Sanskrite wat de indische 

vijgeboom betekent. Kenmerkend is dat de vijgen op of dichtbij de stam groeien, als een beeld 

dat ze dichtbij de bron blijven. Het wordt de boom van verlichting genoemd, waaronder een 

bepaalde boeddha eens werd verlicht. Ook is het de boom van de gevechtskunst, want alle 

vijanden zouden erdoor opgelost worden. Het wordt ook de boom van weelderigheid 

genoemd. Het boek Efeze legt uit om welke weelde het gaat :  

 

3:8 - de onnaspeurlijke rijkdom van de hemel 

3:16 - de rijkdom van hemelse heerlijkheid 

 

Wat is die heerlijkheid precies ? 

 

Grieks : 1:6 - de heerlijkheid van de charis, het loon in het originele Grieks, oftewel de vrucht. 

Aramees : 1:6 - de heerlijkheid van het goede doen, het correcte, de toewijding, de overgave, 

waardoor adoptie onstaat. 

 

Alles wijst terug op natuurlijke principes. In plaats van te hangen aan het kunstmatige mogen 

we terugkeren tot de natuur, tot de indische vijgeboom, de hemelse boom, om ervan te leren. 

Wij mogen komen tot de diepere geheimen die de boeken verborgen houden. In de diepte is 



de vruchtbaarheid. Alles wat aan de oppervlakte blijft is onvruchtbaar. Efeze zegt daarom ook 

: Heb geen deel aan de onvruchtbare werken.  

 

De valse gave is giftig en maakt je een slaaf tot de stad en de markt. Een gift is nooit 

vrijblijvend. Wees op je hoede in het oerwoud. Neem geen valstrikken aan. Er gaat een hele 

wereld van verlokkerij schuil achter giften. Wees er zeker van of het je loon is, je vrucht. Ben 

je een boom, dan pas is het een stralend geluk, maar dan begint het pas. We gaan van kruis tot 

kruis, van wortel tot wortel, van vrucht tot vrucht, van geluk tot geluk. Dat is de les van de 

Indische Vijgeboom. Houdt je vast aan de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. De rest zal 

vergaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 23. Het Ontwaken in de Indische Tuin 

 

Als je dan als mens in de diepte van de natuur gaat en je plotseling overweldigt wordt door de 

veelkleurige verscheidenheid van de natuur, of je bevindt jezelf op de golven van de zee en 

het wordt erger en erger, tot op het punt dat je het niet meer weet, dan bemerk je ineens dat je 



helemaal alleen bent in de onnaspeurlijke en eindeloze rijkdom van de natuur die je niet 

begrijpt. Dan zie je alleen nog maar het Zelf omringd met de mysteriën van kennis. En de 

kennis heeft helemaal geen behoefte aan een zelf. De kennis IS er gewoon. Alles wat je om je 

heen ziet, echt alles, is een reflectie van de kennis, zowel corrupte reflecties, indirecte 

reflecties, als directe, waarheidsgetrouwe reflecties. Dat zijn de mensen om ons heen, de 

situaties en al het andere. Zelf ben je ook een reflectie en onderdeel van een groter geheel. De 

kennis gaat diep en is ingewikkeld en voor een mens niet te bevatten. Daarom mag een mens 

de natuur-kennis ontmoeten en het zo leren begrijpen. 

 

Het Sanskrit, de heilige taal van India, is één van de oudste talen van de wereld, waaruit de 

jongere talen zijn voortgekomen. Om dingen dus daadwerkelijk te kunnen begrijpen kan het 

helpen naar de Sanskrite wortel te kijken. 

 

We kunnen stellen dat religies in die zin grote symbolische waarde hebben, in verhouding met 

elkaar, om elkaar aan te vullen en elkaar beter te doen begrijpen, maar op zichzelf genomen 

en in letterlijke zin is het slechts een bedriegelijke illusie die corrupt geworden is in de wind. 

Dit is het gevolg van gebrek aan educatie en ongeletterdheid m.b.t. de oude, oorspronkelijke 

talen.  

 

Als we kijken naar het christelijke kruis en opstanding symbool, dan gaat dit over een bepaald 

principe van vruchtbaarheid wat we in ons leven kunnen toepassen. Kijken we dan naar het 

paulinisme wat daarna kwam, dan zien we Paulus in de gevangenis die hierdoor kennis 

ontvangt en dit ook weer mag doorgeven. Dit is het kooi en gnosis symbool. Dit is dus ook 

een vruchtbaarheids-principe wat we kunnen toepassen, waarin Paulus dan het symbool is. De 

kooi staat dus voor de beperkingen in ons leven, de muren, de grenzen waar we niet overheen 

kunnen. En door de gnosis te ontvangen op school ontstaat er weer loon. Dat is ook wat de 

Sanskrite phala wortel betekent van Paulus (Paul, Engels) : loon, vrucht.  

 

 

We mogen dus op de uitkijk staan voor de wonderen van de natuur, de natuurverschijnselen 

van de evolutie, wat in diepte gewoon een ontwakingsproces is, want het was er altijd al. 

Alles ligt besloten in de oneindige logica, die niet de logica van het lagere zelf is, maar van 

het eindeloze Zelf. Er zullen dus sluiers afgedaan worden. Als je tot de ontdekking komt dat 

er maar één groot, allesomvattend Zelf is en dat de rest daar allemaal weerspiegelingen van 

zijn, dan mag je van dit Zelf komen tot het Zijn. Dit is een wordingsproces, in diepte dus een 

ontwaking, omdat je het al bent diep van binnen. Er is dus in het ontwakingsproces van de 

evolutie een strijd tussen het lagere zelf en het Eindeloze Zelf, en die zal resulteren in het 

natuurverschijnsel van het Zijn. Onze lagere kennis zal plaats maken voor de Eindeloze 

Kennis. Zo hebben wij deel aan het wonder van de natuur, en worden het ook zelf. We lossen 

er geheel in op, en maken zo plaats voor het Eindeloze Zijn. Dit is dan wat je de hemel of het 

nirvana kunt noemen, maar het is niet oppervlakkig. Het gaat heel diep. Alle diepe religieuze 



principes blijven gewoon als symbolen en worden verder verdiept en met elkaar in verband 

gebracht.  

 

Waarom noem ik het woordje 'zelf' ? Omdat ieder mens zelf verantwoordelijk is, en dit niet 

op iets of iemand anders kan afschuiven. De mens moet zelf veranderen, anders heeft alles 

geen zin. Het Zelf is dus a.h.w. een oproep om zelf terug te keren tot de bron. We spelen het 

dus eerlijk, vandaar de woordjes "loon" en "Zelf". Het heeft geen zin om verstoppertje te gaan 

spelen. 

 

Juist in de kooi van ons leven komen we in contact met het diepere, dat wat onder de 

oppervlakte is verdwenen. De Sanskrite wortel van Paulus : phala, betekent ook collectie, 

verzameling. Wij mogen zo al het verlorene weer verzamelen als wij ons in een kooi voelen. 

De kooi wijst namelijk de weg. Het is een tunnel tot de diepte, terwijl teveel vrijheid alleen 

maar aan de oppervlakte is. Wij hebben zowel het kruis als de kooi nodig, oftewel zowel het 

Yah-Shu principe als het Paulus principe, symbolisch gezien. In de kerk zijn deze dingen door 

de ongeletterdheid van het Westen geheel verwaterd, en wordt het totaal afgeweken 

voorgesteld. Vandaar dat de mens terug moet de natuur in, en naar de school van de natuur, 

die bruggen bouwt naar de andere kanten van het verhaal, om zo weer balans en diepte te 

scheppen. 

 

De Sanskrite pala wortel van Paulus is de timing, en dat is nu ook precies wat er gebeurt door 

de obstakels van de levenskooi. Wij leren timing alleen door obstakels. Pala is een herder en 

bewerker van de aarde als een tuinman. Zonder timing, geduld en voorzichtigheid is dit 

onmogelijk, dus heeft hij de obstakels op het pad nodig die hem afremmen wanneer het de tijd 

nog niet is. Dit is een school-principe. 

 

De Sanskrite palaza wortel van Paulus is de boom genaamd "vlam van het bos", oftewel het 

boom-vuur, wat ook besproken wordt in de Tweede Bijbel. Het is een Zuid-Aziatische, 

Indische boom, ook wel geassocieerd met de lente, wat een beeld is van vrucht, oftewel 

natuurlijk loon. Dit komt ook weer terug in de brieven van Paulus. Paulus is dus in de 

Sanskrite wortel een Indische tuin. Van alles kunnen we in die tuin vinden. Blijf leren van de 

tuin, en omsingel alles van de stad met de tuin-principes, zodat het je niet in de nek springt. 

Zonder de tuin is de stad corrupt. De natuur is voor de mens een frisse adem. Als de Indische 

boom "vlam van het bos" gaat bloeien en bloesem krijgt, dan worden de bloesems weleens 

vergeleken met de pijlen van de oneindige kennis die de jonge harten verwonden, als de pijlen 

van de liefde van Cupido of Kamadeva, de Indische god van de liefde. Ook lijken de 

bloesems op netten, als het grote universele net waarin alle zielen, oftewel alle reflecties van 

het Zelf, weer terug worden genomen. Dit zal een groot wonder zijn in de evolutie, wanneer 

dit zal manifesteren. In de filosofie is dit moment al gebeurd en ligt gecodeerd in de 

geschiedenis waartoe de mens mag ontwaken. Ware liefde is een abstractie van onze 

verbinding met de Eindeloze Kennis. Juist door de verwonding van deze pijl in het hart 

ontwaakt het hart, als het ontwaken in een Indische tuin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 24. De Indische Mattheus Tuin 

 

De indologie is de sleutel tot het beter begrijpen van de bijbel. Het is iets zwaar 

technologisch. Het Zelf is als een archetype, een symbool, zwevende boven de wateren als 

een groot mysterie. Het zelf heeft ons geheel in bezit, en de mens is geobsedeerd met het zelf, 

vandaar dat het belangrijk is het mysterie van het Zelf te kennen. Er is een groot verschil 

tussen het lagere zelf en het eindeloze Zelf. Alleen de Eindeloze Kennis kunnen we 

vertrouwen, maar de eerste stap mag nooit vertrouwen zijn. De goden die ze in de stad 

aanbieden met een prikkertje en een vlagje kunnen we niet vertrouwen. Wij mogen loskomen 

van het lagere spel wat ze in de stad spelen en komen tot het spel van de Eindeloze Kennis. 

En dan is het belangrijk om "in het spel" te blijven. Stay in the Game. 

 

Gelukkig dat de Eindeloze Kennis er is, want door de ontwaking daartoe zullen we dan ook de 

eindeloze creativiteit ervan zien, en dan is er voor Westerse, ongeletterde leugens zoals de 

letterlijke eeuwige hel waarin triljoenen en triljoenen mensen door alle eeuwen heen 

ingeworpen zouden worden geen plaats. Het is maar een metafoor. In de oertalen had dit een 

hele andere betekenis dan dat het domme westen er nu aan geeft. Met de Eindeloze Kennis 

mogen wij daar doorheen prikken. De enige hel is de baarmoeder, en die heeft nu eenmaal een 



vreemd soort sarcasme. Noem het "black humor". Alleen gestoorde gekken nemen dit 

letterlijk. De baarmoeder is dus niet sadistisch, maar sarcastisch, als een verteller van 

spookverhalen. Die verhalen hebben een diepere en veelzijdige betekenis, en die zijn nog wel 

erger dan de christelijke bangmakertjes. De baarmoeder gaat zo diep tot pure horror, maar dit 

is allemaal om de mens te doen ontwaken tot de diepere esoterie. De baarmoeder moet dit 

zwaar geschut wel uit de kelder halen, want zij heeft nogal ergens tegen op te boksen. Dus 

horror verhalen ? Ja. Maar het gaat erom hoe je het interpreteert. Als schrijver voor de 

hemelse kennis schrijf ik niet zomaar alleen zoetsappige verhalen. Ik heb ook zware horror 

geschreven. 

 

Er is een groot verschil tussen medicinale, demonologische horror en flauwe, arrogante, 

sadistische christelijke horror, want die menen ook nog eens alles letterlijk wat ze zeggen. Ze 

wensen mensen die niet dezelfde mening hebben als hen vaak de ergst mogelijke dingen toe. 

Esoterische christenen is allemaal prima, maar orthodoxe christenen zijn vaak het scum van 

de aarde. En de vier evangeliën zijn vaak het centrum waaruit ze leven, die overigens bijna 

kopieën van elkaar zijn. Vandaar dat het belangrijk is om die onder handen te nemen, en dan 

te beginnen met Mattheus. Ga je ineens de indologie erachter zien dan kun je ineens weer 

ademen. Het oude India was eens het esoterische en religieuze centrum van de aarde 

waarvanuit vele jongere religies een slap aftreksel maakten voor een markt. Iedere sluwe vos 

weet dat het wegkappen van wortels en het onttrekken van sappen economische winst 

oplevert, want mensen blijven zo je product kopen, omdat ze er afhankelijk aan worden, en 

meer van het spul willen hebben, omdat het hen net niet verzadigd. Het houdt hen er namelijk 

tussenin, wat het geheim is van allerlei soorten criminele markten, zoals de religieuze markt, 

de medische markt en de rechtsmarkt. Dit is hoe het westen werkt.  

 

De Sanskrite wortel van Mattheus is mati, intuïtie, en matha, de hut van een asceet en het 

karnen, wat terugwijst op de oeroude Indische mythe van het karnen van de oceaan van melk. 

Deze mythe wordt ook besproken in de Tweede Bijbel. Deze oceaan van melk, als beeld van 

de moederborst, werd gekarnd opdat het de onsterfelijkheids-drank zou voortbrengen, het 

water des levens. Het karnen zou gebeuren door de strijd tussen goed en kwaad, en door een 

slang te gebruiken als karntouw. De slang spoot een gif wat alles zou kunnen vernietigen, 

daarom verzamelde de god Shiva al het gif in een beker en dronk het op, waardoor zijn keel 

blauw werd. In het christendom werd dit tot Jezus die de lijdensbeker dronk. Door het karnen 

kwam de maan, soma, die uit het water opkwam als de levensdrank. Soma wordt daarom ook 

als medicijn beschouwd. In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, is Soma het 

levenbrengende lichaam van Christus. De Hebreeuwse wortel is echter shama, horen en 

gehoorzamen (Vgl. Shama-el, Samuël). 

 

Zo kunnen we indologisch gezien ook deze tekst uit Openbaring 6 beter begrijpen : 

 

12 En ik zag, toen het zesde zegel geopend werd, en daar geschiedde een grote aardbeving en 

de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 



 

Dit is al lang geleden gebeurd, toen het christendom de levensdrank van de moederborst, de 

maan, de soma (shama) bedekte en veranderde tot het bloed van Christus. Het gaat hier dus 

over de geschiedenis. De indologische wortels werden weggekapt, en onheil en onbegrip 

kwam over de aarde. 

 

14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd 

van zijn plaats gerukt.  

 

In India is er ook de Soma boom, of Shami boom (sama), de witte doorn boom, die ervoor 

was om de wapens op te bergen en te beveiligen, als een arsenaal boom, als een inventaris. 

Deze boom wordt ook wel Vasin genoemd in het Sanskrit, vsn. Vsn als Visnu is een 

belangrijke god voor de hindoes. Krishna was één van de avatars van Visnu. 

 

Het Visnu principe : 

 

Vasaniya, vsn = het begrijpen door veel reflectie, door veel meditatie 

= het verblijven in, het leven in, verbondenheid, wat ook weer terugkomt in het christendom, 

in het "Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie, opdat jullie vrucht dragen", over de ware wijnstok, 

weer als beeld van loon en niet van letterlijke gave. 

Vasin, vsn, betekent gehoorzaamheid (vgl. shama, Hebreeuws, horen en gehoorzamen). 

Vasana, vsn, betekent kennis afgeleid van het geheugen (het verleden, de geschiedenis, dat 

wat alreeds gebeurd is, preterisme) 

Vazin, vzn, vsn, betekent de overwinnaar over het lagere zelf. 

Vasna, vsn, betekent huur en loon, weelderigheid, rijkdom (van de gnosis) 

Vazani, vzn, vsn, betekent (leeg) kanaal van (het oneindige) 

 

Handelingen 2:20 - De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote 

en doorluchtige dag des Heren komt.  

 



Joël 2:31 - De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote 

en geduchte dag des Heren komt.  

 

Het christendom is grotendeels voortgekomen vanuit de avatars van Visnu, vsn, de soma 

boom (shami, shama).  

 

1e avatar van vsn : Matsya, de vis, die aan de eerste mens opdroeg een boot te bouwen voor 

het redden van alle wijzen, alle diersoorten en granen, vanwege de komende zondvloed. De 

zondvloed komt, en de vis trekt de boot voort naar de toppen van het Himalaya gebergte, of 

de noordelijke bergen. Ze moeten ook door een verschrikkelijke storm voordat ze daar komen. 

De vis trekt de boot voort door een slang. Het was het eind van een tijdperk waarin een 

demoon het heilige woord, de heilige boeken (de vedas) had gestolen, die de vis op de bodem 

van de oceaan weer terugvindt. Vanuit dit verhaal kwam ook de Noach mythe, en het verhaal 

kondigt ook de terugkeer aan van de Sanskrite wortels van alles die waren gestolen, 

weggedrukt. Dit wordt weer teruggegeven aan de mens (de wijzen) door de vis. 

 

2e avatar van vsn : Kurma, de reuzenschildpad, die wordt gebruikt om de berg die als 

karnstok werd gebruikt op zijn plaats te houden tijdens het karnen van de oceaan van melk. 

Alleen de trage (voorzichtige, geduldige) reuzenschildpad kon het gewicht van de berg 

dragen. Dit houdt in dat het een diep en langzaam proces is, iets wat werd weggekapt door het 

overmoedige christendom die alles snel snel wil doen. De soma maan-drank zorgde ervoor dat 

de goden "duizend jaar" konden leven, wat ook weer terugkomt in het christendom in de 

apocalypse van het duizend jarig rijk. 

 

3e avatar van vsn : Varaha, het wilde zwijn, die de aarde van de godin redde van de bodem 

van de oceaan die daar door een demoon ingesmeten was na de duizend jaar, wat ook 

terugkomt in het christendom in de apocalypse dat na het duizendjarig rijk de duivel opnieuw 

aanvalt. Na de redding draagt hij de godin van de aarde op zich, wat ook weer terugkomt in 

Openbaring als de vrouw op het beest, maar in het Westen is dit vaak heel eenzijdig vertaald 

als alleen maar negatief. 

 

4e avatar van vsn : Narasimha, de leeuwmens, die religieuze oorlogen en vervolgingen zou 

beeindigen en het kwaad zou oplossen door het herstel van de dharma, de hemelse leer. De 

demoon Hiranyakashipu vervolgde de volgelingen van Visnu, vsn, en hij kon niet gestopt 

worden door een afzonderlijk iets, alleen maar door een gemengd iets. Daarom kwam Visnu 

als een mengsel tussen mens en dier, en kan de demoon een halt toe roepen op het kruispunt 

van alle dingen. Dit is een voorbode van dat een enkele religie het kwaad niet kan uitbannen, 

maar alleen waar alle religies samenkomen, en zo tot diepte te komen om de gnosis te 

herstellen. Ook in de christelijke mythologie komen leeuwmensen voor, zoals in Daniël 7.  



 

5e avatar van vsn : Vamana, de dwerg, die door goed onderwijs de demoon Bali die over de 

wereld heerste overtuigde en zo de wereld redde. Bali kwam aan de macht door zelf-

verloochening, wat ook in het christendom gebeurt, maar dit moet wel gepaard gaan met 

zelfverwezenlijking, anders is het niets anders dan projectie. Er moet een nieuw zelf komen, 

maar dat zelf moet goddelijk zijn, en onderworpen aan de eindeloze hemelse kennis, dus er 

zijn een aantal balanzen nodig om dit zuiver te houden in een multiteit.  

 

NIET-ZELF - ZELF - KENNIS 

NIET-ZIJN - WORDEN - ZIJN 

ONDERDANIGHEID - WORDEN - ZIJN 

 

De dwerg staat voor het aandacht schenken aan details en zo tot diepte komen. Het is een 

onmisbaar principe voor zuivere technologie waarin geen schakels ontbreken.  

 

6e avatar van vsn : Parasurama, de boze strijder, die strijdt tegen valse regeringsmachten van 

de kshatriya kaste, de kaste van heersers en strijders, die corrupt was geraakt. Visnu wordt 

hiervoor geboren in de hoogste kaste, die van de brahmanen, de priesters, de schriftgeleerden. 

De kshatriya kaste is de kaste die daaronder is, als de op één na hoogste kaste. Het is de 

voorbode dat het regeringsapparaat uiteindelijk hervormd zal worden door een hogere gnosis. 

Dat Parasurama de boze en woeste genoemd wordt heeft te maken met het feit dat hij een 

demonoloog is met passie. Het is een voorbode van het herstel van de demonologische 

educatie. Ook de brahmanen kaste zal dus gezuiverd gaan worden, en alles wat niet voort is 

gekomen vanuit het demonologische fundament van de esoterie zal wegvagen. Parasurama 

wordt ook wel Rama met de bijl genoemd. 

 

Het verschil tussen ware brahmanen en kshatriya's is vaak dat ware brahmanen zoeken naar 

kennis en diepte, het hemelse, terwijl kshatriya's vaak zoeken naar macht, en uiterlijk vertoon. 

 

7e avatar van vsn : Het Rama mysterie, en dit is niet het ogenschijnlijke, want het Sanskrit 

gaat heel diep op dit mysterie in. Rama heeft zowel een mannelijke als vrouwelijke pool.  

 

Rama is de rode aarde en de roodbloeiende Ashoka boom, als de weelderigheid van de 

onderwereld die bewaakt wordt door de Yakshi, als zijnde de schatten van de gnosis. Ze zijn 

dualistisch. Ze doen de mens die dichter bij hen komt aan zichzelf afsterven. 



 

De Yakshi draaien rondom het Kubera mysterie, een heel traag mysterie in het Sanskrit, wat 

zich niet snel prijs geeft. Het is in het Sanskrit ook de rode ceder boom, de Toona Ciliata, wat 

ook wel het rode goud wordt genoemd. Kubera is de Sanskrite parallel van het Egyptische 

Geb-ra (Kep-ra), Khepri, mysterie van de opkomende dageraad als een kever, de capaciteit tot 

decoderen, een beeld van etymologie. Kubera wordt ook Kuvera genoemd, en betekent ook 

mengsel (kavara, kvr), wat wijst op het syncretisme, het bruggenbouwen, de multiteit, als de 

sleutel tot de gnosis. Alles wat op zichzelf staat zal wegvagen. Het is een stekend mysterie 

(kavari, kvr), en daarom verbonden aan de Acacia, van akis, doorn (Grieks), en manifesteert 

zich als een luchtweerspiegeling in de oceaan of in de woestijn (khapura, kpr). In het Sanskrit 

manifesteert het ook als een slechte, moeilijke of twistzieke vrouw (kubharya), die vaak aan 

de hemelzoekers worden toebedeeld als een beeld van het kruis, als cryptische sleutel. Kubra 

is de wildernis en een gat van offervuur waarin de hemelzoeker aan zichzelf afsterft. Er is 

geen andere doorgang tot dit mysterie. 

 

Al deze dingen zijn nodig om de mannelijke pool perfect te maken, waartoe het Rama 

mysterie is uitgezonden. Rama wordt de perfecte man, brahmaan, toegewijde genoemd, maar 

heeft ook een vrouwelijke zijde. Het is een principe ten diepste, geen persoon. Persoonlijkheid 

is een illusie die ontstaat wanneer de kennis tot een climax komt. De persoon is en blijft 

slechts een metafoor, een archetype van dieper liggende principes die tot rijping zijn 

gekomen. Door de zuivering, decodering, van de mannelijke pool, gebeurt dit ook met de 

vrouwelijke pool in het Rama mysterie. Het Rama mysterie is de belichaming van de dharma, 

de Indische gnosis. Rama moest de meerhoofdige demoon Ravana een halt toeroepen, als een 

beeld van het valse, overmoedige mengsel, die alles als een rovende en ontvoerende entiteit 

samenbindt zonder diepgaande condities en principes, die alles geforceerd doet en gif 

opdringt zoals in de tandarts industrie die lichamelijk, natuurlijk bot implanteert met tegen-

natuurlijke, giftige middelen die niet met elkaar samengaan, die niet bij elkaar horen. De 

Ravana demoon ontvoerde eens Rama's vrouw, Sita. Dit gebeurde toen Rama en Sita samen 

naar de wildernis waren gegaan. De wortel van Rama, ram, betekent stoppen, stilstaan.  

 

8e avatar van vsn : Krishna 

 

9e avatar van vsn : Balarama, de broer van Krishna, oftewel zijn schaduw-zelf, of parallelle 

zelf, wat tot wedergeboorte is gekomen in het Kubera-principe (Khepra, Egyptisch). Balarama 

betekent de sterke Rama, oftewel de gevoelige, onderscheidende Rama. In het Egyptisch is 

Ra-ma de wet van Ra. Soms is deze avatar Boeddha. 

 

10e avatar van vsn : Kalki, de Messiaanse Brahmaanse strijder op het witte paard met het 

vurige zwaard die het huidige tijdperk, Kali Yuga, zal afsluiten, door de adharma, de anti-

gnosis, weg te nemen. Hij zal de mensheid weer terugleiden tot de Satya Yuga, het eerste 

tijdperk van transcendente kennis en meditatie, zodat de cyclus rond is. Dit principe zal de 



onrechtvaardige heersers van de huidige wereld onttronen. Dit kan alleen gebeuren door 

educatie en transcendente verlichting in de multiteit. Het is niet het einde van de wereld, maar 

het begin. Hij leidt een leger van Brahmaanse, priesterlijke, strijders. Dit komt ook terug in 

het christendom, in Openbaring 19 : 

 

11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd 

Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12En zijn ogen 

waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, 

die niemand weet dan Hijzelf. 13En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, 

en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14En de heerscharen, die in de hemel zijn, 

volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.  

 

Het beschrijft de apocalypse. In de islam is dit de Mahdi, wat in de wortel de hemelse leiding 

betekent, als een principe. In het boeddhisme is dit Maitreya. 

 

Apocalypse betekent : openbaring. Dat wat er al is wordt duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 25. Het Bereiken van het Nirvana  



 

En dan mag je zweven boven die grote wilde oceaan van het leven, tussen het Eindeloze Zelf 

en de Oneindige Kennis in, zodat je schijnzelf, je opgelegde zelf, geheel daartussen kan 

oplossen. Je nieuwe zelf vibreert dan heel snel tussen het Eindeloze Zelf en de Oneindige 

Kennis in, als je diepere, ware zelf. Je mag daar blijven oplossen, om daar over te gaan in het 

Oneindige Zijn. De wilde oceaan beneden je was er om je te vormen. De wilde oceaan was er 

om je te laten opstijgen. Dat was het doel van de wilde oceaan : om je de parallel te laten 

vastgrijpen. 

 

We gaan eens dieper het centrum in, de kern van het christendom : de vier evangeliën. Het is 

als een electriciteits-centrale. Ik kreeg in een droom een band om mijn arm met vlammetjes 

daarin, naast elkaar, als een nieuwe electriciteit. Het was de verborgen Sanskrit wortel van 

Marcus. 

 

Mattheus ging meer over wat er moest gebeuren, en Marcus gaat meer over wat er gebeurd is, 

als het leren luisteren naar de geschiedenis : 

Marcus 11:24 (Griekse grondtekst) - Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en nodig hebt, luister (en 

gehoorzaam) naar het feit dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 

Dit is dus een puzzel-oproep voor het verleden, want het is er al. Marcus is in die zin 

preteristisch. De toekomst is al geweest. Waar Mattheus meer over de preken en de wet gaat, 

gaat Marcus meer over de wonderen, het bovennatuurlijke. De MR wortel in het Sanskrit staat 

voor de hallucinogene levensdrank van de oceaan (van melk) (mr, mira, maireya). Wel is het 

zo dat dit voor de mens niet makkelijk te verkrijgen is, al helemaal niet door simpel geloof, 

wat door het Westen bedacht was als een verkoop-truukje. Neen. De Sanskrite MRK wortel 

van Marcus is het spiegelprincipe, dat alles wat je doet naar je terugkomt. De moordenaar 

vermoord zo in werkelijkheid zichzelf, een principe wat ook weer terugkomt in Openbaring. 

Leef je met het zwaard, dan zul je ook door het zwaard ten onder gaan. Alles wat je de ander 

aandoet doe je jezelf aan, want het spiegelt terug (maraka, Sanskrit). Markus is dus in de 

indologische diepte een doorntuin of spiegeltuin, als een doolhof, een puzzel. Alleen degene 

die leven schenkt zal het leven vinden. Alleen degene die het goede doet zal het goede vinden. 

Je kunt dus alleen iets vinden door het zelf te worden. 

 

Lukas gaat meer over het zoonschap, en geeft veel meer aandacht aan vrouwen, en is een prijs 

in het Sanskrit, als een spel (lks, laksa). Ook is het een merkteken. 

 

Johannes gaat over de Ik Ben, en is in het Sanskrit jnz, jineza, jns, een arhat, iemand die het 

Nirvana heeft bereikt, de hemelse staat van verlichting. In het boek Johannes wordt gesteld 

dat de literatuur, het Woord, het goddelijke is, als de weg tot de hemel (Nirvana). De hemel is 

pure kennis. Het is een vruchtbaarheids-principe. Het gebeurt alleen in een staat van 



onthechting, in afzondering. Het is een bepaalde ervaring. Nirvana is een woord in het 

sanskrit, en betekent ook : onderricht in technologie. Nirvana is dus een school van techniek. 

Nirvana is de grote finale van de gnosis. Nirvana is in het sanskrit de dood van het lagere zelf. 

Dit is wat de ware opname of verdwijning is, en het is iets metaforisch. Het is te behalen in 

het spel van de gnosis, en zij die het behalen zijn jina, een sanskrit wortelwoord van johannes 

wat 'overwinnaar' betekent, in de zin dat je de schaduwen en spiegelbeelden van je lagere wil 

hebt overwonnen. Het is een ontwaking. Je komt zo in een andere vibratie, een hemelse 

vibratie, waardoor je diepere zintuigen openspringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 26. Mensen zoeken of Kennis zoeken ? 

 

Ra op zijn bootje in de onderwereld om er het beste van te maken was nog de echo van de R 

als de taalsmid in de oertaal. Ra veranderde in allerlei avatars om door de onderwereld heen te 

komen, als sleutels van uur tot uur. In de Indologische parallel gebeurt dit hetzelfde met 

Vishnu, die zat op zijn bootje, een witte slang met vele hoofden, op de oceaan van melk. Hij 

verandert in allerlei avatars om alles tot voleinding te brengen. Ook vliegt hij hiervoor rond 

op een vogel genaamd Garoeda. De indologie heeft in die zin vele kruispunten met de 

egyptologie. Het loopt parallel aan ons eigen leven. De mensen om ons heen, of die nu goed 

of slecht zijn, moeilijk of makkelijk, houden in diepte het zaad van onze avatars. Zij zijn onze 

verborgen avatars, niet in letterlijke zin, maar in cryptische zin. Zij staan voor een bepaalde 



eigenschap. Het Zelf is altijd op zoek naar het verloren Zelf. Ons Eindeloze Zelf heeft ons 

alreeds omringd. 

 

Toch is het belangrijk te beseffen dat we steeds dieper naar binnen moeten, en dat de 

buitenwereld slechts een reflectie is van het binnenste. De mens is een natuurverschijnsel wat 

ontstaat wanneer kennis en principes gaan ophopen en tot een climax komen. Dit kunnen 

goede principes zijn of slechte principes of een mengeling. Als die extreem worden dan gaan 

ze zich personificeren, en dan ontstaat er een mens. Vandaar dat het erg belangrijk is om 

voorzichtig te zijn met mensen, en geen mensen-zoeker te worden. Belangrijk is het om een 

kennis-zoeker te zijn, een principes-zoeker. Het zoeken naar mensen brengt oneindig leed, 

want je komt zo nooit tot de kennis. Terwijl als je kennis zoekt dan wordt alles je gegeven, 

maar dan op z'n tijd, in de juiste verhouding en in de juiste hoeveelheid. We mogen het 

natuur-proces dus nooit omdraaien. Hier is een lijstje van gevaarlijke zoekers waar je dus 

beter niet mee aanpapt, en die allemaal tegengesteld zijn aan het zoeken van kennis, als een 

afleiding : 

 

mensen-zoekers 

zoekers van mensen-begrip 

zoekers van mensen-eer 

zoekers van mensen-macht 

zoekers van sex 

zoekers van liefde 

zoekers van mensen-liefde 

zoekers van genot 

zoekers van geluk 

zoekers van materie 

zoekers van geld 

zoekers van familie 

 

Al deze zaken leiden af van het doel : kennis. Een goed christelijk principe is dan : 

Zoek eerst het koninkrijk van de hemel (gnosis) en de rest zal u gegeven worden. 



Zoek de dingen die in de hemel zijn, niet die op de aarde zijn. 

 

Bovenstaand lijstje zijn parasieten. Ze hebben niet het goede met je voor, maar willen je 

bezitten, zodat ze je altijd kunnen uitzuigen. Ze komen met duizend-en-een gedachtes in je 

hoofd om je in hun aas te laten bijten en dan hebben ze je. Je kan er niets aan doen als ze over 

je hoofd vliegen, maar je moet ze geen nestjes in je haar laten bouwen. In de kennis is alles te 

vinden wat we nodig hebben. Kennis-zoeken is dus allereerst onthechting van de parasieten 

van de lagere wil die altijd allerlei egoïstische excusen in de mens blazen, smoesjes.  

 

Op aarde volgt de mens spiegelbeelden achterna, in een dolle kermis van illusie. De Korinte 

brief zegt hierover (I, 13:11-12) 

 

Toen ik een kind was, 

sprak ik als een kind, 

voelde ik als een kind, 

overlegde ik als een kind. 

Nu ik tot rijpheid ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog 

door een spiegel, in raadselen, 

doch straks van aangezicht tot aangezicht. 

Nu ken ik onvolkomen, 

maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 27. De Hindoe Code 

 

Er hoeft dus niet een te grote scheiding te zijn tussen universum en het plaatselijke, tussen het 

collectieve en het individu, tussen de buitenwereld en de binnenwereld, de macrokosmos en 

de microkosmos enzovoorts, want alles kan namelijk geininternaliseerd worden, 

geassimileerd, eigen gemaakt worden, in een proces van syncretisme, het mengen. Dit is ook 

het principe van het Javanisme in Indonesië, wat een mengsel is van hindoeïsme, boeddhisme, 

animisme en de islam. Dit werd verspreid door de resi's, de Javaanse shamanen (asceten, 

hermieten, zieners), van het Sanskrite (Indische) woord 'rishi' met dezelfde betekenis, het 

leven door openbaring, heilige kennis (gnosis). Parallel loopt hieraan het Hebreeuwse 'rasha', 

de rebel, de oer-taalkundigen die niets hebben te maken met moderne marktbewuste 

aftreksels. Zij zijn de bewaarders van de oer-hieroglyphen die inzicht geven in het geheel. 

 

Indonesië is één van de meest bevolkte landen, over een kwart biljoen. India en China zijn het 

meest bevolkt met beiden over de biljoen en een kwart inwoners. Indonesië was vroeger een 

mengsel van hindoeisme, animisme en boeddhisme. Met de late middeleeuwen begon de 

islam zich daar doorheen te mengen, waardoor Indonesië na de middeleeuwen uitgroeide tot 

een islamitisch land. Dit gebeurde ook in Maleisië, wat boven Indonesïe ligt. Beiden zijn 

Sunni, de hoofdstroming binnen de islam, en van de Shafistische vertakking (shafi-sunni's). 

De islam dekte dus het hindoeisme af, maar het was puur een taaltruukje om het Arabische te 

mengen met het Indische. Er zijn twee hoofd-stromingen binnen het hindoeisme : de 

vaishnavieten waarbij het om Vishnu draait en de shaivieten waarbij het om Shiva draait, als 

Brahman, het transcendente en transmuterende Zelf die alles zal rangschikken en 

herscheppen, als de goddelijke menger. Shiva heeft de SV wortel wat het verbindt aan het 

Hebreeuwse Esav, sv (Ezau, Suw, Aramees), die Shu is in het Egyptisch. Net zoals Shu (esav, 

sv) heeft Shiva de dolle stier van de lagere aardse wil getemd. Shiva rijdt op een stier in de 

mythologie. Iets anders wat hem verbindt aan Esav is dat in het Tamils (Zuid-Oost India) 

'sivan' de rode betekent. Ook Shiva's kruis was een drank. Hij dronk namelijk het slangen-gif 

wat was voortgekomen bij het karnen van de oceaan van melk. In de islam is de SV de shafi 

stroming binnen de sunni, een stroming die zo dicht mogelijk bij de grondtekst van de heilige 

teksten blijft, en zich verre houdt van persoonlijke voorkeuren van geleerden. Ook komt de 

SV wortel weer terug in de esoterische islam, het soefisme. Dit is dus meer syncretisch van 

aard, zoals Shiva het meng-principe is, maar ook tegelijkertijd gebaseerd is op de wet, 

waarvan het shafisme dan weer een cryptisch beeld is. Sunni wijst terug op de SN wortel. 

Suna, sn, is een naam voor Indra, een aspect van Shiva, wat ook een menger is (zayana, zn, 

sn, kameleon, sanskrit), door de abstractie van oorlog. Bloed is een abstractie van mengen, en 



het mengsel wijst op de heilige weelde, beschreven als een rood paard in de veda's, de 

oeroverleveringen van India. Dit is ook als een alarm-systeem, uitgebeeld door Indra. Dit is 

dus de enige rijkdom waar we ons naar uit mogen strekken : de rijkdom van de gnosis, de 

rijkdom van de natuur. De SN wortel komt zowel terug in Vishnu, v.SN, als Krishna, kr.SN. 

De islam code is dus puur een parallel die het hindoeïsme bevestigd en uitlegt. Ook het 

hindoeïsme is een code van diepere dingen, terugleidend tot de oertaal, en juist door de 

parallellen wordt dit gedecodeerd. 

 

In de 90-er jaren had ik een droom die ik nooit meer zou vergeten. De islam en de hindoe 

parallel braken als een trein door de muren van de kerk heen in het midden van de nacht, en 

alles werd gemengd. In geisoleerde orthodoxe vorm zijn deze religies gevaarlijk, maar in 

esoterische samenhang met elkaar kunnen goede principes eruit gefilterd worden, zodat alles 

zin krijgt. In de diepte krijgt alles zin en komt de waarheid naar boven. We zullen daarom tot 

de kern gaan van het hindoeisme om klaar te komen met het raadsel, met de code van India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 28. Het Pad van de Bhakti 

 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de Hebreeuwse Esav (Ezau, Shu) en de Indische Shiva, 

die beiden de SV wortel hebben. Bhairava, de nomadische avatar van Shiva, zijn aspect van 

vernietiging, ook bekend staande als de bedelaar, kwam na een lange tocht aan bij Vishnu met 

zijn bedelkom om Vishnu om voedsel te bedelen. Dit komt weer terug in het Jakob en Ezau 

verhaal waarin Ezau vermoeid na de jacht tot Jakob kwam om hem om een kom rode soep te 

bedelen, wat een diepe esoterische betekenis heeft. Om de toorn van Bhairava te kalmeren gaf 

zijn vrouw, de godin Kaumari hem ook eens een kom. 



 

Op zijn beurt heeft Shiva veel te maken met de toorn van zijn vrouw, de godin Kali, een 

woeste moeder godin in het hindoeïsme, en de vrouwelijke pool van Shiva. Eens was Shiva 

bang dat in haar strijd tegen het kwaad ze alles zou verwoesten. Hij gooide zich daarom onder 

haar voeten, waardoor Kali kalmeerde. Het laat zien dat de mannelijke pool terug moet keren 

tot de baarmoeder, anders zal de baarmoeder blijven toornen. Deze wereld is onder de wraak 

van Kali, omdat de mens niet teruggekeerd is tot de kern. In het Shaktisme, een stroming 

binnen het hindoeisme, is de hindoe geheel teruggekeerd tot de baarmoeder van de 

moedergodin. Edom, het volk van Ezau, is in de Hebreeuwse wortel Adam. Adam komt tot 

Eva, opdat zij hem inwijdt in de gnosis, wat ook een beeld is van het terugkeren tot de 

baarmoeder. 

 

In de Egyptische parallel is de SN wortel de goddelijke jager, de Sunu. Deze schiet pijlen van 

genezing af als een dokter, en is in die zin te vergelijken met Cupido en Kamadeva met de 

pijlen van de ontwaking. Al deze pijlen zijn ervoor om de mens dan wel laten af te sterven aan 

de lagere wil, maar ook om de mens tot een hemelse school te brengen. Zo is er in India de 

school van de Jaga's. De Jaga's zijn de verschillende disciplines die men nodig heeft om te 

overleven en te groeien. Het zijn verschillende paden van meditaties : 

 

Bhakti-Jaga is het pad van de overgave, de devotie (tot de gnosis). Het is belangrijk te weten 

waar je je bhakti op richt. Bhakti heeft in het Sanskrit de bajh wortel, wat afscheiding 

betekent, maar ook ergens bijhoren. Als je je van dingen afscheidt of je wordt van iets of 

iemand afgescheiden, dan is dat nooit een doel op zich. Je wordt dan automatisch ook weer 

aan iets anders verbonden. Het gaat erom tot overgave te komen aan de oneindige kennis. Zo 

wordt je dan door zuivere principes op het pad geleid, en niet door je lagere wil en de illusies 

die het schept. 

 

Door de discipline van overgave en opoffering, bhakti, ontstaat er zo een band met de heilige 

kennis, het oneindige transcendente bewustzijn van de ontwaking, wat mag leiden tot een 

diepe intimiteit, de kama in het Sanskrit. Kama is één van de vier doelen van het leven in de 

hindoe traditie. Het mag persoonlijk worden tussen jou en de gnosis, maar die persoonlijkheid 

is de vrucht van kennis die niet voor haar tijd wordt opgewekt. Dit zijn goddelijke ervaringen 

waarin er een balans is tussen principe en persoon, in die volgorde. Waar het principe op een 

lager plan wordt gezet valt men in de illusies van afgoderij en orthodoxe, nationalistische 

religie, oftewel persoonsverheerlijking, wat een vorm is van mensenzoeken en 

mensenverafgoding. Binnen de gnosis heeft alles een plaats, maar dan in balans, gebaseerd op 

principes en goed beveiligde en getoetste technologie. Je kunt je soms binnen de gnosis aan 

een mens ophalen, maar het doel is dat je het zelf wordt, dat je het gaat zien als een 

weerspiegeling van jezelf. Afgoderij ontstaat waar je gaat lopen projecteren en jezelf niet 

ontwikkeld, wat veel in de kerken gebeurd. Altijd is het weer de ander die dingen moet 

regelen en dingen moet zijn, en zijzelf zijn gedoemd tot zonde. Dit is alleen een deelwaarde, 

als een secte, wat de verabsolutering van een deelwaarde is. Onderwerping is dus niet het 

totaaldoel, maar moet in balans zijn met de wording en het zijn. Zo mag je ook niet zomaar 



mensen gaan onderwerpen en ze niet helpen om te komen waar jij bent. Dat zijn 

machtspelletjes, en dat gebeurt ook vaak in de kerk. De Bhakti en de Kama moeten dus altijd 

leiden tot Moksha, de zelfverwezenlijking, het oneindige Zelf in jezelf ontdekken, als een 

verlichting. De toekomst is al geweest. Er is dus een zelf van overgave, de mannelijke pool, 

en een oneindig zelf, de zelfverwezenlijking, de vrouwelijke pool, en daartussen mag diepe 

intimiteit komen om zo vrucht te dragen. Dit is het Nirvana. Alle andere realiteiten zullen 

wegvallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 29. De Indologische Wortel van Ezau 

 

Omdat het Hebreeuws oorspronkelijk geen klinkers had is de verbinding tussen Esav en Shiva 

nog duidelijker, want Ezau was gewoon SV in het Hebreeuws. Shiva bedelde in zijn Bhairava 

vorm van de nomadische bedelaar tot Vishnu om 'het rode', en ook zijn vrouw gaf hem eens 

een kom met het rode om zijn toorn te kalmeren. Bhairava is in het Sanskrit de heilige vreze, 

oftewel de heilige voorzichtigheid, die nodig is om de tempel te betreden om tot de dharma te 

gaan, de heilige leer. Bharaiva is dan ook de woeste sleutelbewaarder van de tempel en de 

dharma, als een dharmapala. Pala betekent beschermer, beveiliger, en ook de bedelaarskom, 

in de zin dat deze taak alleen goed gedaan kan worden als er overgave is, toewijding. De pala 

is de beschermer van de aarde, ook in de zin dat hij bedekt is met de aarde. Vandaar dat 

Bhairava ook wel Mahalaka wordt genoemd, de zwarte, de met aarde bedekte, als een 

wildernisbewoner, wat een teken is van absorptie en vermenging (exotisch). Hij heeft dus een 

kom of schedel gevuld met bloed, wat de onderwerping van het schijnzelf van illusies 



betekent, en hij staat op de zon, als een beeld van de verlichting en de ontwaking. Dit komt 

ook weer terug in Openbaring 19 : 

 

17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die 

in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods. 

 

Ook houdt de vrouw op het beest in de wildernis een kom met bloed vast. 

 

Mahalaka betekent ook "beyond time and death" in het Sanskrit, en hij komt ook voor in het 

boeddhisme. Het is de verwoestende kracht van Brahman, het Oneindige Zelf. Uit Brahman 

kwam Abraham voort in het Judaïsme, uit wiens bloedlijn ook Jakob en Ezau kwamen. 

Mahalaka wordt ook wel de Heer van de Tent genoemd. In Japan is hij één van de zeven 

"geluks" goden, als Daikokuten, in de zin van een god van fortuin, weelde, en esoterisch 

gezien gaat het dan om de onnaspeurlijke weelde van de natuur-gnosis. Ook in Japan is hij net 

als de Hebreeuwse Ezau een archetype van de jager. 

 

Bhairava moest de kapali eed afleggen. Kapala betekent schedel, als een bedelaarskom, en 

deze eed houdt in naar de wildernis te gaan om daar een nomade te zijn, naakt en bedekt met 

de aarde, met een bedelaarskom, als een beeld van nederige overgave, wat dus ook weer 

terugkomt in het Jakob en Ezau verhaal waarin Ezau de wildernis ingaat en uiteindelijk bij 

Jakob bedelt om het rode. Het pad van Ezau is dus het bhakti pad waarin hij afsterft aan zijn 

aardse rechten, zijn eerstgeboorte recht, als het pad van zelf-opoffering en overgave. Ook 

Yeshua (Yah-Shu, de wording van Ezau) liet in de oorspronkelijke gnostisch-Esseense 

mythologie zijn hemelse rechten achter zich en vernederde zich door naar de aarde te gaan. 

 

De schedelkom is dus een beeld van het afleggen van het lagere aardse zelf, de lagere wil, ook 

in de zin van het inzicht krijgen in de psychologie ervan. Telkens komt alles terug op de 

kennis. Zonder diagnose is er geen genezing. Inzicht is de weg. In dit opzicht mogen we daar 

om vragen op het pad van Bhakti, met een lege kom. We komen zo tot de oneindige kennis en 

vragen haar om ons te vullen. Dit is een daad van overgave. We stellen ons zo open voor het 

oneindige. Als wij niet leeg zijn van onszelf, dan is dit onmogelijk. Het gaat dus om de keuze 

leeg te zijn, en niet met allerlei smoesjes te komen. De schedel die we opheffen is de schedel 

van het schijnzelf. Zonder zelfopoffering en zelfverloochening is het bhakti pad onmogelijk. 

Het is een meditatie, een discipline, waar de mens de tijd voor moet nemen. Het is geen stap, 

maar een pad, een proces. Als wij de eerste stap hebben gezet, dan zullen wij verder geholpen 

worden op dit pad. Op het bhakti pad gaat dus wel het mes erin. Het doel is dat er niets van 

ons lagere schijnzelf overblijft. Bhakti zelf is niet het eindstation. Op het pad van de Bhakti-

Jaga mag de mens komen tot de Kama-Jaga, de verzoening met de gnosis. Wat dat aangaat 

zijn het hele christelijke principes van de mens die zich verzoent met het goddelijke, het 

bovennatuurlijke. Maar omdat de mens in het Westen opgesloten zit in de christelijke schelp 



van formule-redeneringen en alles snel, snel willen, is het belangrijk om de indologische 

parallel er vlak naast er op in te laten werken, voor meer diepte, om zo te komen tot een 

eerlijkere brug van gnosis. De lijn van de studie, de jnana in het Sanskrit, of de jn wortel, 

gnosis. In de oertaal zijn de jana en de jani een beeld van de urim en de thummim, het toetsen 

en het loon, als een studie-proces van de gnosis. Zonder het studie-principe zijn er geen 

wonderen te verwachten. Het westen is één groot spijbelfeest, en daarvoor is de indologische 

parallel belangrijk om uit de brand te ontsnappen. Alles is dus altijd in de context van de 

Jnana Jaga, de discipline van de studie, anders kom je nergens. Buiten deze discipline kom je 

alleen van illusie tot illusie, totdat alles uiteindelijk geheel is afgebrand en je niets meer over 

hebt aan eeuwigheids-waarde.  

 

Verdienen aan het leed van iemand anders. Het komt overal op deze wereld voor. Het zijn de 

markt-systemen van psychiatrie, de kerk, het rechtswezen, de tandheelkunde-industrie, het 

medische wezen, het schoolwezen, en ga zo maar door. Veel van bovenstaande systemen 

zitten vol met contactgestoorde mensen die allemaal door iets anders afgeleid worden. Ze zijn 

er niet om je te helpen. Je bent voor hen een gevangene, een nummer. Vaak zullen ze dat niet 

laten merken, maar ik weet wel dat velen pas na hun dood merken hoe diep ze zijn verminkt 

door dit soort mensen. Hoe komt dit ? Het antwoord is simpel : yoga. 

 

In het Westen is de yoga geheel losgekapt van de oorspronkelijke jaga, en wordt vaak de 

nadruk op het lichamelijke gelegd in plaats van op de transcendente kennis die het ooit was. 

Yoga is in het westen een materialistisch marktsysteem geworden, als een corrupte bijwerking 

van het Nirvana. De Westerse yoga is een rover, een afleidings-mechanisme, en vaak 

symptoom-bestrijding die de wortel van het probleem afdekt, zoals dat ook in de tandheel-

industrie gebeurd. En het is pure dwangverpleging want voor de tandheel-industrie en de 

psychiatrie is de mens hun lagere zelf waarover zij willen heersen. Ze zijn te lui om de gnosis 

in te gaan, de diepte in te gaan, om de demonologie onder ogen te komen, maar net als de 

vlees-industrie hebben ze het gemunt om de mede-schepselen. Het is allemaal valse, westerse 

yoga. 

 

De Hatha Jaga is in werkelijkheid, in het Sanskrit, het gevecht, de volharding in het komen tot 

de diepte van de vijand, als de discipline van de demonologie, oftewel het hele Pniel verhaal, 

verbonden aan Jakob en Ezau, en aan Shu in de Egyptologie die zijn eigen Pniel ervaring had. 

In het Sanskrite is dit dus de Hatha, waarin de mens zich dus niet zomaar overgeeft aan wat 

op de mens wordt afgestuurd, via de opvoeding en het sociale en het educatieve systeem 

bijvoorbeeld. De mens worstelt ermee, in een toetsgevecht. De uitkomst is niet één of ander 

stemmetje die zegt : "Aye, het is okay, hoor, de kust is veilig," en het is ook niet één of andere 

bijbeltekst die de schijn wekt dat dingen bevestigd worden. Neen. De uitkomst is de heilige 

vreze, de heilige voorzichtigheid, het tot bloedens toe je verzetten tegen iets wat zich aan je 

opdringt als zijnde de waarheid, omdat je niet zomaar met de eerste de beste boot mee wil 

gaan. De gnosis komt alleen de heilige voorzichtigheid tegemoet, dus de gnosis zal je dan zelf 

gaan openen, zodat je je er niet meer tegen kan verzetten. Zij die dit punt hebben bereikt 

weten dan ook dat dit de gnosis is, want er is daadwerkelijk niets anders wat ze kunnen doen. 

Dit is een goddelijke ervaring die alleen zij die het hebben meegemaakt kunnen begrijpen en 



het is genaamd de heilige gebondenheid, of heilige onweerstaanbaarheid. Als het niet gepaard 

gaat met de heilige vreze en met geduld en volharding, dan is het flut. We hebben het hier dus 

over de hogere hemelse robotiek, een muurvast en waterdicht systeem, wat gebouwd is op 

kennis, als in een school proces en wat de mens niet zomaar komt aanwaaien. Het gebeurt op 

het grote Pniel, de heilige arena van het toetsen, op het pad van de Hatha Jaga. Zonder de 

Hatha Jaga is het pad van de Bhakti waardeloos. Er is geen overgave en zelfopoffering 

mogelijk zonder studie en toetsen, anders weet je niet eens waar je jezelf nu op moet richten. 

Wat moet je loslaten, en wat moet je niet loslaten ? Het gaat om openbaring over deze dingen, 

en openbaring is niet zomaar een stemmetje of bijbeltekst, maar een school. Juist door de 

Pniel ervaring, de Hatha Jaga, wordt het pad van de Bhakti gericht en uitgestippeld. Zo wordt 

de zuivere bhakti onderscheiden. Je kunt niet zomaar met wat toverwoorden je overgeven aan 

de kennis, want er is zoveel valse kennis. Kennis is de militaire school en kunst van de 

hemelse technologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 30. Het Bootje in de Wildernis 

 

 

Ezau is dus in het Hebreeuws Esav, en in het oorspronkelijke Hebreeuws wat geen klinkers 

had SV. Shiva is in het Sanskrit Siva, SV, dus het is gewoon letterlijk hetzelfde, wat ook de 

beide mythologieën laten zien.  

 

Heel veel oppervlakkige gedachtes breken stuk zodra je de diepte ingaat. Ezau werd tot het 

volk Edom, waarvan Adam de wortel is. Adam nam de vrucht van de gnosis uit de hand van 



Eva in de gnostische mythologie en de oorspronkelijke teksten, wat een beeld was van de 

intimiteit, verzoening, met de gnosis, oftewel de diepte. Dit is de Kama in de Indologie, als de 

Kama Jaga, wat een bepaalde school of discipline is. Principes komen tot rijping en 

verbinding en worden zo vruchtbaar. Intimiteit is slechts een metafoor van dit proces. Het is 

een abstractie van de eindeloze diepte waarin alle dingen tezamen komen, als een mengsel. 

Hoe dieper je gaat, hoe meer je de eenheid gaat zien van alle dingen, het transcendente. 

 

Kama is dus een belangrijk doel in de Indologie, als de verzoening, het mengsel, wat in de 

Vur terugkomt als het natuurverschijnsel van de brug : 

 

112. DE BRUG 

  

1. Ik kwam tot de brug, waar vele moeders waren met hun kinderen, 

En mensen, veel mensen, 

De brug was wijd en wit, 

En ze spraken dat ergens in het midden van de brug, 

Daar is geen tijd meer, 

Daar is een mist waar iedereen elkaar verliest 

  

2. Ik vroeg me af waarom zoveel tot deze brug gekomen waren, 

Maar ik zag in dat er geen andere keus was, 

Er was een oorlog in hun land, 

En hun land zou in vuur vergaan 

  

3. En men schiep religies, om aan de macht van de brug proberen te ontkomen, 

En men begon te twijfelen aan het verhaal van de brug 

  

4. Ik ging de brug op, en liep door totdat ik in witte bloemenvelden kwam, 



Ik zag niemand meer, ik was helemaal alleen, 

Plotseling voelde ik een hand, 

En ik ontwaakte 

  

5. Aan de andere kant van de brug was ook een oorlog, 

Ook dat land zou in vuur vergaan, 

Er was alleen leven op de brug 

 

Nauwverbonden hieraan is de weelde van de gnosis, een ander doel in de Indologie wat 

hieraan parallel loopt, de Artha, oftewel de Artha Jaga, de discipline van de rijkdom van 

kennis. Het gaat om het komen tot de overvloed van kennis, om zo door een volwaardige, 

volmaakte technologie, daadwerkelijk het goddelijke te kennen, als de toppen van de 

piramides van de kennis. Dit is het natuurverschijnsel van de regen. De regen is een groot 

doel in de esoterie, en alle paden van de gnosis lopen hier op uit. Zoals het Boek van de 

Roependen in de Tweede Bijbel daarover zegt : "Het is een eeuwiggroeiend vuur, wild om 

zich heengrijpende." 

 

Het is als het waarlijk thuiskomen. Meer en meer van het goede is het doel. De heilige tekst 

van het Boek van de Roependen zegt dat alleen de hogere, hemelse rijkdommen de gevaren 

van de lagere aardse weelde en het bijbehorende materialisme kan uitdoven. Het is dus voor 

ons eigen levensbehoud dat we streven naar de rijkdommen van de gnosis, de rijkdommen 

van het hemelse bewustzijn. Alleen zo kunnen we ook dieper groeien in de Kama-intimiteit 

van de gnosis. Deze twee parallellen vuren elkaar aan. De mens mag hieraan bouwen door 

heilig loon. Alleen heilig, eerlijk verdiend, loon is de sleutel tot de heilige weelde van de 

esoterie. Er moet dus ook een intieme relatie ontwikkeld worden met het Heilig Loon, volgens 

het Boek der Roependen, anders komt er bedrog in het spel. Kama is er dus voor onze eigen 

beveiliging, als een belangrijke sleutel, als de demonologie van de verbinding tussen intimiteit 

en de hemelse economie. Het Heilig Loon bewaakt de Heilige Weelde. Niemand komt zomaar 

tot de heilige Weelde. Hier is dus een school voor die de tussenstappen laat zien. Het Boek 

der Roependen laat zien dat alles maar één keer gebeurt, en dat de rest slechts 

herhalingstruukjes zijn van het herinneringsmechanisme. Dit is ook de boodschap van de Vur. 

Dit moet ook wel, want anders zou er niet genoeg ruimte zijn. Maar in deze wetenschap mag 

de mens ook rusten. Tijd is een illusie. Het gaat om de principes die allemaal hun eigen magie 

hebben. Chronologie is dus ook een illusie, een valse, verdraaide volgorde verbonden aan het 

bestaan in de aardse illusie. De mens moet dus tot de diepere, achterliggende volgorde en 

prioriteiten komen. Ook tijd-lengtes van de evenementen van het leven zijn dus illusies. De 

aarde is een hypnotische schijnwerkelijkheid waaruit de mens moet ontwaken. Hypnose kan 

dit soort truukjes doen, en de mens is zwaar aan de gedwongen drugs, wat gewoon al bij de 

geboorte in het lichaam opspeelt als een gevaarlijke cocktail van hormonen en genetica. De 

mens is gedwongen intiem met de machten van deze wereld, als in een mensenhandel. Kama 

Jaga is ervoor om de mens hiervan te bevrijden en tot intimiteit, oftewel mengende diepte, te 

brengen met de gnosis. 

 



In de stadse schijnrealiteit wordt het als volkomen normaal gezien dat de mens leeft zonder 

bovennatuurlijke zintuigen. Het wordt de mens niet geleerd. Kinderen worden gekweld met 

getalletjes op school en andere dode kennis, terwijl het bovennatuurlijke en de technologie 

van de gnosis wordt genegeerd. Het is een parasitaire spiegelrealiteit. Neen, kan ik zeggen. 

Het is niet normaal. Het is een nachtmerrie, en de mens moet zichzelf wakker schudden. Veel 

mensen lijden aan paniek-stoornissen vanwege deze nachtmerrie, maar het is beter paniek-

stoornissen te hebben dan zomaar door te leven alsof er niets aan de hand is. De mens moet 

terug. Word maar boos, raak maar in paniek, en heb weer passie. Het is een teken dat je nog 

leeft. Het scheidt je af van de dode massa's voor een bijzonder plan. In het hemelse koninkrijk 

heb je waarde. In de stad kijkt er niemand naar je om, en als ze naar je omkijken dan is het 

vaak met bijbedoelingen. Er is geen zorg in de stad. Het is allemaal een markt. Ze letten op de 

teller en of het kwartje wel in de gleuf is gegooid. De stad moet een kwartslag draaien. 

Iemand heeft aan de hypnotische knop lopen draaien. Wie ? De Westerse yoga die een 

karikatuur van de Kama Jaga heeft gemaakt. Het is een zwaar kunstmatige vervalsing. De 

ware natuur kennen ze niet. Daar hebben ze geen tijd voor. Het kan niet groeien. Er is geen 

creativiteit. Ze kunnen alleen elkaar na-apen. Een kwartslag moet het draaien dus. Even de 

hypnotische knop een goede slinger geven. Breng de natuur maar weer tot leven. 

 

Op het bhakti pad van de zelfverloochening en overgave, wat ook terugkomt in het 

christendom en de islam, dieper de wildernis in, komen we uiteindelijk tot het kama principe, 

wat kan verschijnen in de vorm van een godin, de godin van de intimiteit, het wonder van het 

mengsel in de diepte, de godin Kama (of Koemoe in de oertaal). Zij is degene die leidt tot het 

moksha principe van worden en zijn, oftewel het oneindige Zelf. Het is dus gewoon een 

personificatie, een archetype, van een collectie van principes. Zodra een god of godin je niet 

terugleidt naar je eigen bron is het slechts een illusie. De godin Kama, als archetype van de 

brug, van relaties, leert de mens dus te worden en zijn zoals Haar, en juist daarin vindt Zij 

haar goddelijkheid. Zij leidt tot het bootje op de bosrivier, dieper de wildernis in, tot Moksha, 

de zelfverwezenlijking, wat ook als een godin kan verschijnen. Zo komt de mens tot een hele 

dualistische ervaring van het Nirvana. Zij blaast op Haar hoorn. Zij roept de mens, als een 

roepende in de woestijn. Net zoals de mens Artha, de heilige weelde, nodig heeft om de valse, 

overmoedige weelde te overwinnen heeft de mens Kama, de heilige diepte en intimiteit, nodig 

om de valse, overmoedige intimiteit van de stad te overwinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 31. De Indologische Wortel van Ruth en de Vloek van de Marthanisten 

 

 

 

 

De Egyptische KM wortel van Kama, de Indologische godin van het diepe contact, als de 

Indische Cupido, is eigenlijk precies hetzelfde : De verzoening is er alleen door verwonding. 

In Egypte is het KM principe het heilige der heilige. Dit is hetzelfde principe wat in de diepte 

van het christendom ligt. Er worden pijlen van verzoening afgeschoten, van diep contact en 

dat verliefde gevoel, en dit laat verwondingen achter. Dat moet wel, want de verwonding staat 

voor de vermenging. Onze werelden moeten dus eerst opengebroken worden, en dan pas is er 

de brug. In de Egyptologie is de KM het volbrachte werk, en dit is eindeloosheid. Het ligt dus 

ook opgetekend in het christendom, maar in het Westen is dit helemaal verdraaid en uit z'n 

verband gerukt. Het is een complete nachtmerrie geworden.  

 

KM (khem) is in het Egyptisch de godin van de vruchtbaarheid en de schepping, wat haar 

verbindt aan Kama in de Indologische parallel. Het is hetzelfde principe. De KM is in de 

Egyptologische diepte de openbaring (kemh, gamh, zien, onderscheiden). Het is dus iets heel 

technisch. Het is het contact met de kennis. 

 

Het ware Zelf ligt diep opgeborgen in de Kennis. Een belangrijk energetisch plaatje is in de 

bijbel het verhaal van Maria en Martha. Zij worden bezocht door Yah-Shu, of Yah-Sa, de 

Kennis-Wording (Yeshua). Martha gaat als een bezetene over tot het bedienen, en heeft door 

haar vele werk niet de tijd om de woorden van Yah-Sa, van de gnosis, te horen, maar Maria 

daarentegen zit tegenover de Yah-Sa om te luisteren. De Yah-Sa zegt dan dat Maria het juiste 

deel heeft gekozen. Martha deed wat de sociale code van haar verlangde, de etiquette, maar 

Maria betekent in haar naamwortel 'rebellie'. Maria was verbonden aan de gnosis. Deze 



rebelse wortel is de mara in het Hebreeuws, wat in het Egyptisch de wet van Ra is, de wet van 

de overgave. Maria ging hiervoor naar de bron. De wet van Ra komt ook weer terug in het 

Oude Testament waar Hobel, de broer van Kaïn, Ra wordt genoemd in het Hebreeuws. In het 

vorige boek, de Egypte Code, is dit besproken in de Egyptische context waar het op neer komt 

dat het verhaal van Kaïn en Hobel metaforisch gaat over de wachter van de tong, oftewel de 

beteugelde tong. Maria sprak niet, maar luisterde, en zou alleen spreken als de Kennis haar 

zou laten spreken. Wij mogen alleen spreken door Kennis. Wij moeten niet roekeloos en 

overmoedig zijn als Martha die rondrende om mensen te behagen. 

 

In het Oude Testament komt dit terug in het Ruth en Boaz verhaal, waarin Ruth aan de voeten 

van Boaz, haar losser, een Messiaans beeld, in slaap valt, als een beeld van overgave, van 

symbolisch afsterven aan jezelf, om zo het Kennis-Zelf te ontvangen. Dit is dus het Bhakti 

pad in de bijbel. 

 

Dit pad wordt bijna niet in de stad en in de kerk geleerd. De mens wordt opgeleid tot een 

Martha-robot, om het systeem te dienen. Daarbij is het doodnormaal om te pas en te onpas je 

mond los te trekken, ook om te zingen. Dan is het goed je af te vragen welke geest er bezig is 

: Maria of Martha. Martha wil niet wachten. Martha wil gezien worden, eer ontvangen. Bij 

Martha gaat het erom door mensen geaccepteerd te worden in plaats van de Kennis. Martha's 

zijn in die zin doof en er valt vaak ook niet mee te praten. Maria's worden door Martha's altijd 

beschuldigd door vooroordelen. Maria is diep in de hemelse techniek, terwijl Martha 

oppervlakkig is. Martha speelt altijd rechtertje en politie-agentje, terwijl Maria vaak 

zwijgzaam lijdt, wachtende op de Kennis, op openbaring. Maria wil niet geleid worden door 

de stad. 

 

Maria worstelt in afzondering op het grote Pniël met al die stadse goden die haar willen 

wurgen. Martha biedt haar hierin niet de helpende hand, maar trapt haar nog dieper weg. Om 

het pad van Ruth te vinden, van de heilige slaap van overgave, hebben we heel veel kennis 

nodig om aan onszelf af te sterven, omdat het een stuk technologie is, als een school. Hoe het 

zelf nou daadwerkelijk te verloochenen is een groot vraagstuk. De mens heeft de rijkdom van 

de gnosis hiertoe nodig, als de heilige regen, wat in de Indologie ook de Artha is, de RTH, 

wat dan ook de Sanskrite wortel van Ruth, RTH, is. Artha betekent in het Sanskrit de 

zintuigen en de vaardigheden, de betekenis, de vertaling, het teruggaan naar de oorzaak, de 

wortel, als één van de vier hindoeïstische doelen in het leven. Het betekent ook doel. Artha is 

dus ook noodzakelijk om tot Kama, de brug, de vermenging in de diepte, te komen. Zodra de 

mens dingen in Artha kan begrijpen, dan kan de mens loskoppelen van zijn schijnzelf en 

lagere wil. Zo valt de mens in de ware heilige slaap, als Ruth, om tot overgave aan de gnosis 

te komen. 

 

Vreemd genoeg betekent Martha ook rebellie, en heerser, maar dan is het rebellie naar de 

gnosis toe. Ze grijpt graag de macht. Ze luistert niet graag. Christenen in de kerk aanbidden 



haar. Het zijn Marthanisten die Marthan volgen en aanbidden, en vaak nog wel erger zijn dan 

satanisten. Het is een huwelijk tussen Mammon (materialisme) en Marthan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 32. De Sleutel van Herhaling  

 

Godsdienst is een ander woord voor leven vanuit de bron, maar 'demonologie' is hierin 

belangrijk om te zorgen dat je leeft vanuit de juiste bron. Er zijn namelijk ook veel giftige 

bronnen zoals we weten. Demonologisch onderwijs is wat helaas vaak ontbreekt in de 

godsdienst en velen willen het er niet over hebben. Godsdienst en demonologie gaan hand in 

hand, en dit zijn natuurlijk maar woorden. Je kunt het ook anders noemen. De demonologie is 

je virus scanner, je alarm, je beveiligings-systeem, dus daar kunnen we niet lichtzinnig over 

doen of het zomaar afwimpelen. Waar openbaring (onderwijs) ontbreekt verwildert het volk. 

Het gaat hierin om de technologie. Zit er een lekje in die technologie, dan kun je alles wel 

vergeten. Alleen perfectie brengt ons over de woeste zeeën van het bestaan. Dit is een ander 

vies woord voor vele godsdienstigen. Ze hebben zich er bij neergelegd dat ze altijd zondigen. 

Wat een ellendig bestaan. Waarom volgen ze God dan als ze niet zoals God worden ? Zo 

worden er verschrikkelijk gevaarlijke spelletjes gespeeld, wat we de projecties van de 

Arcturische lens noemen. Het zijn natuurverschijnselen. Aan de voet van de heilige berg 

wordt er veel geroddeld, veel gelogen, veel gespot en weggelachen. Er zijn daar veel 

geruchten als een sluier, een voorhangsel, om de mens te testen en te zuiveren, klaar te maken 

voor de volmaakte bron. Dit is geen volmaakte bron naar letterlijke en menselijke maatstaven. 

De technologie van het bestaan is namelijk abstract en obscuur. Als je tot de ware bron wil 



komen, dan gaat dit door het kruis, de strijd en het onderwijs. We hebben het namelijk over de 

oneindige kennis. 

 

Dit onderwijs gaat veel door herhaling, zodat het wortel kan schieten, en zodat het kan blijven 

testen en zuiveren. In herhaling sterft de lagere wil, de schijn-wil of geprojecteerde wil, af. 

Beveiliging is een systeem van herhaling, maar telkens zal die herhaling net even iets anders 

zijn om zo wat nieuws toe te voegen, om het even van een andere kant te laten bekijken. In 

herhaling bestaat dus openbaring. Die openbaring leidt tot heiliging, oftewel afzondering, 

maar daarna leidt die openbaring weer terug naar het begin om het op een andere manier te 

bekijken, te herzien, zodat het gewoon geintegreerd wordt in het systeem. We kunnen daarom 

niet het kind met het badwater weggooien.  

 

Voordat de King James bijbel kwam was er de Geneve bijbel van 1560, wat min of meer 

Calvijn's bijbel was. Deze bijbel had begeleidende verzen bij elk vers, als een echo, of de 

zogenaamde dubbel-verzen. Het maakt vanaf het begin al duidelijk dat de schepping van het 

licht niet de zon is, want die bestond toen nog niet. Het was dus een ander soort licht, als een 

inzicht. Ik zou willen zeggen dat het het licht was van openbaring, van visioenen en dromen, 

van de parallelle werelden. Het was transcendent nachtzicht, als de vrucht van de nacht. 

 

De schaduwen om ons heen houden niet van herhaling. Zij haken ergens af halverwege. Dit 

kan enorm frustrerend zijn, als een afval race, maar ook dit zijn voorhangsels, en zij hebben 

enige cryptische waarde. Vandaar - en dit is vaak gezegd - moeten wij puzzelaars zijn. Door 

de herhalingen in het leven worden er parallelle deuren geopend waardoor situaties ineens 

heel anders zijn. Er kan ineens een wonderlijke vermenging komen. De herhaling, het 

volharden, is hierin de sleutel. Herhaling heeft eeuwigheidswaarde, en als herhaling de kans 

wordt gegeven dan kan zij zich beter uiten en uitleg geven. Dan kan er diepte komen. Zo 

kunnen mensen ook ineens veranderen als hun parallelle deuren worden geopend. Mensen 

zijn als lopende verzen, maar zij hebben vaak hun dubbelvers nodig om er zicht op te geven. 

Ieder mens heeft een parallelle zelf. Ook heeft de mens parallelle dier-zelven, en ook 

omgekeerd is dit zo. Dieren hebben parallelle mens-zelven. Vandaar dat het ook totaal 

onverantwoord is om dieren te eten. Dit kan alleen metaforisch. Dieren zijn namelijk ook 

mensen. 

 

Ieder mens heeft dus parallelle dier-zelven, waaronder ook parallelle vee-zelven. Denk je eens 

in in hoeveel realiteiten je wel niet gefokt wordt voor de slacht. Zowel letterlijk als figuurlijk ! 

Dan help je jezelf niet als je in deze realiteit dieren eet, want je houdt zo je eigen slacht in 

stand. Zo eet je in principe jezelf. Het is nog steeds een totale holocaust in deze wereld voor 

de dieren, en dus ook voor de mensen.  

 



Belangrijk is het tot de allegorische betekenis te gaan en los te komen van schijn-

werkelijkheden en al hun sluiers. Dit behoort ook tot je weg zien te vinden in de stad om zo te 

komen tot de diepte van de natuur. We kunnen stellen dat zij die gebrek hebben aan 

demonologie automatisch gezogen worden tot het moorden en eten van dieren. Demonologie 

is metaforisch carnivorisme, terwijl de vlees industrie letterlijk carnivorisme is. De mens kiest 

tussen metaforisch leven of letterlijk, materialistisch leven. De mens die het metaforische 

leven niet kent wordt zo gegrepen door het materialisme, door de Mammon. De mens kiest 

dus tussen of diep leven, of oppervlakkig. Leven aan de oppervlakte is zoals we zagen niets 

dan zelfmoord. Alleen de kennis doet waarlijk en eeuwig leven. 

 

In de Geneve bijbel wordt er gesteld dat de mens die geroepen is perfect gemaakt zal worden, 

en dat dit een veilig en zeker proces is (I Ts. 5:24). Dit is diepte-technologie voor ingewijden, 

dus het valt niet te bewijzen voor hen die materialistisch willen leven in zonde. Alleen het 

diepe kan het diepe verstaan. Er zijn dus condities verbonden aan het geopenbaard worden 

van de waarheid. Het is niet ergens te koop. Het is niet iets wat je even kunt bewijzen aan Jan 

en Alleman. Het is geen hoer. Het is obscuur en vluchtig. Het zal wegrennen van je. Het zal je 

op de proef stellen. Het is zeker niet iets wat je zomaar even met de vrienden of wat 

voorbijgangers kunt delen. Het is niet op zoek naar een pooier. Bezint eer ge begint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 33. Dieper Erin = Dieper Eruit 

 



Er zijn geen snelle uitvluchten. Mijn mandaat - wat ik overigens in de hemel heb ontvangen - 

is altijd geweest : "Wil je ergens uit, ga er dan eerst dieper in." Altijd weer is dit een gouden 

sleutel gebleken. De reformatorische kerk waarin ik opgroeide heeft mij altijd zwaar 

geïntimideerd, zo erg dat ik er studie van wilde maken. Ik moest en zou weten wat het was, en 

tot de bodem gaan. Ik had zoiets van : "Oh, dus dit heb jij ergens uit een reformatorisch 

boekje gehaald, denkende iets te weten ? Goed. Ik zal nog dieper hierin gaan dan jou, en ik zal 

komen tot het wonder in de diepte van de hele reformatorische put, die bodemloos is." Alleen 

zo kun je dingen herzien. Ken je vijand, en ken ook zijn goede principes. Houd je vijand in 

die zin dichtbij je. Ga eerst dieper de gevangenis in voordat je daadwerkelijk kunt ontsnappen. 

De sleutels liggen namelijk dieper in de gevangenis verborgen. Het medicijn is in het 

probleem zelf. Gooi je het probleem weg, dan is alles verloren. Natuurlijk moeten we veel 

weggooien, maar ook moeten we veel herzien, en leren kennen, op waarde leren schatten. Een 

beetje draaien, een beetje puzzelen, een beetje op zoek gaan naar dubbele bodems. Vaak 

vinden we juist in de diepte van zulke kerkers en putten juist ook weer zoveel andere 

gevangenen, lotgenoten, die een heel ander licht op alles kunnen schijnen, en misschien zelfs 

de sleutel tot alles dragen. Zulke situaties of personen wil je natuurlijk niet missen. Vandaar 

ook : afrekenen met de smetvrees. Geestelijke smetvrees is een vorm van spijbelen. De mens 

moet genezen worden van xenofobische smetvrees, angst voor vreemden en buitenlanders, 

wat een vorm van racisme is. Het is een elitaire, gemakzuchtige rijkdomsziekte in het Westen. 

Men is zo oververwent dat men waant alles al te hebben en niets meer nodig heeft. 't Is er al, 

dus buitenlanders en hun culturen zijn niet gewenst. Alles is al in kannen en kruiken. 

 

Juist onze zg. "vijanden", onze nachtmerries, zullen ons helpen over de woeste zeeën van het 

bestaan. "Vrienden" en dromen zullen ons niet verder helpen. Juist het ergste wat je in je 

leven hebt meegemaakt is je sleutel. Vaak moeten we tot de conclusie komen dat onze 

ingebeelde vijanden onze vrienden waren, en onze vrienden waren onze grootste vijanden. 

Vaak moeten we tot de conclusie komen dat niet de ander de vijand was, maar wijzelf, in onze 

onwetendheid. Ik heb het dan ook over hoe je als kind wordt opgevoed met een ingebeelde 

vijand, zoals mensen van een ander geloof of helemaal geen geloof, of mensen uit een ander 

land. Die andere landen zijn wel zo afgeweken, en daar kan niets goeds uit voortkomen, 

enzovoorts, enzovoorts. Neen. De mens moet zelf zijn vijandige deel onder ogen komen. Dat 

kan een hele grote ontwaking zijn.  

 

Ik was al heel zwaar opgevoed in het reformatorische geloof, maar om ons heen waren er 

kinderen die nog wel zwaarder waren opgevoed : ze mochten geen televisie bijvoorbeeld. Een 

heleboel voor ons gewone dingen mochten niet. De ouders van die kinderen waren zwaar 

paranoïde, en het werd hen altijd ingeprent dat ze zwaar zondig waren, en dan allerlei 

theologieën van de uitverkiezing waarin je nooit zeker weet of je het gaat redden, als een soort 

gokkast, want daarboven in de hemel wordt alles beslist. Een mens heeft daar geen eigen 

inmeng in. Zo spreken ze dan. Ik dacht : "Oh ja ?" Ik vond het in het gezin waar ik werd 

opgevoed al loodzwaar, zo zwaar dat ik ontsnapte naar een wat lichtere kerk, de evangelische, 

en toen het vol evangelische, te vergelijken met de pinksterkerk, waar ik ook uiteindelijk 

terecht kwam in mijn vlucht. Mijn familie was daar goed overstuur van. Eentje ontplofde er 

zelfs. Maar ja, ze waren dus zelf de zwaarsten nog niet eens, terwijl het al lood en lood zwaar 

was, met altijd het zwaard van de eeuwige hel wat aan een dun draadje boven je hoofd hing. 

Nooit was er rust. En dan op te groeien met een opa die vaak jankte van angst vanwege de hel. 



Ik kwam ook diep in die angst terecht, ook door bepaalde bovennatuurlijke ervaringen die ik 

had gehad en niet begreep, en die door de westerse bijbel helemaal verkeerd werden 

uitgelegd. Eigenlijk was daar geen plaats voor tussen al die vrolijke mensen in de 

pinksterkerk. Ik was op een gegeven moment helemaal niet meer vrolijk. Ik werd achtervolgd. 

Ik voelde me meer als die nog zwaardere gereformeerde gezinnen bij ons in de buurt, die 

altijd in angst en depressie leefden vanwege hun theologie. En ik dacht : "Okay. Dus zo wordt 

het even op mijn bord geslingerd ? Oh ja ? Ik zal nog dieper in deze materie gaan dan jullie 

ooit zijn gegaan." En ik kan gelukkig zeggen dat er leven is op de bodem van die put. Er 

wordt namelijk veel achtergehouden, veel verborgen gehouden voor de mens. Ik ben zo diep 

doorgegaan totdat ik uiteindelijk in de hemel kwam, God ontmoette, en het was totaal niet 

zoals ze dat in de kerk leerden. De kerk is steke en steke blind, totaal verkeerd ingelicht, en 

niemand die het nacheckt. Dat durven ze ook niet in hun angst voor de eeuwige hel. Het zijn 

gevangenen. In de hemel werd mij verteld alle theologieën die ik geleerd had in de kerk los te 

laten, echt alles. Ik kreeg daar toen een zwaard voor in de plaats wat mij door dingen heen liet 

kijken, en ik moest naar de bibliotheek om in de geschiedenis te zoeken. Oorspronkelijk 

waren dingen namelijk heel anders. Openbaring en studie gingen in die zin dus hand in hand.  

 

In de Geneve bijbel staat : "Ze houden zoveel van leugens, dat ze er zelfs plezier in hebben, 

wat de ergste krankzinnigheid is die er bestaat." (II Ts. 2:12) 

 

Het westen is totaal doorgedraaid in het pragmatisme : "Voelt het goed, dan is het goed." Ik 

wilde niet meer zulke spelletjes spelen. Dat wat ik had ontvangen in de hemel wilde ik niet 

meer verliezen. Het brak al mijn zintuigen open, en dit ging door zware studie, dag en nacht. 

Ik zag de hemelse technologie, en dat was nog maar het begin. Het was pure robotiek wat 

beveiligd was door hoge voltage, wat alles terugslingerde wat er niet hoorde. Er is namelijk 

een groot verschil tussen de robotiek van de oneindige kennis, en de robotiek van de lagere 

wil. 

 

Helemaal totaal gek zou je kunnen worden van de kerk. En als je dan in de diepte van de kerk 

wil gaan om dieper eruit te kunnen komen, ga dan wel als een joker, als een clown. Laat het je 

niet verzuren. Blijf creatief onder alle omstandigheden. Je krijgt een pak kaarten waarmee je 

goocheltruukjes kunt gaan doen. That's it. Wordt nooit één van hen. We gaan dus dieper om 

anders dan hen te worden, om los te komen. Het is goochelen met woorden, spelen met taal, 

totdat je de sleutel hebt gevonden, de juiste combinaties. Er is geen makkelijke uitvlucht : Ga 

er dwars doorheen, en maak alles anders. Oorspronkelijk was toch alles van ons. Zij hebben 

het gestolen en verdraaid. Nu moet het weer terug. Het is van ons. Het is onze kunst. Het is de 

oneindige kennis waarvan ze stukjes hebben afgebroken en er hysterisch lachend mee weg 

zijn gelopen. Ze hebben er een zotte kermis van gemaakt, maar wij zullen nog zotter zijn. Laat 

je niet voor een gat vangen. Wees een kolderkat, een maartse haas of een gekke hoedenmaker 

met deze religie. Laat hen je er nooit onder krijgen. Ga tot het raadsel en wordt wijs. 

 



In de stad zijn de goden op een rij geplaatst als een beeld van de lagere wil. De lagere wil 

heeft zich als zodanig in zulke idioten gepersonificeerd. "God is goed, wij zijn slecht," wordt 

er dan gezegd. Maar waarom leef je dan ? Ze doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld 

is, maar het is puur duivels. Wij zijn ook goddelijk en behoren goed te zijn. Wij behoren te 

leven als de engelen, ook al zien we overal duivels om ons heen. Des te meer behoren wij als 

engelen te leven. Niet naar menselijke maatstaven, maar naar profetische maatstaven van de 

robotiek van de oneindige kennis, die onnavolgbaar is door de lagere wil. 

 

Daarom laat de Geneve bijbel al zien waar het op uit gaat lopen : 

 

Hosea 2:16 - En het zal zijn op die dag, zegt de Heere, dat gij mij Ishi noemt, en niet meer 

Baal.  

 

Ishi, iysh, betekent dienstknecht, ondergeschikte, en Baal betekent heer, meester. Het is een 

heel slim vers, want er zal een dag komen dat we God geen meester mogen noemen, puur 

omdat we zelf meesterschap moeten verwerven, en onze lagere wil, waarvan de lagere goden, 

ook de lagere "God" van de stad, een beeld zijn, moeten we disciplineren en temmen, leren 

berijden. Je komt er niet zomaar vanaf. Het is een worsteling. Je kan de lagere wil niet zomaar 

wegsturen. Je moet de lagere wil overwinnen en ten goede laten meewerken. Je lagere wil is 

namelijk je verdraaide kennis-wil. Het is creatief materiaal en kan cryptisch gebruikt worden. 

Het zou zonde zijn om het in rijkeluis smetvrees allemaal weg te gooien. Vandaar dat de ruiter 

op het beest ook zo belangrijk is. Je lagere zelf is het raadsel van je kennis-zelf, je ware zelf. 

Je moet er mee puzzelen. Je moet ermee optrekken. Je moet het leren berijden, dieper mee 

gaan, leren onderscheiden, leren een diagnose op te stellen. Gebrek aan studie is de valkuil. 

Dit was ook de reden waarom Hosea met de hoer, Gomer, moest trouwen, als een metaforisch 

beeld. Het hele boek Hosea gaat over het liefhebben van hen die als de vijand leven, als een 

beeld van het dieper erin gaan om eruit te komen, wat ook direct de betekenis van de 

Messiaanse tekst "Hebt uw vijanden lief" is. Dit is niet roekeloos en letterlijk, maar 

strategisch en metaforisch. In hoofdstuk 3 moest Hosea hetzelfde truukje doen. Weer moest 

hij een relatie aangaan met een overspelige hoer, een afgodendienaar. Hij deed dit om haar af 

te zonderen : 

 

2Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 3En ik zeide tot 

haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; 

en ook ik zal tot u niet komen.  

 

Dit alles was een beeld van hoe de Hemel met het zondige volk omgaat. De Vrouw rijdt op 

het beest. Zoals Paulus het zegt : "Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang." 

 



I Korinthe 9 

 

24Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs 

kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 25En al wie aan een wedstrijd deelneemt, 

beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een 

onvergankelijke. 26Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die 

zo maar in de lucht slaat. 27Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. 

 

Paulus moest het dus winnen van zijn lagere wil. Dit is ook waar het boek Filippenzen in de 

grondtekst over gaat, over het liefhebben en berijden van het beest. Het is de betekenis van 

Filippe. Dit liefhebben houdt een zorg en een aandacht in om alles tot sieraad te strekken. Dit 

is ook wat tucht, kastijding, betekent. Het betekent opvoeden. De lagere aardse wil is vaak 

ook het kind in onszelf. Ontucht ontstaat waar die opvoeding er niet is. Ontucht is een gebrek 

aan tucht, een gebrek aan richting en leiding. De lagere aardse wil moet dus terug in de 

baarmoeder.  
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Theologie zonder demonologie is waardeloos, zoals ook de demonologie zonder etymologie 

(taal-oorsprongen) waardeloos is, want alles heeft een diepere wortel. Omdat taal practisch 

moest worden om de communicatie gesmeerd te laten verlopen was de taal genoodzaakt 

gebruik te maken van cryptogrammen. Zij die hier geen rekening mee houden komen in het 

materialisme terecht. 

 

Het "oordeel" over het materialisme is allang geweest, en draagt de buitenaardse codes 



hiervoor in de twaalf kleine profeten. Het "oordeel" is het herzien van het ego in de diepte, het 

opnieuw rangschikken van dat wat er verdraaid was aan de oppervlakte. Hierover gaat dit 

boek. 
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Hoofdstuk 1. Het Filippenzen Apparaat 

  

Van de iconen van het Nieuwe Testament, oftewel de boeken ervan, komen we niet zomaar 

af, en dat hoeft ook niet. Ze bezitten veel gnosis, vooral in de esoterische betekenis. Het is een 

bepaalde taal die gesproken wordt. Aan de oppervlakte, zoals de kerken het presenteren, is het 

verdraaid, maar door diepte kan alles verbroken worden. Het is een groot kruis. Het is 



allemaal gestolen en op de markt te koop gezet. God als een hoer. Boeren onderhandelen 

erover in hun niet na te volgen boerse accenten. Je kan er dus wel op een hele andere manier 

tegen aan gaan kijken, en dat is een hele uitdaging. Heel lang geleden had ik een droom 

waarin ik bijbelboeken zag als kooien waarin wilde vrouwen waren opgesloten, natuur-

vrouwen, die de personificaties van de verschillende aspecten van de moeder aarde waren, de 

bovennatuurlijke aarde dwars door alles heen. Zij waren als wilde beesten en ik wist dat ze 

één dag zouden losbreken. Vandaar dat ik me ook altijd gewijd heb aan de natuur-uitleg van 

de bijbelboeken, om zo de kooien los te maken. Aan de andere kant zijn deze kooien de 

sluiers van de moeder aarde, van de natuur-kennis, als de voorhangsels van de tempel, dus het 

is weer heel dualistisch. In wezen waren de bijbelboeken oorspronkelijk dus een soort van 

godinnen. Vooral ook in de grondteksten komt dit naar voren, en het is een onderwerp wat me 

blijft boeien : de verborgen Godin in de bijbel, want één ding is zeker : de vrouw als 

archetype moet in deze wereld hersteld worden. Er moet een beter zicht op komen wat de 

vrouw precies is, op het principe en de metafoor ervan. Toch moet Zij zich ook blijven 

versluieren tot de tijd van openbaring en manifestatie. De diepte van dit alles brengt geduld. 

Diepte is dus de sleutel tot geduld, en zij die die diepte niet hebben zullen weggezogen 

worden door ongeduld en overmoed. Diepte is een belangrijke schuilkelder tegen de stormen. 

  

Filippi betekent in de Griekse grondtekst een paardrijder, oftewel als de vrouw op het beest. 

Vandaar dat je het hele Filippenzen traject in het Nieuwe Testament, wat overigens een 

gevangenis-brief van Paulus was, kunt zien als een tunnelcomplex, vers voor vers. In elk vers 

zit een diepe sleutel verborgen, om zo verder te komen. Elk vers heeft verschillende lagen, en 

omdat het christendom de grootste religie op de wereld is, kunnen we niet zomaar hieraan 

ontkomen, maar moeten we het raadsel oplossen. Het is een kooiencomplex, en de sleutels 

moeten gekend worden, en uitgeoefend worden. Het is een buitenaardse kooi op de mens 

geforceerd. Het christendom kwam door buitenaardse invasies van voor het menselijk oog 

onzichtbare wezens. Het hele gevangeniswezen moet omgevormd worden. 

  

Ik heb het Paulus personage altijd interessant gevonden, vanwege zijn werk in de gevangenis, 

en zijn betogen over hoe met het lijden om te gaan, en ook zijn strijd tegen het materialisme. 

Ik voelde altijd dat er een groter mysterie achter verborgen ging. Ik weet nog wel dat ik op de 

bijbelschool een heel klein kamertje kreeg, en dat ik achter mijn bureau zat en blij was dat ik 

nu eindelijk alle tijd had om het eens te bestuderen wat het nu eigenlijk was. Zo kon ik toen al 

sleutelen aan de gevangenis-wand. Ik zat achter mijn bijbeltje, en bladerde door de brieven 

van Paulus en er kwam een onbeschrijfelijke blijheid en rust over me heen, een gevoel van 

veiligheid. Maar ik kon niet grijpen wat het was. Ik was mijn ontmoetingen met theofanische 

vrouwen in hele heftige dromen als kind zijnde alweer vergeten. Ik sprak er ook niet over. Ik 

zat diep in de kerk-gevangenis, maar ik zag een straaltje licht. Er groeide iets in mij, maar ik 

wist niet wat. Natuurlijk had ik daar wel mijn christelijke baby-taal voor om het uit te leggen, 

maar het was iets anders, iets diepers. Ik had contact met een moeder, maar zo werd dat niet 

geuit.  

  

Later begon ik steeds meer door de christelijke kermissen heen te prikken, en ik kreeg het aan 

de stok met de bijbelschool leiding, op mijn tweede bijbelschool, want ik was inmiddels 



verhuisd. In hun ogen was ik te rebels en eigenzinnig, maar inmiddels had ik diepe ervaringen 

met de andere wereld en dat botste gewoon. Ik begon in te zien hoe hypocriet ze veelal waren, 

en zelf niet eens volgens hun boekje leefden. Ik was niet de enige die dit inzag, want ook 

anderen begonnen te vertrekken. Er werden veel machtsspelletjes gespeeld, en toen viel voor 

mij ook uiteindelijk het doek. Ik had het helemaal gehad. Nog steeds heb ik ook heel veel 

goede herinneringen van die tijd, en heb ik ook hele fijne mensen mogen ontmoeten. Ik bouw 

en werk nog steeds met deze herinneringen. Maar het Paulus personage zie ik soms weleens 

een beetje als Ra in zijn bootje door de onderwereld, die eigenlijk doorging waar Jezus was 

gestopt. De westerse Paulus heb ik niet zoveel mee, maar de esoterische, meer mythische 

Paulus, en de Paulus van de grondteksten is weer een heel ander verhaal. Er is wat dat aangaat 

een goede simulator-Paulus. Als Paulus het heeft over de vijanden van het kruis, dan heb ik 

daar een bepaald beeld van. Het spreekt erg tot mijn verbeelding in de zin dat die diagnose 

bruikbaar is. Het christendom is de grootste vijand van het kruis ooit.  

  

Ik had een droom over het hele Filippenzen apparaat. Filippi is dus oorspronkelijk een godin. 

Paulus heette oorspronkelijk Saul, zijn Israëlitische naam (van Selah), wat in de wortels het 

raadplegen van een orakel betekent. Saul kwam in die zin tot de godin Filippi, en schreef haar 

gnosis op. Filippenzen is natuurlijk door de tijden heen enorm corrupt geraakt. In de droom 

kwam ik tot een medisch centrum met allerlei loketten waar telkens dezelfde vrouw achter 

zat, in allerlei verschillende gedaantes. Ik moest daar een gevaarlijk jongetje afleveren die 

mensen aanviel met een injectie spuit. Ik werd door die vrouw totaal niet serieus genomen. Ze 

begon allemaal over andere dingen, alsof ze zich niet in de werkelijkheid bevond, totaal 

ongeïnteresseerd. Ik dacht : "Laat maar zitten." Ik nam het jongetje weer mee. In de 

oorspronkelijke Geneva Bible van de protestantse en calvinistische reformatie, in Filippenzen, 

bevindt Paulus, oftewel Saul, zich in de gevangenschap van de baarmoeder, wat dus eigenlijk 

een teken is van komende wedergeboorte. In 1:7 noemt Saul zijn gebondenheid "genade" om 

aan te geven dat dit buiten hemzelf omgaat, zijn lagere zelf geen inmeng heeft, maar vooral 

door het latere christendom in het westen kreeg dit een hele andere betekenis. In het Grieks is 

de genade, of de gave, altijd verbonden aan loon, als de loons-gave, terwijl hier het gaat om 

de loons-gave van gebondenheid. Er is dus een heilige loons-genade en een valse genade die 

de vrije wil afneemt, of die de vrije wil wel waardeert, maar dan genade maakt tot een 

wachtwoord waar je verder helemaal niets voor hoeft te doen. Saul stelt al heel duidelijk dat 

het niet om de gave gaat, maar om de vrucht. Ook stelt hij dat zij die niet werken ook niet 

zullen eten, en dat ieder voor zich moet werken, wat een diepe esoterische betekenis heeft. 

(Zie Thessalonicenzen). Het heeft dus wel potentieel, maar het moet even juist gedraaid 

worden. In ieder geval komt het er op neer dat in de Geneva bijbel wel duidelijk zichtbaar is 

dat genade als een hulpeloosheid is die plaatsvindt in de gebondenheid van de baarmoeder, en 

waardoor er ook bovennatuurlijke richting kan komen. Dit is dus een hele andere genade dan 

die in het westerse evangelische christendom wordt geleerd. Het punt is dat we niet aan deze 

dingen ontkomen, zowel aan genade niet, als aan de bijbelboeken niet, juist omdat ze een 

belangrijke kern bevatten. Ze moeten dus even anders uitgelegd worden, en dan kunnen we 

verder. Wij geven dus een hele andere definitie aan genade : 

  

1. Genade als een loonsgave 

2. Genade als tegemoetkoming waar iemand boven de maat veroordeeld is 



3. Genade als de hulpeloosheid van de heilige gebondenheid die nodig is om bovennatuurlijk 

geleid te worden zonder inmeng van de lagere wil. 

  

In die zin gaan zowel de grondteksten als de Geneva Bible dus veel dieper. De Geneva bijbel 

roept weer op tot soberheid, ingetogenheid, daar waar de latere evangelische bewegingen 

steeds vrijer en roekelozer werden als genade-freaks, met zogenaamde gratis giftige 

milkshakes, maar waar de schaapjes peperduur voor moesten betalen. De genade drug suste 

het volk in slaap. 

  

Het jongetje in de droom liep rond met een soort eetbaar speelgoed, waar ook nog eens 

chocolade in zat, maar het was puur gif. Hij had ook geleerd zijn 'evangelie' op te dringen, en 

viel dus mensen aan met deze drug. Hij stak mij ook in de arm met die spuit, dus vandaar dat 

ik hem naar het medisch centrum bracht van Filippenzen. Ze namen hem daar dus niet aan, 

dus ik gaf hem een aai over zijn bol, en zou wel een andere oplossing vinden. Ik moest het 

knulletje wel goed in de gaten houden dus. Hij wilde mij ook chocolaatjes aansmeren, maar 

die gaf ik weer terug. Die at hij toen zelf op. Een andere reden dat ik hem aangaf was omdat 

hij mij dus een eetbaar stuk speelgoed had gegeven, een soort busje, en ik had het in mijn 

mond gestopt, en spuugde het weer uit, omdat ik merkte dat het niet echt te vertrouwen was. 

Vooral ook omdat hij zei dat hij het had ingesmeerd met troep nadat ik het in mijn mond had 

gestopt. Later zei hij dat dat maar een grapje was, maar het was een echte belhamel. Hij moest 

echt opnieuw opgevoed worden. 

  

In ieder geval merkt Saul op in 1:12 in de Geneva Bible dat alles is omgedraaid, juist zodat de 

boodschap doorgang kan krijgen. Het is weer de situatie van het ei, waarin het kuikentje 

alleen kan groeien als de eierdop er omheen blijft. Die eierdop zal op een gegeven moment, 

wanneer het daarvoor tijd is, barsten. Als dit voor zijn tijd gebeurt, dan is het als een 

miskraam. Vandaar dat we niet te wijs moeten zijn, niet te haastig moeten doen, maar moeder 

natuur haar tijd te geven. Vandaar dat we nederig moeten zijn en boete moeten doen, opdat 

we kleiner zullen worden, leger, zodat de natuur weer in ons plaats kan nemen. Zo komen we 

ook tot de godin Filippi. In mijn droom kon ik alleen tot Haar komen door een soort theater 

opvoering van 'negatieve' belijdenissen van nederigheid en zelfvernedering, als een manier 

van zelfkastijding, en dat is nodig, want we hebben twee polen in ons, zowel het goddelijke, 

als het kanaal, en het kanaal moet leeg zijn, en leegte ontstaat alleen door zelfvernedering, 

zodat je natuur vrij blijft van invloed van de lagere wil. Het is dus puur een technologische 

virus scan. Je komt in wezen tot niemand anders dan je eeuwige en oneindige kennis-zelf, en 

de rest is allemaal proza en verhaaltjes, theater opvoeringen, die dit technologisch uitbeelden 

en coderen. It's all in the Game. It's all in yourself. 

  

Jij bent Filippi, de godin op het paard. Jij bent de natuur-kennis. Jij bent ook het kanaal, en dat 

moet je zuiver houden. Het werkt aan twee kanten. 

  



1:6 Zij, die een goed werk is begonnen in u, zal getrouw zijn dit ten einde toe voort te zetten. 

  

Dit gaat dus over je diepere, volkomen zelf. 

  

Als wij de hemelse banden hebben ontvangen, dan hebben wij ook macht om anderen die 

hiervoor open staan mee te trekken tot de hemel. Wij mogen in die zin samenwerken met de 

baarmoeder. Dit is een multi-dimensionaal werk. Er is veel te doen in de parallelle werelden. 

  

We moeten leven wat ons gegeven is, ook het leven hier op aarde, het leven in het vlees, waar 

Saul het ook over heeft, omdat de schat in aarden vaten is. 

  

22Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet 

kiezen, weet ik niet. 23Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met de 

chasma (baarmoeder) te zijn, want dit is verreweg het beste; 24maar nog in het vlees te 

blijven is nodig om uwentwil. 25En in deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven en 

voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het luisteren en 

gehoorzamen verblijden. 

  

We kunnen dus voor dit doel op de aarde leven terwijl we niet van de aarde zijn.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 2. Colossi - De Vrouw met de Spiegel  

Het Geheimschrift van de Onderwereld 

  



Zelfvernedering hoeft geen realiteit te zijn, maar het is metaforisch, en ook om de trots van de 

lagere wil te ontlopen. Het is dus voor je eigen bescherming dat je de pool van 

zelfvernedering en zelfkastijding in ere houdt, en dat is ook de reden waarom we hier op aarde 

door veel vernedering heenmoeten. Dat is ook weer een thema in Filippenzen. Dit doe je dan 

voor een hoger doel, net zoals in de Yah-Shu mythe, waarin Yah-Shu ging van de hemel tot 

de aarde, en toen tot de onderwereld om zichzelf te vernederen, om de andere pool te helpen. 

  

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 Yah-Shu was, 6die, in de hemelse 

gestalte 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.  

  

Soms moet je jezelf zo klein mogelijk maken om ergens doorheen te kunnen komen, wat ook 

weer tot oorlogsstrategie behoort. Dit is ook de eigenschap van de spion. Hij verraadt zichzelf 

niet, dus hij kan zichzelf voordoen als wat dan ook maar nodig is om zijn werk te kunnen 

doen, zonder daardoor problemen te krijgen met zijn baas. Het doel heiligt de middelen. 

Paradijselijke kameleonen blijven daarom niet voortdurend veilig in het paradijs als een 

schoothondje. Neen. Zij gaan voortdurend eruit voor ingewikkelde opdrachten. Het zijn 

geheime detectives. Zo is ook het profetische leven. Het is onvoorspelbaar, en er zijn altijd 

weer uitzonderingen op de regel. Als je mensen wilt behagen en het iedereen naar hun zin wil 

maken kom je nergens. Wij hoeven ons ook niet altijd te verdedigen naar de mens toe. Soms 

is het beter om stil te zijn. De mens mag ook los komen van alle zelfverdedigingszucht. Laat 

af van de mens, want hij is maar een zucht. 

  

Genade, Charis, was oorspronkelijk een Griekse godin van de natuur en de vruchtbaarheid, 

wat dus een hele andere betekenis had dan wat westerse christenen er vaak aan geven. In de 

diepte is genade gewoon de hemelse werkingen van de heilige gebondenheid, en geloof, 

Pistis, was ook oorspronkelijk een Griekse godin, en betekende verbondenheid, eerlijkheid, 

oprechtheid, waarheid en vertrouwen, wat in wezen gewoon de hemelse verbondenheid van 

de heilige gebondenheid is, en niet het vage, blinde geloof wat westerse christenen er vaak op 

na houden vandaag de dag. 

  

Toen Saul (Paulus) in de gevangenis was en de Filippenzen dit hoorden stuurden ze 

Epafroditus naar hem toe met gaven om hem te helpen, en toen gaf Saul hem een brief mee 

voor hen. Epafroditus betekent toegewijd aan Aphrodite, de moeder van Charis (soms in het 



meervoud). In de Bijbel is geloof de bron van genade, telkens weer. Geloof, pistis, is in die 

zin de moeder van genade, charis. Het ware geloof is de verbondenheid aan de kennis, ook 

een aspect van Aphrodite. 

  

De liefde is in de bijbel het grootst, zelfs boven geloof. De ware liefde is de testende 

baarmoeder, de onderscheidende kennis. Conflict-situaties en restricties zijn dus belangrijk, 

als een onderdeel van de ware liefde, de agape. De liefde van de lagere wil is allemaal 

omkoperij, dus vandaar dat het om de kennis draait om hiertegen veilig te blijven. Zo zien we 

verschillende aspecten van de hemelse gebondenheid, als de herdefinitie van de christelijke 

pilaren : 

  

1. genade als de hemelse werkingen door de heilige gebondenheid  

2. geloof als de hemelse verbondenheid door de heilige gebondenheid 

3. liefde als het hemelse toetsen door de heilige gebondenheid 

  

De heilige gebondenheid is de sluitsteen van de oneindige, eeuwige kennis. 

  

Ook Colossi, het daaropvolgende boek, is een godin, een gepersonificeerd aspect van kennis. 

Het offer op het altaar is in de grondteksten een metafoor van het nomadische leven, van de 

brug, waardoor er ook contact komt met anderen. Saul (Paulus) verheugd zich hierin. Saul 

heeft zich in die zin geofferd aan Colossi. In de grondteksten komt het altijd weer neer op 

zelf-offering, en dit is altijd metaforisch. Het is een zinnebeeld van het toetsen, zodat alles 

zuiver blijft. Toetsen betekent analyseren, onderscheiden, de diepte ingaan. Toetsen is studie, 

en je niet laten misleiden door de oppervlaktes van de dingen. Daarom lijden wij in het leven, 

zodat we dieper en dieper kunnen gaan. Het kruis is de gevoeligheid die alle delen met elkaar 

verbindt, als een communicatie-systeem, tot één lichaam. Al deze dynamieken bevinden zich 

in jezelf. Het is je innerlijke zelf-familie. Dat is ook wat Colossi betekent : het grote, 

allesomvattende geheel. In de grondtekst staat Saul voor haar als voor een wild beest, en zij 

heeft meerdere koppen, die haar verschillende aspecten uitbeelden. Colossi is een vrouwelijk 

woord en meervoudig. Saul bewondert haar als een kerk, als een geheiligd lichaam, wat ook 

in de bijbel wel vaker als een vrouw wordt gepersonificeerd. Colossi is deels vrouw en deels 

beest, verbonden aan de natuur. In de diepte is dit net als Filippi weer een vrouw op een beest. 

  

In de Geneva bijbel, in Colossi, wordt het kruis beschreven als een triomferende strijdwagen. 

Het is een nomadische dynamiek, zoals de vrouw op het beest. Soms is het beest een beeld 

van de baarmoeder. Al deze dingen horen bij elkaar. Ook Colossenzen is een gevangenis-brief 

van Saul. Aan het einde ervan draagt hij de Colossenzen op zijn gevangenschap, zijn banden, 

te herdenken. Saul is in het beest om tot wedergeboorte te komen, tot de bevrijdende werking 



van het tot inzicht komen. Het is heel dualistisch, net zoals het boek Openbaring heel 

dualistisch is als het over de wilde beesten gaat. Het is een paradox van kunst. Het is om los te 

komen van de lagere aardse gewesten. Colossi neemt hem mee naar boven. 

  

Colossi gaat over de heilige spiegel, het spiegelbeeld van het onzichtbare goddelijke, 

waardoor de mens heen kan gaan om zo telkens tot een ander inzicht te komen. Colossi is 

daarom ook de vrouw met de spiegel. In de Vur wordt gesproken dat juist de spiegel de 

droom in stand houdt. Deze twee hebben elkaar nodig. Dit is een mooie demonologische 

dualiteit. De valse spiegel moet natuurlijk ingeslagen worden, zodat de valse droom 

wegvaagt, opgelost wordt. Saul spoort de Colossenzen aan om de dingen te zoeken die boven 

zijn, en laat zo ook de heilige spiegel daartoe zien. De Geneva bijbel stelt dat de redenen en 

de wil van de mens corrupt zijn (3:5). Saul stelt dat de mens zelf de heilige spiegel moet 

worden (3:10). De nieuwe (diepe) mens is die spiegel. Dit transformatie-proces geschiedt 

door de vernieuwing van kennis. Hierin vallen ook alle valse onderscheidingen weg. In de 

heilige spiegel zien we onze verloren aspecten en onze parallelle zelven. Ook het beest heeft 

een spiegel in het boek Openbaring. In de diepte is dat een altaar, wat ook het geheim is van 

onze meervoudige identiteit. In de latere vertalingen van de bijbel werd dit steeds eenzijdiger 

neergezet. Oorspronkelijk kwam het uit de Egyptische onderwereld boeken waarin de spiegel 

van Nun, de zee, de onderwereld opende naar de hemel, opdat Ra op kon staan, als de 

hemelvaart. In Openbaring maakte de spiegel dat het beest weer kon spreken. In het twaalfde 

nachtuur van het Egyptische Boek der Poorten dragen vier goden de spiegel waarmee ze de 

poorten van de onderwereld bewaken, en waarmee ze Ra tot rust laten komen in de 

baarmoeder van Nod. In het Amduat boek is het loongevend aan hen die deze mysterieuze 

spiegel kennen, en zij ontvangen hun akh, hun dubbel (metaforisch : broer), hun schaduw die 

hen bijstaat, hun parallelle zelf. De Amduat beschrijft deze spiegel als transcendent, iets van 

de wereld beyond, als een interdimensionale poort. Deze spiegel geeft doorgang aan Ra in de 

onderwereld, zorgt ervoor dat Ra nergens blijft steken. Deze spiegel is in de diepte van de 

woestijn, in het diepste van de nacht, waar alle realiteiten ombuigen en in elkaar overvloeien. 

Het is als de nachtelijke woestijnzee. Ra moet zelf tot deze spiegel worden. Hij moet tot zijn 

spiegelbeelden komen, zijn parallellen, zijn verborgen identiteiten. Dit zijn zijn sleutels in de 

onderwereld. De bovennatuurlijke spiegel is zijn gids. Het is het geheimschrift van de 

onderwereld. Het Amduat boek zegt dat alleen maar een paar dit kennen. Verder kent 

niemand het.  

  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 3. Ragnarok en het Walkurische Geheim 

  

In een droom ontmoette ik Ragnarok, de Noord-Germaanse Eindstrijd in de Apocalypse, te 

vergelijken met het Armageddon. In het Zuid-Germaanse gebied werd dit ook wel de 

Gotterdammerung genoemd, de godenverduistering. Ik ontmoette Ragnarok in West-Orion in 

een gebouw. Hij kwam als een jongen die net volwassen was geworden. Hij smeerde een lijm 

op zijn onderlip en zijn gezicht raakte bevroren en kwam zo onder een zware hemelse magie 

terecht. 

  

In het oude Germanië in Europa draaide alles om de Walkuren (Valkyries, Noord-Germaans), 

de strijdgodinnen die hen die hard aan zichzelf gestorven waren opnamen in de hemelvaart. 

Ragnarok was niet alleen een metaforisch tafereel van de toekomst, maar ook een persoonlijk 

principe wat toen al in de mensen werkte. Het is een pad door het metaforische ijs wat tot de 

metaforische duisternis en eeuwige nacht leidt, of de grootste nacht, een principe wat ook 

weer terugkomt in de islam. Het ijs staat namelijk voor de ramadan, de vastenperiode waarin 

je alles aflegt, jezelf vernedert, opdat je lagere, materialistische schijnwil afsterft. Het is een 

periode van onthechting waardoor je contact kan leggen met de andere, "verloren" wereld. De 

Walkuren werken dus in de Ragnarok om te zien wie tot het diepste ijs is gekomen.  

  

Zij vissen dus de bevroren zielen uit het ijs. Er is geen hemelvaart zonder aan jezelf af te 

sterven in het ijs. Vanwege dat het ijs leidt tot de nacht, als een natuurverschijnsel, leidt het 

tot het zwarte ijs. In het nachtijs sterven de lagere zintuigen af, en vandaar de term 'de zwarte 

moeder godin', en 'de zwarte Heerin', wat dus belangrijke metaforen hiervoor zijn. De mens 

moet teruggeleid worden tot het zwarte, de donkere moeder aarde. De Walkuren, de 

Germaanse oorlogsgodinnen, helpen en testen in deze tocht, in het Ragnarok. Zij wonen in het 

zwarte ijs, als ijsgodinnen. Zij zijn zelf het zwarte ijs. 

  

Wij hebben dus de ijsziekte nodig om tot de grootse nacht te komen. Deze ijsziekte brengt de 

hemelse hallucinaties, de nieuwe zintuigen. Zo kan ook uiteindelijk de hele wereld 

veranderen. De hele wereld zal in deze ijsziekte moeten gaan, in het Ragnarok, om zo af te 

sterven aan de lagere, materialistische hallucinaties. Zo kan er uiteindelijk een nieuwe 

schepping komen. Ook de Walkuren zelf zijn dus slechts een gebied waar de mens doorheen 

moet om zelf een Walkure te worden. Het Walkurische gebied ligt diep in de ijsnacht. Dit 

gebied is het hemelse robotische systeem. Ergens in de diepte van de ijsnacht is de hemelse 

donder en bliksem van de kennis, een nieuwe energie centrale. 

  

Er is dus geen makkelijke weg uit de stad, van de tuinen tot de wildernis. Dieper in de tuinen 

en de parken wordt het kouder en kouder, en velen keren op dat punt terug naar de warme stad 



die hun lagere, materialistische zelf in leven houdt. Zij die uit de winter tuinen komen tot de 

wildernis gaan zelfs dieper de kou in, want hier zijn de stadsmuren niet meer, en geen warme 

haarden in de buurt. Eerst komt de mens in de ijsvlaktes van Ragnarok terecht, en er zijn vele 

waaghalzen die eerst nog wel durfden die dan terugkeren, want dit gaat hen toch echt te ver. 

Snel weer terug naar de stad, waar alles veilig is en comfortabel, waar alles voorgekauwd is. 

Voorgekauwd ? Ja, de stad kauwt alles voor. 

  

In ieder geval in dat diepe ijs, daar ga je zeker klagen, en terug verlangen naar hoe het eens 

was, waar je eerst was. Al die flashbacks van goede, warme herinneringen kwellen je dan. 

Velen haken op dat punt af en gaan weer terug. Maar de mens moet dieper de nacht in. De 

mens moet door alles heenprikken, en er wacht een nieuwe natuur op de mens. De mens moet 

dieper de slaap in, en dat gebeurd door de ijsziekte. 

  

Het wonder van het licht in het diepste van de ijsnacht is dan niet de opkomende zon, maar 

iets van de natuur voortgebracht door plantjes en kruid, als lichtbolletjes, zaadjes met 

visioenen, en gedragen door insecten. Zij brengen een nieuwe lijm voort, die Ragnarok op zijn 

lip smeerde in de droom. En zo is warmte ook iets wat voortgebracht gaat worden door 

planten en kruid, en gedragen door insecten. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4. Het Nachtgesprek 

  

In de hemel las ik boeken van de amazone ijs theologie. Die gaat als volgt : Net zoals licht 

komt ook het ijs voort vanuit de planten en het kruid, en wordt gedragen door insecten. We 

hebben het dan over de natuur van de onderwereld. De insecten zijn exotisch. IJs is een kruid. 



Er zijn vele soorten ijskruiden, zoals het kruid van ijsziekte en ook van ijsdood. De ijsdood is 

nodig om af te sterven aan je lagere zelf en je lagere zintuigen. Het leidt tot de nacht. De nacht 

komt ook weer voort uit plantengroei, en wordt gedragen door insecten. Het waren grote, 

dikke boeken die ik las, en ze waren al heel oud. Soms waren er zwart-wit plaatjes bij en soms 

in kleur. Er was een ijszon die ook voortgebracht werd door plantengroei, en er was ook een 

eeuwige ijsdood, wat gewoon een tussenlaag was in het menselijk lichaam, dus als een 

tussenstap en geen uiteindelijk doel. De dood is metaforisch en gewoon een poort en 

programmerings-laag, als een beveiliging. De boeken waren hoog technologisch. Uit de dood 

komt altijd weer nieuw leven voort. In die zin is de dood dus een beveiligings-systeem, en dit 

moet eeuwig zijn, zodat het ook weer eeuwig leven kan voortbrengen. Een doods-laag die niet 

eeuwig is heeft niet de potentie om het lagere zelf totaal te laten afsterven. 

  

Zo brengt de plantengroei dan uiteindelijk de eeuwige ijszon voort binnen het menselijk 

lichaam die deze eeuwige ijsdood brengt waarin de lagere, materialistische wil afsterft, en 

waardoor de paradijselijke zintuigen opengaan. Binnen het Ragnaroks-principe leidt dit ook 

tot de nachtzon, die dus niet bestaat uit licht en warmte, maar puur uit de grootste en eeuwige 

duisternis, waarin het valse licht wordt uitgedoofd en wegvaagt, als een reset. Dit wordt ook 

voortgebracht door de planten. Juist omdat de nachtzon het duisterste punt is komen er 

contrasten, zodat door de contrasten het nachtzicht gaat werken. Vandaar dat het duisterste 

punt nodig is. Het is een belangrijk onderdeel van een zintuig, en moet ook als zodanig 

herkend worden. Vandaar dat een mens soms door duisternis heengaat en heenmoet in zijn of 

haar leven. Het zijn installaties van de hemelse natuur. De mens herkent dit vaak niet, omdat 

er heel wat slappe verhalen over de hemel in de omloop zijn, vaak vanuit hele selectieve 

Westerse vertalingen van oudere Oostelijke teksten. Het nachtzicht van verschillende graden 

duisternis kan dan worden tot ijszicht, waarin verschillende graden van ijs nieuw zicht 

vormen. 

  

Door het gebruik van de ijszintuigen kom je langzaam in een nieuwe natuur, nieuw groen. Het 

begint als ijsgroen, heel koud en ver weg. Zodra je het probeert te grijpen glipt het uit je 

vingers weg, of vaagt het weg. Dat moet je dus niet doen. Het is een natuur proces. Je kan het 

niet forceren. Dingen zomaar grijpen hoort niet bij het leven in ijs. Het hoort niet bij de 

natuur-ijsrobot. Je wacht op de natuur. Je rafelt niets af. Je doet helemaal niets dan de natuur 

zijn gang laten gaan. In principe gaat het dus weer om de Vur-principes. Je gaat nergens 

rechtstreeks op af, maar je cirkelt er omheen. Je richt je op het halve, niet het hele, of je richt 

je op een druppel. Zo is er ruimte voor verandering en inmeng. Je glijdt door het ijs. Je houdt 

nergens aan vast. Je hebt alles losgelaten. Je bent een skiër. 

  

Groen ontstaat waar je loslaat. Groen is het natuur proces wat je door het loslaten een kans 

geeft. Het is het groene ijs, het ijsgroen.  

  

Het ijszicht heeft fotografische capaciteiten, zodat je een nieuw geheugen opbouwt, een nieuw 

hartsmuseum.  



  

Heb geen zorgen over de materialistische lagere aardse gewesten. Ik zeg het weer : Heb geen 

zorgen over de materialistische lagere aardse gewesten, heb geen zorgen over de stadse 

gewesten en hun kortzichtigheid. Het zijn allemaal schaduwen. Laat het je niks kunnen 

schelen, want alles zal in vuur vergaan. Houd er niet aan vast. Probeer er ook geen koning of 

koningin te worden, want ze zetten je vast. Het leven daar is een leugen, het 

tegenovergestelde van de waarheid. Ze zullen nooit eerlijk zijn, en ze zullen je nooit 

daadwerkelijk onderwijzen en de waarheid vertellen, ook niet over jezelf. Als je alleen maar 

complimenten krijgt, en iedereen vind je geweldig, dan hebben ze je. Dat is een teken dat er 

iets goed mis is. Wees hun koning of koningin niet, want dan ben je een slaaf. Als je daar een 

kroon hebt is het allemaal illusie. Velen verkopen hun ziel voor zulke trofees. 

  

We zijn nog niet klaar met het gevangenis-implantaat van de stad, want hoe werkt dat nu 

eigenlijk ? Besproken is dat de tandarts-industrie de mens gevangen houdt in de stad. Bekend 

is dat fluoride wat ze door veel tandpasta's gooien een afvalproduct is van de chemische 

industrie wat giftig is voor de hersenen en het zenuwgestel. Ik had vele jaren geleden daar een 

droom en nachtvisioen over gehad waarin de gnosis mij dit ook verzekerde. Ik zag een klein 

jongetje met een fluoride vergiftiging wat in vele lagen van kleuren om zijn hoofd heenzat en 

waardoor alles in zijn leven in de war werd geschopt, vooral in zijn hersenen. Zo zijn ook de 

gevaren van vullingen en zogeheten wortelkanaalbehandelingen besproken, die nog veel 

gedwongen worden op mensen, tegen hun wil in, wat ook laat zien dat dit niet voor hun 

algemeen welzijn is, maar voor gevangenschap in de stad, en voor slavernij. Iemand zei eens : 

"every minute a sucker is born", oftewel een parasiet. En dat is ook zo. Buitenaards 

ongedierte heeft een grote interesse in de baarmoeders van de aarde, opdat ze zo op aarde 

kunnen incarneren om de massa's te onderdrukken. Het zijn pionnen. Niet ieder mens is dus 

daadwerkelijk een mens, want er zitten vele parasieten tussen die gewoon "mensje spelen". Ze 

komen niet alleen als brullende leeuwen, maar ook als engelen des lichts : aardig en 

betuttelend. Aan mensen die alleen maar aardig zijn hebben we helemaal niets. Zij zijn de 

NSB-ers van het systeem, de slaapliedjes. Pas ermee op met zulke mensen die alleen maar 

aardig zijn en geen groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, alhoewel ze soms wel net doen 

alsof. Prik er doorheen. 

  

Laten we dit even een stapje verder trekken : Hoe ziet dat gevangenis-implantaat er nu in 

diepte uit ? Hoe werkt het precies ? Is er iets wat over het hoofd gezien wordt ? Vele mensen 

lijden onder vullingen en weten dat het niet klopt. Velen gebruiken geen fluoride tandpasta 

meer, maar fluoride-vrije tandpasta. Zijn we er dan al ? Neen.  

  

Over vullingen is veel bekend. Zo is het bekend dat als je witte vullingen hebt dat je dan 

gewoon plastic in je mond hebt, met een veel lagere dichtheid dan je bot zelf, waardoor je 

zenuwstelsel direct of indirect gaat lijden vroeg of laat. Vaak gaat dit heel subtiel, maar dit 

maakt uiteindelijk ook je hele gebit gevoeliger, en gevoelige tanden zijn vandaag de dag 

hierdoor een epidemie. Langzaam gaat dit dan ook je zenuwstelsel overnemen en je hersenen, 

en wordt je zo monddood gemaakt, en nog erger. Het is een "smooth criminal", maar het kon 



je ook direct in de nek springen. Vele mensen zijn totaal in de vernieling geholpen door witte 

vullingen, die minstens zo gevaarlijk zijn als amalgaam, de kwikvullingen. Maar dit is het 

ergste nog niet. Want hoe is dit allemaal ontstaan ? Wat is nu precies de wortel van deze 

tandarts-industrie, die de industrie van de dood is ?  

  

In de Tweede Bijbel wordt besproken dat het leven in de stad een hallucinatie is die is 

opgewekt door gevaarlijke mond-bacteriën. De mensheid wordt door zware, aggressieve 

mond-bacteriën hierin gehouden voor gevangenschap en slavernij, behekst door parasieten. 

Het is een hysterische controle als een drug. En de mens is hieraan hardnekkig verslaafd. Heel 

vroeger had ik hier een droom over dat wanneer speeksel op de grond valt, dan verandert het 

in een haai. Mensen hebben hier vaak geen idee van, maar ik zal het even gaan beschrijven. 

De mond wordt door de tandarts-parasiet, wat gewoon een gevangenisbewaker is, in 

mondenrekken gezet, door alle gedwongen betuttelingen, smeerseltjes, implantaatjes en ga zo 

maar door. Maar dit is nog niet het ergste. Dit is niet het gebied van het paradijs waar we 

leven, maar van de vijand, van een fokkerij. De mens is voor deze fokkerij niets anders dan 

een melkkoe en een slachtvarken. De mens werd buiten het paradijs geboren, dus het 

gevangenis-implantaat zat al in het lichaam bij de geboorte, en wel in de mond, in het 

speeksel. Veel mensen denken hier niet over na, maar het is de druk van de tijd waardoor dit 

mysterie besproken dient te worden. De mens kan geen bacteriën zien, en zelfs de wetenschap 

kan nog geen 0,0001 procent zien van wat er daadwerkelijk gaande is. Het grootste gedeelte 

van de bacteriën en parasieten zijn voor de wetenschap nog onzichtbaar. Met al hun dure 

apparaten komen ze niet ver, en worden ze nog steeds uitgelachen, omdat materialisme het 

materialisme nooit kan verslaan. De wetenschap bevindt zich dus in een zinkend schip, omdat 

ze geen rekening houden met het bedrog van de matrix waarin ze leven. Vandaar dat alleen de 

metafysische wetenschap van de gnosis zal overleven. Dat kan niet gekocht worden, en dat 

kun je ook niet, en mag je ook zelfs niet, zomaar even aan Jan en Alleman gaan bewijzen, 

omdat het alleen voor geheiligde ingewijden is, voor hen die aan de condities voldoen. Het 

bewijs ligt diep binnenin, dus materialisten zullen het nooit vinden. Zelfs als ze bewijzen zien 

dan zullen ze het vanwege hun markt afwijzen en verstoppen, zoals tandartsen dit ook doen 

die nooit geen mensen serieus nemen. Er zijn zelfs op het terrein van de holistische tandartsen 

infiltranten die mensen dwingen met vullingen te lopen. Een holistisch tandarts vertelde mij 

dat de tandarts-industrie vol zit met slagers en dat tandartsen zelfs gaatjes boren in de gebitten 

van mensen om zo bezig te blijven en veel geld te verdienen, want vullingen zijn lekker 

peperduur. En ik zeg nu : Stop en pas op met die witte vullingen, want die zijn soms niet eens 

meer te zien in het gebit, en zelfs niet op een röntgen foto. Als je dan problemen gaat krijgen 

en je weet niet in welke kies het is gelegd, dan kom je er niet meer zo snel achter. Dan loop je 

met troep in je botten (want tanden zijn stukken bot) zonder dat je het weet, die je hele leven 

overhoop halen. Het zijn tijdbommen, en ze moeten dan eens in de zoveel tijd vervangen 

worden, zodat het steeds dichter bij de zenuw komt te liggen, ook met alle gevolgen ervan, 

want je lichaam gaat dit niet pikken. Het hoort er niet. Zo kunnen zelfs je zenuwen ongemerkt 

gaan afsterven en infecties veroorzaken, en ook dat is niet altijd te zien op röntgen foto's 

vanwege beperkte technologie. Maar goed, dit is al veel besproken. 

  

Wat schuilt hier dan nog achter ? We hebben het dus over het gevangenis-implantaat van de 

stad, wat ook nog eens begint te piepen als je probeert te ontsnappen, omdat het hooggevoelig 

is voor je marktwaarde en niet voor je persoonlijk welzijn. Je bent bezit.  



  

In de space opera "Star Wars" die begon in de zeventiger jaren stonden de Sith Heren, de Sith 

Lords, voor emotie-gestuurd leven vanuit egoïsme en hebzucht, niet vanuit redenering en 

diepte-kennis, zoals de Jedi. Het denken van de Sith Lord gaat altijd in dezelfde cirkeltjes, dus 

als ze dan redenaties hebben, dan is dat altijd gelimiteerd en om henzelf op te pompen, 

machtslustig als ze zijn. Veel godsdiensten zijn zo georganiseerd, vooral de orthodoxe, 

letterlijke afdelingen ervan, zoals het christendom het meest berucht is daarvoor, en de ISIS-

afdeling van de islam. Ook de tandartserij en de psychiatrie zijn zo georganiseerd. Het zijn 

materialistische systemen voor de markt, niet voor de uiteindelijke educatie. Zij verkopen wel 

educatie, maar dit is altijd weer beperkt en altijd tot het doel slaven te maken voor hun Sith 

Lords. 

  

Als iets ijzer is wat je met je handen niet kan breken, als iets je stalkt en je er maar niet vanaf 

komt, neem het dan cryptisch. Ik moet dan zelf denken aan het geloofsspook van massa's 

mensen die niet door zintuigelijke openbaring van de bovenaardse en buitenaardse kennis 

leven, maar door blind geloof. Wat moet je met dit stalkende spook genaamd Geloof dan doen 

? GL.F. GL, GLY, is openbaring in het Aramees, en F is Eva, de oorspronkelijke godin van 

het paradijs die de gnosis tot de mens, Adam, bracht, in de gnostiek. GL.F is dus de 

openbaring van Eva. Dit ligt ten grondslag aan Jehova en Ejove (Job), Afu (vorm van Ra, 

Egyptisch), als de verborgen Godin, de personificatie van de Gnosis. 

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 5. De Gereformeerde Gemeente 

  

Iets blijft ons stalken totdat we hebben ontdekt wat het daadwerkelijk is. Dat kan een bepaalde 

gedachte zijn, een bepaalde emotie, of een herinnering. Het kan een bepaalde persoon zijn. 

Sommige dingen gaan niet zomaar weg. Zo is dat ook met de stad en het christendom. 

Vandaar dat we er niet met smetvrees mee om moeten gaan, maar esoterisch, symbolisch, en 

zelfs cryptisch. Nu, dat is een bekend verhaal. Maar daar komt nogal het één en ander bij 

kijken, want hoe decodeer je dat dan, en waar begin je ergens ? Zijn dat niet juist de dingen 

die ons zo kwellen, of moeten we het even ergens anders zoeken voor wat afleiding ? Als we 

hier voor open staan wordt het pad vanzelf getoond, op een hele natuurlijke manier, niet 

geforceerd.  



  

Ik heb altijd een diepe liefde gehad voor de Gereformeerde Gemeente, oftewel de zwarte 

kousen kerk, zoals die ook wel genoemd wordt, omdat onze buurt deels van de 

Gereformeerde Gemeente was, en mijn vriendinnetjes. Ook onze buren waren van de 

Gereformeerde Gemeente, maar ja, ik groeide op in de Bible Belt van Nederland. Onze andere 

buren waren Indonesiërs, vrienden van mijn vader van school, en zij waren mijn tweede 

ouders. De Gereformeerde Gemeente is en was zo'n beetje de zwaarste kerk van Nederland, 

zwaarmoedig in vergelijking met de andere kerken. Ik had een diepe liefde voor die mensen 

want ze leden echt, en mochten geen televisie kijken. Mijn vriendinnetje kwam dan gewoon 

stiekem bij ons televisie kijken, en dat deed ze graag. Ik vond zelfs mijn eigen kerk waarin ik 

opgroeide, de Nederlands Gereformeerde kerk al loodzwaar, vooral vanwege de eeuwige 

verdoemenis die ze daar letterlijk predikten, dus ik kwam er al snel mee in botsing. Ik was op 

de vlucht voor de kerk, maar niet voor God, niet voor de spiritualiteit. Ik kwam in steeds 

lichtere kerken terecht. Ik kon me daar in die tijd beter vinden, want daar namen ze je serieus 

als je dromen en visioenen had. In mijn eigen kerk was daar geen ruimte voor. Dat werd niet 

geaccepteerd. Er was geen communicatie mogelijk met God in hun ogen. Dat was nogal 

vreemd, want de grote vaderen van de Reformatie, zoals Luther en Calvijn, zeiden dat het 

juist wel belangrijk zintuigelijke communicatie te hebben met God, en dat komt ook weer 

terug in de stellingen van Luther over de geestesgaven. 

  

Maar ik kwam er in die lichtere kerken achter hoe makkelijk ze erover dachten. Er was totaal 

geen onderscheiding, geen educatie over deze dingen. Vaak was het natte vinger werk, en wat 

ik vaak doorkreeg was allemaal heel zwaar en gedisciplineerd, over de noodzaak van 

heiliging en radicaliteit, over de demonologie, het overwinnen van het kwaad en jezelf. Ik 

voelde mij verbonden met de zwaardere profeten uit het Oude Testament, zoals Jeremia en 

Jesaja, als een eenling. Ook werd ik ontzettend depressief en bang vanwege mijn 

bovennatuurlijke ervaringen. Ik begreep het niet. Ik kwam het wel allemaal in de bijbel tegen, 

dus dat was mijn steun. Het scheen erbij te horen, en dat werd ook veel gezegd, maar hoe 

erger het werd, hoe minder ik mij thuisvoelde in die lichtere kerken, en ik moest ook hen 

boodschappen brengen over dat ze te ver afgedwaald waren, en dat werd vaak niet in dank 

afgenomen. Dat wilden ze niet horen. Ze wilden vaak alleen de in hun ogen goede en 

positieve dingen horen. Mijn boodschappen kregen steeds meer een voorspellend karakter, en 

de voorspellingen kwamen uit, zelfs over hele zware dingen, zoals de dood. Maar ik predikte 

tegen de letterlijke eeuwige hel. Dat werd ook vaak niet geaccepteerd, want die letterlijke 

eeuwige hel brengt gewoon teveel geld in het laatje voor de christelijke markten. Daar wilden 

ze niet mee afrekenen. Ik begon inmiddels wel van hele grote kerken uitnodigingen te krijgen 

om daar te prediken vanwege deze bevrijdende boodschap. Ik werd dus aan de ene kant 

lichter, maar aan de andere kant zwaarder. Alles begon een kwartslag te draaien. 

  

De lichtere kerken waren zo licht geworden dat het gevaarlijk was geworden. Er waren geen 

wortels meer, en zo maakte ik het cirkeltje rond en ging me eigenlijk weer wat open stellen 

voor de zwaardere kerken, en ditmaal het calvinisme en de Gereformeerde Gemeente. Niet dat 

ik er naartoe ging, maar ik begon hun geschriften te bestuderen, en ik nam alles meer 

symbolisch en zelfs cryptisch.  



  

Ik had inmiddels diepe studie verricht in het Aramees en de andere grondtalen van de bijbel, 

waardoor je een veel dieper zicht krijgt, en betekenissen veranderden. Ook had ik diepe studie 

verricht in de onderliggende Egyptologie, en zo had ik dus de sleutels van geletterdheid om 

binnen te gaan in de esoterie van de Gereformeerde Gemeente, en het was bloedmooi. Ik kon 

door alles heenprikken. Het benauwde me niet meer zoals vroeger. Er is zoveel van de gnosis 

daar opgesloten. Zoveel van de gnosis is erin doorweefd. En er ligt daar gewoon veel 

zwaardere munitie wat grote potentie heeft als je het even een kwartslag draait, er even een 

heel andere betekenis, een diepere betekenis, aan geeft. Ik zag in dat toen ik in de 

charismatische beweging terecht was gekomen ik eigenlijk nog steeds verbonden was aan de 

Gereformeerde Gemeente. Het was een prachtig mengsel geworden, en nu moest het vertaald 

worden. Ik kwam erachter dat de Gereformeerde Gemeente ook weer een charismatische 

diepte had, en zij worden dan ook heel vaak bevindelijk genoemd, leven door de 

godservaring. Er werd alleen niet zo lichtzinnig mee omgesprongen als in die lichtere kerken, 

maar juist voorzichtiger als in de heilige vreze, het heilige alarm.  

  

Daarom is er dan net zoals in mij dat moest gebeuren in de Gereformeerde Gemeente een 

reformatie nodig om de gevangenen vrij te zetten, als de Geletterde Gereformeerde Gemeente, 

want nu zitten ze vast in ongeletterdheid. Ze kennen de achtergronden niet. Ik zeg dit omdat 

in dromen overleden mensen, ook predikanten, van de Gereformeerde Gemeente tot mij 

kwamen voor hulp. Ook zij hadden ingezien dat er zoveel demonie in de kerk was, ook in hun 

eigen kerk. Hier op aarde bouwen mensen een soort schelp om hun hoofd heen waardoor ze 

een heleboel zintuigelijke gevoeligheid missen, en dan na hun dood is ineens die schelp weg, 

en dan worden ze in het diepe geworpen. De mens moet leren niet te verletterlijken en te 

materialiseren, maar te spiritualizeren en te symboliseren. Literalisten zijn een hoge graad van 

materialisten. Ook een overleden vader van één van de vriendinnetjes had contact met mij 

gemaakt. 

  

Het is een buitenaards ras die een code zond, maar die code is nog niet geheel gedecodeerd. 

Zij van de Gereformeerde Gemeente waren bang, en maakten anderen bang. Zij waren 

depressief, en maakten anderen depressief. Maar in de lichtere Evangelische kerken zijn ze 

niet bang, maar maken wel anderen bang. Ze zijn niet depressief, maar maken wel anderen 

depressief. Dat is een groot verschil, en natuurlijk is ieder mens weer anders, maar zo heb ik 

het gewoon vaak meegemaakt, en dat is wel de groep-spirit die er vaak hangt. Zij zijn vrolijk, 

terwijl zij anderen naar de hel denken te kunnen zenden, de eeuwige hel, letterlijk. Hoe kan 

iemand daar in godsnaam vrolijk over zijn ? Het is een vorm van lauwheid. Ze leven niet 

meer. Er is geen passie voor de mens. Het zijn zombies. Het zijn marktspelletjes die ze spelen, 

met een hete aardappel in hun keel. De manier waarop ze "Christus" al uitspreken, met een G, 

geeft mij al kotsneigingen, terwijl mijn opa die ook in een zware kerk zat de naam Christus 

niet eens durfde uit te spreken. Als mijn oma die naam uitsprak zei hij weleens : "Mens, hoe 

durf je dat te zeggen ?" Hij jankte vaak als hij de bijbel voorlas. Ook was hij intens bevreesd 

en depressief over het vers : "Velen zijn geroepen, maar weinig zullen behouden worden." 

Met tranen in zijn ogen in grote angst en wanhoop zei hij dan : "Miljarden, en miljarden, gaan 

naar de hel." Maar er mag vermenging komen, ook met andere volkeren, en dan zal alles 



verhelderd worden. Ga er metaforisch mee om. Alle onderwerpen zijn slechts deel-realiteiten, 

en bevinden zich ergens in je lichaam. Het is een spel van contrasten. 

  

Maar zo moeten we ons dus wel wapenen, want de christelijke boodschap is overal. Het stalkt 

en je ontkomt er gewoon niet aan. Daarom moet je het een kwartslag kunnen draaien. Je moet 

het kunnen doorvertalen zodat je er immuun voor wordt, dat je er gewoon naar kunt luisteren, 

en het goede eruit kunt halen, zodat je anti-stoffen ertegen aanmaakt. Het is per slot van 

rekening ons spul wat verdraaid was. Het moet teruggedraaid worden. Gezonde angst is goed, 

om je te beveiligen tegen misleiding en bedreiging. Ook gezonde depressie is goed, om je te 

beschermen tegen de parasitaire, verblindende, valse vreugde van de stad. De India Code in 

de Tweede Bijbel zegt hierover :  

  

"Wij moeten niet vol worden, maar leeg worden. Dit is het nut van depressie. Depressie is  

onbegrepen. Het betekent 'loslaten'. Dat wil niet zeggen dat dat altijd een vervelend gevoel is.  

Er zijn vele vormen en graden van depressie, en depressie kan ook een gevoel van opluchting  

en vrijheid geven, van dieper gaan. Depressie kan ook zoet zijn, als vanille." 

  

We gaan dus in het leven door allerlei seizoenen, en dan komen we ook tot het centrum van 

de seizoenen waarin alles vermengd wordt. Alle periodes in ons leven zijn dus van belang, en 

onderdeel van het sieraad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. Laodicea en het Ruiterlijke Denken - Kritiek en Cryptiek 

  



De Gereformeerde Gemeente - Het duisterste hol van Nederland, maar zeer zeker niet het 

zondigst en het slechtst. Zij leven in een diep vasten, afgezonderd van de stad, en hebben een 

zwaar kruis. Zij spreken in code. Zij zijn altijd anders geweest, stadvreemd, als natuurmensen. 

Zij leven onder grote bedreiging, en bedreigen zelf ook. Maar als je dieper in die tunnels gaat, 

dan kom je aan bij een buitenaards ras, een buitenaards zaad, een zwart zaad. Dan kom je uit 

bij een woestijnvolk. Zij leven daar in gevangenschap. Zij leven in een Ramadan opdat zij niet 

samen met de vetgemeste stad geoordeeld zullen worden. Daarom is de cryptiek belangrijk, 

naast de gezonde kritiek. "Crytiek" en Cryptiek gaan hand in hand, en dat moet ook wel om 

balans te blijven houden, en om de kritiek zuiver te houden. Kritiek mag nooit een doel op 

zich zijn. Er is maar een letter verschil : cryPtiek, de letter P, wat in het pre-atlantische 

amazone alfabet de panter is die door de glazen wand, de ruiten, heenrent, als het doorbreken 

van de markt-gevangenschap, wat ook weer terugkomt in het Eeuwig Evangelie. De amazone 

P lijkt wel een beetje op de Westerse P, maar dan meer gekanteld naar achter, als een werpnet. 

En zo behoort de cryptiek ook te zijn, dat je vat gaat krijgen op dingen waarvan je weet dat 

het niet goed is. Kritiek moet overgaan in cryptiek, zodat je tot de oorspronkelijke, verloren 

kern kunt komen, om het te assimileren, integreren en inventariseren in jezelf, het "tot nut 

draaien". Als je overkritisch wordt dan gaat het zwaard zich tegen jezelf keren, maar 

kunstenaren weten dit te balanceren, ook door de woordkunst, de natuur-literatuur. Vandaar 

dat het goed is om te lezen, maar dit ook te blijven balanceren met het lezen van de nodige 

dosis verhalen. Blijf creatief met alles wat op je pad komt. Verhalen zijn ook weer nodig 

zodat het niet star en onbuigbaar wordt. Door verhalen wordt alles toepasbaar en flexibel. Het 

is namelijk een organisme die zich zal moeten kunnen aanpassen. Zonder 

aanpassingsvermogen sterft ieder systeem.  

  

Het is waar alles dun wordt dat alles in elkaar over begint te vloeien. Dat kan niet waar de 

stad alles vetmest. Zij hebben wel hun fusies, maar die zijn altijd beperkt, en niet van de 

natuur. Alles wordt dun in de Ramadan, in de Rama-Dun, in het komen tot de ontlediging. Er 

is zoveel wat losgelaten moet worden, zoveel vooroordelen, en zoveel voorgeprogrammeerde 

troep. Zo mag je loskomen van het markt-implantaat, want ook jezelf was slechts een product. 

Hierin heb je zwaar geschut nodig, en mensen-aaien gaat je dan echt niet helpen. Vandaar dat 

de Gereformeerde Gemeente daarvoor een cryptisch model is. Neem het vooral niet letterlijk, 

want zij spreken in code. Volg de lijnen van het buitenaardse zwarte zaad, zodat je het 

schadelijke overlicht wat je verblindt heeft kunt doven. Dit overlicht was in je geimplanteerd 

door de stad. Denk eens aan de amish in Noord-Amerika die qua techniek in de jaren 1800 

leven en tegen de moderne technologie zijn. Dat hoef je dan niet letterlijk te nemen, maar 

soberheid is een behoudend principe om mee te leven. Houd je meer van de stad dan van de 

gnosis, dan zal de technologie je naar de ondergang brengen.  

  

Eenvoud siert de mens, maar de verwende mens ziet dit niet. De verwende mens wil meer en 

meer en dan op een dag explodeert alles. Het is een droom die niet voor eeuwig in stand 

gehouden kan worden. Vandaar dat het juist gaat om de natuur-technologie van de gnosis. Het 

christendom en de kerk wordt hierin gewoon geassimileerd, op zijn diepte gewaardeerd, want 

we vinden juist onszelf terug in die diepte, daar waar Jantje Gewoon en Pietje Normaal nooit 

zullen komen. Ook is dit zo met de bijbel, en wij hebben altijd een haat-liefde verhouding 

ermee gehad, wat voor ons een kunstenaars-uitdaging was. De xenofobische smetvrees van de 

stad mogen we zo achter ons laten. In de diepte is toch alles anders. Dan hoor je hele andere 



geluiden en hebben dingen een totaal andere betekenis, en een totaal andere verhouding. Als 

we het totaal loslaten dan zal dat een eeuwige wond blijven. Het heeft een dokter nodig.  

  

Ik denk weleens : Was er maar iemand om me de waarheid van de grondteksten en de gnosis 

te vertellen in de tijd dat ik zwaar christelijk werd opgevoed. Maar die kwam niet. Ik had de 

"man after midnight" nodig, maar nee, ik kreeg een zwaarder kruis. Farao liet me niet gaan, 

en verdubbelde de lasten. Ik kwam tot het grootste, eeuwige kruis waaraan ik stierf, en 

achteraf is dit het beste geweest, want alleen zo komen we tot het eeuwige leven, tot de 

hemelse openbaring. De zintuigen van de stad moeten eerst ten onder gaan voordat de 

zintuigen van het paradijs kunnen komen. Alles zal nieuw worden door deze dingen heen. Ik 

moest eerst dieper om er doorheen te kunnen komen. Eerst is er de bittere gevangenschap. 

Eerst ontvang je de code, en daarna pas de decodering. Wij zijn als zaad op een akker. Dit 

lijden weegt niet op tegen de eeuwigheid die geopenbaard zal worden. Dit lijden is maar een 

flits. Het is geen probleem in het grotere plaatje. Het lijden is geen doel op zich. Het spreekt, 

en verbindt je met de andere wereld, een diepere wereld. Wat een teleurstelling zou het zijn 

als je later moet beseffen dat je te weinig hebt geleden, zoals in de vele kerken waar het lijden 

en de lijders vaak geminacht worden. "Depressieven kunnen niet door God gebruikt worden," 

werd er weleens gezegd. En : "Blijdschap is een graadmeter om te zien hoe vol je bent met de 

Heilige Geest." Toch ben ik er ook hele fijne mensen tegengekomen. Sommigen van hen zijn 

al overleden, maar ik houd contact met hen in de andere wereld. Ook zij waren op reis, en ook 

van hen heb ik verschillenden tot de gnosis mogen leiden. Maar wat een teleurstelling zal er 

zijn als een mens later moet constateren dat hij te weinig heeft geleden, en er zo geen 

fundament is. Sommigen hebben elkaar toegeroepen : "Als je dan zo dicht bij God leeft, kom 

dan van dat kruis af." Dat is zelfs in de bijbel te vinden, en dat was wat de duivel zei in dat 

verhaal, om de lijdende te bespotten. Maar dit zeggen "christenen" tegen elkaar. Ik heb het 

aan de lijve ondervonden. Er zijn daar hiërarchieën die totaal ondersteboven staan. Zij die 

geen kruis hebben staan bovenaan, en zij die een kruis hebben staan onderaan. Dan is het 

soms goed om weer even terug te keren naar de Gereformeerde Gemeente waar het 

kruisdragen als een kunst wordt beschouwd. Zij zijn de kunstenaren die hun kruis liefhebben, 

en het niet zomaar weggooien. Het is hun penseel, hun pen, om de grote openbaringen van de 

hemelse verborgenheden door te laten komen. Zij houden van de natuur. Zij zijn in het schip. 

Zij die niet lijden en niet willen lijden en meelijden zijn in de golven.  

  

Een grote teleurstelling zal het wezen, als alles waarvan je dacht dat het waarheid was een 

leugen blijkt te zijn. Als alle afgoden die je gekozen hebt tijdens je leven beginnen te branden 

in je handen. De stad boven het kruis gezet, boven de gnosis, boven de natuur. Altijd stad en 

de "meerderheid" gebruiken om alles mee af te meten, terwijl de gnosis zegt : "Gij zult de 

meerderheid in het kwaad niet volgen." En vaak is het niet eens de meerderheid, maar dat 

verzinnen ze gewoon, of hebben ze overgenomen van de fabels van anderen. Wie bepaalt wat 

de meerderheid is en is dat belangrijk ? Is de gewaande meerderheid het belangrijkste voor je 

? Dat is heel arm. Dan denk je dat je rijk bent, maar je bent arm en naakt, een blinde. Dan 

behoor je tot de kerk van Laocidea. Dan ben je lauw. 

  

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: 

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet. 

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 

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. 

  

De stad Laodicea lag ten Westen van Kolosse. Het was een Griekse stad die later Turks werd, 

en uiteindelijk werd verwoest door de Mongoolse invasies. De stad was genoemd naar 

Laodice, de eerste vrouw van de Griekse Koning Antiochius II die ook Theos werd genoemd 

(God). In sommige mythes werd hij later door Laodice vergiftigd. 

  

Laodicea lag in Frygisch gebied. In de mythologie kwamen diverse koningen daar vandaan, 

zoals Midas die alles in goud veranderde wat hij aanraakte, en die de zoon was van koning 

Gordias, bekend van de Gordiaanse knoop, de onlosmakelijke knoop. Een andere koning was 

Mygdon die tegen de amazones streed, tegen de geëmancipeerde natuur-vrouwen. 

  

Een orakel had gesproken : "Hij die de knoop kan losmaken zal heersen over heel Azië." De 

knoop werd door het zwaard van Alexander de Grote, de Griekse veroveraar, doorgehakt. Het 

was mythologisch gezien de poort tussen Europa en Azië.  

  

Ook Tantalus kwam uit dit gebied. Tantalus staat bekend om zijn onbereikbaarheid. Alles wat 

hij wilde vastgrijpen gleed altijd van hem weg, ook als hij iets wilde eten, dan bewoog het 

voedsel van hem weg, als een beeld van de Ramadan, het vasten, en van de weg van het 

minimalisme, wat ook een Vurisch natuurpad is, het leven met wat de natuur je geeft. 

  

Dit zijn dus allemaal erg interessante dynamieken omtrend het Laodicea verhaal. Het orakel 

was het orakel van Sabazios, de Frygische equivalent van Zeus en Jupiter, Jove, oftewel van 

Jezus en Jehovah. Sabazios was een nomadische ruitergod, voor de gnostiek was dat een 

godin, die voortkwam vanuit de vele paardencultussen van dat gebied. Dit gold ook voor het 

aanliggende Thracië, en vanuit deze paardencultussen kwam ook Filippi hier voort, wat ook 

deze naambetekenis heeft. Ook de amazones hadden zulke ruitergodinnen, vrouwen op 

beesten, die in Europa de valkyries werden genoemd, de strijdgodinnen. De ruiters komen ook 

weer terug in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament van het christendom, als 

onderdeel van de apocalypse. Het laat de dualiteit zien, het contrast en samenspel tussen het 



hogere en het lagere. In principe komt het ook neer op de balans tussen kritiek en cryptiek, 

zodat het ook een zware educatieve factor heeft, als je tot de diepte van de ruiter-dynamiek 

gaat. De mens ontkomt hier niet aan. Ik was altijd geobsedeerd in mijn latere jeugd door deze 

dynamiek in de apocalypse : de ruiters en de vrouwen op beesten. Het boek Openbaring is dus 

als het orakel van Sabazios, van de vrouw op het beest, van het samenwerken met de 

elementen en situaties van het leven door kritisch denken en cryptiek. Alles zal per slot van 

rekening uiteindelijk medewerken ten goede. In die zin is dit ruiterlijk denken. Het is een 

kunst om de beesten te leren berijden. Dat is ook de diepere boodschap van Filippi. Er is dan 

eerst wel veel zelfvernedering en zelfkritiek, soms zelfs zelfspot, maar dan is er ook de ruimte 

voor een intense samenwerking door de cryptiek.  

De stad en de kerk is gebouwd op Laodiceaans fundament. Toch wordt er ook op de deur van 

Laodicea geklopt : 

  

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur 

opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten op Mijn troon. 

Die troon is een zadel. Eerst moet de mens zelf beteugeld worden met onlosmakelijke knopen, 

voordat de mens op het zadel kan zitten. Eerst moeten de valse knopen van stad en kerk 

verbroken worden, zodat de poorten van Azië wijd opengaan, als een beeld van de natuur. Als 

kind had ik een droom dat er op de deur werd geklopt. Ik deed open en alles werd zwart voor 

mijn ogen, en ik werd gillend wakker. Nog vaak denk ik terug aan die droom als aan een 

onlosmakelijke knoop. In latere dromen ging dit verder waarin ik op de rug zat van een beest. 

Eerst verslindt het beest ons, en daarna berijden wij het beest. Dit is symbolisch voor dat het 

letterlijke ons eerst aangrijpt, maar daarna zien wij de cryptiek. In die zin zal alles wat wij 

aanraken "in goud veranderen." 

Laodice zit op het beest, gewapend met gifpijlen. Zij moet de lagere natuur overwinnen, haar 

eigen zelf. Het lauwe Laodicea moet vergaan. Dit is geen materieel pad. Het is het pad van 

Tantalus, van de Vur, het natuurpad waarin wij moeten minderen, tot soberheid kunnen 

komen, om zo de rijkdom van de natuur te kunnen zien en ervaren.  

  

  

  

  

  

  

  



Hoofdstuk 7. Het Hemelse Metaal 

  

In een droom kwam ik in een hele grote kerker onder de grond waar overleden predikanten 

van de Gereformeerde Gemeente waren vastgeketend door IS-terroristen. Deze predikanten 

werden door hen als gevaarlijk bestempeld. Ik kwam die massale ondergrondse ruimte binnen 

en raakte direct in een hevig gevecht met allerlei gespuis. Ik werd helemaal bedolven, en ik 

begon te prediken over de gnosis, en begon ook te vertellen over de godin. Sommige 

geketende predikanten raakten daarvan helemaal overstuur, vooral omdat ik het woord 

"godin" had gebruikt, en sommigen noemden mij een godslasteraar, een bezetene of een 

duivel. Maar door mijn kruis overwon ik het tuig na een grote worsteling, en sloeg ze van mij 

af. Ik stond weer op mijn benen, en ik had een soort poeder in mijn hand wat ik begon te 

verspreiden onder die geketende predikanten. Ik begon visioenen en openbaringen te 

verspreiden. Die geketende predikanten waren ook erg gekweld en bedreigd door die 

demonen. Ik begon de geketende predikanten los te maken, en een hemels gasvormig, 

doorzichtig metaal als zilver, aluminium of chroom begon neer te dalen wat ons begon te 

omhullen. Sommige predikanten dachten dat ik de Christus was die kwam om hen te 

verlossen, anderen dachten dat ik een profeet was, of een engel. 

  

Ik leidde ze vanuit de ondergrond tot een natuurgebied, waar een kamp was, en ook wat 

boerderijen. Het was een weilandengebied aan de rand van een groot bos. Het hemels metaal 

was nog steeds over ons, en het beschermde ons tegen de IS-terroristen. Die hielden ook een 

stad in bedwang, en ik ging toen ook de stad in. Ze hadden ook hun kampen aan de rand van 

de stad. Ik moest daar verschillende wapens van hen roven. Ik kon ook vliegen zodra dat 

nodig was.  

  

Als kind zijnde had ik zware nachtmerries waarvan ik altijd gillend wakker werd, en ik leed 

ook aan ernstige slaapwandelingen. Ik rende door het hele huis, en het was een hopeloze 

situatie. In mijn latere jeugd had ik toen eens een droom dat er een rode bal naar me toekwam, 

onder mijn voeten, en sindsdien kon ik vaak vliegen in mijn dromen. En dat hielp ook goed in 

mijn shamanistisch werk, want de bedoeling daarvan is dat je afdaalt in de onderwereld om 

daar de gevangenen vrij te zetten. Dit shamanistische werk wordt ook tussen de bedrijven 

door beschreven in de bijbel, en daar heb ik ook altijd aan vastgehouden. Het is iets indiaans, 

en in de indiaanse spiritualiteit worden ze ook aangemoedigd op zogenaamde vision quests te 

gaan. Dan ga je de natuur in, dan vast je, in een soort van ramadan, en dan wacht je op 

visioenen en openbaringen. Maar dit kan ook gewoon in je ziel, op je eigen kamer, of in de 

tuin. Vision quests doe je van binnen, maar ik ben ook wel naar steden gegaan om daar door 

het centrum te dwalen, wachtende op openbaringen, want juist is er ook weer zoveel in de 

stad verborgen. 

  

In die zin is het leven dus mooi en interessant, en zo ontstaan er kostbare contacten. Je kan in 

meerdere dimensies tegelijk leven. Wij leven interdimensionaal, net als op een computer 



waarop je in meerdere virtuele werelden kunt leven met verschillende avatars die allemaal 

hun eigen wapens en speciale eigenschappen hebben. Die mag je bij jezelf ontdekken.  

  

Ik verzamelde in die droom dus vrijgezette predikanten van de Gereformeerde Gemeente in 

boerderij-gebied en natuurkampen. Nu moeten ze heel voorzichtig onderwezen worden in de 

gnosis. Ik zei tegen hen : "Ik overspoel jullie met mijn oceanen van liefde," want ze waren 

vaak helemaal gebrainwashed door die IS-terroristen. Ze waren slachtoffers van extreme 

marteling. Dan is er ware liefde en zorg nodig, door her-educatie. Ze waren opgesloten onder 

een stad, in Westelijk Orions gebied. Die energieën zijn nog steeds om me heen. We zullen 

zien waar het op uit gaat lopen.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 8. Amos en de Vrucht van de Leerschool van het Toetsen 

  

  

Waarom lijdt de mens ? Opdat de mens leert voelen. Waarom moet de mens leren voelen ? 

Opdat de mens door leert te vertalen, te transformeren, creatief te zijn. Daar is soms hoge druk 

voor nodig dus. Lijdt nooit om het lijden zelf. Kijk dieper. En heus, dit is makkelijker gezegd 

dan gedaan, want je kan zoveel weten, maar dan toch glijdt je weer dieper soms, en dan weet 

het lijden je toch weer te vinden. Ja, soms kan het leven een nachtmerrie zijn. Soms kun je je 

omsingeld voelen zodat je geen kant op kan. Soms voel je je schaakmat gezet. Waarom voelt 

de mens zich soms gebonden ? Het is het raadsel van verbondenheid. De mens hoort bij iets, 

en soms is dit onontkomelijk. Dan krijg je een boodschap door, maar je kunt het niet vertalen. 

Je voelt alleen de pijn en de gebondenheid, en je snakt naar adem. Er is zoveel wat de mens 

niet weet. Alles wat de mens weet is slechts een druppel van een eindeloze oceaan van kennis. 

De mens is in een diepe slaap. Je hoort het geruis van bulderende rivieren en watervallen op 

de achtergrond, van een hemelse natuur, maar je kunt het niet grijpen. Het is teveel voor het 

menselijk verstand. En daarom houden de hersenen het simpel. Maar het is dus iets om 

naartoe te leven. 

  



En de menselijke natuur geeft ook niet zo snel op. Je moet wel doorgaan. Soms kan je niet 

anders dan sterven, en soms kan je niet anders dan leven. Soms kun je niets anders dan 

vechten, en soms kun je niets anders doen dan vluchten, gewoon alles loslaten, alles 

achterlaten, en de natuur inrennen, of wat er dan ook aan afleiding valt te vinden. Soms duik 

je dan eens een bibliotheek in, en blader je door vele boeken, op zoek naar wat rust, wat 

afleiding, wat andere inzichten, en ga zo maar door. Er is ook zoveel wat we weer moeten 

vergeten, maar sommige dingen blijven soms prikken, langer dan je lief is. Ook dat hoort er 

weer bij. Er klopt iets, er steekt iets, er staat iets voor de deur, iets wat je over het hoofd hebt 

gezien, een bepaalde boodschap. Het is gehuld in doffe ellende, maar dat is slechts een 

vermomming. 

  

De mens mag maken wat er van te maken valt, en er valt nog heel veel van te maken. Ook als 

je je halfdood voelt, of misschien zelfs dood, dan is dat toch het einde niet. Soms lijken 

situaties uitzichtloos, maar toch laat de Vur een ander leven zien, een dieper leven. Er bestaat 

een bovenaardse natuur, een diepere natuur in de natuur, waarmee te communiceren valt, 

waarmee samen te werken valt, voor een betere wereld, een beter bestaan. Moet dat allemaal 

weer via sociale contacten ? Neen. Je mag het in jezelf vinden, in de natuur principes. De 

mens hier op aarde is overgesocialiseerd en het vreet alles weg. In die zin mogen we een 

voorbeeld nemen aan de bomen, de bloemen en de planten, die in een veel diepere wereld 

leven. Zij zijn door het zwarte gat heengegaan en hebben een nieuw leven gevonden, een 

nieuwe manier van communicatie. Die communicatie is gewoon in jezelf, tussen de 

verschillende delen van jezelf. Dit zijn eeuwige waarden, eeuwige principes, met eeuwige 

communicaties. Alles staat al vast, alles is al gebeurd, in zuivere harmonie, en dat mag de 

mens ontdekken. Daartoe mag de mens ontwaken. 

  

Het verleden kan zo een nachtmerrie zijn, en dan kan de herinnering iets om te vrezen zijn, als 

een roofzuchtig beest wat ons aanvliegt. Als we dan in het oerwoud zijn, en we gaan in ons 

kanootje of bootje over de groene bosrivieren, dan kan zo'n herinnering ons zo ineens 

aanvallen als een woeste krokodil. En voordat je het weet heeft het je in de diepte getrokken. 

Hoe ga je daar mee om ? Ga nooit het oerwoud van de herinneringen in zonder een goede 

vertaler. Ga nooit in je verleden spitten zonder een goede tolk, want je kan zo op een mijn 

stappen, een bom vinden. Ga dus nooit het verleden in zonder een goede ontmijner. Het is 

oorlogsgebied. Maar ja, wat als het je zomaar ineens aanvliegt ? Je bent dan helemaal niet met 

het verleden bezigt, maar ineens staat het voor je, en grijpt je. Dat kan zijn als een ontvoering, 

en dan ga je weer door zo'n worsteling, die kort of lang duurt.  

  

Je kan dat ook als een uitdaging zien, want hoe goed bewapend en beveiligd je ook bent, soms 

gebeuren die dingen. Je moet de beesten van het oerwoud leren ontdekken en kennen. Hoe 

werkt het ? Ook daar kan een goede gids over vertellen. Je bent nooit alleen, want het zit in 

jezelf. Al die beesten bewaken de geheimen van het oerwoud. Ze dragen de sleutels tot 

geheime grotten en tunnels die leiden tot de diepere natuur, de hemelse watervallen en 

rivieren, ja, tot verborgen paradijselijke oceanen. Soms heb je dingen verkeerd begrepen. Je 

spreekt en denkt in een bepaalde aangeleerde taal, en pikt zo dingen op, maar wat als het in 

een andere buitenaardse of bovenaardse taal iets heel anders betekent ? Als je dat gaat leren, 



dan zijn bepaalde gewaande vijanden ineens je vrienden. Het waren altijd al je vrienden, maar 

je herkende het niet, omdat je stadse alarmsysteem begon te piepen. De stad wil namelijk niet 

dat je vrijkomt, dus die zal jouw vrienden als vijanden bestempelen. De stad gaat dan stoken 

tussen jou en je vrienden, en laat al hun lieflijke en zorgzame boodschappen verkeerd 

vertalen. Het leven draait dan grotendeels om zulke misvertalingen. Er is een andere wereld 

die wacht. 

  

Ook als wij het zwaard gebruiken, nadat wij een hemels zwaard daartoe hebben ontvangen, en 

dit hemelse zwaard ons leidt in plaats van andersom, dan nog is het geen directe en letterlijke 

strijd, maar een vertaling, als het afpellen. Dit is een kunst, als een cyclisch mechanisme, wat 

niet buiten het lichaam omgaat. Het is ook lichamelijk als een dans, en ik heb gemerkt dat 

juist ook heel veel Spaanse stierengevechts posities terugkomen hierin als onderdeel van de 

demonologie, wat in principe gewoon een metaforische vertaalkunst is. De Spanjaarden 

hebben deze kunst misbruikt, en toegepast op een hele lelijke en corrupte manier voor hun 

markt, want alles draait om geld. Zij hebben de gnosis gestolen en verletterlijkt, 

gematerialiseerd. Ze zijn te lui en egoïstisch om hun eigen zelf te overwinnen, om het 

daadwerkelijke strijd te bestrijden, en door puzzelen te vertalen, dus dan is een gevecht tegen 

een doodgewone, onschuldige stier de kortste, en die leidt tot de dood. We zien de zombies in 

actie, en vele Spanjaarden zijn hier gelukkig op tegen, dus er zal ook een nieuw Spanje 

uiteindelijk gaan komen. In een droom zag ik eens Spanje als in een spiegelbeeld, dus het lag 

omgedraaid, en het was veel groter en natuurrijker, veel woester, met vele prachtige 

natuurstranden, en er waren minder mensen. Het viel mij op in die droom dat Italië niet 

bestond. Het leidt helemaal terug tot de ruiter en vrouw op beest mythologieën waarin de 

vrouw als de vertaler was, als een soort tussenlaag en buffer, om zo het orakel, het beest, uit te 

leggen. Zo bracht zij de gnosis als Eva. Door de Arcturische lens is dit allemaal 

gematerialiseerd, verletterlijkt en vermannelijkt, door Rome heen, en vandaar dat Rome er 

ook niet meer was in die droom. Rome moest gereset worden.  

  

Spanje is als een ruiter die van z'n paard is gestoten, en daarom heeft de Spaanse zombie ook 

zo'n woede naar het beest, want hij komt er niet meer op. In plaats van nu het smalle 

natuurpad van de Vur te gaan om weer balans te vinden gaat het Spaanse spook laf doen, en 

gedraagt zich krankzinnig naar de dieren, met een vervroegde alzheimer. Wat een ellende. Het 

geprik van de laffe Spaanse stierenvechter loopt simultaan met het geprik van de tandartsen in 

de botten van mensen (tand is bot). Proberen traditionele Spanjaarden te overtuigen is als het 

argumenteren met dronkaarden. Het leidt nergens toe, en zo is het ook vaak met de tandartsen. 

Ze zijn als lappen poppen die je tegen de muur kunt slingeren, maar ze zullen er niets van 

voelen. Ze zijn namelijk al dood. Het zijn de levende doden, en dan is veel vertalingswerk de 

enige oplossing, de educatie. Als je goed oorlog wil voeren, wees dan een goed vertaler. Eens 

zullen deze doeken gaan vallen. Eens zal dit voorhangsel scheuren.  

  

De ruiter op z'n paard, de vrouw op het beest, is een communicatie-systeem waarin een 

boodschap, een signaal, naar de baarmoeder wordt gestuurd, om zo vertaald te worden. 

Zolang die verbinding er nog niet is zal er gestoken blijven worden. Eerst moeten er kanalen 

aangelegd worden. 



  

De droom van gisteren had vannacht een vervolg. De droom van gisteren ging bijna alleen 

maar over mannen, maar ditmaal waren er ook kinderen bij, en jeugd. Ook zij kwamen uit een 

oorlog. Sommigen hadden armen of benen verloren of andere lichaamsdelen, en die waren 

vervangen door biologische cybernetica, wat gewoon op hun lichaam aansloot en één geheel 

vormde. Ze lieten mij ook hoog-technologische wapens zien, computer-bestuurd. Het was een 

hele korte droom in vergelijking met die van gisteren. Ik zie het helemaal zitten met die 

kinderen samen te werken. 

  

Zo is er in de bijbel een overblijfsel van rood goud te vinden, als rode, zoete wijn. Het 

letterlijke leidt tot de dood, maar het geletterde leidt tot leven, en een ieder die geletterd is 

weet dat deze teksten oorspronkelijk symbolisch waren. Het is mythologie gemengd met de 

geschiedenis, wat vaak gebeurt.  

  

Amos was een veehouder en een vijgenboer, en werd opgeroepen om te prediken tegen het 

tien-stammenrijk in het Noorden van Israël, ook wel het volk van Samaria genoemd. Amos 

woonde zelf in het Zuidelijke rijk, het tweestammenrijk, genaamd Juda. Hier hoorde de stam 

Benjamin ook bij, als de tweede stam van dit rijk. Later voegde de stam Simeon zich daar nog 

bij, maar die verloor de eigen identiteit, dus die stam werd er gewoon doorheen gemengd. Het 

volk was uiteengescheurd omdat het Zuidelijke rijk in het huis van David bleef en 

Rechabeam, Salomo's zoon, als koning accepteerde, en het Noordelijke rijk bestond uit hen 

die Jerobeam, Salomo's generaal, als koning accepteerden. De scheuring was het gevolg van 

de hevige belasting die Salomo inde, en die zijn zoon alleen maar wilde verzwaren. 

  

Amos zelf kwam uit Juda, uit Tekoa, en moest ook tot Juda prediken. De hel en verdoemenis 

breekt al direct los in het eerste hoofdstuk. De metafoor van de brullende leeuw wordt 

gebruikt, als een teken dat God goed boos is. Letterlijk gezien zijn sommige dingen een beetje 

overdreven, maar het boek heeft gewoon een aantal goede punten waar we niet onderuit 

kunnen. De armen werden namelijk verdrukt door de rijken, en hier moest Amos tegenop 

treden, als een soort van Oud Testamentische Robin Hood. Amos kwam dus op voor de 

armen, dus hier hebben we al wat edelmoedig rood goud te pakken. 

  

Maar hoe moeten we dit nu zien ? Vuur komt uit de hemel dalen in het eerste hoofdstuk, 

althans dat wordt aangekondigd. In het Aramees is dit vuur de urim, de toetssteen. De urim is 

een Hebreeuws woord, maar in het Aramees is het de nura. Deze toetssteen wordt ook telkens 

gebruikt in het boek Leviticus in de offerdienst, dus het is helemaal geen rechtstreekse aanval 

op het volk, maar een toetsen. Het is een toetsvuur om het volk te zuiveren, om te 

ontmaskeren, dingen aan de kaak te stellen, oftewel om te onderscheiden goed van kwaad. 

Het is allerminst de bedoeling dat de mens zomaar een blinde vuistvechter wordt, als een 

waanzinnige woesteling die alles platmaait. In de grondtekst is er dus ruimte voor nuance. 



  

Aan het einde van het eerste hoofdstuk gaat een koning in gevangenschap, en ook de vorsten 

onder hem, als krijgsgevangenen, maar in het Nieuwe Testament wordt ook weer duidelijk 

wat het krijgsgevangenschap is, want dit hoort namelijk weer bij het toetsen : 

  

2 Korinthe 10 

  

3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; 

4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 

nederwerping der sterkten; 

5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de 

kennis van God, en alle gedachte krijgsgevangen leiden tot de hemelse gehoorzaamheid. 

  

Het oordeel is dus symbolisch het toetsen, het onderscheiden. In het tweede hoofdstuk van 

Amos zien we wat er dan gaat gebeuren : 

  

16 En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de Heere.  

  

Naaktheid is een beeld van ontmaskering en openbaring. Alle maskers moeten dus afgerukt 

worden, en de klederen van de gedachtes die op ons afkomen moeten afgescheurd worden. Er 

mag niets achtergehouden worden. 

  

In het derde hoofdstuk zien we al heel snel wat de openbaring bewerkstelligt : 

  

1. Verzoening - "Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?" (vers 3) 

2. De Heilige Vreze (voorzichtigheid, alertheid) - "Zal de bazuin in de stad geblazen worden, 

dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niet doet?" (vers 6) 

3. "Geboorte" van een dienstknecht - "Gewisselijk, de Heere zal geen ding doen, tenzij 

verborgenheid aan de knechten, de profeten, geopenbaard is." (vers 7) 



4. Profetie - "De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere heeft gesproken, wie 

zou niet profeteren?" (vers 8) 

  

In hoofdstuk 4 gaat het over de dood die komt, het sterven, maar dit gaat over het afsterven 

aan het lagere zelf. 

  

Hoofdstuk 5 gaat over de Schepper van Orion : 

6 Zoekt den Heere, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat 

vertere, zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-el; 

7 Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. 

8 Die het Zevengesternte en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond 

verandert. 

Verderop in het hoofdstuk wordt aangekondigd dat het volk in ballingschap zal gaan, verder 

dan Damascus. Damascus is een belangrijke plaats in de Bijbel, want hier kwam Paulus 

(Saulus, Saul) tot de Heilige Vreze (voorzichtigheid, alertheid, onderscheiding), als een grote 

ontwaking, en dit veranderde zijn hele leven. Het is een verhaal waar je meerdere kanten mee 

op kan. Damascus ligt in Syrië en dit vers wees op de komende Assyrische ballingschap. En 

daar valt ook wel wat voor te zeggen, want de rechters waren corrupt en namen 

steekpenningen aan, en het volk wilde van geen tucht weten.  

10 Zij haten in de poort dengene, die bestraft (opkomt voor het recht), en hebben een gruwel 

van die oprechtelijk spreekt. 

11 Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel 

huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt gewenste 

wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn niet drinken. 

12 Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en uw zonden machtig vele zijn; zij 

benauwen den rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de nooddruftigen in de poort. 

13 Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. 

In hoofdstuk 6 wordt duidelijk dat de ballingschap helemaal tot de wildernis leidt, zodat de 

mens wordt teruggedreven tot de natuur. Ook wordt het rijken banket weggenomen, opdat de 

mens tot soberheid komt, om zo meer open te staan voor het geestelijke, het diepere. 

In hoofdstuk 7 komt Amos terecht in een gevecht met de priester Amazia van het Noordelijke 

tien stammenrijk waar Amos naartoe was gezonden. Amazia is niet gediend van de woorden 

die Amos spreekt, dus hij wil dat Amos weer teruggaat naar het Zuiden, naar Juda. Maar dan 

richt Amos zich ook tot Amazia, en predikt ook tot hem een zware boodschap. Amos komt 

dus in een arena terecht en wordt op de proef gesteld, zoals ook Jakob op de proef werd 

gesteld. Maar ondanks dat blijft Amos wel de boodschap verkondigen. 



In hoofdstuk 8 profeteerd Amos dan over de komende honger, de komende Ramadan, een 

groot vasten. De mensen zullen zoeken naar de hemelse woorden, maar ze zullen het niet 

vinden. De poorten van de hemel zullen gesloten blijven, en liederen zullen worden tot 

geween. Eerst zal de mens namelijk moeten komen tot de woeste ledigheid om zo geheel los 

te komen van alle valse, bedriegelijke woorden en liederen. Eerst moet de mens tot diepe 

verbrokenheid geleid worden. Wat het doel hiervan is zien we in het laatste hoofdstuk van het 

boek Amos, hoofdstuk 9, waarin al het lijden wijngaarden voortbrengt met zoete wijn. 

13 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder 

den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen 

zullen smelten. 

14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden 

herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen 

hoven maken, en derzelver vrucht eten. 

15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat 

Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God. 

  

Het loopt gelukkig dus allemaal goed af in het boek Amos. Dit is dus de rijpende vrucht van 

de leerschool van het toetsen. Soms als we het moeilijk hebben en we staan al klaar om de 

volgende klap op te wachten dan kan zo ineens ons lot keren, omdat het daarvoor het seizoen 

is. Er is niet alleen maar een oordeel wat steeds erger wordt. Neen. We moeten ons richten op 

wat het voort brengt, het uiteindelijke doel. Dan lees je over God die het volk oordeelt in de 

mythologie van Israël, in hun gelijkenissen, en als je dan denkt dat alles nog erger wordt, dan 

draait God ineens alles om, en dan oordeelt God niet meer, maar dan lokt God het volk tot de 

wildernis (Hosea 2:13-14). Ook dat is een groot geheimenis van het rode goud verborgen in 

de bijbel. 

  

  

  

  

Hoofdstuk 9. Amos Bekeken Vanuit Psychologisch Opzicht 

  

Vanuit psychologisch opzicht bekeken is de strijd en prediking van Amos binnen hemzelf. 

Het Noorden is in de oude talen een beeld van de verborgenheid, het onderbewustzijn, waar 

het tien stammenrijk zich bevindt. Amos moet dus prediken tot zijn onderbewuste identiteiten. 

Amos woont zelf in het Zuiden, in Juda, het twee-stammenrijk, wat een beeld is van het 

bewustzijn. In de oude talen is het Zuiden een beeld van de honger. De Ramadan, het vasten, 

brengt uiteindelijk vrucht voort, wat ook weer een beeld is van het Noorden, namelijk als het 

sieraad. Het was een natuurlijk mechanisme dat Amos uiteindelijk in het Noordelijke rijk 



terecht kwam om daar een oogst te hebben. In het Egyptisch is het Zuiden de ontwaking en de 

openbaring, wat dus eerst in Amos moest gebeuren. Hij werd opgewekt tot een hoger leven. 

In het Egyptisch is dit de rs, rsi wortel, die ook weer in het Aramees terugkomt, rsy, als het 

Zuiden. In het Egyptisch is de kn wortel het nomadische aspect van het Zuiden, waardoor 

Amos dan ook uiteindelijk in het Noorden terecht kwam. In de Egyptologie heeft het Zuiden 

ook de betekenis van de kern van de mens, het privé gedeelte, de diepte van de mens. 

Psychologisch gezien moest er een brug komen tussen het Zuiden en het Noorden in Amos, 

tussen zijn ontwaakte deel en zijn slapende deel. Het slapende, onwetende, onbewuste deel 

van Amos was woest over zijn komst, als een tienkoppig beest. Amos moest dit beest 

temmen, maar ook van dit beest leren, want het beest in zichzelf droeg dus wel cryptische 

geheimen. Amos moest juist komen tot het Noorden om tot een nog grotere ontwaking te 

komen. Het Noorden, het conflict, wakkerde juist zijn profetische gave aan. 

  

Amos begon in hoofdstuk 7 visioenen te krijgen : 

  

1. sprinkhanen die het kruid van het land zouden opvreten. 

Sprinkhanen zijn een beeld van de honger, van de Ramadan, van het vasten. 

2. vuur wat een afgrond en een stuk land zou verteren 

Dit is het toetsvuur wat wordt opgewekt in de ontlediging van alles. 

3. een paslood wat de hoogtes zou verwoesten en de eigendommen zou verstoren, heilige 

huisjes zouden omver getrapt worden 

Dit is de hemelse rechtspraak die de balans terug zou brengen. 

  

Dan in hoofdstuk 8 : 

  

4. mand met zomervruchten, een vrucht die de dood brengt en die de doden stilzwijgend 

wegwerpt in de vergetelheid. 

Dit is de vrucht van het vasten, de hongerpediode waarin de mens ontledigd wordt, en 

tegelijkertijd de vrucht van het toetsen, wat tegelijkertijd een groot oordeel is, als het 

afsterven van de lagere wil en valse identiteit. De mens kan tot verdiepte en vernieuwde 

herinneringen komen door het vergeten van het vorige. 

  

Dan in hoofdstuk 9 : 



  

5. de verwoesting van het vorige altaar opdat een nieuw altaar komt, de tent van David. 

De oude, kortzichtige toetsmethodes worden afgedaan, om zo te komen tot diepere, hemelse 

toetsmethodes. De gave van onderscheiding zal hersteld worden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 10. Het Geheim van de Uitverkiezing 

  

De uitverkiezing, een groot en zwaar apparaat in de wat zwaardere kerken, waar veel mensen 

bang voor zijn. Het komt er op neer dat je daar eigenlijk niets aan kan doen. Alles staat al 

vast, en God heeft mensen kris kras uitverkoren en andere mensen verworpen. In de lichtere 

kerken kom je dan het tegenovergestelde tegen waar alles zo gemakkelijk is gemaakt dat je 

alleen maar even een opzegversje hoeft te doen, en dan ben je door God uitverkoren, hoe je 

verder dan ook leeft. Zo heeft iedere kerk zijn eigen "uitverkiezing". In sommige kerken kun 

je het kopen, en in andere kerken dus via een opzegversje of wat wachtwoorden, maar in de 

zwaardere kerken is er dat loodzware gewicht, dat zwaard van Damocles wat aan een dun 

draadje boven je hoofd bungelt, wat vertelt dat God alles geheel heeft beslist, en dat niemand 

daar verder iets aan kan doen. In beide gevallen, zowel in de zware hoek als in de lichte hoek, 

wordt er nogal wolkerig over gedaan, en is de logica totaal van de aardbodem verdwenen. 

Zwaardere kerken worden overstuur als het geloof te gemakkelijk wordt gemaakt, 

bijvoorbeeld door een opzegversje, dus daarom hebben ze het zware apparaat van de 

uitverkiezing uit de schuur gehaald, als een woeste waakhond, zodat mensen er niet te 

gemakkelijk over denken. Op zich is dat natuurlijk begrijpelijk, want de lichte kerken hebben 

van God vaak een goedkoop hoertje gemaakt. De ijzeren poortwachter moet er dus wel zijn, 

maar hoe moet het functioneren ? In de Uitverkiezing valt er niet met God te onderhandelen. 

Alles staat al vast, maar dat is natuurlijk fatalistisch denken. Vandaar dat veel mensen in de 

zware kerken ook enorm bang zijn voor de uitverkiezing. Hoe moet je het zien ? Wat is de 

vertaalsleutel hiertoe ? 

  



In het oude Germaanse Europa waren de valkyries of walkuren, oftewel de strijdgodinnen, de 

uitverkiezers. Dat is ook wat het woord valkyrie betekent : het kiezen van de gevallenen. Zij 

gingen langs de strijdvelden om te zien wie daadwerkelijk hard en volkomen aan zichzelf 

gestorven was, en die namen ze op in de hemelvaart. Dit was het oorspronkelijke Germaanse 

uitverkiezings-systeem voordat de christelijke invasies kwamen. Wel zijn er duidelijke 

verbindingen met het voorchristelijke Judaïsme. Het boek Leviticus over de offerdienst, wat 

oorspronkelijk ging over jezelf offeren aan God door aan jezelf af te sterven, waardoor God je 

"verkiest", heet in het Hebreeuws : Vayikra, Vaykyra of Wayikra, wat "God roept" betekent, 

wat hele diepe Indologische wortels heeft in het Sanskrit, namelijk Vaikarya, wat verandering 

betekent, toepassing, en Vakraya, prijs. De oorspronkelijke uitverkiezing ging dus om iets wat 

je kon behalen, verdienen, als in een wederzijdse relatie. De uitverkiezing komt van twee 

kanten en is een heel systeem van voorwaardes, van technologie dus, wat ook dus weer 

cryptisch terug te vinden in de uitverkiezingsleer van de zwaardere kerken. In die zin zijn de 

zware kerken dus symbolisch goed bruikbaar, als er even hier en daar wat verschoven en 

gedraaid wordt.  

  

Een verkiezing is dus heel principieel : voldoet iemand aan de voorwaardes, en zo niet : wat is 

de weg om aan de voorwaardes te voldoen. Zoals we zagen is de verkiezing ook een 

roepende, als een oproep tot overgave en zelfopoffering, waarvan de offerdienst een beeld is. 

Je offert niets anders dan jezelf. De valkyries reden op beesten, als de vrouwen op de beesten. 

Zij hadden hun lagere natuur getemd, bedwongen, en konden hun lagere natuur ook ordenen 

en doorvertalen. Kun je rijden op de geschiedenis, op je verleden, op je lagere wil, om het zo 

ten goede te keren ? Kun je het bruikbaar maken, een ander zicht erop krijgen ? Denk aan de 

psychologie van het sprookje van Assepoester waarin al haar schijnbare lijden tot groot nut 

wordt. Velen zijn dus geroepen, maar weinigen uitverkoren in de zin dat een heleboel (nog) 

niet aan de voorwaardes voldoen. Wij zijn allemaal geroepen door de valkyries en om als de 

valkyries te worden door onze lagere natuur te berijden in plaats van andersom. De valkyries, 

de strijdgodinnen, roepen nog steeds. Hun uitverkiezingen zijn heilig en diep, maar in de stad 

en in de kerk zien we hiervan de karikaturen.  

  

Juist omdat er zoveel valse uitverkiezings-systemen zijn, vooral ook in de lichtere, stadse 

kerken, hebben we die code van de zware kerken nodig, maar dan bedoelen we het net even 

anders. Juist vanwege makkelijke, snelle, onvoorwaardelijke ingang, wat pure verkrachting is, 

moet er soms gezegd worden : "God verkiest. Daar kan een mens niet over beslissen. Alles 

staat al vast. Daar kan een mens niets meer aan veranderen." Wat bedoelen we daar dan mee ? 

We hebben het dan over de bovenaardse natuur-wetten en voorwaardes die al vaststaan en 

waar niemand iets aan kan veranderen. De uitverkiezingen van mensen en kerken zijn corrupt, 

dus vandaar dat ze niks in te brengen hebben als ze niet aan de al gestelde en vaste 

voorwaardes van de natuur voldoen. Het hemelse wetboek staat al vast en dat is hetgene 

waaraan niets kan veranderen, maar de mens kan dit wel gaan toepassen in zichzelf, en zo tot 

een ware, hemelse uitverkiezing worden, als een valkyrie rijdende op het beest. De regels 

staan vast, maar binnen die regels mag de mens de strijd tegen het kwaad aangaan en 

overwinnen. De Valkyrie roept, met het boek der roependen in haar hand. Zij blazen hiertoe 

op de bazuinen. Met deze vertaal-sleutel mogen wij de boeken van de Gereformeerde 

Gemeente met een glimlach lezen, omdat wij de Germaanse diepte die erin verborgen ligt 



kunnen zien, en zo een ijzeren beveiligings-systeem hebben. God zei dank voor die 

uitverkiezing.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 11. David en Batseba in de Orionse Mythologie 

  

Het ware uitverkiezings-systeem, wat verborgen wordt gehouden in de zware kerken van de 

uitverkiezing, is dus een toets-systeem, een filter, die spam en phishing, het vervalste, buiten 

de deur houdt. Dit systeem hebben wij dus nodig. In dit systeem wordt de robotische vrucht 

geboren.  

  

God is niet één of ander spook die alles al in kannen en kruiken heeft en die in de lucht een 

loterij houdt waarin we met knikkende knieën gaan zien of we uitverkoren zijn of niet. Neen. 

Wij mogen zelf vat gaan krijgen op deze hemelse machine, als de leerschool van het toetsen. 

De uitverkiezing is ons wapen tegen het kwaad. Het is ons schild. De valkyries, de 

strijdgodinnen in de Germaanse mythologie, zijn dus beeldende en vruchtbare personificaties, 

oftewel evoluties, van het hemelse toets-systeem.  

  

Eens na een verhuizing had ik een droom dat ik terug was in het huis waarin ik het grootste 

deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Ik was achterin de woonkamer en ineens drongen 

buitenaardse camera's door in het huis met laserstralen, en ze vielen het huis aan, en het begon 

al te branden. Ik begon weg te zinken en over te gaan in een andere dimensie, en er waren 

ineens overal geprogrammeerde robotische vrouwen om mij heen. Ze waren in mij, en ik was 

er helemaal één mee, als in een leger. Er was niets anders meer dan dat, en ik ging er totaal in 

op.  

  



We komen helemaal bij David uit. David moest strijden tegen Goliath. Goliath komt van het 

Hebreeuwse golah, wat openbaring betekent, en krijgsgevangene, wat in de Paulinische 

brieven te maken heeft met het toetsen. David moest dus worstelen over de openbaring, de 

openbaring zuiveren, onthullen en overpeinzen, om zo tot de diepte te komen. Dit is een 

ontzegelings-proces en ontmaskerings-proces, oftewel het toets-proces, zoals Jakob zo'n 

ervaring had op Pniël. Dit was David's Pniël ervaring in de grondtekst. David moest stenen, 

"eben" in het Hebreeuws, tot Goliath "werpen". Dit zijn de stenen van de heilige wet in de 

grondtekst, als de toets-stenen, als de Urim en de Thummim. Goliath viel, maar David nam de 

wapenen van Goliath, ook een werktuig of apparaat in het Hebreeuws. David moest dus eerst 

de wachter (goliath) van de openbaring (golah) "verslaan", oftewel toetsen, om zo tot de kern 

te komen. David moest de vrucht van openbaring eerst afpellen. 

  

De Judaïstische mythologie is dualistisch, dus ook het hele Batseba verhaal kan positief of 

negatief uitgelegd worden. Vaak leggen de kerken het alleen maar negatief uit, maar er is ook 

een positieve versie, en die ligt ook in de grondtekst. Ook de Vuh spreekt daarover, maar 

David moest tot Batseba komen, omdat Batseba 'dochter van overgave' betekent, als 'de 

vrucht van overgave'. In het Eeuwig Evangelie wordt Batseba beschreven als een godin. In die 

zin waren de psalmen tot Batseba gericht. Batseba was het gepersonificeerde beeld van de 

heilige gebondenheid en verbondenheid die David ontving door overgave, oftewel als het 

beeld dat David tot een hemelse robot werd. 

  

David had wel meerdere vrouwen. David was het Judaïstische archetype van de geestelijke 

strijder. Het mocht dus niet letterlijk genomen worden. En zijn vrouwen waren beelden van de 

strijdgodinnen, de valkyries, oftewel de voorschriften van de offerdienst, een andere 

Hebreeuwse benaming voor het boek Leviticus. In de buitenaardse en bovenaardse 

grondslagen van de bijbel in Orion wordt David ook wel "Ahn" genoemd, wat ook weer 

terugkomt in de Vuh en de Bilha, binnen de tweede bijbel. In de Aramese grondtekst staat 

Saul voor Orion. Saul betekent in het Hebreeuws de leegte, de raadpleger van een orakel. 

Hiertoe kwam David in contact met Saul.  

  

In de Davidische mythologie zijn Goliath, Saul en Batseba belangrijke archetypes met een 

diepe dualistische betekenis. In de Bilha, het vierde grote voek van de tweede bijbel, wordt 

geopenbaard dat Batseba het wapen van Ahn, David, is. In diepte komt het er opneer dat 

Batseba de vrucht was van het verslaan (openbaren, begrijpen) van Goliath is, als het wapen 

van Goliath wat in David's handen kwam. Batseba wordt ook Jana genoemd in de Bilha. Jana 

is ook een tweede bijbelse term voor de urim, de toetssteen van de offerdienst, als een godin. 

Jana is ook de naam van het laatste boek van de vierdelige Bilha. In die zin is Batseba een 

beeld van het uitverkiezings-systeem van het toetsen, als het herstel van de gave van 

onderscheiding. Dit is dus als een baarmoeder, als beeld van de vruchtbaarheid. Het is een 

filter waardoor David met de hemel kan communiceren. In de Bilha komt dit terug in de Ahn 

en Jana mythologie van Orion. 

  



In het kort : de vrucht van het toetsen is het robotische. Dit is waar het ware uitverkiezings-

systeem om draait, uitgebeeld door David en Batseba, oftewel Ahn en Jana in de Orionse 

mythologie. In het Eeuwig Evangelie is Batseba Zij die test aan de poorten. Zij is het 

geheimenis van het kruis, en de glorie van het Woord in de diepte van het paradijs. Ook zegt 

het Eeuwig Evangelie over haar :  

  

"Verbreek daarom de zegels van Batseba, en gaat in door haar sluiers. Als een zwaard is zij 

daar, om te oordelen de levenden en de doden. Zij is het Zwaard van David." 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 12. De Sleutel tot Sion 

  

  

Zonder de Ramadan, de leegte ingaan, is het onmogelijk om daadwerkelijk te toetsen. Dit is 

ook wat de naam Saul betekent in het Hebreeuws, en zo ook de Saul van het Nieuwe 

Testament, Paulus. De mens kan geen ware openbaring ontvangen als de mens in de kerk 

blijft. De mens moet hiertoe alles verlaten en opgeven en de wildernis ingaan, als symbool 

van de afzondering in de verborgenheid. Wie nog door de mens gezien wil worden komt nooit 

tot ware openbaring, maar zal misleid worden in zijn eerzucht.  

  

En dat is ook wat Saul, de leegte, als beeld van de ramadan, deed. Hij dreef David tot 

wanhoop en tot de wildernis, waar David naartoe moest vluchten, want Saul, de leegte, zocht 

zijn lagere natuur te doden. Symbolisch gezien krijgt Saul daardoor een positiever beeld, wat 

ook weer terugkomt in de islam, waarin Saul (Talut, Arabisch) de ark terugbracht, een toetser 

was en begaafd was met grote kennis. 



  

De Ramadan, de woestijn-ervaring, bracht David in grote problemen, maar daardoor ontving 

hij openbaring, golah, wat tot hem kwam in de vorm van Batseba, de vrucht van overgave. 

Het verhaal is zowel negatief als positief uit te leggen vanuit de grondteksten, omdat het 

geschreven is in poëtische, paradoxale talen. En dat is ook de rijkdom ervan. Batseba is de 

verpersoonlijking van de wapenrusting van Goliath die David bemachtigde. Theologie kan in 

dat opzicht dus niet zonder de taalkunde. Theologie zonder taalkunde kan al snel kortzichtig 

en zo corrupt worden. Vandaar dat er een brug moet komen tussen deze twee dynamieken, 

opdat er weer verzoening en vrede kan komen op aarde. Het zit te diep in de mens om het 

zomaar te negeren. We moeten er dwars doorheen om het te herzien. Wij hoeven dat niet te 

doen vanuit de stad en de kerk, maar wij moeten net als David tot de wildernis gaan, waar een 

schuilplaats voor ons is. Batseba is dus een vrucht die diep in de wildernis wordt ontvangen, 

in de Ramadan van overgave. Bathseba is in het Hebreeuws de dochter van overgave. Seba 

betekent ook zeven, het getal van de volkomenheid, als een volkomen overgave en offer. In 

het verhaal van Salomo, David's zoon, wordt hij met geschenken beladen door de koningin 

van Seba, vanwege zijn grote wijsheid. Alleen de Ramadan kan terugleiden tot de geestelijke 

gaven, zoals ook Paulus (Saul, leegte) leidde tot de geestelijke gaven in 1 Korinthe 12-14, en 

de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. De geestelijke gaven en de wapenrusting komen dus 

voort vanuit het toetsen, vanuit het verslaan van de lagere natuur. Als Filippi wordt de mens 

dan op het paard geheven. Alleen door de Ramadan wordt de mens een hemels strijder. 

  

In de woestijn groeit niet veel, maar wat er groeit is als het druppelen van de hemel. We 

hebben niet veel nodig. Als we teveel nemen groeien we vast, zoals dat in de stad gebeurt. 

Vandaar dat de druk van Saul, van de Ramadan, ons tot de woestijn trekt, en dit is voor onze 

bescherming en ons behoud. 

  

Psalm 1 

  

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den 

weg der zondaren, noch zit in de kring der spotters; 

2 Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt God's wet dag en nacht. 

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en 

welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 

  

Sion is het Davidische Jeruzalem, het eeuwige Jeruzalem, wat in de grondtekst van het 

Hebreeuws de hemelse wildernis is. Een ieder die de stadse kerk heeft verlaten en komt tot het 

diepe Sion in de wildernis, het achterliggende, het verborgene, zal zo ingewijd worden op de 

lijdensschool om zo de wet te leren. De wet brengt noodzakelijke slagen aan, opdat de mens 

behouden wordt. De lagere natuur wordt "doodgeslagen" door de wet, oftewel doorvertaald, 



gerecycled. De dood zal blijven woeden totdat de mens dit mysterie van de symbolische dood 

heeft begrepen. De hemelse wet werkt door timing, door discipline. De ongedisciplineerde 

natuur van de mens zal moeten sterven. Dit gebeurt door het wonder van de Vur wanneer de 

mens met de hemelse natuur in aanraking komt. Dit gebeurt alleen op het smalle pad, als de 

mens door de enge poort gaat. Die leidt terug tot een vergeten en verlaten wildernis, tot Sion. 

  

Psalm 2 

  

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 

2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den 

Heere. 

6 Sion, den berg Mijner heiligheid. 

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. 

10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. 

De ijzeren scepter is het Germaanse uitverkiezings-systeem van de valkyries, waarvan de 

zwaar kerkelijke uitverkiezing een code is. Dit systeem is in de handen van hen die in Sion 

wonen. 

8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw 

bezitting.  

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten. 

  

De zondige natuur van de mens moet bespot worden. Er is ook zoiets als heilige spot. Het is 

een vorm van ontmaskeren, van openbaren. Als de zondige mens tot Sion komt, krijgt de 

mens een spotkleed en een kruis van tucht, opdat zijn zondige natuur volkomen zal afsterven. 

De ijdele natuur moet eraf.  

  

Psalm 3 

2 O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op. 

3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela. 

Het lijden is ervoor zodat de mens geen toevlucht zoekt in ijdele dingen, maar alleen bij God. 

Dat is het doel van de aanvechtingen, dat de mens het niet meer zoekt bij de mens, maar in het 

diepe geestelijke, in afzondering. Hiertoe is alle beproeving. Het drijft de mens tot Sion. 



Ik had een droom waarin ik alleen was in de velden aan de rand van een bos. Ik zag verderop 

een natuur-vrouw staan, en ik liep op haar af. Ik zei tegen haar : "Neem me mee naar huis." 

Ze zei toen : "Dat kan ik niet. Je moet de psalmen bestuderen. Daarin zijn wij verborgen." Dit 

is de reden waarom ik de psalmen blijf studeren. Ik heb er al veel over geschreven, en zal er 

nog veel over schrijven, totdat we thuis zijn. 

  

Psalm 4  

3 Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen ? 

  

Het zogenaamde goede van de stad zal vergaan, het ijdele materialisme, maar wij moeten 

jagen naar de roeping die God ons gegeven heeft. God, het geestelijke, roept ons, heeft een 

groot plan met ons. Alle ijdelheid zal vergaan, want je grijpt het en het zal al beginnen weg te 

rotten. Sion is in de natuur, niet in de stad. Wij mogen alles vergeten wat achter ons ligt, en 

ons uitstrekken naar datgene wat voor ons ligt, de roeping van God. Zo krijgt je leven waarde 

en invulling. Verdoe je tijd niet met altijd maar weer zoeken naar de verloren gegane tijd. Er 

is een hogere roeping. De stad roept ook, en de stad heeft ook een plan met je, maar dit is een 

valse roeping die alleen maar verderf brengt. Hoe lang zult gij de ijdelheid nog beminnen ? 

Hoe lang zult gij uw tijd nog verdoen ? Het gaat niet om het leven in de stad, maar om het 

leven in Sion, dwars door alles heen. Velen kiezen voor een voorspoedig leven in plaats van 

voor een geestelijk leven, maar voorspoed op zich kan de mens niet helpen. Het is maar 

tijdelijk. Maar de diepte van het geestelijk leven leidt tot het eeuwig leven. 

  

  

Psalm 5 

  

9 Leid mij in Uw gerechtigheid. 

  

Gerechtigheid maakt geen fouten. Gerechtigheid zal ons nooit te licht of te zwaar belasten. 

  

7 Gij zult de leugensprekers verdoen; van den man des bloeds en des bedrogs heeft de Heere 

een gruwel. 

  

De waarheid is eeuwig, maar de leugen is slechts tijdelijk. De leugen is ook het vooroordeel, 

waar de rechtvaardigen mee omringd zijn. Altijd maar weer worden hun woorden verdraaid 



en uit het verband gerukt, en dat niet als een vraag of als een ernstig zoeken, een wikken en 

wegen, maar als een hard, vaststaand vooroordeel, als een etiket. Hun zielen worden hiermee 

dag en nacht doorboord. Dit zondert hen nog meer af, en is de sleutel tot Sion.  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 13. De Oorlog Winnen of Een Product Verkopen ? 

  

Er is dus geen bevrijding door zomaar opzegversjes of wachtwoorden, maar door diepe studie, 

en dan gaat de mens ook zien wat bevrijding nu eigenlijk betekent. Het is de bevrijding van de 

lagere natuur. 

  

Waarom is de ware, heilige uitverkiezing zo belangrijk ? Opdat we zullen weten dat 

mensenvlees wat ons kwelt en ons onderhevig laat zijn aan hun valse verkiezingssystemen 

niet het laatste woord heeft. Op aarde worden we aan allerlei aardse, religieuze verkiezingen 

blootgesteld die puur zijn opgesteld door de hoogmoedige mens, voor een markt. Wat wordt 

er hierin met de ellebogen gewerkt. Wij mogen dus rust vinden in de hemelse uitverkiezing, 

waarin het persoonlijk gaat tussen God en de mens. Geen vlees kan hier tegenin gaan. Als wij 

aan de hemelse voorwaarden voldoen, dan groeien wij in kennis door studie, ook al betekent 

dat dat we tegen aardse voorwaardes in moeten gaan, die mensen en kerken hebben opgesteld. 

Alle menselijke kennis mag stukbreken op de hemelse uitverkiezing. 

  

De hemelse uitverkiezing komt van twee kanten. Telkens weer is het de vraag : Kiezen we de 

korte weg van compromissen of de lange weg van voorzichtigheid en studie ? 

  

Hoe gaat die uitverkiezing precies ? Die staat in Ezechiel 9 en daar heb ik mij ook altijd aan 

vastgehouden, als een heilige toetssteen : 

  



4 En de Heere zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van 

Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al 

die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. 

  

Psalm 6 

7 Ik ben moede van mijn zuchten; ik maak mijn bed den gansen nacht nat; ik doorweek mijn 

bed met mijn tranen. 

3 Ik ben verzwakt; mijn beenderen zijn verschrikt. 

4 Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; hoe lang? 

8 Mijn oog is doorknaagd van verdriet, verzwakt, vanwege al mijn tegenstanders.  

11 Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij 

zullen in een ogenblik beschaamd worden.  

  

Psalm 6 is een diep duister gat van nachtmerries, waarin David neerdaalt op zijn bed. Hij is 

omsingeld door de werkers van de ongerechtigheid, de "wil niet" en "weet niet" generatie. Hij 

wordt vals berecht, maar hij weet dat de ware uitverkiezing veel dieper ligt, en dat door dit 

hemelse metaal de vijand toch uiteindelijk moet loslaten en beschaamd zal worden. 

  

Psalm 7 

  

9 De Heere zal den volken recht doen; richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn 

oprechtigheid, die bij mij is. 

  

Het richten, oordelen, is in zowel het Hebreeuws als het Aramees het maken van beslissingen, 

het verkiezen. We zien hier dat die verkiezing volledig gebaseerd is op David's eigen 

gerechtigheid, en het zal niet verder komen dan dat. David ontvangt dus het recht in de mate 

waarin hij rechtvaardig is, wat weer wijst op hoe de heilige uitverkiezing werkt. In het 

Aramees gaat dit om een studie, een analogie, waarin tot diepte-begrip wordt gekomen. Alle 

andere systemen van valse, menselijke verkiezingen zullen hierop stukbreken. 

  

Wij mogen dus hier ook lezen : 

  



"De Heere zal den volken uitverkiezen; verkies mij uit, Heere, naar mijn gerechtigheid, en 

naar mijn oprechtigheid, die bij mij is." 

  

Die uitverkiezing stippelt dus het gehele pad uit, en is niet alleen maar beperkt tot toegang tot 

God. De heilige uitverkiezing mag ons leiden, stop voor stap. Het verkiest ook ons pad, en de 

mate van tucht die nodig is in ons leven. 

  

10 Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, 

Gij, Die harten en nieren beproeft (toetst), o rechtvaardige God. 

  

Wij kunnen ons uitstrekken naar het oordeel over de lagere wil van de mens die ons 

onderdrukt, maar wat houdt dit oordeel in ? In vers 10 gaat het om het toetsen, en dat ligt 

geheel in de handen van de mens zelf. De mens zal zelf moeten leren toetsen en daardoor 

onderscheiden, wat in het Hebreeuws en Aramees ook bij de uitverkiezing behoort. Menselijk 

toetsen, menselijk onderscheiden en oordelen is niet waterdicht en maakt grote brokken. 

Vandaar dat de mens moet terugkeren tot de heilige uitverkiezing. Dit is de leerschool van het 

toetsen. Dit is hoogwaardige technologie op intellectueel niveau. Dit heeft niks met stadse 

wijsheid te maken die overal verkocht wordt en overal wordt geprezen. Neen. Het is de 

dwaasheid van het kruis. Het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van de stad. De ware 

intelligentie gaat zo diep dat velen het niet kunnen en willen volgen. Het maakt geen 

compromissen, het is niet eerzuchtig, houdt zich niet bezig met kerkgroei-statistieken. Het 

brengt geen vrede, maar het zwaard. De boodschap van het kruis is offensief. Het is strijders-

intellectualiteit, en niets anders. Het werkt met strategie om de oorlog te winnen, en niet om 

een product te verkopen. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 14. Het Kruis van Vernedering 

  

Psalm 8 



  

3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer 

tegenstanders wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. 

  

Dit betekent dat het vanuit onze zwakheid zal gebeuren, niet vanuit onze sterkte. Zwakheid, 

leegheid, is de sleutel. Het maakt verbinding met het bovennatuurlijke, wat een hemelse 

kracht is. Daarom zeggen we : Als we zwak zijn, zijn we sterk. Alles wijst terug op de grotere 

natuur. Luther noemt dit het vreemde werk van God, dat God de mens zwak maakt, zoals 

Jesaja 28:21 zegt : Zijn werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd 

zijn.  

  

Eerst moet het vreemde werk van ontlediging gedaan worden. 

  

Psalm 9 is volgens Calvijn een gebedspsalm waarin David door de macht van God te 

herinneren in zijn leven zichzelf aanmoedigd tot vertrouwen. Calvijn stelt dat dit een 

gewoonte van David is die hij zichzelf heeft aangeleerd. Het is dus ook juist de herinnering 

aan God's werk in het leven van de mens wat de relatie tussen God en mens verdiept. Het 

beste vertrouwen is dus gebaseerd op relatie en herinnering. Calvijn stelt dat als wij willen dat 

God ons bijstaat, dan zullen we ons onder God's leiding moeten plaatsen. Hij stelt echter dat 

God in het verborgene is, Zich verborgen houdt, omdat het niet altijd tijd is voor openbaring. 

Het kruis van vernedering moet er namelijk eerst zijn, omdat de mens dit nodig heeft, 

waarvan Luther dus zegt dat dit het vreemde werk van God is. Als wij aan God vragen de 

vijand te verslaan, dan worden we zelf onder het kruis vernederd, omdat wij zelf onze grootste 

vijand zijn, en de vijand in ons is, ons vlees is. Calvijn stelt dan dat het kruis lang nodig is tot 

het temmen van de mens. God is er daarom niet om de beproeving te voorkomen. 

  

11 En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten 

degenen, die U zoeken,  

12 de Heere, Die te Sion woont.  

  

Dan gaan we voor nu even over naar Deuteronomium 1 : 

  

40 Gij daarentegen, keert u, en gaat naar de wildernis. 

  



Dit is de terug naar de natuur oproep. Alleen in de zuivere natuur vind de mens heil. De rest is 

allemaal illusie, dwaasheid en misleiding. 

  

42 Zo zeide de Heere tot mij: Zeg hun: Trekt niet op, en strijdt niet, want Ik ben niet in het 

midden van u; opdat gij niet voor het aangezicht uwer vijanden geslagen wordet.  

  

Het betekent ook dat we geen strijd moeten aangaan zolang de Heere ons daarvoor niet heeft 

geroepen.  

  

Deuteronomium 2 

  

37 Behalve tot het land van de kinderen Ammons naderdet gij niet, noch tot de ganse streek 

der beek Jabbok, noch tot de steden van het gebergte, noch tot iets, dat de Heere, onze God, 

ons verboden had.  

  

Wij moeten afblijven van wat ons door de Heere verboden is.  

  

Deuteronomium 3 

  

20 Totdat de Heere uw broederen rust geve, gelijk ulieden, dat zij ook erven het land, dat de 

Heere, uw God, hun geven zal aan gene zijde van de Jordaan; dan zult gij wederkeren, elk tot 

zijn erfenis, die ik u gegeven heb.  

  

Wij mogen alleen datgene nemen wat de Heere ons heeft gegeven. Niets meer. 

  

Deuteronomium 4 

  

1 Nu dan, Israël! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; 

opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de Heere, uw God, u geeft.  



  

Het contact met God is niet zomaar gebaseerd op het luisteren naar stemmetjes, maar is 

gebaseerd op het leren van de wetten van de hemelse technologie. Het is een studie. 

  

Deuteronomium 5 

  

3 Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden 

allen levend zijn. 

4 Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op den berg gesproken uit het midden 

van de urim (Aramees), 

5 Ik stond te dien tijd tussen den Heere en tussen u, om u des Heeren woord aan te zeggen; 

want gij vreesdet voor de urim en klomt niet op den berg. 

  

Hier zien we hoe we het hemelse Woord ontvangen, want dit gebeurt in heilige vrees, oftewel 

voorzichtigheid, zorgvuldigheid en tederheid, in het toetsen. Dit gaat rechtstreeks, dus niet via 

voorouders. Mozes stond er dan wel tussen, maar dit is een metafoor voor de gebrachte 

boodschap : "wat uit het water komt", "uit het woord", als de profetie. Het komt uit de urim, 

de toetssteen. Deze kan alleen benaderd worden met heilige vreze. 

  

25 Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want deze grote urim zou ons verteren; indien wij 

voortvoeren de stem des Heeren, onzes Gods, langer te horen, zo zouden wij sterven. 

26 Want wie is er van alle vlees, die de stem des levenden Gods, sprekende uit het midden 

van de urim, gehoord heeft gelijk wij, en is levend gebleven? 

  

Het horen van God's stem heeft zware consequenties. Je sterft erdoor af aan jezelf. Het is niet 

iets waar lichtzinnig over gedaan mag worden. 

  

32 Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als de Heere, uw God, u geboden heeft; en wijkt niet 

af ter rechter hand, noch ter linkerhand.  

  

Om met God te leven eist volmaakte gehoorzaamheid. 



  

Deuteronomium 6 

  

3 Hoor dan, Israël, en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer 

vermenigvuldigdet gelijk als u de Heere, uw God, gesproken heeft in het land, dat van melk 

en honig is vloeiende.  

  

Horen en gehoorzamen leidt tot het beloofde land. 

  

Deuteronomium 7 

  

2 En de Heere, uw God, hen (de vijand) zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze 

slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun 

genadig zijn.  

  

Er mogen geen compromissen gesloten worden met demonen. 

  

3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun 

zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. 

4 Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en 

de toorn des Heeren zou tegen ulieden ontsteken, en u haast verdelgen. 

Als de mens zulke verbonden wel maakt, dan gaat de mens daardoor verloren. 

5 Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden 

verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden. 

6 Want gij zijt een heilig volk den Heere, uw God; u heeft de Heere, uw God, verkoren, dat 

gij God tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn. 

Alles van de duivel moet vernietigd worden. Alleen als wij God verkiezen worden wij 

uitverkoren. 

  

Dan gaan we nu over naar Exodus : 



  

Exodus 1 

  

12 Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde, en hoe meer het zich 

uitbreidde. 

  

Het kruis maakt ons vruchtbaar. Alleen zo kan het zaad wortel schieten. De onderdrukking 

door de duivel wordt dus gebruikt om het volk van God groter te maken. 

  

Exodus 2 

  

10 En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd 

haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water 

getogen. 

  

Het water is het Woord des hemels, en Mozes is een metafoor van de profetie die daaruit 

genomen wordt om tot het volk te gaan. Dit is ook wat het beest opkomende vanuit de zee 

betekent, sinds de bijbel een spiegelboek is in de grondtekst. Dit resulteert in de opkomst van 

de plagen, die als een gesel zijn om het volk op het rechte pad te houden. Degene die alleen 

maar één kant van die verhalen begrijpt is een ongeletterde. 

  

Exodus 3 

  

22 Maar elke vrouw zal van haar naburin, en van de waardin haars huizes, eisen zilveren 

vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen, en op uw dochteren 

leggen, en gij zult Egypte beroven. 

  

Vandaar dat zowel het Jodendom als het christendom gestolen Egyptisch goed is, gesticht 

door de Egyptenaar en Egyptoloog Mozes. Wie dus deze twee religies niet vanuit Egyptische 

context bekijkt is verkeerd bezig.  

Exodus 4 



  

15 Gij dan zult tot hem spreken, en de woorden in zijn mond leggen; en Ik zal met uw mond, 

en met zijn mond zijn; en Ik zal ulieden leren, wat gij doen zult.  

  

Het horen en gehoorzamen van God's stem is een leerschool. Er mag niet makkelijk over 

gedacht worden. 

  

16 En hij zal voor u tot het volk spreken; en het zal geschieden, dat hij u tot een mond zal zijn, 

en gij zult hem tot een god zijn.  

  

Mozes is de god van profetie. 

  

Exodus 5 

  

9 Men verzware den dienst over deze mannen, dat zij daaraan te doen hebben, en zich niet 

vergapen aan leugenachtige woorden.  

  

Zodra de mens God zoekt, zal de vijand allereerst de lasten verzwaren. 

  

Exodus 6 

  

28 Zo sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Ik ben de Heere. Spreek tot Farao, den koning van 

Egypte, alles, wat Ik tot u spreek.  

  

We kunnen alleen tot de vijand spreken als we de woorden van God spreken, door profetie. 

Anders is alles verloren. 

  

Exodus 7 



  

1 Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, Ik heb u tot een God gezet over Farao; en Aäron, uw 

broeder, zal uw profeet zijn.  

  

Weer wordt Mozes een God genoemd. Dit gaat dus duidelijk om zelfverwezenlijking. 

  

Exodus 8 

  

2 En indien gij het weigert te laten trekken ... 

  

Er zijn altijd consequenties voor de vijand als ze het volk van God niet laten gaan. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 15. De Brug tussen de Indologie, het Judaïsme en de Christologie 

  

Krishna is wat in de Vur beschreven staat het cirkelen in plaats van rechtoe rechtaan 

benaderen. Krishna is het speelse verbeeldingsvermogen wat altijd ruimte geeft voor andere 

dingen. Vandaar dat Krishna ook de ekster wordt genoemd in de Tweede Bijbel. Het is het 

oog hebben voor detail, het decoreren. Het is een kien zintuig voor de tussenstappen. Het 

cirkelen is ook de betekenis van de naam van Haggai in het Hebreeuws. Via de Egyptische 

Heka-wortel gaat dat terug naar de Aker en Haker-wortel in de Egyptische Amduat en het 

Egyptische Dodenboek van het Nieuwe Koninkrijk tijdperk in de Egyptische geschiedenis. 

Dit komt vervolgens weer terug in de Hagar en Ishmaël mythe binnen het Judaïsme, wat ook 

al beschreven was in een vorig boek genaamd 'De India Code'.  



  

Ishmaël draagt de metalen schijf van binnen, als een diepere wortel van Haggai. Dit is in de 

esoterie beschreven als de Krishna brug, die heel diep gaat. Hierdoor toetst Ishmaël als door 

de heilige toetsschijf. 

  

Wanneer wij willen dat we sterker zijn, wil Krishna dat we zwakker zijn, om een dieper pad te 

vinden, een eeuwig pad. Kracht is een illusie. Kracht verandert niets, maar laat alles 

vastgroeien. Zwak zijn, open zijn, nederig zijn, leeg zijn, opent de deuren van de eeuwige 

wijsheid. Het Krishna archetype wil dat we gevoelig zijn. Wanneer wij het materiele willen, 

wil Krishna dat we er langsheen kijken. Kijk er doorheen, en vindt het diepere. 

  

Krishna is een kaart in het Vishnu kaartendek. Vishnu is dat wat alles doordringt, het 

transcendente. Vishnu heeft in die zin geen smetvrees, maar mengt alles en maakt er iets 

moois van. Hij kan alles tot grotere diepte leiden, om zo alles te veranderen. Dit komen we 

ook weer tegen bij Hosea die met een hoer moest trouwen als een beeld van het dieper erin 

gaan om eruit te komen, wat de diepere betekenis is van het christelijke mandaat : "Hebt uw 

vijanden lief". Liefde is een baarmoeder in het Hebreeuws, dus het betekent dat we alles tot 

wedergeboorte kunnen brengen, in een andere context kunnen plaatsen, dingen op waarde 

kunnen schatten. Er is dus een belangrijke link tussen Vishnu en Hosea. Dit zijn allemaal 

beelden van het contact hebben met het vreemde, de andere wereld. Het is ook verbonden aan 

David die de wapenrusting van Goliath nam, waarvan Batseba de verpersoonlijking was, als 

het orakel wat David raadpleegde. 

  

In de Christologie komt dit ook terug in de mythe van Jezus die water in wijn veranderde te 

Kana, in de zin van de verchristelijking van Genesis 50:20 "Gijlieden wel, gij hebt kwaad 

tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat God deed, gelijk het te dezen 

dage is, om een groot volk in het leven te behouden," wat in het Paulinisme terugkomt als "En 

wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk 

dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn," in Romeinen 8:28.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Hoofdstuk 16. De Putten van Galati 

  

Het hindoeïsme is de derde grootste godsdienst van de wereld, en vandaar van belang om de 

context van de wereld te kunnen begrijpen. Deze godsdienst heeft haar oorsprong in Orion. 

Het is daarom goed om de Orionse wortels te bestuderen. Het Orionse India is genaamd Kèlè 

en het Orionse hindoeïsme is genaamd Kèlèisme, genoemd naar de godin Kèlè, die in het 

hindoeïsme op aarde Kali wordt genoemd, de partner van Shiva, Esav (Ezau). Zij wordt ook 

de zwarte nacht genoemd en de grote nacht en rust van het bestaan. Esav is slechts een deel 

van Jakob. Kèlè, Kali, staat voor het scheppende aspect, en Shiva, Ezav, staat voor 

bewustzijn. Als de schepper is Kèlè ook de demonologie waardoor alle schepping plaatsvindt. 

Zij is de vernietiger van het kwaad. 

  

De mythe van Noach komt weer terug in het Orionse kèlèisme als een onderdeel van Jakob, 

en als beeld van sexualiteit en demonologie, in de zin dat de ark het rijzende geslachtsdeel van 

Jakob is, en de wijngaard waartoe Noach kwam na de zondvloed is de vagina van Kèlè, 

waardoor Jakob aan zichzelf afsterft, als door een zelf-offer. Het oprijzen van de ark, het 

geslachtsdeel, gebeurt door de zondvloed als een beeld van onderdrukking.  

  

In het Westen van Orion ligt een grote kosmische rivier genaamd de Benshlam. Achter deze 

rivier ligt het rivierengebied Kèlè. Hier liggen dus de diepere Orionse oorsprongen van het 

hindoeïsme. Het hindoeïsme is toch een zekere verdraaiing ervan door de Arcturische lens. 

Ook het christendom en de islam kwamen hier uit voort, en andere religies. Vandaar dat het 

belangrijk is deze religies te onderzoeken om te zien welke sporen ze hebben opgevangen. 

Zomaar al deze religies af te doen als onnuttig zou geestelijke zelfmoord zijn. Ze bevatten 

vitale onderdelen van levensbelang voor het voortzetten van de tocht in de gnosis, de diepte 

in. Ergens halverwege te stoppen zou vastgroeien betekenen, en dan kan men niet meer 

dieper, en dan sterft de ziel af, om overgenomen te worden door parasieten. 

  

Er liggen diepe parallellen tussen Kèlè en Kali. De horror die bij hun mythologie hoort is 

metaforisch voor het vernietigen van het ego. Hun naaktheid is metaforisch de openbaring. 

Kali, oftewel Kèlè, is een beeld van de apocalypse, de uiteindelijke dood van het ego wat tot 

bewustzijn leidt. Dit is een heel cyclisch gebeuren, en gaat telkens dieper. 

  

De Kèlè (Kali) wortel in het Nieuwe Testament : 

  



Lukas 8:15 - zaaien in goede (kale-kali) aarde 

Johannes 10:32 - Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede (kale-kali) werken doen zien 

vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? 

1 Petrus 4:11 - Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als 

goede (kaloi-kali) rentmeesters over de velerlei genade Gods.  

  

Ook is Kèlè (Kali) terug te vinden in de Galati wortel : GL.T, KL.T als Kèlè-T. T is een oer-

hieroglyph van de heilige gebondenheid. Het boek Galaten gaat over het afsterven van de 

lagere werken van het vlees, en het verbonden worden met de gnosis, opdat het goede (Kèle) 

werken zal voortbrengen. Wij moeten dus leven vanuit de geestelijke charis, de loonsgaven 

van de gnosis, oftewel de werken van Kèlè, die voortkomen vanuit de heilige gebondenheid. 

Dit komt dus voort vanuit geduld, hetgeen ook Calvijn stelt in zijn commentaar op het 

Nieuwe Testament. 

  

De charis, de loonsgaven van Kèlè, de Orionse godin van de grote, zwarte nacht, van het 

afsterven van het ego, zijn de bruidsgaven in het Aramees. KLH, Kalu, kali, betekent 

vernietiging, bruid en huwelijk, wat dus een allegorie is van het offeren van het ego. In de 

Gnosis van het Nieuwe Testament wordt dit pad beschreven. Wanneer een mens deze heilige 

bruidgaven aanraakt, als het eerlijk verdiende bruidsloon, dan sterft het ego af. Het zijn 

wapenen die eerst met de mens zelf zullen afrekenen. Alleen door de heilige, eeuwige dood 

van het ego, kan de mens deelnemen aan deze oorlog.  

  

Ook komt deze godin terug in het woord Kolosse, KL.S, Kèlè-Sa, als de onderscheidende en 

dus ook verzoenende kennis (Egyptisch) van Kèlè. Kolosse is het boek van de dualistische 

gnosis, als een belangrijke dynamiek in het geheel, een belangrijke kraal, een belangrijke 

schakel van het heilige sieraad. De verbinding tussen Galati en Kolossi is daarom ook de S.T, 

de SAT, ZaaD, van Kèlè (Kali), wat een oerhieroglyph van het "kruis" is waarin de godin haar 

ellebogen heeft gespreid om de mens tot haar te nemen. De T is in het amazone alfabet ook de 

vrouwelijke Nehemia, de reformator en bouwer van de amazone kerk van de gnosis. De T is 

dus een tempelbouwer, een kerkbouwer, in de geestelijke gewesten, wat ook weer tot zijn 

recht komt in Kèlè-T, oftewel Galati, de Paulinische brief aan de Galaten. 

  

Wij moeten tot de diepte komen van deze twee belangrijke boeken. Kèlè leidt tot de heilige 

gebondenheid tot het afsterven van het ego in Galati, en zo tot Kolossi het natuur-proza, de 

amazone S, te komen, als de opslagplaats van de gnosis. Vandaar dat deze twee letters nauw 

aan elkaar verbonden zijn. De T bouwt de S, of leidt tot de S, de natuurkerk van de gnosis. Er 

zijn grote energie-uitwisselingen tussen Galati en Kolossi. Het is een allegorie van de mens 

komende tot de godin, de zwarte baarmoeder, het zwarte gat, wat diep ge-encodeerd ligt in 

deze mythologie. De Kolossi-spiegel is de bewaker. Het is het geheimschrift van de 



onderwereld. Alleen door de Galati sleutel, de T van Kèlè, kan een mens tot de Kolossi-

spiegel gaan. Dit is een groot mysterie.  

  

Het boek Galaten heeft in het Sanskrit de wortel galati, wat onthechting betekent, het afdalen, 

het vallen. Eerst moet de mens loskomen van het materialisme. De boodschap van Galaten is 

dat het niet om uiterlijke tekenen gaat. Het gaat niet om wachtwoorden, maar om het diepere 

werk. De mens moet geen eigen koninkrijkjes bouwen, en ook geen naam voor zichzelf. De 

mens moet daar geheel van loskomen. Eerzucht en naammakerij zijn valse geesten. De mens 

zal nooit tot Kolossi komen, tot de S van Kèlè, als de mens nog zulke afgoden in het hart 

draagt. De S is de onderscheiding en ook de verzoening met de hemelse realiteit, zoals de 

boom van kennis, van goed (kalou-kali, Septuagint) en "kwaad" (ra, Hebreeuws), wat gewoon 

puur het toetsen en de onderscheiding is. Het heilige kwaad, het afdalen in de onderwereld, is 

belangrijk om het ego te onderscheiden en af te leggen. Dit is de boom van de gnosis 

(Septuagint) van Kèlè (Septuagint), van de onderscheiding (Ra, Hebreeuws). Hier hangen de 

vruchten van zowel Galati als Kolossi. De mens is door al het materialisme esoterisch 

bankroet gegaan. 

  

Laat u niet meer tegenhouden door de uiterlijke tekenen van de kerk, maar ga de diepte in. 

Kolosse gaat over het opgroeien in de rechte kennis, in de dualistische en demonologische 

kennis van Kèlè, als een toerusting van de heiligen. Kolosse gaat over het vruchtdragen door 

verbinding met Haar, nadat het ego is gevallen in de putten van Galati. In Kolossi wordt de 

gemeente opgeladen, nadat de gemeente diep in de Ramadan is gegaan. Kolossi gaat over de 

schatten en sieraden in de grotten van de gnosis, als een mijnenstelsel. Eerst raakt de mens 

hierin verdwaald en verstrikt, om eerst door de Galati-ervaring tot een dieper pasen te komen. 

Hier komt de mens tot de heilige tekenen van het hart, de geestelijke en esoterische tekenen 

die eeuwigheids-waarde hebben. Alles krijgt hier een diepere betekenis, en de diepere 

structuren worden geopenbaard. Dit is een vast, aansluitend werk. De mens is zo klaar om 

deel te worden van het grotere geheel, wat ook de woordbetekenis van Kolosse is. De mens 

moet hier de lagere wet van het ego volkomen loslaten, om zo deel te hebben aan de 

openbaring van de hogere wet van het evangelie van de gnosis. Dit wordt niet geopenbaard 

aan hen die denken wijs te zijn, maar aan kinderen, zij die uit de baarmoeder komen. Zij die in 

verbinding staan met hun godin, hun innerlijke moeder. Zij komen voort uit een duistere 

nacht, waarin de vleselijke, arrogante wijsheid van hun ego is gestorven. Zij worden 

voortgetrokken door iets wat ze niet begrijpen, maar het is niet de stad, niet hun ego wat ze 

hebben afgelegd. Zij worden door de diepere natuur geroepen. Zij hebben de diepte van de 

psalmen gezien. 

  

Kèlè is Zij die de vijand, het ego, heeft verslagen, ook in het hindoeïsme. Dat is waaraan de 

mens zichzelf moet hervormen. De mens moet haar ontvangen en zoals Haar worden. Het is 

een belangrijk archetype verankerd in de diepte van de ziel van de mens. De mens kan dit 

accepteren en zich erdoor laten onderwijzen, of het archetype zal de mens ten onder brengen 

als deze mens nog steeds vastkleeft aan het ego. Het is dus buigen of breken als de mens komt 

tot de tempel van tijd. Kèlè (Kali) is eeuwige tijd, de verslinder van tijd. Alles is in haar tot 

volmaaktheid gekomen. Daarom is zij in het Grieks ook "het goede". De mens kan aan haar 



niet ontkomen. Het is een tikkend raadsel. De mens moet daarom klaar komen met dit 

mysterie. Er ligt hierin een grote opdracht voor de mens.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 17. Groeien in het Huis van Jakob 

  

Hindoeïsme behoort tot de grote drie van wereldgodsdiensten, samen met de islam en het 

christendom. Daarom is het hindoeïsme van groot belang om de samenhang van de wereld te 

begrijpen. De parallellen zijn overduidelijk, en vullen elkaar aan. Het zijn drie delen van 

hetzelfde. Het is belangrijk de lijnen te volgen, te zien waar het spoor ergens loopt, en je niet 

af te sluiten in smetvrees. Esoterisch gezien is het bruikbaar. We zijn nu in het tijdperk waarin 

de spiritualiteit verloren is gegaan, en demonen zegevieren, maar dit is slechts aan de 

oppervlakte. Vandaar dat we de diepte kunnen ingaan om te zien dat alles al om ons heen is. 

Kali is de doemsdag. Zij betekent zwart, wat komt van tijd, kala. Kali is ook de nacht, en de 

godin van tijd. Ook is zij een oorlogsgodin. Kali is de oorlog tegen het ego, en de verwoesting 

van het ego. Zij is de moeder aarde. Kali was ook overgenomen door de Grieken. Kali of 

Kalli betekent het goede, het volkomene en ook het zwarte. Kali kent verschillende vormen in 

het Grieks, zoals kalo, kale, kalou en kala. Dit woord is diep verwoven in het Griekse Oude 

Testament, de Septuagint, naast het Griekse Nieuwe Testament. 

  

God is Kali in de Septuagint, in het boek Hooglied (1:15, 4:1, 2:10, kale). De profeet Jeremia 

was gekomen om hen die niet als Kali waren te bestraffen, omdat ze onschuldig bloed 

vergoten. Kali is alleen gekomen om het ego te verwoesten (Jeremia 22:17, kale). 

  

In Ezechiel 16:13-14 maakte God de mens als Kali. 



Gij at fijn meel, honig en olie, en gij werdt uitermate volkomen (kale), ja, het koningschap 

waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw volkomenheid (kallei), 

want die was volmaakt, dank zij de sieraden waarmee Ik u getooid had, luidt het woord van de 

Here Here.  

  

In Ezechiel 31:8 wordt Assur, de boom der kennis, Kali genoemd (kallei-kali). 

  

In Psalm 45:4 (=Psalm 44:4 in de Septuagint), een psalm die over de bruiloft gaat, is er de 

oproep te bewapenen met Kali : 

  

Gord uw mes aan de heup, gij held, uw glorie (kallei, kali) en uw luister. 

  

In het voorafgaande vers werd al gezegd dat deze held het meeste als Kali is onder de 

mensenkinderen : 

3 Gij zijt het meest volkomene (kallei, kali) van de mensenkinderen, 

liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten; 

daarom heeft God u voor altoos gezegend. 

  

Het resultaat van deze wapenrusting : 

  

6 uw pijlen zijn gescherpt – volken zijn onder u – 

zij dringen in het hart van de vijanden. 

  

In Esther 2:2 gaat het om de zoektocht naar Kali (kala vrouwen, kali). 

  

In Zacharia 1:13 wordt het Woord van Kali (kala, kali) door de Heere, door engelen tot de 

mens gebracht. 

  



Spreuken 15:2 zegt dat de tong van de wijzen Kali kent (kala, kali). 

  

Micha 3:2 zegt dat zij die Kali (kala, kali) haten onder het oordeel komen. 

  

Joel 4:5-6 maakt duidelijk dat de sieraden van Kali (kala, kali) gestolen zijn, en dat daardoor 

de kinderen van Juda en Jeruzalem aan de Grieken zijn verkocht als slaven. 

  

Spreuken 3 vertelt hoe Kali te vinden : 

  

1Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet 

en uw hart beware mijn geboden, 

2want lengte van dagen, en jaren van leven, 

en vrede zullen zij u vermeerderen. 

3Bindt schaamte, criticisme en afkeuring, CHECED, om je nek,  

schrijf ze op de tafel van uw hart, 

4Dan zul je SUKKAL, zintuig en kennis, vinden, en een onderwijzer zijn (SEKEL, 

Hebreeuws). Dan zult gij Kali (kala, kali) en onderscheiding verwerven, 

tussen de ogen van God en mensen. 

5Vertrouw op de Here met uw ganse hart 

en steun op uw eigen inzicht niet. 

6Ken Hem in al uw wegen, 

dan zal Hij uw paden recht maken. 

7Wees niet wijs in eigen ogen, 

vrees de Here en wijk van het kwaad. 

  

Een andere belangrijke godinse dynamiek is Lakshmi, de godin van de weelde van 

openbaring. Zij wordt geboren vanuit de oceaan van melk, door het karnen, door de strijd in 



de hemelse gewesten. Zij is de godin van de vruchtbaarheid, die dus nauw samenwerkt met 

Kali, als een onderdeel van Kali. LKS.M komt terug in het boek Lukas van het Nieuwe 

Testament, wat meer gericht is op het medicinale proces van het zoonschap tot de Moeder 

Godin. Lukas gaat dan ook meer over vrouwen. Lukas is een prijs in het Sanskrit, als een spel 

(lks, laksa). Ook is het een merkteken. Lakshmi is dus de trofee die door Kali behaalt wordt, 

en die iedereen persoonlijk moet behalen. De trofee is dus de weelde van de openbaring, als 

de regengodin. Het is het moment waarop de zintuigen openbreken, door de dood van het ego. 

Zo raakt de mens verstrikt in de heilige gebondenheid. 

  

Psalm 4:9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, 

doet mij veilig wonen.  

  

Lakshmi is de serene vrede na de oorlog. Zij is dus LKS.M, de M, wet (Egyptisch) van Lukas. 

In de oerhieroglyphen is de M een staande man zonder armen, die zich niet kan verdedigen, 

en dus het lijden moet aanvaarden. Ook is het de man zonder werk, die dus niet uitgezonden 

mag worden, maar moet verblijven in en rondom de tent. Het is een beeld van de 

wedergeboorte, waarin de man zijn innerlijke baby vindt. Hij moet in en rondom de 

baarmoeder blijven, als het heilige zoonschap. Hij moet op de moeder leren vertrouwen, het 

leren leven door verbondenheid aan haar. 

  

Het boek Lukas gaat over het groeien in het huis van Jakob door het zoonschap (1:33). Jakob 

was ook een tentjongen, een moederskind, als tegengesteld aan Ezau die er altijd op uit ging. 

In die zin was Jakob een Maria die aan de voeten van de Heere Godin zat, als een Ruth die 

aan de voeten van Boaz in slaap viel. 

  

De Sanskrite laks en laksa wortel betekent onderscheiden, begrijpen, kennen en doel. Het 

verbindt de mens aan het onderwijs, aan een school. Zij komt voort vanuit de lotus of lelie, 

een thema ook besproken in de Vur. 

  

De Vur; De Pop  

15. Als een wonder in de rivier, 

In de waterlelie gebeurt het, 

Een trap tot de hemel, 

En dan allemaal water, 

In alle lagen, 

Een trap tot het paradijs 

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 18. De Tocht naar Èrk 

  

Het hindoeïsme heeft over de biljoen volgelingen, iets wat alleen de islam en het christendom 

kan nadoen. Dit houdt in dat ongeveer een zevende deel (1/7) van de mensheid hindoe is. Het 

christendom is de enige religie die over de twee biljoen volgelingen heeft, en de islam hangt 

in aantallen tussen het hindoeïsme en het christendom in. Vandaar dat het hindoeïsme 

belangrijk is om de samenhang te begrijpen. Het zijn de drie grote pilaren van godsdienst in 

de wereld. Wat houden ze verborgen ? 

  

Het is van belang de hindoe sleutels te kennen om de twee grotere religies : de islam en het 

christendom, te ontcijferen. Van deze drie religies is het hindoeïsme namelijk de oudste, en 

heeft zo de wortels van deze religies in zich. Zonder het kennen van het hindoeïsme is het 

onmogelijk de islam en het christendom ten diepste te begrijpen. 

  

Alles in het westen en midden oosten heeft een Sanskrite wortel in het verre oosten. Het 

christendom is voornamelijk een westelijke religie, hoewel het zijn wortels heeft in het 

oosten. Het christendom is voornamelijk groot door het katholicisme. In het oosten is het 

christendom een minderheid. Het overgrote deel is dharmisch, oftewel van Indische religies, 

alhoewel de islam de grootste religie is in Azië. Het hindoeïsme is de tweede, en het 

boeddhisme de derde, welke beiden dharmische religies zijn. Azië is het grootste continent ter 

wereld. In Afrika, het twee na grootste continent domineren de Abrahamische religies, de 

islam en het christendom.  

  

De ziel mag een tocht maken door West Orion om zo de puzzels van de steden op te lossen en 

zo de grote Benshlam rivier over te gaan tot het Kèlè natuur-gebied en rivieren-gebied, het 

Orions India, waar ook het kèlèisme wordt beoefend, het Orionse hindoeïsme. In dit gebied 

mogen ook de hindoeïstische raadsels opgelost worden. Het oplossen van de hindoeïstische 

raadsels waar we in de indologie op het moment mee bezig zijn zal leiden tot het komen tot de 

grote orion-oceaan achter het Kèlè-gebied. Achter die oceaan ligt het Orionse indiaanse 

gebied, het Èrk-gebied, waar zich ook het grote Èrk Orakel bevindt. 

  



Het gaat dan even om deze raadsels die door de buitenaardsen van Orion getoond werden. Zij 

werden gegeven als sleutels. 

  

Devi, de godin in het hindoeisme : D + Eva. De D is de hangende vis in het Amazone alfabet, 

dus het gaat om de hangende vis van Eva, als zijnde een visser van mensen.  

  

Durga, de godin van onbereikbaarheid, durka : D-RK, oftewel de D van Èrk, de hangende vis 

van Èrk als een visser van mensen. DRK komt ook weer terug als de weg in de Hebreeuwse 

bijbel, derek, het pad naar de boom des levens (gen 3:24). De drk in gen 18:19 is de drk van 

de heere = recht doen en oordeel.  

  

God leidde het volk door de drk, weg, van de wildernis in ex. 13:18. Zij moesten in de drk 

blijven wandelen om zo in het beloofde land te komen (18:20). Drk is dus de hindoeistische 

oorlogsgodin Durga, de moeilijk benaderbare, omdat ze staat voor de demonologische 

voorschriften en condities, en dit heeft dus zijn wortels in de indiaanse Orionse godin "Èrk" 

met haar hangende vis, D, als de vissersgodin van mensen. Dit komt weer terug in het Nieuwe 

Testament in het evangelie.  

  

In ex. 33:13 staat dat zij die drk verlaten door haar zullen worden vernietigd. 

  

In num. 21:1 wordt er gesproken over de drk van de spionnen. 

  

In 22:22 stond de heere in de drk, in durga, om te veranderen in satan, een tegenstander, om 

Bileam de weg te versperren. 

  

deut. 8: 6 - wandelen in de drk = het houden van de geboden. 

  

10:12 - de heere te vrezen = wandelen in alle drk, oftewel het volledig dienen van durga. 

  

joz. 5:5 - men wordt in de wildernis geboren door de drk, door durga. 

5:7 - de besnijdenis gebeurt door de drk. 



  

In 1 sam. 12:23 is er de oproep de goede en ware drk te onderwijzen. 

  

Jezus zei dat hij de drk, de weg was, waarmee hij dus aangaf dat hij de godin Durga was. 

Durga is de belichaming van de toorn van de goden, de woede, over de zonden van de 

mensheid. Zij strijdt tegen de mannelijke demonen die de wereld beheersen, en is daardoor 

een feministische godin. Zij is een woeste godin van de wildernis, maar zeer geduldig. 

  

Dan is er nog Lakshmi, de godin van esoterische weelde, de weelde van de gnosis, de 

regengodin, lksm, oftewel Lokos-shama, het gehoorzamen van de logos, het Woord, Loki, of 

Loko. Het Woord is de opslagplaats van de gnosis. Dit is iets geestelijks, niet iets materieels, 

maar het kan zich wel materieel manifesteren, zoals in de Tweede Bijbel, en hier en daar in de 

bijbel en andere culturele heilige boeken. Er is wat dat aangaat dan ook weer heilige materie, 

maar de bron is in de geestelijke gewesten. Devi, de godin, Eva de vissersgodin en het volk 

van de Dravidianen in Zuid-India die gericht waren op het goddelijk koningschap zijn de 

Sanskrite wortels van David. Deze sleutels zijn dus belangrijk om door het Kèlè gebied heen 

te komen tot de grote orionse oceaan en zo tot het Èrk gebied te komen. 

  

Èrk begint met Vurische natuur-steden en hoe dieper je in Èrk komt, hoe meer wildernis. Je 

moet dus eerst door een groot orakel heen, het orakel van Èrk. Hier zijn ook kerken, 

bijvoorbeeld de Èrkse gereformeerde gemeente. 

  

Ook hebben de kerken kerkvaders zoals Manisferus. We hebben hier dan te maken met 

natuur-religies, Vurische mengsels, het brug-principe. Ook daar is de Vur een heilig boek. Als 

eerste is daar ook het Hosea principe dat je je soms moet hechten aan onreine dingen om het 

zo rein te maken door het vermengen, om te komen tot de reine kern. Hosea moest hier 

doorheen toen hij met de hoer Gomer trouwde, als beeld van het onbekende en vreemde 

waarmee verbindingen moeten komen, zodat alles gerangschikt kan worden. Ook is het een 

beeld van de godin die de man weer terugneemt nadat de man onrein is geworden doordat de 

man werd uitgezonden naar vuil gebied voor een opdracht. De godin neemt de man weer 

binnen na de jacht. 

  

  

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 19. De Verborgen Vur-Bomen In De Bijbel 

  

Hosea (Howshea, Hebr.) moest met een zondares trouwen, om te laten zien hoe God getrouwd 

was met het zondige volk Israël. Dit heeft hele diepe, dualistische Egyptische wortels. In 

Egypte zien we het plaatje ook andersom : De Hesi of Hesu is de gezegende dode die ondanks 

zijn zonde toch uitverkoren was door Osiris of de godin van de onderwereld, om zo binnen te 

gaan in het hiernamaals. De Egyptische HES-wortel betekent 'verdrinken', 'verdronken 

worden', wat symbolisch is voor het sterven aan jezelf om zo tot ontwaking tot begrijpende 

kennis te komen, waar ook de waterdoop een beeld van is. De onreine, vervuilde ziel in de 

onderwereld komt tot de poort van de godin, en wordt of verworpen, of aangenomen, 

gebaseerd op een test. De HES is een lied, een spreuk (hesi) tegen de duivelse machten van 

het water. Dit lied is een lofzang tot de godin. Zo krijgt de ziel toegang tot haar melk, tot 

Hesa, de godin van de verdronkenen. De ziel wordt door het touw van Hesa uit het water 

getrokken. De HS-wortel is dus heel dualistisch. 

  

Dit vindt zijn diepte in het Izaak (Yishaq, Hebr.) verhaal, wat ook uit Egypte komt. SK, shkei, 

staat in het Egyptisch voor het doen oprijzen. Het oprijzen van de fallus is een beeld van het 

offeren aan de godin wat ook weer terugkomt in het zesde uur van de nacht in zowel het boek 

der poorten als de amduat. SK, skhi, is een god van de onderwereld, wat ook de hemelvaart 

betekent. SK is de god (re) van het zesde uur van de nacht. Het betekent het einde van materie 

(sek), als een slag van verbazing, wat vergeleken kan worden met de Damascus-ervaring van 

Paulus. Het is een mes, een troon (ska). De saki is een warrior. 

  

In het dodenrijk komt SK tot een soort hemelvaart wat hem brengt tot de poort van de godin, 

waar hij wordt aangenomen, als een offer. SK.MT, de woeste leeuwinnengodin, is meer een 

titel dan een naam, als de wet (mt) van de warrior (sk), en de wet van het offeren, als de wet 

van Izaak (sk), het einde van het materialisme. Zij is dan ook een beeld voor Rebekkah, de 

vrouw van Izaak. In de Vur is Rebekkah een boek gericht tegen het materialisme. Het offeren 

is in die zin nodig om via de vrouwelijke poort in te gaan tot het hogere. 

  

Obadja, oftewel Obadyah in het Hebreeuws, Abad-yah, betekent de dienstknecht van Jehovah, 

waarvan Jah een afkorting is. Havah is Eva in het Hebreeuws, wat ten grondslag ligt aan het 

hele Jehovah mysterie in de gnosis en de grondteksten. Eva is de godin, de interpreterende 

kennis in de naambetekenis. Obadja is een profetie over het oordeel over Edom, Ezau. Edom 

betekent rood, wat ook in de Hebreeuwse wortel Adam is, en dam is bloed. Adam kwam in de 

gnosis tot de godin Eva in Genesis, en moest afsterven aan zichzelf door de boom van kennis, 



om zo in de onderwereld af te dalen. Jehovah betekent ook afdalen, vallen (hava). Ook 

betekent het worden. Wij komen alleen in de heilige wording door het afdalen, het vallen. Dit 

komt ook weer terug in het Ezau verhaal, dat hij moest komen tot de kom met het rode, het 

bloed, het afsterven aan zichzelf. Adam wordt zo tot een dienstknecht van de godin, oftewel 

Abad-Eva, de dienstknecht van Eva, de openbaring van kennis (de gnosis).  

  

Het boom der kennis verhaal is dus de poort tot het boek Abadja, waarin Adam (Edom) dieper 

aan zichzelf moet afsterven voor diepere openbaring van kennis. Adam raakt zo verbonden 

aan de kennis, uitgebeeld door een riem in de grondtekst, als beeld van de heilige 

gebondenheid door heilige voorzichtigheid (de heilige vreze), de chagowr. Dit verhaal loopt 

parallel aan het Griekse verhaal van Hercules die de leren riem van de Amazone-koningin, 

Hippolyte, moest "stelen". Hippolyte wilde hem de leren riem geven, maar de andere 

amazones stonden het niet toe en bestreden hem, dus er was eerst een oorlog.  

  

Zo is er dus een boom of wijnstok van de Vur verbonden aan deze verhalen, waardoor het 

toch waarde kan gaan krijgen. We zullen veel meer van deze bomen gaan bespreken. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 20. De Verborgen Vur-Bomen In De Bijbel II 

  

Ook dit is een prachtige boom of wijnstok van de Vur verborgen in de bijbel : Zefanja, 

Tsephan-yah in het Hebreeuws, betekent het verborgene, het waardevolle bezit, van Yah, 

Havah, Eva, de interpreterende kennis. Adam komt hier tot haar diepe bron. 

  



1:12-Het zal te dien tijde geschieden, dat Ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken; Ik zal 

bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem, en die bij zichzelf 

denken: De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad. 

  

De mens wordt hier tot de Ramadan geleid, om aan zichzelf af te sterven en leeg te worden. 

Dat is het ware beeld van de baarmoeder en de vagina. Adam komt zo symbolisch gezien in 

een intieme relatie met de Kennis, maar moet hiervoor alles afleggen.  

  

15Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van 

vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken 

en van dikke duisternis, 16een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de 

versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.  

  

De baarmoeder, het verborgene van de Kennis, is de duisternis, als een oorlogsgodin. 

  

En dit is dan het resultaat : 

  

3:12-En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de 

naam des Heren. 

  

Ook dit is een Vur-boom of wijnstok die groeit vanuit Genesis, vanuit de diepte van het boom 

der kennis verhaal. Zefanja was de zoon van Cushi, wat zwartheid betekent. Hij was de zoon 

van de duisternis waarin de kennis opgeborgen ligt. Hij is de zoon van de duistere leegte, van 

de Ramadan. 

  

Cushi was de zoon van Gadal-yah, als de Grote Yah, Havah, Eva. Er is dus een verschil 

tussen de lagere, vleselijke Eva, en de grote, geestelijke Eva van de gnosis. In de bijbel is er 

telkens die dualiteit. Gadal-yah was de zoon van Amaryah, wat betekent de Yah, Havah, Eva, 

die in het hart spreekt. Dit is dus iets profetisch waar Zefanja naartoe leidt : de bron van het 

Woord van Eva in de dieptes van het hart. Amaryah is de zoon van Chizqi-yah, oftewel het 

verbindende, bindende en verzoenende medicijn van Eva. Deze Vur boom is dus als de 

geslachts-wijnstok van Zefanja.  

  



1:10-Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des Heren, dat er een luid geschreeuw 

zal zijn uit de Vispoort. 

  

Dit leidt weer helemaal terug tot het hindoe woord voor godin "d-evi", of "d-eva", hemels, als 

Eva met de D van het amazone alfabet, de hangende vis, als de visser van mensen. De netten 

bestaan altijd uit profetie, het hemelse Woord, wat zich ook weer emaneert tot lagere vormen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 21. De Vur Natuur School 

  

Zachari-yah is het heilige geheugen van Jehovah, Havah, oftewel van Eva. Dit houdt ook een 

belofte in voor het herstel van het geheugen. Hobel (Hebr.), Eva's zoon, betekent 'leegte', als 

een teken dat wanneer wij hebben begrepen dat het zoonschap de enige weg is tot de moeder, 

tot het geheugen van de interpreterende kennis, Eva, dan kan dat alleen maar door de leegte, 

Hobel, en die moest zoals we weten sterven in de leegte.  

  

Zacharia 13:5 (Hebreeuws-Aramees) 

Ik ben geen profeet, ik ben een man die werkt in de natuur (dienst doet aan de aarde) als 

soldaat, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. 

  

Het gaat dus niet zomaar om profetie, om op de uitkijk te zijn voor woorden van de Heer. Het 

gaat om het terugkeren tot de natuur, om de natuurlijke processen en principes onder ogen te 

komen. Het is een oorlog, en daarom moet men voorzichtig zijn, als demonologen, geestelijke 

soldaten. Zomaar met profetische dingen bezig zijn is dus niet genoeg. Het gaat om het dieper 

doordringen in de lagen van de natuur om zo de stadse profetie los te laten.  



  

Hobel is dus Eva's zoon, wat leegte betekent, en dat is ook precies de betekenis van Hosea, 

waardoor in de gnosis ook Hosea een zoon van Eva is. De leegte is de sleutel tot de moeder. 

Daarom moet onze leegte volkomen zijn en mogen wij geen compromissen sluiten wanneer 

we de Ramadan ingaan. Hier loopt de Ragnarok aan parallel. Vandaar dat Hosea een 

belangrijke gids is tot de moeder, een gids van het zoonschap.  

  

De natuur-soldaat gaat niet te werk door brute kracht en directe, grove geweldadigheid. Neen. 

De natuur-soldaat werkt door educatie. De natuur-soldaat werkt door de geestelijke economie, 

de natuur-economie, en werkt via dit systeem van belasting, loon en schuld, verbonden aan 

economische natuur-principes. De natuur-soldaat is een student van de Vur natuur school, en 

alles wordt geregeld via die school. Hij gaat niet zomaar alleen op pad om met de botte bijl 

eigen rechter te spelen.  

  

De soldaat werkt door inzicht, door openbaring, en dit is verbonden aan de Vur natuur en is 

afremmend, niet overmoedig. Het is tegengesteld aan de stad die in overmoed leeft, alhoewel 

er wel natuursteden zijn van de Vur die metaforisch de natuur-principes gestalte geven, 

uitbeelden. 

  

De mens staat erom bekend vaak het heft in eigen hand te nemen. Ook al is de mens dan vaak 

niet geweldadig, kan de mens toch geweldadig zijn in zijn gedachten en fantasieën. Op zich 

zijn 'geweldsfantasieën' een manier om te verwerken, zoals ook veel mensen naar 

geweldsfilms kijken om zo een gevoel van rechtvaardigheid op te wekken, maar het is 

belangrijk om naar de diepere principes te kijken, wat er nu daadwerkelijk gaande is en moet 

gebeuren. De mens moet terug naar school en de economie leren. Alles gaat door 

rekeningetjes en is puur financieel, in de zin van loon, schuld en betaling. Het is niet aan de 

mens te bepalen hoe dat zich in iemands leven manifesteert. De mens moet dus oppassen met 

vals oordeel en valse verwensingen. Alles werkt door de school, door studie. Als daar een gat 

in valt, dan is alles verloren. De mens moet dus terugkeren tot de natuur-school. De mens 

moet de stadse school verlaten, want die houdt alle horror en ellende in stand. De stadse 

school zal vergaan. Het is een zinkend schip met veel lekken, die alleen gedicht kunnen 

worden door de natuur.  

  

De natuur school van de Vur is te vinden in de dieptes van Orion, in Èrk. 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 22. Document Informatie over de Saveer-energie-parasiet  

  

Dit is even een overzicht van aantekeningen over Saveer. Saveer is de verletterlijkende 

geloofsgeest die de dieptes voor de mens verborgen houdt, als een parasiet. Saveer bestaat 

mechanisch gezien uit een heleboel onderdelen die de aarde via diverse kanalen koeioneren. 

Die onderdelen worden even kort besproken.  

  

Even wat demonologische informatie : 

  

Drentse geesten om de mens heen, met verwijten, een Drentse bende. Ze infiltreren in alles 

om ons heen, en kunnen van vorm veranderen. Daar was ook eens een droom over. Ze hebben 

contact met een soort witte buitenaardsen met hele grote ogen, die hun locatie hebben op 

Ameland. Die bende van schurken vechten tegen het eeuwig evangelie en de vur, tegen de 

gnosis. Het zijn dieven, en het is een strijd om boten.  

  

Ze zijn kwaad vanwege de gnosis. De bende kan niet tegen de energie van de gnosis, want 

dan moeten ze hun oude levensstijl afleggen. En ze zijn kwaad vanwege de verschillende 

alarmsystemen van de gnosis. Ze hebben hun woning in de mensen en willen niet weg.   

  

Het gaat om de schakel-kennis, d.w.z. de belangrijkste schakel in het geheel pakken. De 

demonologie vind altijd plaats in het kader van de territoriale (hierarchische) oorlogsvoering, 

anders wordt het dweilen met de kraan open. Familie-geesten, en dus ook delen van het 

voorgeslacht, kunnen verbonden zijn en/of beinvloed worden door de Drentse bende die ordes 

hebben vanuit Ameland, en wat ook gepaard gaat met "gedwongen implantatie", dus ze doen 

implantaties in de mens voor energetische aftappingen, dus een soort van crimineel netwerk 

van dieven. Ze werken door de medische wereld heen (ook de tandartserij), justitie en 

telefonie bijvoorbeeld. 



  

Het is een hele chaotische energie. Drugs en alcohol is ook in het spel. Het zijn ratten. Dat zit 

dus ook heel diep in de voorgeslachten. Alcohol zit achter het mengpaneel, dus als je 

bijvoorbeeld dan die hele stamboom voor je ziet, dan zijn er hier en daar knipperende rode 

lichten van alcohol misbruik, die vandaaruit opereren. Alcohol is een soort "majoor van 

infiltratie en bezetenheid".  

  

Het geloof is een dievencode, een oplichterscode, die ze gebruiken. 

Ameland staat als een buitenaards portaal direct in contact met een witte reuzenster ergens ver 

in het heelal, zo'n 80.000x groter dan de aarde. Die ster is genaamd Jistefis, ook wel "Groot 

Ameland" genoemd, bestuurd door Saveer-geesten en Elias-geesten. Ze zijn verstrooid en 

kortzichtig, en hebben zo hun eigen abstracte realiteit geschapen, en leven zo langs alles heen. 

Het is een valse realiteit van koudheid en bedrog. 

  

Wat namen : 

Alko, Saveer-geest -> alcohol is dan eigenlijk "hol van Alko" 

Robko, Elias-geest 

  

Ze komen binnen waar een mens niet hyperbolisch kan denken, wat ze zelf ook hebben 

toegegeven. Hyperbolisch is vertaalt tot de natuur/ hogere natuur. 

  

Deze geesten staan weer onder een Spaanse Saveer-geest genaamd RENIN, of Saveer-Renin. 

Shapeshifter, want ze is in principe een omaatje met een knotje die de mensheid moet 

verwennen en de jeugd moet laten afdwalen in materialisme, drank, drugs en onzinnigheid, 

idiote spelletjes, joyride, vandalisme, etc. Soms is ze een dun donker meisje achter de piano 

met lepra handen, dus haar vingers zijn helemaal afgeknot als een soort stompjes. Ze laat de 

jeugd ook helemaal afdwalen in merk-gekte, als ze in haar omaatjes gedaante is, dus dat ze 

een bepaald merk moeten kopen, anders horen ze er niet bij, en lid zijn van een bepaalde 

voetbal fanclub etc. Ze wil ook dat de jeugd verslaafd is aan allerlei suikerhoudende en 

koolzuurhoudende drankjes, allerlei doping frisdrank, energie-drankjes etc. (coca cola, pepsi, 

dr. pepper en ga zo maar door). Zij is ook de geest van tijdschriften-gekte, van de 

roddelblaadjes. 

  

Het is verblindend wit licht, houdt de mens kortzichtig en draait dingen om. 

  



Dit is allemaal geschapen door een Saveer-geest genaamd RENAK, een man met een baard, 

een soort tovenaar-sinterklaas. Hij heeft er een echt kunstwerk van gemaakt. Zijn kleding is 

paars en rood met torentjes-patronen. Hij kan in allerlei vormen veranderen, ook als een 

kabouter in een trainingspak die over de ijsvlaktes gaat met zijn technische hoogsnufjes, zijn 

voertuigen. Soms heeft hij zijn lange kousen aan, en zit hij op zijn skippybal. Hij is een 

poortwachter van de dieptes. 

  

Dan is er nog Saveer-Ichtus, de speelgoedlaag, en Saveer-Hoorican, de sex-industrie, sex toys, 

"het oog". Er is een bepaalde piramide waarin de onderlaag speelgoed is, en waar dan een 

laag van telefonie overheen gebouwd is, en de top van de piramide is sex toys.  

  

Dan is er nog een saveer-geest genaamd RANJA, een Spaans grootmoedertje, die werpt met 

haar zwarte ondergoed en panties. Zij wurgt mensen met haar panties. 

  

Laten we even naar een verder lijstje kijken : 

  

Japan - Saveer-Deo - kannibaalse piraat - uitvinder vals Latijns - grote lynxachtige kat 

China - Saveer-Neor - kannibaalse oude vrouw - uitvinder vals Grieks - met zwarte panties - 

gooit haar ondergoed. 

Vietnam - Saveer-Ani - the gate 

Amsterdam/ NL - Saveer-Beli - rode krab - snijdt harten uit kinderen om te vervangen door 

rode krabben - kan veranderen in slang, krokodil, zwarte leeuw, allerlei soorten monsters, 

ontvoerder van kinderen. 

Noord-Korea - Saveer-Ubike [Ubiekeh] - zwarte spin, groot, harig, selectief communisme, 

gemaskerd capitalisme, psychiatrie, tandheelkunde, verlammende geest 

Spanje - Saveer-Keef - octopus, hyperpraterig, child-abuser, childkiller, kinder-ontvoerder 

  

De mens moet komen tot de ijzeren school van demonologie. 

  

Zweden - Saveer-Arg 

Noorwegen - Saveer-Pla 



Finland - Saveer-Look 

Denemarken - Saveer-Arg 2 

Albanië - Saveer-Kreko 

Georgië - Saveer-Azo 

Armenië - Saveer-Blada 

Bulgarije - Saveer-Agné/ Flagé 

Roemenië - Saveer-Bulda 

Oekraïne - Saveer-Kidné - cobra 

  

Vulgaat en Septuagint (Latijnse en Griekse (OT) bijbel) 

Saveer-Jecht - Leviticus 

Saveer-Acht - Numeri 

Saveer-Dee - Exodus 

Saveer-Klunk - Deuteronomium 

Saveer-Achtk - Jozua 

Saveer-Fix - Psalmen 

  

Engeland : Saveer-Viki 

Polen : Saveer-Masten - clown met lange jas 

Rusland : Saveer-JAMA - ramen begonnen te springen in de USA. 

Duitsland : Saveer-Tilko - witte spin, zeemonster, belhamel, enfant terrible, rotzooischopper, 

onhandelbaar, dollmaker, terrible leprechaun. 

  

Saveer-GAIT : zwart-gele slang 

"Ik heb alles in kannen en kruiken. Ik ben van de media en de politiek." 

  



Saveer-MEHREN - IS-thugs, false islam spirits : zwarte slang, dik zwak, versufd 

  

Frankrijk - JIBITSR - mannetje op koets met snorretje 

  

Vrijmetselarij - ROKTEAC DAKNAAN - derde graads VM, schilderij van Salvador Dali-

achtige Spaanse indiaan : lang, hoekig, surreëel. "Hiram came before the eye." 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 23. De Orions-Indiaanse Mythologie 

  

De Vur, boek 31. DE INDIAANSE PRINSES is een heel kort boek. De veel langere versie 

van dit stuk is het Hugo verhaal in de Vuh van de Tweede Bijbel. Het korte Vur-boek van de 

Indiaanse Prinses gaat over het orakel van Èrk, wat eigenlijk ter beveiliging van Èrk is. De 

mensheid heeft hierin een gids nodig. Het orakel van Èrk is de schepper van de Arcturische 

lens om het volk op de proef te stellen en om de dwazen af te leiden. Het is dus een 

noodzakelijke bescherming. Een bijeffect van de Arcturische lens is de witte reus, Jistefis, een 

ster.  

  

1. Na een tijdje stond hij op, hij keek door het raam, maar alles wat hij zag was duisternis en 

bliksem. Het donderde en spoedig was het hard aan het regenen. 

2. Het orakel was een labyrint. Het leidde helemaal tot onder de grond, maar het was ook een 

heel gevaarlijk labyrint. Je kon ergens vastraken. 

3. Als het orakel op de juiste manier werd behandeld gaf het de juiste antwoorden. 



4. Een indiaanse prinses bevrijdde hem eens uit een valstrik. Zij vertelde hem vele geheimen.  

5. Het was een orakel van wilden. Het was om de ondergrond te beschermen. 

6. Door haar kon hij eindelijk het verleden vergeten. 

  

  

Dit hele aardse bestaan is het orakel van Èrk, vol van valstrikken, vol van geheime 

doorgangen, en er moet een gids bijkomen om er goed doorheen te komen. Èrk is het 

indiaanse Orion, in West Orion, over de grote Orion oceaan. Dit is dus een heel belangrijk 

punt op de tocht door Orion. Het orakel moet gedecodeerd worden. Het aardse bestaan is een 

puzzel. Hoe we met die puzzel omgaan bepaald waar we naartoe gaan. In Èrk zien we het 

levensmysterie van Jezus/ Jèsoe in het Orions-Afrikaans, verschuiven naar het vers waarin 

Jezus zegt de Weg te zijn, in het Hebreeuws : de Derek, DRK, van de Sanskrite oorlogsgodin 

Durka/ Durga. Zoals we zagen gaat het hier om de godin Èrk die een hangende vis vasthoudt, 

de D in de amazone taal, als D+(È)RK. We zien dus de Jezus/ |Orions-Afrikaanse Jèsoe-

wortel zich verschuiven als we tot Èrk komen, in de Orions-Indiaanse mythologie. Zij is een 

vissersgodin, als de visser van mensen. Een ephitet of bijnaam van haar is Suri. Hier loopt 

Jèsoe-Assur in de Orions-Afrikaanse mythologie aan parellel, of liever gezegd : We 

bespreken nu de indiaanse natuur-wortels hiervan.  

  

Jozua 1:16 - Eed om gehoorzaam te zijn aan Jozua (Grieks : Iesous (Jezus), Egyptisch : Isis 

(sth), Orions Afrikaans : Jèsoe (gnosis) in volkomenheid, ASHER (assur), oftewel totale 

overgave, de heilige gebondenheid. In Orions Indiaans is dit dus totale overgave en 

gehoorzaamheid aan Suri, als ephitet van Èrk, en zoals gewoonlijks zijn dit metaforen van 

principes. Personificaties van kennis, als practisch gemaakte dynamieken. Jezus Christus is 

dus in het Egyptisch Isis-Serket, in het Orions Afrikaans Jèsoe-Assur, en in het Orions 

Indiaans Èrk-Suri, wat ook weer verbonden is aan Suriname. Suri is de dynamiek van 

Suriname. Dit ligt dus ook ten grondslag aan Usir/ Osiris, die troont in de onderwereld. Zo 

komen we ook in de Egyptologie tot een meer vrouwelijke bron. De kerk heeft dit proberen te 

verstoppen, want vrouwelijke vruchtbaarheid is de doodsteek aan de markt. Daarom beeldde 

het christendom ook altijd de vrouw uit als slaaf, als ondergeschikte, van de man. Het 

christendom vreest het vrouwelijke, het inspirerende, oftewel de profetische kennis. Vandaar 

dat de kerk een slot zette op de bijbel. 

Suri, oftewel Assur (SR), als Èrk-Suri (Jèsoe-Assur), is de kennis die doet knielen, als brug tot 

wijsheid, als Zij die doet knielen, (overgave) onderwerper : 

Fil.2:10-Elke knie zal buigen voor jezus/ Jèsoe/ derek, de Weg - Èrk (kennis, gnosis) 

:11-Elke tong zal belijden dat Jezus God is. 

  

We komen dus nu aan bij de Orionse Indiaanse verscholen diepte van deze verzen. 



Zo mogen er kanalen geopend worden. 

Spr. 3:13 - Gezegendheid = asher - een beeld van het knielen in het Hebr. als middel om 

wijsheid te vinden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 24. Maleachi 

  

Maleachi is het laatste boek van de kleine profeten, en wordt ook wel het zegel van de 

profetie genoemd. In het Hebreeuws heet het Malakiy, MLK, wat in de gnosis Amalek is. 

Amalek is in de gnosis een belangrijke moeder godin, en ook het tweede deel van de 

vierdelige Bilha. 

  

In Maleachi, MLK, Amalek, gaat het Ezau/ Edom/ Adam verhaal verder : 

  

Maleachi 1 : 

3Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de 

jakhalzen der woestijn prijsgegeven. 4Wanneer Edom zegt: Wij zijn verwoest, doch wij 

zullen de puinhopen weer opbouwen – zo zegt de Here der heerscharen: Laten dezen bouwen, 

maar Ik zal afbreken; men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop de 

Here voor eeuwig toornt.  

  

Ezau dronk van het kommetje rode soep, als een beeld van het lijden, en kon zo niets meer 

afmaken. Alles gebeurde half. Hij moest leven van snippers, als een beeld van de wildernis. In 

de wildernis is niets klaar. Alles is wild. Alles is gevaarlijk. Het is ongetemd. Dit is hoe het 

paradijs werkt. Adam mag geen stad voor zichzelf bouwen, en geen naam maken. Hij moet in 



de natuur blijven, en komen tot de diepte. Elke hoogte zou afbreken. Dat is natuurlijk een hard 

gelach en een bespotting aan het adres van Adam, die de wortel is van het woord Edom. 

Iemand komt met z'n tengels aan al zijn werk en breekt het weer af. Adam nam van de vrucht 

van kennis, van onderscheiding, en zag toen ineens nog meer demonen. Natuurlijk waren die 

demonen er al, maar nu waren zijn ogen geopend. Het bracht hem tot grote zwakte. Dit is wat 

de gave doet. Het laat niets heel van de mens. Alles moet de verbrokenheid in. De profetische 

gave leidt tot diepe woestijnen, tot grote duisternis, maar de zintuigen gaan open, en dat is het 

allerbelangrijkste. 

  

Het loon is 'spot'. Het directe is namelijk gevaarlijk. Spot is een abstractie van loon. Ook is het 

de test van loon. Als wij het spotkleed niet willen dragen, dan komen we nooit tot waarlijk 

loon. Wij mogen zowel het kruis als het spotkleed zien als loon. Het gaat de gnosislozen vaak 

allemaal voor de wind. Wij mogen daarom zelfs blij zijn met het kruis en het spotkleed. 

  

De bedoeling is dat de mens zo afgezonderd wordt, en zo kan de mens gehoor geven aan de 

roeping die op zijn leven rust. Hier mag de mens dus ook dankbaar voor zijn, maar weer geld 

: Als de mens bouwt met dankbaarheid zal ook zijn dankbaarheid afgebroken worden. Teveel 

dankbaarheid kan namelijk in slaap sussen. Er moet ook gewerkt worden, en geleden, en diep 

lijden leidt tot een heilig klagen, als een demonologisch klagen. Allereerst is dat een klagen 

over het ego, over de demonen. Het is zeer zeker geen vleselijk klagen. Alles wat de mens 

opbouwt zal maar een druppel van over blijven, opdat de mens verder kan komen, en niet in 

hoogmoed en overmoed ten gronde gaat. Adam at van de vrucht van kennis, en daalde zo als 

Ra in de onderwereld, om diepe lessen te leren, om te komen tot de heilige honger, de 

ramadan. Adam kwam uit de aarde, en moest weer wederkeren tot de aarde. De mens wordt 

geschapen vanuit de aarde en zijn ziel vanuit de leegte, vanuit het niets, stelt Calvijn. Hij stelt 

ook dat de uitverkiezing door Abraham niet genoeg is, maar dat de mens ook uitverkoren 

moet zijn door Jakob, als een diepere uitverkiezing. Ook in de Bilha wordt die uitverkiezing 

besproken. Door het hele Jakob en Ezau verhaal kan die uitverkiezing dus verdiept worden, 

waarin Ezau slechts een principe is van Jakob, als een belangrijk fundament.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 25. Het IS-Complot - Wat hebben het christendom en de psychiatrie met elkaar 

gemeen ? 

  

Ik kan er niet genoeg op hameren hoe belangrijk het is dat alle zintuigen in de geestelijke 

wereld geopend moeten zijn. Als één zintuig mist, dan ga je daar zeker de gevolgen van 

krijgen vroeg of laat. Het gaat om het totaal-plaatje, anders gaan de blinden de blinden leiden. 

Ook is het niet voldoende om alleen maar op bepaalde tijdstippen geestelijke gevoeligheid te 

hebben in de vorm van een visioen, een beeld, een droom, een nachtgezicht, een profetie 

enzovoorts. Virtual reality in de geestelijke wereld is een absolute must. Nu, daar kom je als 

mens niet zomaar, maar het is goed om ernaar uit te strekken. De mens kent ook zijn droge 

periodes en die zijn ook belangrijk : de tocht door de woestijn, maar met het uiteindelijke doel 

dat de geestelijke zintuigen dieper geopend gaan worden. Er zijn vele zintuigen in de 

geestelijke wereld, en die moeten met elkaar in balans komen en hun volgorde kennen. Een 

hogere gevoeligheid is het doel, opdat de alarm-systemen beter ingesteld kunnen worden. Dit 

is een heel technologisch verhaal, en er wordt niets aan vaagheid overgelaten. Natuurlijk is 

dat niet helemaal waar, want de Vur-principes laten ook juist weer het belang zien van 

vaagheid, mist, het halve, om zo juist de zintuigen te trainen. Als alles ons zomaar in de 

schoot wordt geworpen, dan worden onze zintuigen lui. Soms moeten we leren maar met één 

oog te leven, of één been, als een piraat, om juist de zintuigen die we nog hebben sterker te 

doen worden. Maar dan moet er goede vervanging zijn. Soms hebben we hulpstukken nodig. 

Maar ja, dit is een lang verhaal. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. De geestelijke 

wereld is groot en diep, en zo zijn de principes daarvan dat ook. Iedere situatie is weer uniek.  

  

De IS of ISIS gang is een reflectie van wat er in de geestelijke wereld gaande is. Het is een 

code. Het is niet wat het lijkt en dat is zelfs voor de islam zo. Het zijn codes van andere 

dingen. Nu is er de vleselijke islam en de natuur-islam, en daar zit nogal een verschil tussen. 

Goed en kwaad heeft zich erin gemengd, zoals in elke religie. Er is verschil tussen de lage 

islam, de schil, en de hoge islam, de esoterische. De code van de islam is voor een restaurant-

keten in de geestelijke wereld. Het is de code van de planeet Saturnus die op aarde wordt 

gestraald.  

De code van IS is veel erger, namelijk die van de medische dictatuur, van medische terreur. 

Dit staat niet op zichzelf, want in principe worden mensen en zielen zo gemaakt tot "sex toys 

for aliens". Het is een sex toy fabriek, een poppenmakerij. Er gaat dus iets heel duisters schuil 

achter medische takken zoals de tandartserij en de psychiatrie, en dat verklaart ook waarom 

velen die in deze medische industrieën werken zo contact-gestoord zijn, en waarom ze het 

openen van de geestelijke zintuigen zo vrezen, want dat zal de ondergang van hun doods-

industrie zijn. Ik noem het woordje "dood", want ze gaan door totdat mensen zombies zijn 

geworden. Ze werken routine voor een industrie, dus ze hebben vaak geen oog voor het 

persoonlijke. Je bent werkmateriaal voor hen, en dan denken ze vaak niet aan jou gezondheid, 

maar aan hun verborgen doelen met jou. Ze hebben een verborgen agenda. Het wordt 

bestuurd door gigantische alien-machines. Vandaar dat ze ook vaak mensen met geopende 

zintuigen een etiket opdrukken. Je komt dan ook op een soort "dodenlijst" terecht.  



  

IS blijft daarom samensmelten met grote industrieën, mafia's en zelfs grote werelddelen in de 

geestelijke wereld om hun alien-fokkerijen in stand te houden. Hier betalen ze ook grof geld 

voor. Ze kopen systemen over. Ze hebben vele huurlingen. Ook huren ze geestelijke 

"assassins" in, huurmoordenaren. Dit is ook wat IS op aarde deed en doet.  

  

Hierin zijn wij niet aan ons lot overgelaten. Zij die geen compromissen sluiten en zich hebben 

afgezonderd om het geestelijke te onderzoeken en tot hulp te zijn voor het goede, gewijd aan 

de verspreiding van de natuur-kennis (gnosis, vur), hebben "superpowers" opdat ze kunnen 

komen waar ze moeten zijn. Ja, ze hebben veel geleden, maar zo hebben ze deze 

"superpowers" ontwikkeld. Het is iets shamanisch. 

  

Hoe zit het dan met het christendom ? Er is het lage, vleselijke christendom, en het 

esoterische christendom, een groot verschil. Maar wat is nu precies de code waarmee het 

christendom werkt ? Het is een code voor de auto-industrie. Laat je nooit het hoofd dolmaken 

dat het christendom daadwerkelijk een religie is. Het is een markt, een industrie. Ook hier 

gaat een duister geheim achter schuil. Auto's ontstaan niet zomaar. Er worden vele zielen voor 

geslacht. Hun onderdelen worden verwijderd, en door hekserij wordt dit tot materiele energie 

omgezet, en zo worden verschillende delen aan elkaar gevoegd om auto's te maken. Dit 

gebeurt zowel in de geestelijke wereld als op aarde. Daarom zeg ik : Leer door systemen heen 

te prikken. Niets is wat het lijkt. Beide instituten, zowel christendom als IS zijn gestoeld op de 

zielen-slagerij. Deze instituten werken met elkaar samen. Vandaar dat het belangrijk is de 

diepte in te gaan van het Judaïsme en de islam om tot de diepere Egyptische en Sanskrite 

wortels te gaan, om zo door verdieping tot de veel zuiverdere kernen te komen, en zo terug te 

gaan tot de Èrk-kern in West Orion. 

  

Het christendom is al heel lang een onderdeel van IS, en ook de grote werelddelen. Dit heeft 

zijn wortels in de geestelijke wereld. Elke ziel is via een identificatie-systeem in deze markt 

opgenomen. Er is een weg uit. De aarde is een prison-planet, maar er is hulp in de natuur. Het 

is nog geen verloren zaak. De natuur zal een grote tegen actie tot stand brengen, en het goede 

nieuws is dat dit al is gebeurd. Het zit cryptisch in onze genen verborgen. De toekomst is 

allang geweest, en de mens mag hiertoe ontwaken.  

  

  

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 26. Bijlage Het IS Complot 

  

IS op aarde lijkt dan wel kleiner te worden, maar in de geestelijke wereld wordt IS alsmaar 

groter.  

  

In mijn jeugd leed ik aan zware nachtmerries die het nachtleven onmogelijk maakten. Ik werd 

vaak gillend wakker, of rende door het hele huis. Het had vaak te maken met het dalen in de 

onderwereld en ontmoetingen met de meest verschrikkelijke monsters en gedrochten. Ik kon 

vaak geen kant op. Aan het begin van mijn twintiger jaren kwam er eens in zo'n nachtmerrie 

een rode bal onder mijn voeten en sindsdien had ik een superpower : ik kon vliegen in mijn 

dromen. Die superpower is nooit weggegaan. Ik had nu een manier om te ontsnappen als ik 

achterna werd gezeten. Ik ben sindsdien ook nooit meer gillend wakker geworden. Wat 

daarvoor soms nog weleens lukte was in de nachtmerrie heel hard te gaan draaien, waardoor 

ik soms als ik geluk had wakker kon worden. 

  

Ik had een droom dat IS in de geestelijke wereld, in de onderwereld, was samengesmolten met 

grote Gothische en Pagan werelddelen, grote pagan mafia's en industrieën. Normaal 

gesproken als ik in mijn dromen kon vliegen dan konden anderen dit niet, en zo bleef ik 

veilig, maar ditmaal had IS door die fusie een superpower erbij. Zij konden namelijk ook 

vliegen, en die pagans vlogen naar mij toe om me te grijpen. Ze namen mij naar een huis waar 

een kamertje was als een gevangenis. Er stond een bed daar en wat andere meubels, zoals een 

tafeltje en bureautje. Ik zei dat ik moest plassen, en ze brachten me naar de keuken tegenover 

het kamertje, en ze gaven me een bord waarin ik moest plassen. Ik dacht dat ik vastzat omdat 

ze mij met hun superpower hadden vastgezet. Ze deden verder heel vriendelijk, en even 

twijfelde ik over hun identiteit, vooral toen ze mij omhelsden alsof ze vrienden waren. Maar 

mijn geestelijke alarmsysteem vertelde mij dat het geen vrienden waren, maar dat ze 

daadwerkelijk van de IS-fusie waren, pagans die samengesmolten waren met IS, dus gewoon 

voor hun industrie. Voordat ik het wist was ik uit deze gevangenis-situatie uitgebroken. Het 

bleek dat ik er een superpower bij had gekregen. Ik kon uit zulke gevangenissen breken.  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 27. De Gelijkenissen van Maleachi 

  

Waarom is monotheïsme belangrijk ? Dat klinkt misschien vreemd, want waarom zou het 

maar om één god draaien ? Manifesteert het goddelijke zich niet overal op verschillende 

manieren ? Toch is het dan die ene god, die ene gnosis. Maar ik zal laten zien waarom het zo 

belangrijk is. Het is een metafoor voor eenheid, dus alleen maar even om het simpel en 

gefocust te houden. Het is een metafoor voor het ware pad waarvan je niet mag afwijken, 

maar dit pad kan zich natuurlijk op allerlei manieren en in allerlei culturen manifesteren. Het 

gaat niet om wachtwoorden. In die zin is monotheïsme in de esoterie en de gnosis van 

wezenlijk belang. Het geeft rust en verademing. Wij moeten in codes leren spreken, anders 

wordt het te vermoeiend en ingewikkeld. Het is een heel eenvoudig model, wat we dus nooit 

letterlijk mogen nemen, maar puur als een hulpmiddel. In die zin zijn monotheïstische talen 

zoals het christelijke en het islamitische handig. 

  

Zo kunnen we dan ook esoterisch begrijpen wat ermee bedoeld wordt in de gnosis als er 

wordt gezegd dat er geen gemengde huwelijken mogen zijn met andere naties. De uitleg is 

helaas verdwenen. In Maleachi 2: 11-12 wordt duidelijk dat wie gemengde huwelijken sluit 

met hen van vreemde goden uitgeroeid moest worden uit de tenten van Jakob. Zo moeten wij 

ook de teksten van slavernij opvatten. In Leviticus 25 : 45-46 wordt duidelijk dat slaven in het 

bezit van de stam moesten blijven, om zo van generatie tot generatie overgedragen te worden. 

Natuurlijk is dit niet letterlijk genomen, maar in de bijbel is de relaties binnen de stam altijd 

een beeldspraak over de relatie tussen God en mens. Wij kunnen en mogen deze mythes dus 

niet letterlijk nemen, niet alleen vanwege de grondtekst, maar zelfs vanwege de verhalen zelf 

die laten zien dat het esoterisch is, als een gelijkenis. Zowel vertikaal als horizontaal mogen 

wij tot deze conclusie komen. De mens die de stam dient is een gelijkenis die laat zien dat de 

mens God moet dienen, door de heilige gebondenheid, als de heilige verbondenheid, wat 

uitgebeeld wordt door de wijnstok. 

  

Dit is ook het doel van het metaforische huwelijk, dat de mens in dienst wordt gehouden. We 

kunnen dan wel heel dramatisch doen over de afscheidingen van bepaalde mensen die het niet 

zo nauw met God nemen, en die dan uitgeroeid worden uit de tenten van Jakob omdat ze 

gemengde huwelijken met vreemde goden hebben gesloten, maar het gaat hier ten diepste om 

de besnijdenis. Ieder offer is namelijk binnen de mens zelf. De voorhuid van de mens zelf 

moet eraf. Dit is het fundament van de gehele offerdienst en de afscheiding. Dit is ook wat de 

exodus ten diepste is : de besnijdenis. 



  

Het huwelijk is dus een gelijkenis over het rechtsinstituut, wat versterkt wordt door de 

metafoor van het monotheïsme. De mens mag niet afwijken van het recht. Dit mag niet 

zomaar rechtstreeks op de mens afkomen, want het zou de mens kunnen vernietigen en 

corrupt maken. Alleen binnen de verhalende strategie van de gnosis kan het zijn plaats en 

diepte hebben. Nooit heeft dit betekent dat het letterlijk maar één god of één mens moest 

betekenen, en één cultuur, één stam. Neen. Het OT is overduidelijk dat polytheïsme wettelijk 

is, maar ook dat is slechts een gelijkenis. Monotheïsme gaat hand in hand met polytheïsme, 

zoals monogamie met polygamie. Dit betekent : eenheid in verscheidenheid. Daarom moet de 

mens exotisch blijven denken als men deze teksten onder ogen komt. De bijbel is hier heel 

duidelijk in, en die context moet in oog gehouden worden. De bijbel is een cultureel verhaal 

met een diep rechtsmechanisme, maar is dus geen letterlijk betoog zoals in het westen. De 

Israëlieten stonden bekend om hun verhalen. Het waren mythe-makers, sprookjes-makers. 

Helaas zijn corrupte lieden hiermee op de loop gegaan en maakten er een markt van. De bijbel 

is niet christelijk, maar was van de esoterische Judaïsten, verhalenvertellers dus. Uit allerlei 

omliggende landen haalden ze hun onderdelen, en maakten het tot hun bezit, wat ze van 

geslacht tot geslacht konden overdragen. Steeds meer betekenis en context begon verloren te 

raken in het geheel, zoals in roddelblaadjes. Oorspronkelijk was het dus allemaal van de 

gnosis. Ook de verhalen in het NT komen uit veel oudere mythes. Wat dus nodig is vandaag 

de dag zijn natuurgetrouwe, gnosisgetrouwe bijbel commentaren die de context weer laten 

zien. Gebeurt dit niet, dan blijven het gevaarlijke boeken. Gnostici : ken uw opdracht. 

  

In de Koran staat dat de vrouw het kleed is van de man en omgekeerd (2:187). Het kleed is 

natuurlijk een metafoor voor een onderdeel. Het hoort bij het leven. Daarom moeten wij er 

goed mee omgaan, het in wijsheid kennen. Er staat dat het in de nachten van het vasten (vgl. 

ramadan) toegestaan is omgang te hebben, wat een sleutel is. Wij komen alleen tot die diepte 

door het leegworden in de duisternis. Dan kan er verzoening komen binnen onszelf en gaan de 

puzzelstukjes passen. Vandaar ook dat het onzin is om dat zomaar allemaal weg te zenden in 

echtscheiding, waar Maleachi ook metaforisch tegen waarschuwt. Echtscheiding is een beeld 

van zelfverwerping en gnosisverwerping. Dit is wat niet-spirituele atheïsten doen die alleen 

materieel bewijs willen zien. Zij keuren bij voorbaat elke religie en elke spiritualiteit af. 

Esoterische beleving is dan ook niet mogelijk. Het is een groot leed en allemaal drama. Zoals 

we weten verkoopt dit goed. Maleachi laat in dit opzicht zien dat God de echtscheiding haat. 

De echtscheiding met "de vrouw van uw jeugd" is dan om de deur te openen tot 

verbintenissen met de vreemde goden. Zulke echtscheiders moeten verwijderd worden. Het is 

de voorhuid. Alleen besnijdenis kan dan helpen, als abortus. Weer is dit dus metaforisch. En 

dat geeft dan ook ware betekenis aan het gebod van gij zult niet echtbreken.  

  

Dit is ook de manier waarop profetische openbaring gaat : 

  

Geen gemengde huwelijken, geen echtscheiding, dienst doen binnen de stam. Zo blijven de 

wijnstokken gezond. Zodra dit niet meer als gelijkenis wordt gezien dan is alles verloren, en 

dat is nu precies wat in de kerk gebeurde. De bijbel werd verletterlijkt als de westerse bijbel 



voor een duivelse industrie, en de ramp was niet meer te overzien. Gnostici : Keert terug tot 

uw wortels.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 28. De Indologische Wortels van Obadja 

  

Obadja, abad-ja, is de dienst tot God in de naambetekenis. Het is een boek met maar één 

hoofdstuk, wat tegen Edom gekeerd is, tegen Ezau, Esav in het Hebreeuws, SV. Dit leidt 

helemaal terug tot de mythe van Siva, SV, in de Indologie. Zijn godin en partner is Durga, die 

ook in Kali kan veranderen als haar gepersonificeerde woede tegen het ego, wat ook de 

vernietiging van het ego inhoudt. Zij wordt ook Devi en Sakti genoemd. Sakti is de 

gepersonificeerde vrouwelijke oer-creativiteit. Siva moest zich altijd onder haar voeten 

werpen om Kali (Sakti) te kalmeren. In de Egyptologie moest Ra de leeuwinnengodin van de 

oorlog, Sakhet, ook wel Sekhmet genoemd, kalmeren door rood bier. Het is de vrouwelijke 

zijde van Siva, van Esav. Ook de vrouw van Siva, als Sakti Kaumari gaf hem eens een kom 

bizonbloed om zijn toorn te kalmeren, wat ook weer verbonden is aan het rode wat Ezau 

dronk. In ieder geval is er een duidelijke parallel tussen Sakti in India en Sakhet in Egypte. 

Sakti is de agent van verandering in het hindoeïsme. In de gnosis staat het voor Zukki-T. 

Zukki is de stam die het volk van Ishmael door de woestijn leidde tot het land Nod, wat 

beschreven wordt in de Bilha. De T is een oer-hieroglyph van heilige gebondenheid, en in de 

amazone taal is de T de vrouwelijke Nehemia, de reformator. Ishmael is het archetype van het 

toetsen, en komt zo aan door de woestijn in het land Nod, wat een beeld is van reformatie. In 

de gnosis heeft Obadha de BD wortel als zijnde de bada stam, wat een personificatie is van de 

zwarte steen. Het is een beeld van het verborgene. In de Ismaelitische bijbel van de Vuh 

wordt de bada stam in verband gebracht met de stam Aser. Ook wordt het boek Jeremiah het 

boek Bada genoemd. Bada is in het Aramees een religieus ritueel, en de opgelegde wet.  

  

In het Sanskrit is dit baddha, bada : de test tot de opname en de heilige gebondenheid, wat 

verbonden is aan het werk van de valkyries in de Germaanse mythologie. Dit is wat de 

daadwerkelijke opname is. Bada staat voor : verdonkeren – verborgenheid – verzameling. 

Zoals de Koran vermeldt dat er alleen verzoening is in de nachten van het vasten (2:187). De 

vrouwelijke mens wordt zo tot duisternis, en de mannelijke mens gaat tot haar in om zo 

bedekt te worden met de moeder aarde. De man daalt zo af in de onderwereld. Andere boeken 



die in de gnosis als "bada" worden bestempeld : I en II Korinthe, over het achterlaten van 

stadse wijsheid om te komen tot de heilige dwaasheid, tot het kruis, het toetsen en het 

worstelen. Ook Deuteronomium is een bada boek in de gnosis, en natuurlijk Obadja. 

  

Ishmael komt tot de zwarte steen in het land Nod, na het testen, na de tocht door de woestijn. 

Dan kan Ishmael uiteindelijk de verborgenheid ingaan. Dit is het resultaat van het toetsen, het 

worstelen. 

  

Het drinken van het rode wat we zien in de Jakob en Ezau mythe, de Ra en Sekhmet mythe, 

en de Kaumari en Shiva mythe, is een heenwijzing naar het heilig avondmaal. De mens is 

genaderd tot de heilige graal, de heilige beker, en drinkt van het rode bier of de rode soep, van 

de wijn van het oordeel over het ego, als de wijn van de besnijdenis, als het zegel van een 

heilig huwelijk tussen hemel en aarde. De mens eet en drinkt van de sappige vrucht van de 

boom van de gnosis, de boom van onderscheiding. Als we Obadja moeten geloven dan blijft 

er niets meer van Edom over. Het is een betoog tegen de hoogmoed. De mens moet weer 

afdalen in de aarde, in de onderwereld, om tot wedergeboorte te komen. Alle valse, 

hoogmoedige, vleselijke wijsheid moet weggehaald worden. Het zou gebeuren als door een 

dief in de nacht (:5). Ezau zou geheel doorzocht worden voor verborgen sieraden.  

  

16Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden 

drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan. 

  

Er wordt gedronken om het ego af te leggen, als het komen van het avondrood en het 

morgenrood. De vrouw op het beest drinkt ook. Allemaal draait het om het avondmaal, maar 

wat betekent het ? In de Egyptische onderwereld worden de monden geopend opdat er weer 

gedronken kan worden. Er wordt gedronken van een oogst. Er wordt gedronken om te 

kalmeren van alle drama. Er wordt gedronken om de toorn te verminderen, anders zouden zij 

er allemaal aan gaan. Allemaal drinken ze uit hun kommetje. Allemaal zitten ze aan het heilig 

avondmaal. De beker is de baarmoeder waardoor ze gevoed worden. Ze worden gevoed door 

de navelstreng. De baarmoeder is het verborgene van de nacht. Het zijn allemaal beelden van 

de oermoeder.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 29. De Orionse Demonologie - Demonen in Orionse Zeegebieden 

  

De mens kwam in een patriarchische valstrik. Toronto, de geest Elias, is een wachter van de 

islamitische en hindoeïstische esoterie. Het werd groot in Europa via Spanje en Calvijn. Het is 

het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje. Zij zijn overmoedige grijpers waardoor zij 

verstenen. Door de heilige honger, de ramadan, het afleggen van het materialisme, komt de 

mens tot de heilige waanzin die wijzer is dan de wijsheid van de stad, wat de overwinning 

over Elias, de geest van Toronto is.  

  

De grote haai van Toronto kwam, Elias, om een grote slag in de wereld te slaan. Nu probeert 

de mens terug te keren tot het oude orakel. Elias is de rechterhand van Saveer, ook wel het 

zegel van Saveer genoemd, of het merkteken van Saveer. Elias, de haai, de geest van Toronto, 

is als een geestelijke zelfmoord-terrorist, wat een hele corrupte weerspiegeling is van het 

sterven aan het zelf. De mens moet Elias overwinnen, die het gedwongen merkteken van 

Saveer is, ook wel de giftige beet en het boze oog van Saveer genoemd. 

  

In de ijszee strijdt de mens tegen de haai van Toronto, Elias, de overmoedige afwimpelaar die 

tot het giftige luilekkerland leidt, als de komst van Sinterklaas. De mens die niet aan zichzelf 

wil sterven in de ijs-zee vindt valse troost en hulp bij deze geest. De heiligen echter bestrijden 

dit beest en worden in vreze apart gezet. Zij sterven aan zichzelf.  

  

Omgang met het heilige touw zal het alarm tegen Elias, de Toronto-haaiengeest, doen 

ontwikkelen. Zo zal het merkteken van Saveer weggewassen worden, en de leer van Calvijn 

gezuiverd, vergeestelijkt, oftewel verdiept. 

  

Nu, de geest Elias bestaat uit verschillende delen, net zoals Saveer. De mens moet dit 

mechanisme kennen. Een tussenvorm van Elias is de aborterende schorpioen. Het zijn 

Marsiaanse demonen. Zo slachten ze de mens. Het zijn grenswachters van de kannibalen-

industrie. 

  



Elias bevindt zich ook in de Orionse zeeën, ook met name in de grote Orion oceaan tussen het 

Kèlè gebied (Orions India) en het Èrk gebied. Als een rode reuzen-octopus leeft Elias in 

woeste Orionse zeeën waar hij zijn slachtoffers in de diepte trekt. Elias voedt zichzelf met de 

hersenen van zijn slachtoffers. Hij kan zichzelf heel groot maken om de gehele aarde te 

omvatten, en dan gaat hij zuigen, zuigen uit de hersenen van de mens. De naam van deze 

octopus is Elias-Sanpé. 

  

Elias-JEREG is een lange roofvogel die de kusten van Orion onveilig maakt. Het is een 

stalker. Hij valt aan om zijn kinderen te voeden. 

  

Elias-Robko is een Elias-geest van Ameland. 

  

De mens moet terugkeren tot het orakel. Hiervoor moet de mens de grote Orionse oceaan 

over, om tot Èrk te gaan. In deze grote oceaan woont een walvis-demoon met spuitende 

bloed-ogen, genaamd TSEULAAT. Als hij met zijn kop en rug boven de zee uitkomt, dan 

spuit hij vuur en bloed vanuit zijn ogen om schepen tot zinken te brengen. Ook TSEULAAT 

bestaat uit verschillende avatars : 

TSEULAAT-Elsbel is een haaienkliek in Orionse zeeën. Het zijn stalkers. Elsbellen zijn 

zware demoon-haaien. Ze kunnen zielen verstenen. Ze brengen coma en ongeluk. Ze eten de 

harten uit de zielen van de mensen. Het zijn veelvraten. Overmoed is de boodschap die ze 

verkondigen. Zo hebben ze de mens. Een mens in overmoed is omsingeld met Elsbellen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 30. Orionse Demonologie II - De Fjork dream-controller chip 

  

  



Tseulaat-Zachtare 

rampentoerisme 

  

Wanneer zijn familie bezoekjes rampentoerisme ? 

Wanneer mensen hun familie bezoeken om dingen kapot te gaan maken en dan toe te gaan 

kijken. 

Of wanneer mensen hun lijdende familie bezoeken en dan niet de helpende hand bieden, maar 

hen gewoon behandelen als een monument of een koffiezet-apparaat. Zal ik het nog verder 

trekken ? Sommigen bezoeken hun familie als het melken van koeien. Dit is wat zulke 

geesten doen, de Tseulaat-Zachtare geesten, die leven in de Orionse zeeën. Het zijn kwallen 

die zich hechten aan de lichamen van hun slachtoffers, en beginnen dan te zuigen. Wat tappen 

ze zoal af ? Bloed, zaad, en urine, als brandstof voor hun voertuigen, hun auto's. Het is een 

auto-gekte, want hiermee kunnen ze moeder natuur om zeep helpen, om zo de patriarchie te 

bekrachtigen, het stadse. Het is dus een patriarchisch complot van de stad. In de Orionse 

zeeën loeren zij op bloed. 

  

Tseulaat-Tsavingen - kwallen 

boeren-industrie, fokkerijen 

Orion 

maken zielen tot vee 

door medische injecties 

vangen zielen door ziekenhuizen. 

zetten kerken uit als vangnetten, strikken. 

grote kwallen-invasies. 

  

Tseulaat-Fjork 

Spanje 

haaientand 

belasting-systeem 

ijsgeest 



kwallen 

orca/ orca's 

  

banksysteem - 

fundament van lager orion - forced micro chip system 

identification company 

black knights 

langwerpige micro chip als een staaf, als een pin 

draait rond om de mens via draaiende coderingen opgesloten te houden. 

zwarte staaf, diep in de hersenen, in de hersenstam 

zwembad-prison geest - houdt de mens in voortdurende verdrinking/ overfluid/ 

overbevloeiing, 

verstikking, houdt de mens in nachtmerrie-realiteit (gesimuleerd) 

  

Tseulaat-Fjork, of gewoon 'Fjork' is de kroon-identiteit van het Tseulaat-beest. 

HAAI, witte orca, jif, valse schoonmaakmiddelen, vullingen, tandartsen 

  

Tseulaat = Fjork (hoofd-identiteit en kern) 

false robotics 

hypersensitive alarms 

krankzinnig/ vraatzuchtig 

Chinese poppen/ oplichting/ leugens/ roddelblaadjes 

valse chirurgische geesten 

gevangenis-chirurgen (die dus chirurgie uitvoeren om de ziel opgesloten te houden) 

glazen wand in hersenstam 



paralysis is their mission, possession, and then zombification for false resurrection in their 

system by false money system - they live by money. 

underwater shark prisons 

"Fjork Dream Controller" c-h-i-p-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 31. Orionse Demonologie III - Fjork-Finno 

  

Wat heeft de Fjork Dream Controller chip gedaan ? 

Het zijn de fundamenten en pilaren van het lagere Orion. 

Zij heeft door de Arcturische lens 'de geschiedenis' op aarde geprojecteerd. 

De geschiedenis is een leugen, een illusie.  

Deze chip zit diep in de hersenstam, als een zwarte pin. 

Deze electro-chip draait. 

  

Het is een orde van zwarte techno-ridders, black knights, waarvan één van de 

verschijningsvormen een reuzen zwarte octopus is, naast een heleboel andere zee-creaturen. 

De zwarte octopus is Fjork-Finno. Deze chip moet uitgeschakeld worden. Het bestuurt de 

motoriek van de mensheid. De geschiedenis is een leugen, een projectie, als een gevangenis, 

een zwarte gevangenis. Het is onderwater. Het heeft lopen knoeien met chronologie en 

volgorde, met tijd in het chronologisch geheugen. Tijd is de snelheid van het bewustzijn, het 

verplaatsen van bewustzijn, dus als het bewustzijn bestuurd wordt door de Fjork, dan ook tijd. 



De mens moet terug tot de gnosis waarin het probleem en mysterie van tijd opgelost is. De 

mens moet gaan tot de boeken onder de verdwazing van tijd. Als er dan in de westerse bijbel 

zoveel grootspraak wordt verheven tot waarheid, dan is een commentaar van protest 

belangrijk, als weerwoord. Bijbel-commentaren kunnen dus van levensbelang zijn om te 

neutraliseren. 

  

De mens is opgesloten in tijd-capsules. De één zal tijd anders beleven dan de ander, en zo 

wordt een ieder tegen de ander opgezet. Het is een arena. De Fjork wil bloed zien vloeien, en 

ook urine, zaad en melk, als brandstof voor zijn machines van totalitarisme. Hierin wil de 

Fjork niet alleen eenheid zien, maar ook verdeeldheid, als onderdeel van het plan. De Fjork 

stookt dus tussen mensen en groepen. Zij vormt groepen, maar laat ze ook weer elkaar 

afbreken, allemaal voor het winnen van brandstof. 

  

'Zie de witte haai oprijzen, 

Zij is nog maar net begonnen, 

Zie hoe zij bedriegt, hoe zij haar ziekenhuizen opent, 

Zie de witte haai draaien met zijn kop, en hoe zij toeslaat, 

Zij is niet de vis, maar de visser.' 

  

'Zij droomt, en laat de ander dromen, 

Zij trekt hen tot het zand, waar zij hen laat wegzinken, 

Zij trekt hen tot de zee, waar zij hen grijpt, 

Tijd laat zij draaien in hun hoofden, 

En zij is de afkapper der hoofden.' 

  

'Kijk hoe de Fjork draait met zijn hoofd, 

Hoe hij man en vrouw bespeelt, 

Allen zijn zij onder haar betovering, 

Zo wordt het grote Orion gebouwd.' 

  



'Als de bel des doods is zij, 

Als een groot natuurgeweld, 

Wie is deze vis ? Of is het de visser ? 

In een zwembad brengt zij hen allen ten onder.' 

  

'Zij zit hoog achter de knopjes, 

Oh vriend, ga haar zien, voordat het te laat is.' 

  

Allerlei Orionse rijmpjes zijn er over haar, en natuurlijk gaat die rijm verloren in de vertaling 

ervan. Orion is in een groot gevecht met haar schaduwzijde, het Fjork micro chip systeem, de 

dream controller. Fjork is de emanatie van de gnosis tot lagere vormen, dus we hebben dit 

systeem wel nodig om te kunnen spiegelen. Het is een cocon. Het is wat gebeurd in de 

baarmoeder. Fjork is de versluiering van de moeder godin. 

  

Wat is Fjork precies, en hoe kunnen we eraan ontkomen ? 

  

'Fjork, laat mijn hersenen los, 

Laat mijn mond los, mijn tanden, 

Laat mijn tong los en mijn ogen, 

Laat mijn hart los en mijn longen, 

Mijn lever en mijn darmen, 

Laat mijn handen los. 

Fjork, laat mijn maag los, en mijn klieren, 

Laat mijn lichaam los, nu.' 

  

Dit is ook een Orions rijmpje, maar in het Nederlands is die rijm natuurlijk niet meer terug te 

vinden.  

  



Het is een zeer stads mechanisme, dus in tussenstappen kan de mens teruggaan tot de natuur. 

Het zijn beesten die zijn uitgezonden om ook hen die ontsnapt zijn in de natuur terug te halen, 

en zo werken zij ook met valse natuur. Hoe dan ook is het een natuurverschijnsel, een 

exotisch beest. De stad is slechts een metafoor. Dit systeem moet dus gehackt worden. Als 

eerste zijn er de tuinen, zowel achterin de stad, dichtbij de stadsmuren, en achter de 

stadmuren. De natuurridders van de Vur kunnen hierbij helpen. Ook wordt er in de Erina een 

natuurridder-orde besproken, een heel trappenstelsel terug tot de natuur. Alle boeken van de 

Vur kunnen in eerste instantie functioneren als natuurridders, en daarna kan het tot diepere 

natuur leiden. Dat draait gewoon mee dus.  

  

De mens moet vrijkomen van deze prison chip, zodat de mens kan komen tot de ruimere 

natuur van Orion. Ook gaan we hiervoor dieper de kleine profeten bespreken. Er liggen daar 

in de verborgen dieptes belangrijke sleutels verborgen om aan bovenstaand systeem te 

ontkomen. Ook kunnen de aanvangsboeken van de Tweede Bijbel, van de Vuh : "De 

Bibelebonse Pap" en "Het Paarse Complot" hierbij helpen, via de verhalende strategie. De 

Fjork Chip is namelijk een verhaal, en dit verhaal mag verder afgemaakt worden. Het is 

Science Fiction. De mens leeft in dit Science Fiction verhaal. Het is een spel. Hoge 

technologie ligt erin verborgen. Hiertoe mag de mens ontwaken in de Vur Natuur School door 

het vak Orionse Demonologie, wat een belangrijk klaslokaal is. Zonder de Orionse 

Demonologie is het onmogelijk om dieper in Orion te komen en dieper Orion te begrijpen. 

Hierin zijn de Orionse buitenaardsen van de gnosis ons tegemoetgekomen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 32. De Orionse Wortels van Zefanja 

  

Er is een gevecht om de bijbel, een gevecht om het commentaar op de bijbel, de interpretatie 

van de bijbel, en daarmee worden de kinderen ingestraald, met de codes van de overwinnaar. 

Ook wij van de gnosis hebben deel aan deze strijd. Niet de publiciteit en de populariteit is 

hierin het antwoord, maar het bouwen van de gnosis zonder compromissen te sluiten, 

desnoods in het verborgene. Het gaat erom tot de diepere kennis te komen, tot de Grote 

Kennis. 



  

Als je dieper gaat en niet stilstaat dan kom je onherroepelijk meer en meer het roboticisme 

van de natuur tegen. Alles is voorgeprogrammeerd. Zefanjah betekent de diepte van God, dus 

dat is een belangrijk boek. Een heleboel mensen willen niet horen wat de oordeelsprofeten te 

zeggen hebben. In het laatste vers van het boek Zefanja staat : 

  

3:20-Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik 

zal u stellen tot een naam en tot een psalm onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw 

ogen u zal overweldigen en opneem in (heilige) gevangenschap om een keer te brengen in uw 

lot, zegt de Here.  

  

Deze gevangenschap is de shebuwth in het Hebreeuws, een vrouwelijk woord, als het 

binnengaan van de baarmoeder. In het Aramees staat dat het heilige gevangenschap begrepen 

zal worden, vertaald. Het gaat om een heilige ballingschap als de ware opname. Het heeft 

dezelfde woord-wortel als de shabbat, wat de leegte is, SBT. Shebuwth en ook Shabbat zijn 

anagrammen van Batsheba, die als een beeld stond van de wapenrusting van Goliat die David 

moest bemachtigen, als een beeld van de heilige verbondenheid en gebondenheid. Dit is de 

esoterische diepte van dit verhaal in de grondteksten. Bathsheba is ook een beeld van de 

psalmen. Zij is de openbaring van robotische kennis.  

  

3:19-Ik zal het kreupele en het verlamde tot de leegte leiden en het verstrooide zal Ik 

verzamelen; Ik zal tot een psalm en tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele 

aarde.  

  

3:18-Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal Ik samenbrengen; zij behoren toch 

bij u. Als een last drukt de smaad op hen.  

  

We kunnen niet geheel vrolijk en op z'n Jan Boerenfluitjes de leegte in om de heilige 

gebondenheid te ontvangen. Neen. We moeten "kreupel" worden als Jakob, geslagen totdat 

we gevoelig zijn geworden, in verbrokenheid en droefheid, komen tot de leegte om zo de 

heilige gebondenheid te ontvangen, in grote afzondering. We mogen geen deel hebben aan 

stadse feestjes. Wij moeten tot een wildernis-psalm gesteld worden. 

  

Dit is het pad van Zefanja, van de diepte van God. In 3:13 wordt er gesproken over een 

overblijfsel. De rest zal vergaan. Er moeten heel wat schillen verwijderd worden. Er moeten 

heel wat voorhangsels scheuren. Het pad van Zefanja leidt tot het diepste van de tabernakel 

geheimen.  



  

3:12-En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de 

naam des Heren.  

  

3:11-Te dien dage zult gij u niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen 

Mij hebt overtreden, want dan zal Ik uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. 

En voortaan zult gij niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg. 

  

Op het pad van Zefanja zal alle hoogmoed en overmoed uit de mens worden weggesneden. 

De mens zal op het pad van vertraging gaan om geduld te leren. Hierin zullen alle 

tussenstappen zich bekend maken. 

  

Het oordeel over de stad en de markt wordt in Zefanja bekend gemaakt : 

  

1:11-Huilt, gij inwoners van de holen, want al het volk van kooplieden gaat te gronde en alle 

geldwegers worden uitgeroeid.  

  

Dit oordeel is een oordeel in de mens zelf, wat uitgevoerd wordt naarmate de mens dieper 

gaat. Het is dus geen wachten op het oordeel, maar men moet dieper gaan om dit oordeel te 

ontmoeten. Zefanja bespreekt de rechters van de valse stad als zijnde avondwolven die niets 

overlaten tot de morgen. Er wordt niet rechtgesproken om het recht, maar om geld. Het boek 

is een betoog tegen het materialisme.  

  

1:18-Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid 

des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want 

vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal de Here alle inwoners der aarde bereiden.  

  

In een droom kwam een bekende prediker tot mij die was overleden. Hij had markt gedreven 

met het evangelie. Zijn bediening draaide om geld. Het was een business. Hij kwam tot mij 

om hulp. Hij vertelde me dat zijn handen brandden, omdat hij het evangelie had verkocht. Het 

is een realiteit en een grote waarschuwing. Iedere prediker die het evangelie heeft verkocht zal 

uiteindelijk gaan merken dat zijn handen beginnen te branden, en ze zullen het vuur niet 

zomaar kunnen stoppen. Zij moeten alles weer terugbetalen, en dat kan een hele lange weg 

zijn.  



  

1:14-Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; 

bitter schreeuwt dan de held. 15Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van 

benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis 

en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16een dag van bazuingeschal 

en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. 17Dan zal Ik 

de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en 

hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. 

  

1:12-Het zal te dien tijde geschieden, dat Ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken; Ik zal 

bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem, en die bij zichzelf 

denken: De Here doet geen goed en geen kwaad. 13Hun rijkdommen zullen zijn ter 

plundering en hun huizen ter verwoesting. Al bouwen zij huizen, zij zullen ze niet bewonen; 

al planten zij wijngaarden, zij zullen de wijn daarvan niet drinken.  

  

Zefanja wordt bestempeld als de laatste kleine profeet voor de Babylonische ballingschap. Hij 

profeteerde in de dagen van koning Josia, de hervormer. Hij was de zoon van Cush, wat zwart 

betekent. Hierin ligt het zoonschap tot de duistere wildernis moeder. Er is een strijd tegen de 

letterlijke en verwesterlijkte versie van dit boek. We moeten daarom dieper de grondteksten in 

om zo tot de natuur-oorsprong te komen van dit boek. Het boek Zefanja is dus een dualiteit. 

Er zijn vele verdiepingen in dit boek. 

  

De Egyptische wortel van Zefanja, Shefi, is een vorm van Osiris, die ook wel Aser werd 

genoemd. Shef of shefa of sheft is in het Egyptisch de overweldiging, de onderwerping, de 

gevangenneming. In het Hebreeuws is dit shebuwth wat we bespraken, want dit wordt 

uitgesproken als shevuth, wat zowel in het Egyptisch als het Hebreeuws de sft wortel heeft. 

Dit staat niet op zichzelf want het Aramees zegt dat er vertaling zou komen van het woord 

"heilige gevangenschap" als de heilige gebondenheid. Wat betekent het ? Sheft betekent in het 

Egyptisch ook boek, document, geschrift. De touwen of ketens waarmee de mens verbonden 

is met de gnosis is het Woord. Dit is namelijk ook het opslagmiddel van de gnosis. De gnosis 

zweeft er niet bij als een vage wolk. De gevangenschap is dus ook niet vaag, maar een school, 

een boek, zoals het Eeuwig Evangelie zegt dat de heiligen veilig in boeken zullen wonen. Zij 

zullen leven in verhalen, in mythe. Shefit(-ha-t) is de vierhoofdige ram-god Khnemu, als 

beeld van de heilige leugen. De mens wordt in ogenschijnlijke leugens verstrikt, maar het 

heeft diepere betekenissen. Vandaar dat de mens het moet doen met wat hem in het leven 

wordt gegeven. De waarheid ligt op de bodem van de put van de leugen. 

  

In Egypte : Sefi-Neheh, SFN, Zefanja, is ook een vorm van Aser, Osiris. Aser heeft diepe 

Orions-indiaanse wortels in Èrk als Suri, die beiden de SR wortel hebben. Dit komt in de 

bijbel ook terug als Assur (sr). Dit is de totale overgave en onderwerping, de kennis die doet 

knielen. Uiteindelijk moeten we de wortels van Zefanja dus zoeken in Orion. Assur, oftewel 



Suri in het Orions-indiaans, is de boom van kennis, oftewel de drager van kennis, het Woord. 

Deze boom bracht Adam tot knielen. De boom is slechts een metafoor van het Woord. Een 

ander metafoor is de ibis-vogel, Thoth, die boven alles uitstijgt, als de Egyptische logos, wat 

in het Germaans komt als Loki, de toetser en beproever (vergelijk satan in het Judaïsme, seth 

in de Egyptologie), en in het hindoeïsme als Lakhsmi, de geestelijke rijkdom van het Woord 

en de overgave daaraan (logos-shama). Al met al leidt Zefanja dus ook terug naar Esav, Ezau 

(Shiva), die dus door het kommetje van het rode moest sterven aan zichzelf om zo tot de 

eeuwige rust te komen. Wij moeten de eeuwige sabbath binnengaan, en niet de sabbath gaan 

lopen verletterlijken. Ook aan het letterlijke moeten wij afsterven. Hiertoe is dus het pad van 

Zefanja aangelegd. De mens moet de rust niet verschuiven naar een dag in de week, maar 

moet leren leven vanuit de eeuwige rust. Dit is zeker niet iets passiefs, maar een fundament. 

Er wordt in rust gezaaid en in kennis geoogst. Dit alles is te vinden in de school van het 

Woord, wat het Woord van de Natuur is, zoals Zefanja de zoon van de duisternis was, als 

wedergeboren, zo had Shiva ook zichzelf onderworpen aan Kali, opdat zij ook in de eeuwige 

rust zou blijven. Alleen zo kon Shiva's ego afsterven. Ezau kwam dus niet zomaar tot Jakob, 

maar tot de moeder wildernis. Dit is een machtige Zefaniaanse poort. De kleine profeten 

bevatten de voleindiging van de Abrahamitische mythes, en leiden zo terug tot Orion, langs 

het hindoeïsme.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 33. De Orionse Liturgie 

  

De "boom" van kennis, het Woord van Kennis, als de ibis die boven de oer-oceaan zweeft om 

een nieuwe schepping te brengen. Beneden is de slang, wat ook weer een metafoor is van het 

touw en het Woord. De ibis projecteert haarzelf als de slang op aarde, om de mens de 

onderwereld in te trekken, op een shamanistische tocht. Die diepte is nodig. Dit is het Zefanja 

pad wat door het hele OT heentrekt. 

  

Hierom is de Indologische vruchtbaarheidsgodin Lakshmi zo belangrijk als een archetype, een 

dynamiek, komende van het Sankrite woord Laksa, wat doel betekent, en het rode. Ezau 

moest in die zin tot laksa komen, het rode. In het Sanskrit zijn dit ook de billen, als een beeld 

van de baarmoeder. Dit komt terug in het NT als Lukas (lks), wat over het zoonschap gaat. 



Lks is dus de logos die als een moeder-ibis boven de oer-oceaan vliegt om die te bevruchten, 

uit te broeden. Vandaar ook de focus van Lukas op het vrouwelijke en het zoonschap.  

  

Lakshmi is de oerrust die de mens moet ingaan, als het gaan tot het hemelse Woord, wat ook 

de sabbath metaforisch voorstelt. Men komt tezamen om naar het Woord te luisteren. Men 

doet niets, maar is verbonden aan de bron, aan de Kerk, de moeder, de vrouw. Zowel Woord 

en Kerk zijn geestelijke entiteiten. Het Woord wordt bij elkaar gehouden door Orions ritme en 

rijm, door psalmische woord-structuren. Het Woord is alomvattend en multi-dimensionaal, 

vandaar dat de Kerk de draagster is van het Woord. Het Woord is een geestelijke liturgie. Er 

zijn hierin verschillende vormen van rijm. Via de rijmen kan er ook overgeschakeld worden 

tussen de lijnen en parallellen, als een voertuig. Dit is de gehele motoriek van de nomadische 

ziel. Dit moet aan alle kanten diep cryptisch zijn, opdat het een orakel is waarin de 

mogelijkheden oneindig zijn.  

  

De Kerk is niet alleen de draagster van het Woord, maar ook het pad door het Woord, als de 

d-rk, de vissende Orionse godin Èrk. In de oer-hiëroglyphen is K een vissers-hieroglyph van 

een persoon met net, wat ook weer terugkomt in het tiende uur van het Boek der Poorten. K is 

ook een woord voor godin, als "Iku". Kerk, of K-Èrk is dan de godin Èrk, of Èrk met haar 

vissersnet, als de vissende godin van mensen, als een metafoor van het pad, want vissen heeft 

alles met geduld te maken. Èrk-Suri is dan in het Orions de verbinding tussen Kerk (pad) en 

Woord, als de diepte van het Jèsoe-Assur mysterie, oftewel Jezus Christus. Het leidt helemaal 

terug tot het indiaanse Orion in het Westen.  

  

Het is dus belangrijk om taalgevoelig te worden, en dan vooral niet in letterlijke zin, maar in 

geestelijke zin. Het gaat hier om levende taal, en niet om de dode wetjes die de mens van taal 

heeft gemaakt. Psalmisten hebben lak aan zulke regels, en leven vanuit de hemelse taal en 

liturgie. Het zijn natuur-liturgen. De mens moet profetisch omgaan met taal, en niet vleselijk. 

De mens moet de Orionse natuur-liturgie achter alles gaan ontdekken. Uiteindelijk is het de 

mens zelf die moet ontwaken. Alles om de mens heen is de staat van zijn eigen bewustzijn. 

Dit zal veranderen en zich verdiepen naarmate de mens zelf tot een hoger bewustzijn komt. 

Dit is dus allemaal standaard. 

  

Ritmisch te worden in taal is dus van levensbelang, en ook om los te komen van de 

materialistische taal. Door de materialistische taal begrijpt de mens elkaar niet meer, en 

begrijpt de mens God ook niet. De mens moet dus exotisch worden in taal, en niet ergens 

vastgroeien. Klim maar op tegen die zanderige heuvels van het Èrk-gebied in Orion, om zo 

dieper in de natuur daar te komen. Leer het medicinale van taal maar ontdekken, hoe je zo vrij 

kunt worden van bekrompen denken. De taal is nooit een exacte wetenschap geweest en zal 

dat ook nooit worden, maar in de diepte is het dus weer wel een exacte wetenschap. Taal is 

heilig als het op de juiste manier wordt gebruikt. Taal moet je voelen. Taal moet je leven. Het 

is een levens-energie. 



  

Zonder de taal heet het Woord natuurlijk geen inhoud, en ook de Kerk niet. De Taal draagt 

dus de Kerk en zo ook het Woord. 

  

Parvati is de dochter van de bergen en de godin van de taal die de verbonden die alles 

verenigen voorbracht. Zij is de vrouw van Shiva (zoals Kali en Durga). De Kerk en het 

Woord komen voort vanuit de hemelse taal die zij voortstelt. Door de hemelse verbonden kan 

ook de demonologie plaatsvinden waardoor alles gezuiverd kan worden. De mens kan zo 

loslaten. In het Shivaïsme binnen het hindoeïsme staat zij centraal samen met Shiva. Parvati 

komt niet alleen van het woord parvata, berg, maar betekent ook rots. Dit verduidelijkt ook 

het schriftgedeelte waarin Petrus werd aangesteld als de rots waarop de gemeente gebouwd 

zou zijn. Parvati, de taal, is de rots waarop de kerk gebouwd is, en zo ook het Woord. In het 

Orions-Indiaans, in het Èrkgebied, is zij genaamd Polè. Taal is dus geen exacte wetenschap 

naar menselijke maatstaven, maar wel naar hemelse maatstaven, voor hen die het totaal-

overzicht hebben of ermee in contact staan door de heilige gebondenheid. Er zijn dus in de 

diepte absolute waarden te vinden, maar die zijn niet menselijk. "God" is iets abstract, als een 

orakel, maar in de diepte voor hen die daarvoor klaar zijn is het weer zeer concreet. Voor 

"God" is de chaos geen chaos, maar een grotere orde die de mens nog niet kan overzien. Als 

mens zijnde breken we daar ons hoofd over. Onze taak is in de heilige gebondenheid te 

komen, wat alleen een diepte-ervaring is. Dit zal nooit aan de oppervlakte gebeuren. Dit is iets 

waar het boek Zefanja in de diepte over gaat. Esav, SV (siva) komt tot het rode (lakshmi, de 

rijkdom van het Woord), wat gedragen wordt door de kom, als een beeld van de kerk, het pad. 

Hij drinkt ervan en komt in aanraking met de hemelse taal, de berg van Parvati, als een 

openbaring die zowel het woord als de kerk, het pad, draagt. Hij komt tot Parvati, tot Polè in 

het Orions. 

  

Dit is heel eenvoudig te verklaren. Zodra je de hemelse taal kent, zul je ook daadwerkelijk het 

pad gaan zien. De Levitische Bijbel zegt hier verder over : 

  

"In het Orions een priester is een Sioux, een Su of Suw, wat ook Aramees is voor Esau. Esau, 

Suw, betekent ook priester in de wortels, ASAH. Suw was een priester van de Meownah, de 

duistere priester-tent van de Amazonen, een plaats en hol van wilde dieren, zoals ook Iyowb 

dat was. Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de 

moeder God was opgegaan. De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. De 

Israelieten moesten tot het Hettitische geheim komen, 'de berg opgaan.' Suw beeldde dit uit. 

Berg is ook borst in het Aramees. Wij moeten dus komen tot de moeder borst." 

  

Ook Jezus draagt de Esau wortel nog in zich : J-ezau-s. In het Aramees is Jezus gewoon Eshu. 

  



Zefanja 3:9-Maar dan zal Ik de volken een pure taal (saphah) geven, opdat zij allen de naam 

des Heren aanroepen; opdat zij de Here dienen met eenparige schouder. 

  

De taal, Parvati, is dus van belang om weer in de eenheid van de kerk te komen. De mens zal 

dus hiervoor moeten terugkeren naar het Indologische Parvati mysterie, en niet denken : "Oh, 

dat is allemaal de ver van mijn bed show, dat heb ik dus niet nodig." Het zijn namelijk 

belangrijke puzzelstukjes. Ook saphah, de taal, ligt in die zin ten grondslag aan de naam van 

Zefanja.  

  

Openbaring 12 

  

4En 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. 

  

De vrouw, de kerk, vluchtte naar de woestijn als een beeld van de natuur-taal. De draak is in 

die zin een beeld van de stad en de stadse taal.  

  

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.  

  

De ware "kerk" vlucht dus terug naar de natuur, naar de hemelse taal, en wordt dan ook door 

de aarde tegemoet gekomen, door Parvati, die de drager van de kerk is, als een vrouwelijke 

Petrus. Zoals Mozes water uit de rots sloeg, kan de rots dus ook weer water binnennemen. Dit 

is een beeld van dat de hemelse taal alles kan verwerken en in zich op kan nemen.  

  

Openbaring 21  

  



24En de volken zullen bij haar kennis wandelen en de koningen der aarde brengen hun 

heerlijkheid in haar. 

  

26en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 34. De Edoms-Spiegel van Abadja 

  

De godin Parvati, oftewel Polè in het Orions, als de godin van taal en de huishouding, de 

voedende moeder, wordt ook wel Uma genoemd, welke wortel ook weer terugkomt in het 

Hebreeuws en het Arabisch voor het woord moeder. Telkens weer komt deze wortel terug in 

de bijbel als moeder. Parvati was de vrouw van Siva, oftewel SV, Esav, die het ascetisme van 

Jakob moest uitbeelden, als een deel van hem. Parvati is het kalmerende effect op Shiva, 

Esav, nadat hij van het rode heeft gedronken. 

  

In de Jakob en Ezau mythe is er de Jakob-Ezau dualiteit, maar in het boek Abadja is dit de 

Abad-Ezau dualiteit. Abad is de dienstknecht. In de Judaïstische literatuur wordt de profeet 

Abadja verbonden aan de Abadja die eens in de tijd van Elia honderd profeten verborg in een 

grot tijdens de profeten-vervolging, om hen te voeden. Dit is ook een beeld van de voedende 

godin van het huishouden, Parvati. In de Judaïstische literatuur wordt er vanuit gegaan dat 

Abadja door het voeden van de profeten zijn profetische gaven ontving. Ook Jakob voedde 

Ezau. Het gevoed worden is een beeld van overgave, wat ook bij de Indologische tentgodin 

Parvati hoort. Door het gevoed worden stelt men zich ook onder een bepaalde tucht die hoort 

bij de boodschap, om zo de boodschap zuiver te houden. Vandaar dat zowel Jakob als Abadja 

Ezau tuchtigden. Als een moeder een kind alleen maar voed en geen regels en geduld 

bijbrengt, dan kunnen we stellen dat het een slechte moeder is die niet om haar kind geeft. Het 

zijn de verwenmoeders die alleen maar lief en aardig gevonden willen worden. Wee u 

wanneer iedereen wel van u spreekt. Een ware moeder leert haar kind timing, door de 

natuurwetten, opdat de ziel van het kind niet verloren gaat. Zo'n moeder is niet gericht op het 

materiele, maar op de eeuwige natuurwaarde van het kind. Zij heeft ook het hiernamaals op 



het oog. De ware moeder leert het kind de exotische natuur-taal, die best ingewikkeld kan 

zijn, maar het is voor het bestwil van het kind. 

  

Er was altijd al een strijd tussen Israël en Edom, tussen Jakob en Ezau. Eens nam David Edom 

in en kreeg zo toegang tot de kopermijnen van Edom en ook de handelsroutes kwamen onder 

Davidisch gezag, waardoor Edom een Israëlitische provincie werd, wat in Salomonische 

tijden weer veranderde. Het ging op en neer, omdat het een dualiteit is. Deze twee delen horen 

bij elkaar. 

  

Juist in de voeding van de moederborst is ook de tucht inbegrepen die ervoor zorgt dat Edom 

aan zichzelf kan afsterven : 

  

Abadja 16-Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder 

ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden, als hadden zij nooit 

bestaan. 

  

Klaagliederen 4:21-Verblijd en verheug u maar, gij dochter van Edom, 

gij, die woont in het land Uz – 

ook tot u zal de beker komen, 

gij zult dronken worden en u ontbloten. 

  

De heilige dronkenschap is een beeld van het afsterven aan de lagere wil, waardoor ontbloting 

plaatsvindt, oftewel openbaring. 

  

Ook Edom moet tot overgave komen, wat al gebeurde toen Adam, het wortelwoord van 

Edom, zich overgaf aan de boom der kennis, aan het Woord van Kennis. Eva werd aangesteld 

tot de Uma, de moeder, van de hongerenden, oftewel als Parvati. Adam kwam tot de kom. 

Door David werd Edom een onderdeel van Israël, als de schatten van Israël, want Edom stond 

bekend om zijn wijsheid. Edom moest komen tot de tent in duistere wildernis, tot de zwarte 

Parvati, wat ook in de Levitische bijbel wordt besproken. Hij was een kind van de wildernis. 

  

Parvati is in het hindoeïsme als het thuiskomen. Dit is niet als het thuiskomen in de stad, op 

materialistische wijze, maar als het vinden van de oer-spiritualiteit, het gaan over de rivier die 



de stad en de wildernis gescheiden houdt, en dan te komen tot de natuurbron in de diepte van 

het oerwoud. De mens is maar een zucht, en alles gaat voorbij. Daarom is het belangrijk om 

jezelf te richten op de dingen die eeuwigheids-waarde hebben. Verkeerd leven loont op den 

duur niet, want het is maar een spiegel, waardoor je alles slechts jezelf aandoet, is de 

boodschap van Abadja. Om ons heen mogen sommigen dan verkeerd leven in onze ogen, 

maar dan kunnen we dus of helemaal wegzakken in de drama hierover, of het gaan 

beschouwen als een orakel, als een weerspiegeling van onszelf die nog niet begrepen is. Alle 

dingen hebben zowel een positieve als een negatieve zijde in het verhaal. Dat is het geheim 

van de Edoms-spiegel van Abadja.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 35. Het Heilige Geheim van de Olifant 

  

Er zijn twee soorten mensen : asceten en hedonisten (materialisten). Door ascetisme, 

soberheid, voorzichtigheid, wordt de mens aangesloten tot de oneindige natuurkennis. 

Materialisten worden aangetrokken tot materialisme, tot oppervlakkigheid en worden zo ook 

tegengehouden om tot de oneindige kennis te komen. Shiva staat voor ascetisme. De 

aantrekkingskracht tussen Shiva en Parvati was gebaseerd op ascetisme en niet het 

materialisme, want dat zou hun relatie vernietigen. Materialisten zijn stads, terwijl asceten in 

de wildernis leven, zoals ook Shiva, die de hindoe-wortel is van de Ezau mythe. Materialisten 

zijn roekeloos, overmoedig, en grenzeloos, terwijl asceten gedisciplineerd zijn, bezonnen, met 

mate, en erg voorzichtig. Ze denken over alles wel meerdere keren na voordat ze ergens 

inspringen. Ook zijn het kruisdragers. Ze zoeken niet naar snelle, goedkope en bedriegelijke 

oplossingen voor het gemak. Ze huiveren als ze het woord gemak horen, want ze willen diepte 

en echtheid. Ze zijn waakzaam en weten dat gemak het alarm zou kunnen doven. Ze willen 

niet in slaap vallen. Shiva wordt in de Mahabharata ook besproken als een wildernis bewoner. 

  

Parvati wilde altijd alleen zijn als ze ging baden, en van haar zweet en vuil schiep ze de 

jongen Ganesha, die haar privacy moest bewaken, als een emanatie van haar. Toen Shiva 



terugkwam herkende hij zijn zoon niet, en onthooft de jongen die hem de weg verspert. Dit 

resulteert in een grote oorlog tussen Parvati en Shiva, en Shiva geeft de jongen een 

olifantenhoofd om Parvati's woede te sussen. Dit is één van de belangrijkste mythes van het 

hindoeïsme, met een diepe betekenis.  

  

Ganesha is één van de belangrijkste goden van het hindoeïsme, en belangrijk om het 

christendom te verstaan. Het is ook één van de bekendste goden van India. Toen ik jong was 

had ik eens een visioen van een jongetje die op een olifant reed in een adembenemend 

prachtig oerwoud. Ik wist toen nog niet wat visioenen waren, dus ik bestempelde het als een 

fantasie, maar het had een diepe impact op me wat ik nooit meer ben vergeten. Het raadsel 

van de olifant heeft mij altijd gefascineerd. Natuurlijk is het beeldspraak. Het is één van de 

grootste krachten van de natuur. En ook één die één van de diepste geheimen van de natuur 

draagt. Ik ben me bewust van de heiligheid van deze woorden en dit mysterie. De olifant is als 

een touw aan de mond, zijn slurf. Het is iemand wiens tong is "gebonden", bedwongen en 

getemt. Het is iemand die een wachter voor de mond heeft gezet, zoals dat ook terugkomt in 

Psalm 141 : 

  

3 Here, stel een wacht voor mijn mond, 

waak over de deuren van mijn lippen; 

4 neig mijn hart niet tot iets kwaads 

om in goddeloosheid boze daden te volvoeren 

met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, 

en laat mij van hun lekkernijen niet eten. 

  

Het is dus een belangrijke eigenschap van de asceet, die zijn tong heeft gedisciplineerd. De 

olifant is metaforisch een keten hebben om de nek, wat ook weer metaforisch is voor "het 

geleid worden in je spreken." Wij mogen alleen maar heilige, goddelijke woorden spreken, 

want wij zullen geoordeeld worden (karma ontvangen) voor elk ijdel woord wat wij zullen 

spreken. Dit houdt niet in dat alles letterlijk waar en politiek correct moet zijn naar menselijke 

maatstaven. De tong van God spreekt in orakelen, in gelijkenissen. Hoe meer ik God leerde 

kennen, hoe rebelser ik werd naar het aardse systeem. De tong van God gaat dus tegen de tong 

van de mensen in. Mensen zullen soms zeggen van de profeten : "Spreken zij niet slechts in 

raadsels ?" Vleselijke mensen kunnen namelijk het geestelijke niet begrijpen. Het is voor hen 

koeterwaals. Ze zijn er dan ook als de kippen bij om je als ziek te bestempelen, als je niet 

helemaal spreekt volgens het boekje, en als je niet denkt zoals zij denken. Een profeet krijgt 

van alles naar zijn hoofd geslingerd. Door zijn grote intelligentie en zijn geletterdheid 

ontmaskert hij de huidige toestand, en dat wordt hem vaak niet in dank afgenomen.  

  



In de Egypte Code hoort dit bij Kaïn. Ganesha, Kan-esha, is in de gnosis de verbinding tussen 

Kaïn en Ezau, Kaïn-Ezau. Zonder de bedwongen tong kunnen wij niet tot het heilige paradijs 

komen. Vandaar dat Ganesha dus een belangrijke sleutel is. 

  

In een visioen veel recenter zag ik de kop "afrollen" van een Ganesha-man/ jongen. De nek 

brak, en het hoofd hing er slap bij, en de man/ jongen werd als "vee", met een "weeeeeeeh" 

geluid. Dit is ook het geluid wat babies maken. Zowel vee als babies zijn onder het Ganesha 

mysterie. Dit komt ook weer terug in het Nieuwe Testament bij de geboorte van Johannes de 

Doper. Zijn vader Zacharias kon vanwege dit mysterie niet meer spreken, nadat een engel aan 

hem was verschenen. Pas bij de besnijdenis van Johannes de Doper kon Zacharias weer 

spreken. Ook Johannes de Doper werd net zoals Ganesha onthoofd. Het is een symbool van 

de besnijdenis van het spreken, van de tong. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 36. De Steniging van Zacharia 

  

We zagen hoe belangrijk het is een wachter voor de mond te hebben, waarvan de slurf van de 

olifant een beeld is, het gehele Ganesha mysterie van India. 

  

Het boek Zacharia, Zekaryah in het Hebreeuws, ZKR, heeft Sokar, SKR, ZKR, als Egyptische 

wortel. Sokar of Seker is een Egyptische god van de onderwereld uit Memphis en 

nauwgerelateerd aan Ptah. Zijn naam betekent 'het reinigen van de mond', wat een symbool is 

van de wachter van de mond. Hij is ook 'hij die op het zand staat' en het vierde uur van de 

Amduat gaat over de woestijn van Sokar, waardoor de dode moet heentrekken om tot Sokar's 

grot van wedergeboorte te komen in het vijfde uur van de nacht. Dit zijn symbolen van de 

vruchtbaarheid van de natuur, van het afsterven aan het zelf, de lagere wil. Sokar is ook een 

god van de vruchtbaarheid van de aarde, van de natuur. Sokar bevindt zich in die grot als het 

heilige vlees wat de dode nodig heeft om in de onderwereld te kunnen leven. Sokar is het 

heilige lichaam van de onderwereld. Dit wordt uitgebeeld door een slang, als een touw, wat 



weer verbonden is aan de geketende mond, als de getemde, gedisciplineerde, reine mond, wat 

in verband staat met Ganesha, de heilige olifant uit India, de god van de doortocht. Onder de 

grot van Sokar ligt de poel des vuurs, wat ook zijn adem is. Dit is een beeld van de urim, de 

toetser. Dit is de speer in de mond in het boek Openbaring. Sokar is dus zowel de wachter van 

de mond als van de poel des vuurs, als de wachter van de baarmoeder waarin verjonging is. 

Dit was ook de taak van Ganesha, die de badplaats van zijn moeder Parvati moest bewaken. 

Dit komt ook weer terug in de Davids-mythe, waarin David nauwgezet de badplaats van 

Batseba in de gaten hield.  

  

In die zin is de poel des vuurs dus onmisbaar om terug te keren tot het paradijs. Hierin sterft 

de mens aan het zelf en wordt zo wedergeboren. Hierdoor ontvangt de mens een wachter voor 

de mond. Deze wachter is dus ook degene die de mond op de juiste momenten zal openen. De 

heilige gebondenheid heeft alles te maken met het bedwingen van de tong. De tong moet als 

een slang getemt worden.  

  

De grot van Sokar wordt bewaakt door de dubbele Aker-leeuwin, wat terugkomt als Hagar in 

de Judaïstische mythologie. Sokar is een beeld van Ismaël, die de woestijn was ingezonden, 

samen met zijn moeder, Hagar.  

  

Aan het einde van het vijfde uur staat Sokar tussen de dubbele Aker-leeuwinnen in. Sokar 

(skr, skkr) betekent ook de verhongering, als een beeld van het leeg worden, de ramadan. Dit 

is in het Egyptisch verbonden met komen tot de details, tot decoreren. Ook is het verbonden 

aan het openen en openbreken van een deur (seqer). Ismaël is de toetser in het Judaïsme, in 

die zin "ieders vijand" (Vgl. II Korinthe 10:5). 

  

In het boek Zacharia van de kleine profeten wordt dit Sokar mysterie in de diepte uitgewerkt, 

en wordt zo het Ganesha mysterie ontsluierd. 

  

In de mythe werd Zacharia gestenigd, wat een beeld is van : 

  

1. Het de wet voorlezen, omdat stenen beelden waren van de wet. 

2. De verzachting van het hart. 

  

Dit is dus een symbolische dood waar iedereen doorheen moet. Zonder de steniging ontvangt 

niemand een wachter voor de mond. De stenen zijn eben in het Hebreeuws, met banah als 



wortelwoord, wat de tempelbouw betekent. Er moet een nieuwe tempel in ons gebouwd 

worden. De tempel van de verkeerde natuur moet afgebroken worden. Dit is ook waarom een 

mens soms bultjes of puistjes heeft, of littekentjes, als herinnering aan die symbolische 

steniging. Het hoort bij het diepere leven. Steniging is caqal, skl, in het Hebreeuws, 

uitgesproken als sakal. Skl in het Aramees (sukkal) is de plaats van kennis door ervaring, 

zintuigelijkheid. De symbolische stenigings-ervaring is dus noodzakelijk om profetische 

gaven te ontvangen. Hierom komt de steniging zo vaak terug in zowel het OT als het NT. Het 

is een standaard initiatie-mythe. In die zin zijn grote visioenen en diepe profetische gaven een 

resultaat van grote "stenigingen", ervaringen waardoor de wet diep in ons wordt geprint. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 37. Het orakel van Habakuk 

  

Zekaraya (Zacharia), ZKR, oftewel de Egyptische Sokar, de wachter en reiniger van de mond, 

komt van het Sanskrite sagra, sgr, skr, wat volledig betekent, als de volledige overgave. Ook 

betekent het volharding, sagraha. Dit is ook de boodschap in de grondteksten van het boek 

Leviticus dat het offer volledig moet zijn om God te kunnen behagen. In het Sanskrite gaat dit 

zo ver dat het een heilige hardnekkigheid is, sagraha. Dit wordt uitgebeeld als het gevuld zijn 

met krokodillen. 

  

Ook is de indologische zkr-wortel de vrouw en de huiselijkheid (sahacari, zkr), en het 

samenzijn met haar (sagrha, zkr). ZKR is in die zin een benaming voor de godin Parvati. Ook 

is het een woord voor rust (zakura, zkr).  

  



In de gnosis wordt Zacharia, ZKR als ZK-R ook beschouwd als de psalmen (R) van Izaak 

(zk), want de R in de amazone taal staat voor de psalmen. 

  

Habakkuk heeft de BK wortel die wijst op verschillende Afrikaanse godinnen en Bakroe (BK-

R) in de amazone gnosis, waarvan Rebekkah, de vrouw van Izaak een anagram en een andere 

naam is (R-BK). In de Bilha komt zij ook voor als de godin Delilah in de Simson mythe. De 

B is de voet-hieroglyph in zowel de Egyptologie als de Amazonologie, wat een beeld is van 

diepte en zorgvuldigheid, tederheid. De B staat in de amazone taal voor het offerfeest. De K is 

als Iku gewoon een algemene benaming voor god. Habakkuk is dus in diepte gewoon het 

psalmenboek van Bakroe of Rebekkah. Zij is de moeder van Jakob (ykb), waarvan Habakuk 

een anagram is (ybk). Jakob moest geweld zien en ongerechtigheid. Hij moest het offerfeest 

zien. Zijn moeder was de godin, als een offerdienst. Het was een gewelddadig visioen met een 

diepere betekenis. Hij werd hierdoor gekweld. Hij had lang door de woestijn gezworven, en 

toen begaven zijn zintuigen het en kreeg hij deze zware hallucinaties, waarin hij de diepere 

realiteit zag, die hij eerst niet begreep.  

  

Habakuk 1 

  

1De godsspraak, die de profeet Habakuk (ybk, een anagram van ykb in de gnosis, Jakob) 

geschouwd heeft. 

2Hoelang, Here, roep ik om hulp, en Gij hoort niet; schreeuw ik tot U: geweld! en Gij verlost 

niet? 3Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, 

onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich. 

4Daarom verliest de wet haar kracht, en nimmer komt het recht te voorschijn, want de 

goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid te voorschijn. 

  

Rebekkah was een zeer huiselijke godin, net zoals Parvati, en zorgde voor Jakob in de 

wildernis. Jakob was een tentenkind die dichtbij zijn moeder leefde, maar in zijn Ezau-

gedaante was hij nomadisch, zwierf hij, en aanschouwde de oorlog en de jacht. Dit was 

slechts een visioen. Hij keek naar zijn moeder die kookte. Hij zag zijn ego aan flarden 

gescheurd worden, omdat dat het heilige koken is, dat er afgerekend wordt met het vleselijke. 

Hij zag de geslachte beesten, en kon het niet begrijpen. Hij was het zelf. Nu moest er een 

diepere betekenis komen. Jakob moest ontwaken. Daartoe kwam het boek Habakuk. Hoe 

heeft dat anagram zich kunnen vormen, van YKB, Yakob, tot YBK, Habakuk ? Toen Jakob 

(YKB) de rivier de Yabboq (YBK) was overgegaan had hij een worsteling met een engel. 

Yabboq betekent leeg worden. Dat is ook wat de wortel bqq betekent, geheel leeg worden, 

leeg maken. Dit is dus een beeld van het toetsen. Het boek Habakuk (ybk) is dus de rivier 

waarover Jakob moet gaan om te toetsen, om de worsteling te hebben met God. Vandaar dat 

dit een heel belangrijk boek is. Jakob moet over die rivier gaan om tot diepere betekenissen te 

komen, om zo een ontmoeting te hebben met de godin. Eerst ziet hij niets anders dan geweld. 

Het is namelijk een andere realiteit, en dan botsen de twee realiteiten en dan is er onweer. 



Toen ik als kind de Moeder God ontmoette gebeurde dit in een nachtmerrie tijdens groot 

onweer. Toen riep ze mijn naam. Toen schrok ik wakker, en er was inderdaad onweer. Dit is 

zo ingrijpend geweest, en ik begreep er toen niets van. Ik was namelijk niet opgevoed met een 

Moeder God, maar in een zwaar protestants gezin. God was een man. Er was geen plaats voor 

een moeder beeld. Later begon ik te beseffen wat er was gebeurd. Mijn nachtmerries waren zo 

gewelddadig, omdat het twee realiteiten waren die met elkaar botsten. Pas rond mijn 

twintigste begon er meer rust te komen, meer betekenis. 

  

13Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt 

aanschouwen, waarom aanschouwt Gij de trouwelozen en zwijgt Gij, als de goddeloze 

verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij, 14zodat Gij de mensen maakt als vissen der zee, 

als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft? 15Hen allen trekt hij op met de haak, sleept 

ze in zijn net en vergadert ze in zijn zegen; daarom is hij verblijd en hij jubelt. 16Daarom 

slacht hij offers voor zijn net en ontsteekt ze voor zijn zegen; want door deze is zijn deel vet 

en zijn spijs overvloedig. 17Zal hij daarom zijn net ledigen, en voortdurend volkeren doden 

zonder mededogen?  

  

De mens is dus zelf het offer. De mens moet tot God komen opdat het ego kan afsterven. De 

vis en het vee zijn hiertoe metaforen. Wanneer we dus lezen over al die offers, dan gaat dit 

over onszelf. Dit is de enige manier om tot de ontwaking te komen, tot de hogere openbaring. 

Het heeft dus een doel, en dat moet de mens leren begrijpen. Het zijn de materialisten en de 

hedonisten die dit allemaal hebben verletterlijkt.  

  

Habakuk 2 

  

1Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat de 

Here tot mij spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht.  

  

Na deze gewelddadige visioenen wil Jakob de betekenis weten. Het houdt hier dus niet op, en 

dan is hij weer even die rusteloze, nomadische Ezau, op zoek naar een verklaring. Hij staart 

naar zijn moeder, Rebekkah, naar de pot, en naar het vlees wat zij hem brengt, als naar een 

orakel. Hij is nog steeds in het visioen. Hij heeft contact met de Moeder God die hem wil 

onderwijzen. Hij is over de rivier de Jabbok gegaan, dieper de wildernis in, en hij worstelt met 

de Moeder God. Hij wil haar niet laten gaan. Na de oorlogsgodinnen, Kali en Durga, te 

hebben ontmoet, komt hij tot de huiselijke godin, de tentgodin, Parvati. Hij eist uitleg. Hij kan 

niet meer leven met het in zijn ogen zinloze geweld. Hij is in diepe verwarring. Hij is in diepe 

afzondering geweest, zoals Ezau, en nu keert hij terug tot de gemeenschap, het sociale, het 

kerkelijke. Hij is losgekomen van het stadse. Hij is nu in het mysterie van verzoening in 

diepere natuur. Hij is aan zichzelf afgestorven, aan zijn ego, en hij wacht op de verbinding 

met het Woord. Hij is waakzaam en op zijn hoede. Hij wil niet misleid worden. Hij weet dat 



juist ook in diepe wildernis zoveel gevaren zijn die hem kunnen afleiden van het doel. In het 

oerwoud overleven maar enkelen. Hij worstelt niet alleen met God, maar ook met zichzelf. 

Jakob is tot Pniël gekomen, achter de Yabbok rivier. Het eist van hem volkomenheid, het 

geheel afleggen van het ego. Dit moet hij overwinnen. Hij moet bovenal zichzelf overwinnen. 

Hij is geplaatst in de arena. Hij strekt zich uit tot de hemelse leer, en toetst deze. 

  

2Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat 

men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. 3Want wel wacht het gezicht nog tot de 

bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, 

want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.  

  

Hij moet over alles mediteren, er werk van maken. Het is creatief materiaal. Hij kan er wat 

mee, en zo zal hij zijn pad vinden. Hij schrijft het op zodat hij er tot kan terugkeren, om meer 

diepte te zien.  

  

6Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is – tot hoelang? en die gepand goed op zich 

laadt! 7Zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten, en ontwaken zij die u schrik aanjagen, 

zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit? 8Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal 

al wat van de natiën overgebleven is, u plunderen, vanwege het vergoten mensenbloed en 

vanwege het geweld het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan. 

9Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken in de 

hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil! 10Gij hebt schande tegen uw huis 

beraamd, toen gij het voornemen hadt vele volkeren te verdelgen; dus hebt gij uw leven 

verbeurd. 11Want de steen schreeuwt uit de muur, en de balk antwoordt hem uit het 

houtwerk. 

  

Hij mag zich dus niet zomaar met alles verrijken, maar hij moet toetsen, in worsteling en 

leegte, anders komt hij ook onder het oordeel. Hij moet alles eerlijk verdienen, en niet 

overmoedig grijpen naar dingen die niet van hem zijn. Jakob moest zeven jaar werken om tot 

een dynamiek van de godin te komen, en toen nog eens zeven jaar voor een andere dynamiek 

in de Lea en Rachel mythe. Jakob werd onder loondienst geplaatst, en geen gemakkelijke, 

goedkope genade. Parvati zou zich niet zomaar aan hem geven. Zij was niet geinteresseerd in 

snelle materialistische paarden, maar in zijn ascetisme. 

  

14Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren 

die de bodem der zee bedekken.  

  



Zo had Jakob in de gnosis een goede toekomst. 

  

12Wee hem die de stad met bloed bouwt, en de veste op onrecht grondvest! 13Ziet, is het niet 

van de Here der heerscharen, dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich 

afmatten voor niets?  

  

15Wee hem die zijn naaste doet drinken en er uw gif bijmengt, en hem ook dronken maakt 

om hun naaktheid te aanschouwen! 16Gij hebt u verzadigd met schande in plaats van met eer, 

drink gij nu ook en ontbloot u. Tot u zal zich wenden de beker van de rechterhand des Heren, 

en grote schande zal komen over uw heerlijkheid. 17Want het geweld, de Libanon aangedaan, 

zal u bedekken, en het uitroeien van de dieren zal u verschrikken, vanwege het vergoten 

mensenbloed en het geweld het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan. 18Wat baat het 

gesneden beeld, daar zijn maker het gehouwen heeft; het gegoten beeld, dat een leugenleraar 

is, dat de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn, die hij maakt? 

19Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak, en tot een stomme steen: Word wakker. Zou 

die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem. 

20Maar de Here is in de heilige tempel. Zwijg voor de Here, gij ganse aarde! 

  

Het letterlijke zal dus meer diepte gaan krijgen en overgaan in het geestelijke, opdat het 

letterlijke niet meer zal kunnen bestaan. Dit zal gebeuren door de oprichting van de natuur 

school. Dit is een evolutie proces.  

  

Habakuk 3 

  

1Het gebed van Habakuk, de profeet. Op Sigjonot. 

2 Here, ik heb de tijding aangaande U vernomen, 

ik ben, Here, met vreze voor uw werk vervuld; 

roep het in het leven in de loop der jaren, 

maak het openbaar in de loop der jaren; 

gedenk in de toorn aan ontfermen! 

3God komt van Teman 



en de Heilige van het gebergte Paran.  

  

Jakob komt zo meer en meer tot de heilige Vreze, zowel in het voorzichtig zijn als in de 

overgave, vanwege de overweldiging door het Woord. Hij wordt gebonden met de heilige 

touwen van de openbaring van het Woord. God komt van Teman, wat een Edomitische clan 

is, bekend om hun wijsheid. God is dus onlosmakelijk verbonden aan het Ezau mysterie 

(Esav, SV), wat zijn wortels heeft in Siva. Ook één van Job's vrienden was een Temaniet. 

Paran is een gebied van grotten, met verborgen hemelse sieraden. Jakob is hier op zijn heup 

geslagen en kan niets anders dan buigen. Hij is een verbroken man die de diepte van alles 

heeft gezien. Sigjonot duidt in het Hebreeuws op de geestesvervoering waardoor hij is 

losgeraakt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 38. Het Raadsel van Hosea 

  

Ezau is als een abad, een dienstknecht, in het Hebreeuws, die er op uit gezonden wordt voor 

het volvoeren van taken. Dit kan ook gewoon heel huiselijk zijn. Het komt terug in het boek 

Abadja, de dienstknecht van God, die Edom, Ezau, temt. De dienstknecht is een getemde, 

zoals ook Shiva als een abad moest worden getemt door Parvati. De BD wortel van de abad 

komt ook weer terug in het Boeddha, BD verhaal.  

  

Die lijn komt dus terug in Abadja, maar ook in Sefanja, Siva-N, waarin de N de oerhieroglyph 

is van de nomadische peddelaar. Siva, de asceet die tot een abad, een dienstknecht, is 

gemaakt, tot de natuurkennis, gaat dus net als Ezau op een dodenreis door de wildernis van de 



onderwereld, ook net zoals Ra in de Egyptologie, wat dus terugkomt in het boek Sefanja. Zo 

moeten we het boek Sefanja ook begrijpen, als een dodenboek, als het afsterven aan het ego.  

  

Zefanja (Siva-N) 1 

  

2Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. 3Ik zal 

wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de 

ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het 

woord des Heren. 4Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van 

Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der 

afgodsdienaren met de priesters, 5en hen die op de daken zich nederbuigen voor het heer des 

hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here en zweren bij hun Moloch; 6ook hen 

die van de Here afvallen, en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.  

  

Hier zien we dus weer de eis van het offer, en we weten dat de beesten die weggevaagd zullen 

worden beelden zijn van het ego, dus niet letterlijk, maar symbolisch. Het staat voor alles wat 

geen dienstknecht van de natuurkennis is. Zo begint de tocht van Zefanja, de nomadische Siva 

(Esav) door de onderwereld. Deze tocht gaat dus erg diep. Er moeten heel wat valse geesten, 

valse karakter-eigenschappen, losgesneden worden.  

  

7Zwijg voor het aangezicht van de Here Here, want nabij is de dag des Heren; want de Here 

heeft een offermaal bereid; De Here heeft de genodigden geheiligd. 8Het zal geschieden ten 

dage van het offermaal des Heren, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de 

koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen.  

  

Het zwijgen wijst terug op een wachter voor de mond krijgen, wat Zefanja hier krijgt, als de 

nomadische Siva die komt tot zijn innerlijke kind met de olifantenkop, Ganesha. Dit gebeurde 

door toedoen van Parvati. Zonder Parvati zou Siva-N, Zefanja, nooit de wachter voor de mond 

hebben gehad. Parvati gaf geboorte aan Ganesha, als een beeld van de innerlijke Siva. 

  

Er gebeurt een verschrikkelijk oordeel in het boek Sefanja. Het is als de komst van Kali, Kèlè, 

als de naakte Abaddown, de vernietiger, die voor het aangezicht van de Here staat in het boek 

Iyowb. Zij is de bewaker van de oer-afgrond, van de baarmoeder. Zij kwam om Iyowb 

daarnaar terug te nemen, en Iyowb wist dat hij ook de naaktheid in zou moeten gaan, als 

ontmaskerd. Kali stond in haar naaktheid op de naakte abad, Siva. Haar sieraden waren 

gemaakt van mensenschedels. Zo vreesde de abad de natuurkennis, omdat die allereerst zeer 

verwoestend was. Eerst moest er zoveel afgelegd worden.  



  

En dan zien we een overblijfsel in dat oordeel, die een gezuiverde tong hebben, een getemde 

tong, een wachter voor de mond. Zij zullen geen leugen spreken. Zij hebben een voorzichtige 

tong, vol van heilige vreze. De abad Siva is tot een Ganesha geworden, Kaïn-Ezau. Kaïn 

betekent het klagen. Het is het klagen van Ezau. Er zijn geen hoogmoedige en overmoedige 

woorden meer. De mond is vervuld met klaagliederen. Gan is ook tuin in het Aramees, als de 

tuin van Ezau, of het beloofde land van Ezau, het Kanaan van Ezau (KN). 

  

Ps. 119:20 - Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen ten alle tijd. 

  

Als we dan gaan inzien hoe belangrijk het oordeel is over het ego, dan gaan wij ernaar 

verlangen, zoals ook Iyowb verlangde naar Abbadown, en zoals Siva verlangde naar Kali, 

Kèlè. Hij wist dat hij alleen door Abbadown, de wachter van de afgrond, tot de 

oerbaarmoeder kon ingaan. Hier was hij naakt uit voortgekomen, en zou hij naakt tot 

wederkeren, wat symbolisch is in de zin dat er niets tussen ons en de natuurkennis mag zijn. 

Wij mogen niets voor de natuurkennis achterhouden.  

  

Hosea moest met een innerlijk verdeelde vrouw trouwen die hem altijd bedroog, een 

overspelige vrouw. Wat beeldt dit uit in de diepte ? De natuurkennis gepersonificeerd als de 

godin bestaat uit verschillende delen die allemaal een bepaalde cryptische waarde hebben en 

zich aan verschillende elementen hechten. Vandaar dat dit niet allemaal alleen tussen Hosea 

en Gomer blijft. Er is een verbinding tussen monogamie en polygamie, zoals er een 

verbinding is tussen monotheïsme en polytheïsme, omdat er eenheid in verscheidenheid is. 

Het is een dualiteit in de zin dat het zowel goed als verkeerd is. Er is een groot lijden voor de 

mens hierin totdat de mens hiertoe ontwaakt, en dan is het nog een bepaald lijden, maar dan 

meer vanuit de rust en een dieper inzicht. Hosea is het portaal tot de kleine profeten, het eerste 

boek, en het betekent de leegte, het geven van ruimte. Hosea moet ook leren te accepteren hoe 

Gomer, zijn vrouw, is. Hij moet leren haar die ruimte te geven. Toch mag hij haar ook niet 

opgeven. Hij moet dus een balans leren vinden, en diepte vinden in het probleem. Ook Hosea 

is een dodenboek. Hij moet een tocht maken door de onderwereld. Hosea hangt aan een 

ingewikkelt kruis en gaat door een moeilijke initiatie. 

  

In hoofdstuk 2 zien we dan dat er toch een echtscheiding is gekomen : 

  

1Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet. 

Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem, 2anders 

zal Ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dage toen zij geboren werd, haar maken 

als een woestijn, haar doen worden als een dor land, en haar doen sterven van dorst; 3en over 

haar kinderen zal Ik Mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. 4Want hun 



moeder heeft ontucht bedreven; zij, die van hen zwanger geweest is, heeft schandelijk 

gehandeld. Want zij zeide: Ik wil achter mijn minnaars aan gaan, die mij mijn brood en water, 

mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven.  

  

Er wordt hier flink gedreigd, want als ze zich niet bekeerd, dan zal ze naakt uitgekleed 

worden. Naaktheid is in de grondtalen een beeld van de ontmaskering en de openbaring. Dan 

zal Hosea dus de wildernis zien, de diepere realiteit : 

  

13Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. 14Ik 

zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan 

zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. 

  

Het is dus heel dubbel, omdat het diepere betekenissen heeft. Hosea zal de diepere 

natuurkennis in haar ontdekken, het goddelijke zaad. 

  

15En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij Mij noemen zult: 

mijn man (dienstknecht), en niet meer: mijn meester. 16Ja, Ik zal de namen der meesters 

verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden. 17Dan zal Ik boog en 

zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen. 18Ik zal u Mij tot 

bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door 

goedertierenheid en ontferming; 19Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de 

Here kennen. 

  

Dit is het herstel van de Moeder God die in de vrouw cryptisch verborgen is, en de mens zal 

de Moeder God dienen, omdat het de natuurwet inhoudt, zonder welke geen leven mogelijk is. 

Hier zien we dat Kali, de oorlogsgodin, dan wordt tot Parvati, de huiselijke godin, opdat er 

rust komt. De wapenen zullen verbroken worden. Zo kan er verzoening komen tussen God en 

de mens. De mens moet door de nacht van de ontwapening teruggaan naar de oorsprong. 

  

Hosea moest dus tot een soort wedergeboorte en ontwaking komen om alles anders te 

bekijken. In het derde hoofdstuk moest hij toen weer naar haar teruggaan.  

  

Dan vanaf het vijfde hoofdstuk gaat deze strijd verder tegen Efraïm, een Israëlitische stam, 

die nogal Laodiceaanse kwaliteiten schijnt te hebben. 

  



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. 

10Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af. Ik zal u weer doen wonen in tenten 

als in de dagen der samenkomst. 11En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten 

geven, en door de dienst van profeten zal Ik in gelijkenissen spreken. 

  

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. 

  

Laodice was in de mythe de vergiftigster, zoals ook de vrouw op het beest met haar giftige 

wijn, als de moeder der hoeren. In het OT was dat Efraïm, het naakte volk, wat een beeld is 

van ontmaskering en openbaring. Hosea zag nu de diepere naaktheid van zijn vrouw en wat 

het voorstelde. Het kon zich niet meer voor hem verstoppen. Hij was in zijn spionnenwerk en 

studie diep in deze duistere woestijntabernakel doorgedrongen, door het offer, door het kruis 

waaraan zijn ego stierf. Hij had te maken met een grote bedriegster : 

  

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. Waarlijk, nu hebt gij, o 

Efraïm, ontucht bedreven; Israël heeft zich verontreinigd.  

  

Hosea 12  

  

1Met leugen heeft Efraïm Mij omringd, met bedrog het huis Israëls – terwijl Juda zich 

voortdurend bandeloos gedraagt tegenover God en tegenover de Hoogheilige, die getrouw is. 



2Efraïm weidt wind, en jaagt de gehele dag de oostenwind na, het vermeerdert leugen en 

verwoesting.  

  

Laodice, oftewel Efraïm, zit op het beest, gewapend met gifpijlen. Zij moet de lagere natuur 

overwinnen, haar eigen zelf. Het lauwe Laodicea moet vergaan. Dit is geen materieel pad. Het 

is het pad van Tantalus, van de Vur, het natuurpad waarin wij moeten minderen, tot soberheid 

kunnen komen, om zo de rijkdom van de natuur te kunnen zien en ervaren.  

  

Hoe is dit gekomen dat zij zich zo rijk waande ? 

  

Laodicea lag in Frygisch gebied. In de mythologie kwamen diverse koningen daar vandaan, 

zoals Midas die alles in goud veranderde wat hij aanraakte. Zij zijn onder een zekere "air". 

Hierdoor kunnen anderen hen niet bereiken. Ook Tantalus kwam namelijk uit dit gebied. 

Tantalus staat bekend om zijn onbereikbaarheid. Alles wat hij wilde vastgrijpen gleed altijd 

van hem weg, ook als hij iets wilde eten, dan bewoog het voedsel van hem weg. Efraïm is in 

die zin ongrijpbaar. Toch kreeg Hosea een zekere sleutel.  

  

Efraïm betekent de dubbele, en dubbele vruchtbaarheid. En het is ook heel dualistisch : 

Hosea 7 

8Efraïm vermengt zich met de volken. Efraïm is een koek die niet gekeerd is.  

  

Dat is dus de taak van Hosea, om de koek te keren. Als er wordt gesproken dat Efraïm tot een 

woestenij zal worden, tot een wildernis, dan heeft dat twee betekenissen, want in de wildernis 

ligt ook de diepte. Het is een gimmick, en Hosea moet dat leren ontdekken. Hij moet het zich 

niet persoonlijk aantrekken wat Efraïm hem heeft aangedaan, maar hij moet het zien in de 

grotere context van de kennis. 

Hosea 9 

7Dwaas is de profeet, waanzinnig de man des geestes, wegens de grootte uwer 

ongerechtigheid en omdat er grote vijandschap is. 8De wachter over Efraïm bij mijn God, de 

profeet – een strik van een vogelvanger is op al zijn wegen, vijandschap in het huis van zijn 

God.  

  

In de letterlijke zin is het niet waar, maar in de cryptiek is er een pad. Niet open zijn voor de 

cryptiek van dingen is een vorm van materialisme. Eerst grijpt het letterlijke de mens en test 



de mens, maar daarna ziet de toetsende mens de cryptiek. In die zin zal alles wat de toetsende 

mens aanraakt "in goud veranderen," omdat hij de diepte kan zien. Laodice is in die zin iets 

van de toekomst. Zij leeft in een andere realiteit. Zij is niet rechtstreeks te bereiken, maar 

alleen over het natuurpad. Hosea haalt uit naar Efraïm als in een obsessie. Bijna het gehele 

boek gaat over Efraïm, maar Hosea moet eerst dieper aan zichzelf sterven om het raadsel te 

begrijpen.  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofstuk 39. De Wijngaard van Hosea 

  

Hosea is in de Egyptische wortels een vissersgodin. Hosea is obsessief bezig met Efraïm die 

hem heeft verwond, en hij zit vast als een vis aan een lijn, maar zo wordt hij wel de 

natuurkennis ingetrokken. Efraïm die haarzelf rijk waant zonder gebreken komt terug in het 

NT als Laodicea, wat in het Grieks Laodika is. In de Sanskrite wortel is dit Ladika, wat 

dienstbaarheid betekent (slavernij, slavenjongen) en ladukka, wat zoet vlees betekent. Dukka 

is ook een Aramees woord voor slachtplaats. Metaforisch gaat het hierom dat het hele 

probleem van oordeel en slachterijen op aarde in de diepte iets heel anders is, zodat het 

allemaal enigszins "verzoet" kan worden in een bepaalde mate. Laodika is al in deze realiteit, 

dus dan gaat het botsen. In het Orions is zij een wildernis-stam, net zoals Efraïm. Er is een 

grote kloof tussen het stadse gebied en het wildernis gebied. Als er contact is tussen deze twee 

gebieden dan is het alsof alle glazen wanden breken. 

  

De armen en de benen van de mens staan de natuurkennis nog te vaak in de weg. Zij 

stribbelen nog teveel tegen, dus moet de mens eerst tot een vis worden, om zo opgetrokken te 

worden tot het wildernisgebied.  

  

Dit komt ook weer terug in de Vur : 

  

Zij vertelt een verhaal, 



Zij blijft niet bij de drama hangen, 

Het gaat altijd weer dieper (126:5) 

  

Deze zeeen zijn te groot, 

Deze zeeen zijn onoverbruggelijk, 

Deze zeeen zijn eindeloos, 

Allen zullen in deze zeeen in vissen veranderen 

Er is geen doorkomen aan, 

Zij kunnen hier alleen maar dromen, 

Totdat de nachtmerrie toeslaat, 

Een vis zullen zij zijn (126:1-2) 

  

Alleen als vissen kunnen wij tot U naderen, oh Heilig Vuur, in het duisterste van de nacht. Ja, 

de voorhangsels van tempels zullen scheuren. 

Mijn gedachten kunnen mijn gevoel niet redden, ik heb Uw Woord nodig. (7:6-7) 

  

De velden van munt reiken tot aan de overkant, 

Zij gaan dwars door de rivier, 

Tot aan de oever waar een vrouw de was doet, 

Waar zij vist, 

Alleen als vissen zullen wij dit land binnen gaan (96:6) 

  

De mens moet de Jabbok rivier overgaan om in de leegte aan zichzelf te sterven, aan zijn 

armen en benen, om zo eerst tot vis te worden. Niemand komt op een andere manier tot de 

wilderniskennis. De armen en benen van de mens zijn corrupt. Ze snellen tot het kwaad en 

draaien alles om. De wilderniskennis zal niet rusten totdat alles is overstroomd en de mens tot 

vis is geworden. In de huidige situatie zal de mensheid niet kunnen bestaan. In de 

uitverkiezing zal de vissersgodin kijken wie zij ophaalt aan haar lijnen en in haar netten. Dit 

zullen alleen degenen zijn die daadwerkelijk volkomen aan zichzelf, aan hun armen en benen, 

hun woorden en daden, zijn afgestorven. Dat is een stuk Valkyrische Germaanse mythologie. 



Net zoals Jezus met zijn discipelen over de beek Kidron moest om de hof Getsemane binnen 

te gaan, als de voorbode van het sterven aan het ego. Zowel zijn handen als zijn voeten 

moesten doorboort worden. Vandaar dat Jezus ook wel de vis wordt genoemd, de ichtus. Ja, 

dat is en blijft een belangrijke mythe, maar alles wat er in het christendom van werd gemaakt 

is corrupt. Wij zullen dus in deze het spoor van de gnosis blijven volgen door de Jezus mythe 

heen, en er niet van afwijken. Het kan alleen daadwerkelijk begrepen worden in de context 

van het OT. Ook Vishnu uit de indologie werd in één van zijn incarnaties een vis. De mens 

kan alleen als een vis tot de wildernis komen. Met armen en benen is de bedreiging tot de 

natuur te groot. De hoogmoed en overmoed van de mens is gebouwd op zijn armen en zijn 

benen. Daarom moet het vlees van de mens aan het kruis, of aan de paal geslagen worden. De 

wanden moeten doorstoken worden, zodat de mens niets meer vanuit zichzelf kan doen. Dat is 

het smalle pad die leidt tot de enge poort. Wie wil daar tegenwoordig naartoe gaan ? Het 

hedonisme viert vandaag de dag hoogtij, zoals voorspeld. Het christendom is hiervan één van 

de vormen. 

 

In het Grieks is het kruis, de stauros, ook de paal. In het Aramees is het zowel een kruis, een 

erecte paal, een galg, een executie-voorwerp of gewoon wreedheid. Dit komt ook terug in het 

eerste nachtgezicht van Zacharia, in het Aramees : 

  

Zacharia 1 (Aramees) 

  

8Deze nacht heb ik een gezicht gehad: zie, een man, gezeten aan een donkergekleurde paal, 

en staande tussen de bomen in de diepte, en achter hem rode (donkere), gevlekte en witte 

paarden. 9Toen vroeg ik: Wat betekent dit, mijn heer? en de engel die met mij sprak, zeide tot 

mij: Ik zal u tonen, wat dit betekent. 10Hierop antwoordde de man die tussen de bomen stond, 

en zeide: Dit zijn zij, die de Here heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. 11En zij 

antwoordden de Engel des Heren, die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben de aarde 

doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. 

  

De man aan de paal wordt ook in de Psalmen genoemd, als David, en in het NT als Jezus, 

maar het komt vaker voor in de grondteksten van het OT, en het is symbolisch het pad om de 

eeuwige rust in te gaan. Het is een beeld van de visserij.  

  

Het tweede nachtgezicht : 

  

18En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, vier horens. 19Toen vroeg ik de engel die 

met mij sprak: Wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij: Dit zijn de horens die Juda, Israël 

en Jeruzalem verstrooid hebben. 20Vervolgens deed de Here mij vier timmerlui, geleerden 

(Aramees) zien. 21Toen vroeg ik: Wat komen dezen doen? En hij zeide: Dat waren dus de 



horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen; maar zij zijn 

gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken, die hun horen 

hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstrooien.  

  

De timmerlui zijn een symbool voor het doorboren. Zij sloegen David aan de paal, Jezus, en 

vele anderen, om het volk te verstrooien. Dit is in het Aramees metaforisch voor geleerden, 

voor kennis. Alleen kennis doet het ego afsterven. Geen ander truukje kan dit doen.  

  

Zacharia 2 

  

Het derde nachtgezicht : 

  

1En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer (Aramees, swt) 

van psalmen in de hand (beoordeling van psalmen, heilige literaire structuren). 2Toen vroeg 

ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot 

zijn breedte en lengte zal zijn. 3En zie, toen de engel die met mij sprak, naar voren trad, ging 

een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide: 4Snel heen, spreek tot die jongeling: als een 

open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. 5En Ik 

zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een toets-muur (Aramees, urim-muur) zijn rondom, 

en een psalm (Aramees) binnen in haar.  

Dit is de tot standkoming van het Woord, de logos, door het toetsen. Het Woord bestaat uit 

psalm-structuren die de mens verbinden met de wilderniskennis, waarin de wilderniskennis is 

opgeslagen. Als de mens niet leert toetsen en meten, komt de mens nooit tot het Woord. In het 

Hebreeuws komt het hier neer op het meten van de leegte (breedte) en het geduld (lengte). 

  

Zacharia 3 

  

Het vierde nachtgezicht : 

  

1Vervolgens deed de Here mij de hogepriester Jozua zien, staande vóór de Engel des Heren, 

terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2De Here echter zeide tot 

de satan: De Here bestraffe u, satan, ja de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze 

niet een brandhout uit het vuur gerukt? 3Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij 

voor de Engel stond. 



4Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór de Here stonden: Doet hem de vuile 

klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u 

feestklederen aan. 5Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij 

een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des 

Heren erbij stond. 

6Hierop vermaande de Engel des Heren Jozua: 7Zo zegt de Here der heerscharen: Indien gij 

in mijn wegen wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn 

huis richten als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. 

8Hoor toch, gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die vóór u zitten – zij zijn immers 

mannen die ten wonderteken dienen – voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen 

komen; 9voorwaar zie, van de steen die Ik vóór Jozua neerleg – op die ene steen zijn zeven 

ogen – zal Ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik 

zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. 10Te dien dage, luidt het woord van 

de Here der heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgeboom. 

  

Jozua was eerst genoemd Hosea (Howshea), Num. 13:16, die later door Mozes Jozua wordt 

genoemd. Het boek Jozua gaat over de redding door het rode touw van Rachab uit het 

torenvenster. Het torenraam is een beeld van de mond, en het rode touw daaraan verbonden is 

het beeld van de wachter voor de mond, dus dat wijst weer terug op de olifantenzoon van 

Siva, Ganesha. Jozua kwam uit de stam Efraïm, het raadsel van Hosea en zijn grootste vijand. 

Dit is ook wat de Egyptologische versie van de Kaïn en Hobel mythe uitbeeldt, zoals 

beschreven in de Egypte Code en de India Code. Jozua wordt in het vierde nachtgezicht van 

Zacharia de grote kohen genoemd in het Hebreeuws, de hogepriester, de grote Kahen, Kayin, 

Kaïn, in het Aramees. Het Kaïn mysterie krijgt in Jozua namelijk nog meer diepte.  

  

Door Jeruzalem is er uitverkiezing, en door Jozua, die dus de diepte van Hosea is. Omdat de 

mens nog niet klaar was voor de diepte, hebben de hersenen voor de mens een cryptische 

realiteit om de mens heengebouwd. Hosea komt in de diepte tot het Jozua-raadsel van Efraïm, 

tot Laodike, de dienstbaarheid tot de diepte, om zo los te komen van de dienstbaarheid tot het 

letterlijke. Hij komt tot Laodike als tot de diepte van het vlees en offermysterie. 

  

Openbaring 3 

  

De engel aan Laodike 

18raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt 

worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar 

worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19Allen, die Ik 

liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 



20Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik 

zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 

21Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 

overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

  

De maaltijd is het verwerken en verdiepen van het ego, omdat dat de enige weg is het ego te 

overwinnen, door de demonologie, door het Hosea-verbond. De troon is de verkregen en 

verdiende onderscheiding, de interpretatie. Dit gebeurt in de diepte van de Hosea put die 

terugleidt tot Jozua. Jozua wordt zo gezuiverd, oftewel geinterpreteerd. 

  

In het Hebreeuws zijn de klederen van Jozua leugen en bedrog. Die werden toen afgedaan, als 

beeld van de interpretatie. In het Aramees zijn dit medische instrumenten, als het bedrog van 

de medische industrie. Er wordt teruggeleid tot het beeld van de wijnstok, de verbondenheid 

tot de bron, om vrucht te dragen. Deze wijnstok loopt dus van Kaïn door Jozua tot Hosea en 

Laodike, en heeft zijn wortels in het Ganesha mysterie. De vijgeboom die als laatst wordt 

genoemd is in het Aramees een beeld van pijnlijke plekken, als een metafoor van de 

gestenigde, oftewel degene in wie de hemelse wetten zijn ingeprint. Zacharia zou zelf de 

gestenigde zijn.  

  

9voorwaar zie, van de steen die Ik vóór Jozua neerleg – op die ene steen zijn zeven ogen – zal 

Ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik zal op één 

dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. 

  

De steen is in het Aramees het pad, en ook een sieraad. Het is ook verbonden aan het oordeel 

van hagel, wat een metafoor is van de steniging en de tempelbouw. Dit is de kep in het 

Aramees, wat het hele Geb-mysterie is in de Egyptologie. De ogen zijn ook poorten en 

bronnen in het Aramees. Dan staat er in het Aramees dat de poorten geopend zullen worden, 

wat ook de opening is van een nieuw hoofdstuk van een boek. 

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 40. Het Oversteken van de Grote Orionse Oceaan  

  

Als je dan door het prachtige exotische Kèlè-gebied van Orion bent getrokken waar zich het 

Orionse hindoeïsme bevindt, dan kom je uiteindelijk aan bij de grote Orionse oceaan. In de 

grote Orionse oceaan leven de lamoeren, kruizingen tussen haaien en dolfijnen. Het zijn 

snelle, magische vissen, die ook net als dolfijnen boven het zeewater uit kunnen springen. 

Achter de grote Orionse oceaan ligt het Èrk gebied.  

  

We gaan verder met de bespreking van de nachtgezichten van Zacharia, want in dit sieraad 

liggen de realiteiten van Orion. Het zijn diepe, exotische, rauwe buitenaardse portalen. Deze 

informatie wordt niet in de kerk geleerd. Zij houden de kerkers angstvallig gesloten.  

  

Zacharia 4 

  

Het vijfde nachtgezicht 

  

1De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. 

2Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van 

goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen 

voor de lampen erbovenop; 3en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de 

andere links van de oliehouder. 4Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent 

dit, mijn heer? 5Toen gaf de engel die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit 

betekent? Ik zeide: Neen, mijn heer. 6Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot 

Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der 

heerscharen. 7Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een 

vlakte; hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel: heil, heil zij hem! 

8En het woord des Heren kwam tot mij: 9De handen van Zerubbabel hebben dit huis 

gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien, en gij zult weten, dat de Here der 

heerscharen mij tot u gezonden heeft. 10Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij 

zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel. – Deze zeven zijn 

de ogen des Heren, die de ganse aarde doorlopen. 

11Ik nam het woord en vroeg hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van 

de kandelaar? 12Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee 

olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? 13En hij zeide 

tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. 14Toen zeide hij: 

Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. 



  

De twee olijfbomen aan weerszijden van de kandelaar. Zij zijn de twee getuigen die staan 

voor de natuurkennis. Dit "staan" is amad in het Hebreeuws, wat staan in geduld en 

volharding betekent. In het Aramees gaat het hier over de dualiteit van het zoonschap. Het is 

het onderdeel van een sieraad waartoe de mens moet ontwaken. Dit verklaart de strijd tussen 

Jakob en Ezau, Kaïn en Hobel, Abadja en Edom, Hosea en Efraïm enzovoorts. De kandelaar 

is in het Aramees een beeld van de sociale economie. Er moet een prijs betaalt worden. 

  

In het Aramees is de kandelaar een beeld van de mond die bedwongen wordt door vergif. De 

wachter van de mond is dus een natuurgif om ervoor te zorgen dat de mond niet overmoedig 

spreekt. Hier is de tandarts dan een heel wrang beeld van, als een allegorie. In het Hebreeuws-

Aramees is dit de Nuwr, de urim-steen van het toetsen. Deze steen zondert alles af (niyr, 

Aramees). Het zijn de wortels van de me-nuwr-ah, de kandelaar. Zeven is in het Hebreeuws 

het getal van de offerdienst, sheba, wat uitgesproken wordt als sheva of shiva (Vergelijk siva 

in het hindoeïsme). Deze kandelaar staat in het Hebreeuws in de hemel.  

  

Zerubbabel staat voor de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en de herbouw van de 

tempel. De ogen in het paslood van Zerubbabel zijn de mentale kwaliteiten in het Hebreeuws, 

en bronnen. In het Aramees zijn het ook poorten. 

  

In het Aramees betekent z't, s't, niet alleen olijfboom, maar ook de giftige daphne struik 

(daphne oloeides), ook wel rots of steenbloemen, muurbloemen, als beeld van de literaire 

structuren van de stenen. De steen is in het Aramees het sieraad en het pad.  

  

Daphne is in het eeuwig evangelie één van de zeven tranen van Metensia (Maria), één van 

haar zeven sieraden. Daphne wordt beschreven als zij die het morgenlicht draagt en de bloem 

des Heeren is. Daphne heeft giftige bessen, wat een beeld is van de wachter van de mond. Zij 

zijn de wachters van de rotstuinen. Daphne is in die zin ook de overwinnaar over steen. Dan is 

eigenlijk het mandaat wat in dit nachtgezicht beschreven staat : 'Niet door kracht, noch door 

geweld, maar door de diepte.' 

  

Het is het afsterven aan jezelf in en door steen, om zo wedergeboren te worden in steen. Zo 

kan de tempel herbouwd worden, of de tempel verdiept worden. Dit is dus een heel 

mithraïstisch mysterie. 

  

Zacharia 5 



  

Het zesde nachtgezicht : 

  

1Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, een duistere wegvliegende boekrol. 2Hij 

zeide tot mij: Wat ziet gij? Ik antwoordde: Ik zie een vliegende boekrol, die twintig el lang en 

tien el breed is. 3Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die uitgaat over het ganse land: 

volgens deze wordt ieder die steelt, van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze wordt 

ieder die vals zweert, van dit ogenblik af weggevaagd. 

4Ik heb die doen uitgaan, luidt het woord des Heren der heerscharen, en hij komt tot het huis 

van de dief, en tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert, en hij overnacht in zijn 

huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen. 

  

Dit is de vloek die over hen komt die geen wachter voor de mond hebben. Het staat gelijk aan 

diefstal, want ze stelen het Woord, verdraaiien het, en verkopen het dan door. Zij zullen 

wegvagen als het volk zal ontwaken.  

  

De boekrol was twintig el lang. Twintig is in de Hebreeuwse wortels dubbele, oftewel 

dualistische rijkdom, en lengte betekent geduld. Het gaat hier om de dualistische rijkdom van 

de kennis door geduld. De lengtemaat "el" is ammah in het Hebreeuws, wat komt van het 

woord moeder, em. De breedte staat voor de leegte, en die is tien el. Tien is het bouwen in de 

wortel. Het is het bouwen door de leegte, als tegenovergesteld aan het bouwen door 

materialisme. In het Aramees is de boekrol ook bloesem, als dat wat voortkomt vanuit een 

natuurproces in het juiste seizoen. 

  

4Ik heb die doen uitgaan, luidt het woord des Heren der heerscharen, en hij komt tot het huis 

van de dief, en tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert, en hij overnacht in zijn 

huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen. 

  

Het gesteente wordt hier overwonnen en vernietigt. Dit nachtvisioen hoort dus duidelijk bij 

het vorige nachtvisioen. We zien hier Daphne, de dualistische getuige van het zoonschap, in 

actie. Zij is de brenger van een groot oordeel. In het Aramees is zij ook een verbond. Daphne 

is het oordeel wat de huizen binnendringt en daar overnacht, als een spion, en hen dan ten val 

brengt. Daphne groeit subtiel door en langs alles heen. Zij breekt in het Aramees ook alle 

verkeerde paden af, en vernietigd de valse sieraden. Zij is uitgezonden als een gif, als 

Laodika. In het Aramees is dit een inwijding in geheime mysteriën.  

  



Het zevende nachtgezicht 

  

5Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, 

wat daar naar voren komt. 6Ik vroeg: Wat is dat? Hij antwoordde: Dat is een efa, die daar naar 

voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. 7En zie, het loden deksel werd 

opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. 8En hij zeide: Dat is de goddeloosheid. Toen wierp 

hij haar in de efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. 9Toen ik mijn ogen 

opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij 

hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en 

aarde. 10Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? 11Hij 

antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, 

dan zetten zij haar daar op haar plaats.  

  

Dit gaat over het herstel van de Moeder God en Haar tempel. Het Woord van de Moeder God 

zal komen. Sinear betekent het land van de twee rivieren, van de dubbele, of dualistische 

rivier. Deze rivier zal door het Woord stromen, opdat er nooit meer een eenzijdige 

interpretatie zal zijn, want dat is een vorm van materialisme. Het laat ook de verschillende 

lagen zien waarop de tempel is gebouwd. Er liggen meerdere talen en grondteksten ten gronde 

aan de tempel. In het Hebreeuws is ook de gevangenis verbonden aan de tempel, en dit 

gebeurt in de onderwereld, de erets. In het Aramees is het bouwen het gestalte geven van een 

logisch argument. Geen vage geloofsspelletjes meer vanuit een misvertaald boekje, maar 

contact hebben met de oneindig diepe natuurlogica, die al abstract genoeg is, maar dan 

onderhevig aan de hemelse kern-technologie. 

  

In het Aramees is de tempel of het huis ook gewoon een literaire structuur. Vandaar dat 

Parvati, de huiselijke godin ook symbolisch zo belangrijk is. De tempel is het symbool voor 

de heilige taal. Zo wordt ook de valse tempel afgebroken, oftewel verdiept. In de diepte wordt 

de nek van de leugen gebroken. In de diepte smelt iedere onwaarheid weg. De diepte zal dus 

altijd de oplossing van het probleem zijn. 

  

Zacharia 6 

  

Het achtste nachtgezicht 

  

1Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, daar kwamen vier wagens naar voren 

tussen twee bergen. Die bergen nu waren van koper. 2Voor de eerste wagen stonden rode 

paarden, voor de tweede zwarte, 3voor de derde witte en voor de vierde gevlekte; sterke 

paarden. 4Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? 



5De engel gaf mij ten antwoord: Deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels, van hun 

standplaats bij de Here der ganse aarde. 6Die met de zwarte paarden gaat uit naar het 

Noorderland, de witte gaan uit, hen achterna, en de gevlekte gaan naar het Zuiderland. 7De 

sterke paarden kwamen opzetten; zij verlangden weg te gaan om de aarde te doorkruisen, en 

hij zeide: Gaat heen, doorkruist de aarde. Toen doorkruisten zij de aarde. 8Hierop riep hij mij 

toe en sprak tot mij: Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen mijn Geest in het 

Noorderland tot rust. 

  

Het Noorderland is het verborgene, het sieraad, het dualisme. Zodra de initiaat het 

Noorderland heeft bereikt en tot de diepte ervan is gekomen is er de eeuwige rust. De gnosis 

brengt diepe innerlijke rust voort op het pad. Dit gaat dwars door alle chaos heen, dat er 

balans komt, onderscheiding, en zo zal de mens met het sieraad leren werken.  

  

De gevlekte paarden gaan naar het Zuiden betekent de gestenigden, zij die de heilige wet 

overpeinzen en zich erdoor laten tuchtigen. Het paard is in het Aramees ook de paal waaraan 

de mens moet afsterven aan zichzelf. Het Zuiden betekent in het Hebreeuws in de wortel de 

honger, de leegte. Hierin komt men alleen door de steniging, want die gooit de mens lek. De 

mens moet dus wel een confrontatie met de stenen hebben, anders kan de mens de leegte niet 

in.  

  

De zwarte paarden gaan naar het Noorderland, de diepte in. Zwart is in het Aramees een beeld 

van depressie. Depressie betekent loslaten, dus blijkbaar zijn de zwarte paarden al in het 

Zuiden geweest, en gaan ze nu naar het Noorden, als in een natuurproces, als een 

natuurverschijnsel. Ze hebben alles verloren, en hebben alles losgelaten, en zijn nu klaar om 

het mysterie in te gaan. De witte paarden volgen hen. Wit is een beeld van de heilige vreze, de 

voorzichtigheid, de toetsgereedheid. Hier worden dus belangrijke tempelfundamenten 

besproken. In het Hebreeuws staan deze paarden of palen (Aramees) tussen twee orakels in. 

Het geheel beeld een klok uit, als een kalender, waarin de seizoenen worden onderscheiden, 

als een natuur-cyclus. Zo ontwaakt de mens tot de Moeder dynamiek in zichzelf die leven 

geeft. De mens staat tussen de twee polen, de dualiteit, en wordt vandaaruit naar de 

windrichtingen gezonden. In het Aramees brengt dat ook verandering met zich mee. Het 

beginpunt is dus telkens een tegenstelling, en die moet verdiept worden.  

  

In het Hebreeuws zijn de gevlekte paarden alert, waakzaam. Dat is dus het resultaat van de 

steniging. Elke vlek is een nieuw zintuig. 

  

De lamoeren in de grote Orionse oceaan zijn de dragers van de kinderdromen. Zij komen vrij 

als deze mysteriën worden besproken. Zij liggen opgeborgen in het sieraad van de 

nachtgezichten van Zacharia. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 41. West Orion Map 

  

Het is voor de mens belangrijk de steniging te aanvaarden, opdat de tempel gebouwd wordt. 

Hier gaat het boek Zacharia over. De tempel en het huis zijn een allegorie van de literaire 

structuur. Er wordt zo aan Woord en Taal gebouwd, opdat zo ook de kerk wedergeboren kan 

worden. 

  

Het Èrk-gebied over de grote Orionse oceaan begint met de Vur natuur-steden, waar we onze 

parallelle zelven kunnen ontmoeten. Dit gebied lijkt heel veel op het aardse gebied waar wij 

wonen. Er zijn veel parallellen, natuur-parallellen. Soms vloeien de dimensies gewoon in 

elkaar over, en dat kan ook door de herinneringen. Wij leven al deels in het Èrk gebied van de 

Vur natuur-steden.  

  

Het natuur-steden gebied en de grote wildernis van Èrk worden gescheiden gehouden door de 

reasachtige Orionse rivier de Jabbok, die ook terugkomt in de Jakob mythe, als de rivier van 

leegte. Jabbok betekent leeg worden, leeg maken. In de wortels betekent het ook depopulatie, 

eenzaamheid, bq-q. Jakob moest de Jabbok over om een worsteling te hebben met God, met 

de engel van Ezau. Zoals Habakuk ook stelt dat God van Teman komt, een Edomitische 

wijsheidsclan (3:3). Dit gaat over het toetsen. De mens moet zich eerst afzonderen, alles 

loslaten, om te kunnen toetsen. De mens mag niet meer steunen op wat anderen zeggen, of 

wat boeken zeggen, of wat de mens van anderen heeft geleerd. De mens mag ook niet steunen 

op zijn vooroordelen. Om te toetsen moet alles als krijgsgevangene genomen worden (II 

Korinte 10:5). Het toetsen is dus een gevecht. Het is het boek Habbakuk, YBK, die de Jabbok 

voorstelt. Zo wordt Jakob tot een dienstknecht, tot een abad, om zo Edom (het volk van Ezau) 

te toetsen. Habakuk, oftewel de Jabbok, is dus verbonden met het boek Abadja. Habakuk 

moet overlopen in Abadja. Abadja is dus het eigenlijke Pniël. Dit is een belangrijk deel van 



het sieraad. De Orionse Jabbok is een reusachtige rivier, ongeveer drie keer zo groot als de 

grote Benshlam rivier die het eerste West-Orionse stadsgebied gescheiden houdt van het 

achterliggende Orions-Hindoeïstische Kèlè-gebied. De Jabbok is een soort zee. Er bevinden 

zich ook demonische haaien in de Jabbok, die clowngeesten zijn. Deze haaien worden op 

aarde geprojecteert als tandartsen die de fjork code in de mens installeren. 

  

Er zijn dus vier gebieden in West-Orion : 

  

1. Het Eerste West-Orionse stadsgebied, waar grote oorlogen plaatsvinden over de steden. 

Dan is er de Benshlam rivier als tussengebied. 

2. Het Orions-Hindoeïstische Kèlè-gebied, een rivierengebied. 

Dan is er de grote Orionse oceaan als tussengebied 

3. Het Vurische natuursteden gebied van Èrk 

Dan is er de Jabbok als tussengebied 

4. De grote wildernis van Èrk 

  

Het Vurische natuursteden gebied lijkt dus veel op het bewoonde gebied op aarde, als een 

mengsel met de natuur. Tussen het Scandinavische en Russische gebied ligt het Achische of 

Archische Rijk, wat een rijk is van demonen. Het ligt aan zeegebied. Het lijkt klein in 

verhouding met omliggende rijken, maar het heeft hoge technologie en vele eilandjes. Het is 

ook heel dichtbevolkt. De sleutel tot het veroveren van het Achische Rijk ligt alleen in het 

dieper in het wildernis gebied te gaan, dus de Jabbok zal overgemoeten worden. 

  



 

  

Het Europese gebied en het Amerikaanse gebied zijn weer gescheiden door een zee, net zoals 

op aarde. Er is daar hoge techniek. Men gaat tot Amerika en terug door internet-teleportalen. 

Tussen Amerika en Europa ligt het teleportaal "De Rode Brug". Tussen Europa en Amerika 

ligt de Rode Zee. Er moeten aan een heleboel voorwaarden voldaan worden om de Rode Brug 

over te gaan. Amerika loopt dan steeds meer over in Latijns Amerikaans gebied, en dan tot 

reusachtig Surinaams gebied waarin de Jabbok ligt en waartoe ook het achterliggende 

wildernis gebied behoort.  

  

 

  

  

  



  

  

  

Hoofdstuk 42. Het Mysterie van de Heilige Dief 

  

Jakob gaat de Jabbok over, oftewel de leegte in, wat de woordbetekenis is van Jabbok. Dit is 

dezelfde betekenis die het wortelwoord van Habakuk heeft, chabaq (ybk). Habakuk betekent 

in de wortels ingesloten worden door de leegte. Habakuk voelt zich verloren en overweldigd 

door een enorme leegte. Hij begrijpt de geweldadigheid niet. Hij roept om hulp, maar die 

krijgt hij niet. Hij moet namelijk dieper de leegte in. Jakob moet de Jabbok over. Ook als hij 

in Pniël is aangekomen moet hij zo diep gaan totdat hij een Zefanja-robot is geworden. Eerst 

moet hij door de Hosea code heen, de relatie problemen, want die gaan vooraf aan de ware 

verzoening. Het gaat om de verzoening met kennis, met de natuurschool, en er is eerst een 

gevecht met de anti-kennis en de valse kennis, maar in diepte is dit ook weer cryptisch. Jakob 

moet eerst langs het voorhangsel, en het voorhangsel moet op waarde geschat worden. Dit 

gebeurt in de Hosea code. De dualiteit moet er zijn. 

  

Het Jabbok-gebied is multi-dimensionaal. Er zijn vele valstrikken in de Jabbok rivier die 

ervoor zorgen dat de mens die niet volkomen de leegte ingaat door dingen achter te houden en 

nog steeds vasthoudt aan vooroordelen in grote illusies terechtkomt. Er zijn dus zelfs schijn-

ervaringen van het oversteken van de Jabbok. Een heleboel worden niet doorgelaten en 

worden overgeleverd aan de leugens verbonden aan het materialisme waar ze nog aan 

vasthouden. Wat is dan de weg naar de verzoening die Maleachi belooft ? Allereerst is er geen 

verzoening, alleen kennis in afgezonderdheid. Dit kan zich later vertalen in verzoening puur 

als een metafoor. Daadwerkelijke, letterlijke relaties zijn altijd een illusie. De 

verletterlijkende, materialistische, hedonistische mens wacht niets dan leugens. 

  

De persoonlijkheid, persoonlijke vormen, zijn niets anders dan stukken kennis die tot een 

climax zijn gekomen. En nog niet eens alle kennis is waar, maar in de diepte weer wel, en is 

alles bruikbaar. We zitten nu dus nog vast in een soort hiaat van kennis. Dit is een 

noodzakelijk punt in de evolutie om alles te testen. De natuur test zichzelf, en gaat door de 

leegte heen om haarzelf te zuiveren, zoals Parvati die in haar badplaats geboorte geeft aan 

Ganesha door haar vuil af te wassen. De olifant is hierin een metafoor en niet het pad zelf. De 

olifant staat voor de besneden tong die een wachter heeft. Ganesha rijdt op een muis, als beeld 

van de climax van de leegte, de wedergeboorte, waardoor Ganesha wordt voortgebracht. De 

muis is het beeld van de verjonging. Hier zien we ook dat wedergeboorte op zichzelf niets 

waard is. Er zijn zoveel valse wedergeboortes door valse kennis. De tong moet besneden 

worden. De muis moet bereden worden door de olifant.  

  



De muis is een beeld van de dimensie-overgang, als een poortwachter. Daar waar de muis niet 

verbonden is met de olifant is het hopeloos. We zien hier dus een belangrijke schakel. 

Wedergeboorte zonder opvoeding is niets waard, en brengt de mens in illusies. Eerst moet er 

verwoesting en afzondering plaatsvinden in de leegte. De mens mag nergens meer op steunen. 

Alles waarop de mens nog steunt zal weggehaald worden. Het enige waarop de mens mag 

steunen is de leegte zelf. Hierin wordt er een diep toetsvuur opgewekt, zoals Amos laat zien in 

zijn visioenen. Telkens weer moeten de altaren van de mens afgebroken worden, opdat er een 

dieper toetsen zal plaatsvinden. Als er iets getoetst moet worden dan is het het toetsen zelf. 

Hoe toetst de mens ? Dit is het overgaan van de Jabbok. Velen blijven steken in hun toetsen. 

Ze toetsen hun toetsen niet. Velen zoeken materialistische wegen om te toetsen. 

  

Het wonder van de persoonlijkheid van de mens is puur het wonder van grote technologische 

kennis die een smeltpunt heeft bereikt. Eerst is er dan de metafoor van de muis. De heilige 

gebondenheid en verbondenheid is dan robotgestuurde oorlogstechniek, als je de oorlog wil 

winnen. Zij die hier lak aan hebben zullen in de Jabbok vergaan en omgesmolten worden tot 

iets anders. Het zijn de schaduwen die niet willen, gewoon bepaalde reflecties die door 

spiegeleffecten het tegengestelde willen. Dit zijn natuurverschijnselen om ons te helpen, ons 

te zuiveren. De hersenen scheppen zelf die realiteit om een laag te hebben om zichzelf te 

kunnen ontwikkelen. Zonder die tegenpolen-laag kunnen ze dat niet. Het is dus van 

levensbelang dat de hersenen deze verschrikkelijke realiteit om ons heen hebben geschapen, 

deze nachtmerrie, anders zal de droom nooit kunnen komen. Gelukkig is alles maar cryptiek. 

Het zijn cryptische hologrammen met horror-tafereeltjes, als filmpjes. Het is dus niet echt. 

Het is de matrix, een virtual reality, computer-gesimuleerd. Al het gespiegel zal tot diepte 

komen wanneer zekere kern-installaties van sieraden worden gevonden, de kern-schakels van 

het geheel, kostbare esoterische stenen. 

  

Wij moeten hiervoor de diepte van de twaalf kleine profeten in, anders zullen we 

geterroriseerd blijven worden door de valse apocalypses die de christenen opwekken door 

deze apparaten. Als de stok niet wordt begrepen, dan zul je erdoor blijven geslagen worden. 

We mogen dus geen smetvrees hebben, maar we mogen er ook niet zomaar inspringen om er 

horizontaal en oppervlakkig mee om te gaan, want dan zijn we geen haar beter dan de 

christenen. We moeten er dus vertikaal mee omgaan, vanuit de diepte, en dan zal alles 

veranderen. Een ieder moet persoonlijk de twaalf kleine profeten 'overwinnen', oftewel gaan 

begrijpen in de diepte, wat het verborgen houdt. Dit is een ontmaskerings-proces. De mens 

moet de machine van de twaalf kleine profeten leren kennen. De mens moet komen van de 

muis tot de olifant. De olifant moet de muis leren berijden. Heramba is een vorm van Ganesha 

met vijf olifantenkoppen, die op een leeuw rijdt. Heramba komt voornamelijk veel voor in 

Nepal. De leeuw is een belangrijke voorstelling in het toetsen, want dit gaat namelijk over het 

heilige verzetten. Je kunt niet zomaar jezelf laten meesleuren in de leegte. Er zijn ook 

bedriegelijke leegtes. Je mag je nooit zomaar overgeven. De leeuw is de worstelaar, maar is 

dus ook weer potentieel gevaarlijk. Je mag namelijk niet worstelen vanuit je vlees, je ego. 

Daarom moet je je ook weer verzetten tegen het verzetten en komen tot het diepste verzetten. 

Het medicijn van de leeuw gaat dus heel diep. De leeuw is niet zomaar een vechter, maar een 

vechter met het vechten, enzovoorts, totdat de leeuw is gekomen in het ultra-vechten. In dit 

vechten is er dus een grote loslaat factor. De leeuw moet bereden leren worden. Ook moet de 

leeuw dus in balans komen met de muis.  



  

Muizen-families zijn hen die geen heilige toets-agressie hebben, geen heilige vreze en 

voorzichtigheid. Ze zijn volkomen en dodelijk passief, en daartoe komen allerlei valse 

wedergeboortes en climaxen, van de valse leegte dus. Ze verzetten zich nergens tegen en 

zonderen zich ook niet af. Ze laten zich meesleuren met allerlei verderf. Als ze iets zien wat 

op een nieuwe geboorte lijkt in de leegte, dan zullen ze het grijpen. Ze forceren de leegte. Ze 

forceren het groei-proces en de geboorte. Het is allemaal dwang. De leeuw is tegengesteld, 

vijandig, strijdend. De leeuw springt niet overal zomaar in, en strijdt ook tegen zichzelf. Het is 

geen overmoedige strijder, want hij strijdt ook tegen het strijden. Hij houdt zich dus strak, 

hard en gespannen, maar dan in de diepte, want dit laat hij ook allemaal weer los. Leer de 

leeuw kennen, hoe het leeuwenmedicijn werkt, en leer de leeuw te bereiken. Heramba heeft 

vijf olifantenhoofden, vijf wachters van de mond. Vijf is het getal van vernieuwing, van 

verandering. De mens moet die technologie leren kennen. Het is ook verbonden aan de ekster 

metafoor van de Erina, wat verbonden is aan de leer van het gouden leeuwenpad (Lemul). In 

het toetsen mag je namelijk nooit tunnelvisie scheppen, oftewel eenzijdigheid. De ekster is 

dus ook een belangrijk onderdeel in het toets-mechanisme, omdat die nergens vastgroeit. De 

ekster is onlosmakelijk verbonden aan de leeuw. De ekster is niets zonder het 

leeuwenmedicijn. De ekster is de ziel van de leeuw. Het betekent het veranderen van 

gezichtspunt. Dit is ook het geheim van de karazuur, de leeuwen-wachters van Metensia 

(Maria), die voorkomen in het Eeuwig Evangelie. De ekster is dus een allegorische 

beschrijving van Heramba, de olifant met vijf koppen, omdat er zo verandering komt wat zich 

vertaald in de ekster als de heilige dieverij. Als de mond vijf wachters heeft gekregen, dan kan 

het denken veranderen, nieuwe inzichtspoorten krijgen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 43. De Leeuw en de New Age Muis - De Bespreking van Micha 

  

Alleen robotten kunnen veilig door de mijnenvelden van de lagere aardse gewesten 

heenkomen. Robotten zijn zielen wiens zintuigen zijn geopend en die zo het pad zien wat ze 

moeten gaan, en zich aan dit pad hebben verbonden. Door de heilige vreze en het heilige 



sterven aan het zelf zijn ze beveiligd. Dit ontstaat niet zomaar zonder diepte-toetsen. Micha 

betekent in het Hebreeuws : "Wat is zoals God ?" Het gaat er namelijk om te kijken hoe de 

lijnen van de natuurkennis liggen.  

  

Micha treedt op tegen Samaria en Juda, het Noorden en Zuiden van Israël, waar veel 

"afgoderij" was. Het Noorden is in het Hebreeuws een beeld van het verborgene en het 

sieraad. Samaria had dit gestolen en had een economisch systeem gebouwd op hoerenloon. 

Dit is ook hoe valse, overmoedige en goedkope genade werkt. Het trekt de geest van 

vriendjespolitiek aan, en richt zijn eigen corrupte hierarchie op, gebaseerd op hoerenloon. Dat 

komt ook terug in de kerken. Kortom : het is een maffia afgeweken van God's plan, van de 

gnosis afgegleden. Zij vegen hun monden af en zeggen dat ze niets hebben gedaan. Micha 

maakte duidelijk dat Samaria, het Noorden, zou worden tot een dal van stenen, een plaats van 

leegte, waarin wijngaarden aangelegd zouden worden om de fundamenten bloot te leggen. De 

wijnstok laat namelijk symbolisch de diepte van alles zien (1:6). 

  

De gesneden beelden die ze hebben gemaakt in hun afgoderij, als een verdraaide voorstelling 

van de gnosis, zouden vernield worden, en haar hoerenloon zou met vuur worden verbrandt. 

Door het hoerenloon had dit volk haarzelf opgebouwd (1:7). Het hele volk opereerde door 

omkoperij. Dat is waartoe alle overmoedige geschenken zijn, de valse genade : het is om het 

volk om te kopen. Ze bouwen zo een vals volk, een vals leger. Het zijn huurlingen. Geen 

geschenk is zomaar. Er zit altijd iets achter. De mens wordt omgekocht. Gratis is dus 

helemaal niet gratis. Je wordt bedonderd waar je bijstaat. Je wordt ergens voor een karretje 

gespannen (1:13-14). Geschenken zijn er ook voor om vijanden gunstig te stemmen en in 

slaap te doen sussen. Muizen nemen graag geschenken aan, maar leeuwen niet. De leeuw 

toetst alles en neemt ook geen vals loon aan. Hij laat zich niet voortduwen op de golven van 

de leegte. Hij gaat er dwars tegenin. Ook de leegte moet getoetst worden. Er is altijd weer een 

diepere leegte, en die onstaat door het verzetten. Er moet tot bloedens toe verzet worden in het 

toetsen. De muis is halfgebakken en lui. De muis is blij voordat hij blij mag zijn. De leeuw 

niet. 

  

De muis zegt voor zijn tijd : 'Oh, heerlijk, wat zalig, hoe vreugdevol.' De leeuw brult. 

De muis zegt : 'Wat een heerlijke kaas. Hier heb ik zolang op gewacht. Ik zag iets schitteren, 

ben er op afgelopen, en nu heb ik het gevonden. Dit buitenkansje mocht ik niet missen.' Maar 

de leeuw brult en houdt zich op een afstand. Als de muis hem probeert over te halen en mee te 

trekken brult hij. Mocht de muis te opdringerig worden, dan bijt hij. Dit doet hij niet 

overmoedig en in grote trots. Nee, de leeuw toetst allereerst zichzelf. Hij slaat alleen toe als 

hij niets anders kan en door de situatie wordt gedreven. Nu moet hij ingrijpen, anders sleurt 

het hem mee. Hij verzet zich er tegen ten bloedens toe. Hij houdt niet ergens halverwege op. 

Het is een doorzetter. De muis kan klagen wat hij wil. De leeuw brult en zal niet toegeven. 

  

Micha 2 



  

2Begeren zij akkers, zij roven die, en huizen, zij nemen die. Zo verdrukken zij de man en zijn 

huis, de mens en zijn erfdeel.  

  

De muis steelt de leegtes, grijpt naar de leegtes, en breidt zo zijn machtsgebied uit. De muis 

test de leegtes niet, maar kan de leegtes goed gebruiken. Zo komt hij zonder enig verzet tot 

wedergeboorte, en stroomt gewoon passief mee op de golven van de leegtes, tot nieuwe 

eilanden, die hij vervolgens ook niet toetst. De New Age muis zegt : "What you resist 

persists." Wat je weerstaat wordt groter. Daarom weerstaat de muis niet. De wereld zoals het 

vandaag is bestaat uit muizenvolkeren die willen dat je alles maar over je heen laat komen, 

zodat je inpast. Ongetwijfeld zal dit de toorn van de leeuw opwekken. De leeuw zal dus 

komen als de muizenpopulatie tot een climax is gekomen. 

  

4Te dien dage zal men over u een spreuk aanheffen en weeklagend een klaagzang zingen: Het 

is gedaan, zal men zeggen, te enen male zijn wij vernietigd. Het erfdeel van mijn volk doet de 

Here in vreemde handen overgaan. Hoe ontneemt de Here het mij. Aan de afvalligen deelt de 

Here onze akkers uit.  

  

12Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het 

overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het 

midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. 13De doorbreker trekt vóór hen op; zij 

breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, 

en de Here aan hun spits.  

  

Het zijn de leeuwen die apart gezet worden, als een overblijfsel. Zij komen de Jabbok door 

om Pniël binnen te gaan. Jabbok stroomt door de bergketen van Gilead, wat bewijs betekent 

in de worteltekst. Berg, har, betekent initiatie. Het bewijs ligt dus alleen in het geestelijke en 

moet verdient worden. Het is alleen voor ingewijden. Het bewijs ligt alleen in de heilige 

gebondenheid. Wanneer het je is overkomen, dan weet je het. Het is niet iets vaags, maar iets 

technologisch. Het is pure natuur-logica. 

  

Micha 4 

  

1En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren 

vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren 

zullen derwaarts heenstromen, 2en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij 

opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere 



aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan 

en des Heren woord uit Jeruzalem.  

  

Dit is de berg Gilead, de berg van bewijs, de berg van de Jabbok, waar de mens tot een hoger 

bewustzijn komt. 

  

3En de Here zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre 

landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot 

snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog 

niet meer leren. 4Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn 

vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen 

heeft het gesproken. 

  

Het overblijfsel van de leeuw zal geen overmoedige wapens gebruiken. Muizen grijpen 

overmoedig naar hun wapens die ze in de leegte gratis aangeboden krijgen. Ze verzetten zich 

er niet tegen en zien het als loon voor hun geduld. De leeuw verzet zich tegen ieder wapen, in 

een diep toetsen. De leeuw is voorzichtig en laat zich alleen overweldigen door zijn instincten 

als hij het niet meer tegen kan houden in het ultra-toetsen. Dan komt het voort vanuit een 

diepe bron waarin de leeuw eerst aan zichzelf is gestorven. Het komt voort vanuit een diepe 

verlamming. De leeuw is gevoelig geslagen op Pniël als Jakob. Alle gnosis werkt door de 

verbrokenheid. De leeuw vlucht eerst, en strijdt alleen als hij is ingesloten, ten eerste tegen 

zichzelf. Altijd zoekt de leeuw eerst de verborgenheid op, de duisternis. De leeuw sterft aan 

zichzelf totdat hij niet meer anders kan. De leeuw leeft door de Vur. De muis richt zich op de 

leegte, maar de leeuw richt zich op de leegte en de diepte. Daarom kan het niet anders dat de 

leeuw zich zal verzetten als de oppervlakkigheid hem naar de keel vliegt. Dan brult en 

worstelt hij. Dan is hij reactief. Hij neemt al zijn gedachtes als krijgsgevangene. Hij neemt 

zichzelf als krijgsgevangene, en onderwerpt het aan de oneindige kennis (II Korinthe 10:5). 

  

6Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide 

bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. 7En Ik zal het kreupele 

stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de Here zal Koning over 

hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.  

  

Wie of wat is dan "koning" ? Wie of wat is dan "de Here" ? Het is het bewijs wat geleverd 

wordt aan de ingewijden. De ingewijden hebben de prijs betaald, en zijn overal doorheen 

gegaan waar ze doorheen moesten, en kwamen zo tot het bewijs. Het zijn de verbrokenen, hen 

die aan zichzelf zijn afgestorven. Zij werden als door een natuurverschijnsel op het strijdveld 

door de valkyries, de amazone Germaanse oorlogsgodinnen, opgenomen, en gingen zo het 

Valhalla binnen om het sieraad te ontvangen. Zij waren de uitverkorenen als zijnde de 

"uitgetesten".  



  

8En gij, toren van de kudde, vesting der dochter Sions, tot u zal genaken en komen de 

heerschappij van voorheen, het koningschap der dochter van Jeruzalem. 

  

10Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een barende; want thans zult gij 

uittrekken uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen. Daar zult gij 

bevrijd worden; daar zal de Here u verlossen uit de macht van uw vijanden.  

  

Het koningschap wordt voorgesteld als een vrouw, de dochter van Jeruzalem. Babel is een 

allegorie van de heilige gebondenheid. In die zin is er dus bevrijding in Babel, oftewel 

overwinnings-inzicht. vandaar dat ook de toren van de dochter van Sion wordt genoemd, als 

de toren van Rachab waar het rode koord van bevrijding uitliep, als een beeld van de wachter 

van de mond. 

  

Micha 5  

  

6En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Here, als 

regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch op mensenkinderen hoopt. 

7En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een 

leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer 

hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. 8Uw hand zal verheven 

zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid.  

  

Hier zien we de daadwerkelijke komst van de leeuw. Als de robotische chip van de leeuw 

door de Vur principes is geactiveerd, dan is er niemand meer die de leeuw nog kan 

tegenhouden. Dan grijpt de leeuw om zich heen, plunderend als de ekster. Dan heeft de leeuw 

de muis overwonnen, en rijdt Ganesha op de muis. Dan is de verandering er als een vrucht, 

niet als een geschenk. Dan snelt de leeuw de huizen van de stad binnen, en staat de stad in 

brand. Het is een groot geheim van de natuur. Donder en bliksem zijn over de stad, en er is 

niemand die redt. Alleen de leeuw kan redden.  

  

Micha 7 

  

4De goede van hen is als een doornstruik en de meest oprechte erger dan een stekelheg. De 

dag uwer wachters, uw bezoeking, komt. Dan zal er voor hen ontzetting wezen. 5Vertrouwt 



de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend; behoed de deuren van uw mond voor haar die 

aan uw boezem ligt. 6Want de zoon minacht de vader; de dochter staat op tegen haar moeder, 

de schoondochter tegen haar schoonmoeder; des mensen huisgenoten zijn zijn vijanden. 

  

Hier is het beeld van de leeuw verdiept. Het zijn geen zachte, vrolijke bloemetjes in de natuur, 

maar doornstruiken, distels, brandnetels, stekende planten, die zich niet zomaar als een hoer 

overgeven aan Jan en alleman. De toetser steekt, en gaat niet huichelachtig dwepen en 

veinzen als hij aangeraakt wordt. De mond wordt bewaakt met gif en doornen. De leeuw heeft 

in zijn hart een bitter en stekend gif, opdat hij zich niet zomaar aan het eerste de beste systeem 

wat de overwinning en heerschappij verklaart overgeeft. De leeuw is een rebel, een vluchter. 

De leeuw is geen lafaard zoals de muis. Het gaat de leeuw niet om eer en macht. Het gaat de 

leeuw om de waarheid. Hiertoe offert de leeuw zijn leven op. Giftige bessen groeien er in het 

hart van de leeuw die zijn mond bewaken. Zijn bitterheid maakt hem creatief. Streng en diep 

steken zijn doornen, als eerste in zijn eigen vlees. Hij wacht op de nacht van de bloesem. Het 

morgenrood bereikt hij alleen door veel bloed, een harde dood aan zichzelf. Nee, de 

Germaanse amazones, de strijdgodinnen, grijpen hem niet zomaar. Zij testen hem eerst, en het 

loon wat zij geven is spot. Wat zal de leeuw doen als de stad hem bespot ? Wat doet de leeuw 

als apen hem belachelijk maken, en muizen over hem roddelen ?  

  

14Weid uw volk met uw staf, de schapen van uw erfdeel, die eenzaam wonen in een woud, te 

midden van een vruchtbare landouw. Laat hen weiden in Basan en in Gilead, als in de dagen 

van ouds.  

  

De leeuw zal zoeken naar het overblijfsel en geen compromissen maken. Het spotkleed hoort 

bij het kruis. Er is geen kruis zonder het spotkleed. Het is een test, een noodzakelijke 

tegenstelling. De leeuw zal het overblijfsel inwijden in de geheimen van Gilead, waardoor de 

Jabbok stroomt.  

  

20Gij zult de waarheid bewijzen aan Jakob, kastijding en loon (checed) aan Abraham. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Hoofdstuk 44. Het Odin Mysterie - De Komst van Orion 

  

De Psalmen komen voort vanuit de Hebreeuwse poëzie, en zijn niet christelijk. De christenen 

hebben het gewoon overgenomen om te gebruiken in hun markt. De oorsprong van de 

Psalmen is metaforisch, en buitenaards. Het is iets van de natuur, als een natuurverschijnsel, 

en het komt voort uit de Egyptologie en de Indologie. Vanwege de diepgaande poëzie blijft de 

bijbel, alhoewel potentieel gevaarlijk vanwege religieuze gekken, waardevol. Vandaar dat ik 

altijd een haat-liefde relatie heb gehad met de bijbel. Er zou dus een gids moeten komen door 

deze woeste en gevaarlijke boeken heen. En dat is ook mijn levenstaak, want het is een 

tikkende tijdbom. Er is een klok aan deze puzzel verbonden.  

  

De psalmen ontmaskeren de hedendaagse kerk, en vandaar ook dat de kerk het heeft 

opgenomen in hun canon, opdat ze het zo in hun eigen context kunnen gebruiken. Ze proberen 

deze woeste beesten dus te verlammen. De kerk heeft zo een soort van dierentuin opgezet, 

omdat ze bang zijn dat deze beesten eens zullen losbreken. De bijbel is een dierentuin en trekt 

veel bekijks. Het is een markt. Vele schoolreisjes worden er gehouden naar dit oord.  

  

Psalm 8:3 - Uit de monden van kinderen en zuigelingen hebt U sterkte gegrondvest, om uw 

tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. 

  

Dit is een beeld van hen die aan de moederborst zijn, verbonden aan de moeder aarde. De 

baarmoeder gaat creatief met problemen om en maakt er het beste van. Daarom is het zo'n 

belangrijke metafoor : geen eeuwige hel, maar het geheim van de vruchtbare baarmoeder. We 

zien de dualiteiten telkens in de bijbel terug, zoals Jakob en Ezau, Izaak en Ismaël, Abadja en 

Edom, Hosea en Efraïm, David en Saul en ga zo maar door, maar dit betekent allemaal ten 

diepste het afsterven aan het ego. Juist in de onderdrukking door het ego ontwikkelt het zaad 

zich in de mens. 

  

De eeuwige hel is het niet begrijpen van de oerpoëzie, en de kerk heeft al een "eeuwige hel" 

gemaakt. Dit is de kerk zelf. Het is niet leefbaar. Alleen als poëtische metafoor is het 

bruikbaar als een baarmoeder, want het ego kan zo geheel afsterven in de eeuwigheid. Ook de 

eeuwigheid zelf is weer een metafoor van de volkomenheid, dus in de eeuwigheid wordt er 



volkomen afgerekend met het ego, en wordt het gewoon gerecycled, want ook de 

tegenstanders in het bijbel verhaal hebben een diepe cryptische waarde, en die heeft de mens 

zelfs nodig om te overleven. Zo is de bijbel een spiegelboek. We volgen hierin de 

buitenaardse en bovenaardse natuur-code. Het is ons spul wat geroofd is. Alles zal zo andere 

betekenissen krijgen, en de sluiers zullen opengaan. 

  

Laten we naar de GLD-wortel kijken van de Gilead bergketen waardoor de Jabbok stroomt : 

GLD - GoLiaTH - GaLaTi 

  

Zoals we zagen is Goliath een orakel wat David raadpleegde.  

  

1 Samuël 17 

  

4Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliat, uit Gat. 

Hij was zes el en een span lang.  

  

In het Aramees staat : Toen trad Orion, een reus, uit het leger der Filistijnen naar voren. 

  

Om tot Orion terug te keren moet deze wachter "begrepen" worden. David nam de 

wapenrusting van deze wachter. 

  

David moest strijden tegen Goliath. Goliath komt van het Hebreeuwse golah, wat openbaring 

betekent, en krijgsgevangene, wat in de Paulinische brieven te maken heeft met het toetsen. 

David moest dus worstelen over de openbaring, de openbaring zuiveren, onthullen en 

overpeinzen, om zo tot de diepte te komen. Dit is een ontzegelings-proces en ontmaskerings-

proces, oftewel het toets-proces, zoals Jakob zo'n ervaring had op Pniël. Dit was David's Pniël 

ervaring in de grondtekst. David moest stenen, "eben" in het Hebreeuws, tot Goliath 

"werpen". Dit zijn de stenen van de heilige wet in de grondtekst, als de toets-stenen, als de 

Urim en de Thummim. Goliath viel, maar David nam de wapenen van Goliath, ook een 

werktuig of apparaat in het Hebreeuws. David moest dus eerst de wachter (goliath) van de 

openbaring (golah) "verslaan", oftewel toetsen, om zo tot de kern te komen. David moest de 

vrucht van openbaring eerst afpellen. Zo kwam David dus tot Orion, want dat is de andere 

naam van Goliath in het Aramees, Orion, de reusachtige. Dit geheimenis begon zich te 

vervrouwelijken, te personificeren tot Batseba, die in de oorspronkelijke Hebreeuwse poëzie 



een veel diepere betekenis had, en niet alleen maar negatief werd neergezet. Zij is een 

dualiteit. 

  

De wachter van Gilead is verpersoonlijkt in Goliath, en vormt zo de sleutel tot Galati. Zo leidt 

die buitenaardse GLD-code (glt). Gilead betekent dus het bewijs, de vrucht van het toetsen, 

oftewel het toetsloon. Degene die dat heeft ontvangen kan het niet meer wegdenken of 

wegpraten. Het is de ultieme realiteit. Hiervan kan niet meer weggevlucht worden. 

  

Dit wordt al duidelijk in Galaten 1:12 - Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of 

geleerd, maar door openbaring. 

  

:16 - Ik ben geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. 

  

Het wordt in het eerste hoofdstuk duidelijk gemaakt dat degene die eerst "vervolgde" en 

"trachtte uit te roeien" had nu een rust gevonden. Nu was de vrucht van het toetsen gekomen. 

Jakob was op zijn heup geslagen en gevoelig geworden. Die code komt dus ook in Paulus 

terug. Hij had een worsteling gehad met de "kruisdragers", en was nu zelf ook een 

"kruisdrager" geworden. Hij leefde nu niet meer vanuit het vlees, vanuit de overleveringen, 

maar vanuit de openbaring. 

  

Galaten 2:19 - Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. 

  

Er zijn dus twee wetten : de wet van het vlees, en de wet van het geestelijke. In Gilead ga je 

over van de vleselijke wet die je onderdrukt en doodt tot de geestelijke wet die je tot leven 

roept. Hier zien we dus ook de Germaanse strijdgodinnen in terug die hen die hard aan 

zichzelf gestorven zijn opnemen tot het Valhalla. 

  

:20 - Met God ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar God leeft in 

mij. 

  

Het Valhalla is de zaal (halla) van de gevallenen (val, wal) in het Germaans. Hier kwamen 

alleen de strijders die voor eeuwig aan hun ego waren gestorven, zij die door de Valkyries 

gebonden waren en werden meegenomen ten hemel op hun strijdwagens. Een andere 

betekenis is de gevallenen van de godin Hel, de godin van de vruchtbaarheid, de kinderen en 



het huwelijk. Zij zijn wedergekeerd tot de baarmoeder. Odin of Wodan heerste over deze zaal. 

Wodan is verbonden aan Hel, Hulda. (Odin is de Vikingse naam voor Wodan). Wodan moest 

de lentedrank van de verjonging terughalen van de reuzen die het hadden gestolen, als een 

Germaanse parallel met het David en Goliath verhaal. De lente is ook een beeld van het tot 

leven komen van de natuur na de diepe, eeuwige dood in de herfst en de winter. Het is een 

beeld van eeuwig leven. Het zit door het Evangelie verweefd, dus we kunnen het niet zomaar 

weggooien alsof het allemaal rommel is. Ik blijf hier voor waarschuwen. Dan zouden we meer 

weggooien dan ons lief is. Er moet dus diepte komen, en de parallellen moeten zichtbaar 

worden. 

  

Balder was de Germaanse Christus, de zoon van Odin (God). Balder werd vermoord door een 

blinde, als beeld van dat we veel te lijden hebben onder het oordeel van blinden (de demiurg-

god, de materialistische tussengod die denkt de enige te zijn). Balder is een archetype van de 

lente en de wijsheid, die alleen maar op kan komen door de dood, de winter. Het was dus iets 

onontkoombaars dat hij moest sterven, zoals ook in het Christus-verhaal. Toen Wodan de 

godin Hel bezocht in de onderwereld kreeg hij de voorspelling van Balder's dood te horen, 

maar ook dat hij een nieuwe zoon zou kregen om die dood te wreken. 

  

Ook Hermod, de broer van Balder, ging toen naar het gebied van de godin Hel, om Balder 

terug te brengen uit de dood. In het Eeuwig Evangelie is dit Herman, die een andere avatar is 

van Christus, hij die gestorven is in ijs. Hermod is de boodschapper van de goden, de 

bruggenbouwer, doordat hij in de eeuwige afzondering, het eeuwige ijs, ten onder ging en 

werd opgewekt (Vergelijk Hermes in de Griekse mythologie). Alhoewel er een contact was 

tussen Hermod en Balder, en wederzijdse uitwisseling, slaagde Hermod er niet in Balder terug 

te brengen van de dood. Balder had een andere broer die hem moest wreken, namelijk Vali. 

Vali moest de blinde god die Balder had vermoord met een pijl verslaan. Balder zou pas 

daadwerkelijk worden opgewekt na het Ragnarok. De blinde god was ook een broer van 

Balder, genaamd Hod of Hodr. Het heeft ook parallellen met het Kaïn en Hobel verhaal. 

  

In ieder geval is Odin een soort transliteratie van Eden, het paradijs, als een personificatie 

ervan. In de gnosis is Odin ook wel vrouwelijk. Er is dus niet zomaar gerechtigheid door de 

wet, zoals Galaten stelt, maar eerst moet er aan het ego afgestorven worden, zodat de mens 

dus van de lagere tot de geestelijke wet komt. Alleen de mens die het paradijs zelf wordt 

(Odin) kan tot het paradijs gaan. Het "ingaan" betekent dus het "zijn". Vandaar dat het 

Germaanse Odin mysterie van belang is. Dit heeft ook allemaal met de schatten van Galati te 

maken, oftewel met de schatten van Gilead, door de diepte van het David en Goliath verhaal. 

Batseba is de schat, en die ligt verborgen in Galati, waartoe de sleutels in de Germaanse 

mythologie liggen. Het woord erfenis komt ter sprake in Galaten, als beeld van dat het alleen 

verkregen kan worden door de dood aan het ego. Zo gaat de mens over van het vleselijke tot 

het geestelijke, van het "in proberen te gaan" tot het "zijn". Jehovah is in dit proces de 

wording, zoals de Hebreeuwse wortel het laat zien, en Odin is dan het "zijn". Het "zijn" is niet 

iets vaags zoals in de New Age zonder daadwerkelijke kennis, helemaal opgegaan in het licht 

als verstandelozen. Neen. Odin heet ook Wodan in het Germaans, en Wotan, en is de god(in) 

van kennis. Hiertoe offerde hij zijn oog (het licht), en hing aan een boom, om zo wijsheid te 



ontvangen, wat ook weer christelijke parallellen heeft. Wotan is de wortel van het woord 

"weten". Wotan komt van wuoti, witi, waanzin, woede (tegen het ego), als de heilige dwaas. 

  

De komst van Orion is de komst van Goliath, de openbaring, die dus eerst geopend moet 

worden in een worsteling, een ontsluiering. Het is verbonden aan het Odin mysterie.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 45. De Opstanding van Balder 

  

Hoe werd Balder, de Germaanse "Christus", de zoon van Odin (God) dan uiteindelijk 

opgewekt na het Ragnarok ? Dit is zowel iets van de toekomst als iets wat allang is gebeurd in 

de mythe. Toen Balder stierf door de pijl van de blinde god legde Odin zijn magische ring, 

Draupnir, op het brandende graf van Balder. Deze magische band, snoer, of ring, had de 

eigenschap zich elke negen nachten te vermenigvuldigen met het getal acht, het getal van de 

eeuwigheid. Door Draupnir werd Balder uiteindelijk opgewekt. 

  

In het Sanskrit heeft het de darpana-wortel (drpn), wat spiegel betekent. Balder kwam dus tot 

de opstanding door te leren over het dualisme in de onderwereld, de wetten van spiegeling. 

  

psalm 16: 5-De Here is het deel van mijn erfenis, en mijn beker; gij onderhoudt mijn lot. 6-De 

snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden. 

  

De Draupnir of darpana is dus een hele diepe literaire structuur, als een bibliotheek. Heilige 

banden, snoeren, trekken de mens dieper, en dan wordt de mens ook weer opgetrokken. 



  

:7-Ik zal de Here loven, die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nachte onderwijzen mijn nieren 

mij. 

  

De Draupnir is dus een stuk onderwijs, wat zowel dag als nacht doorgaat. Draupnir betekent 

ook de druppelende in de Germaanse mythologie. Door de Draupnir banden trekken de 

valkyries de gevallen strijders tot het Valhalla, en door de Draupnir zullen ze eens weer 

opgewekt worden. Dit betekent dat er buiten de spiegelschool om geen opstanding is. 

  

:10-Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten dat uw heilige het verderf 

ziet. 

:11-Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. 

  

Deze psalm wordt ook wel het gouden kleinood van David genoemd, zoals de Draupnir ook 

een gouden kleinood is. Het is een robotisch mechanisme, een chip, die vanuit vruchtbare 

principes nageslacht brengt, als een verdere verdieping van de Sefanja code. Balder kan alleen 

overleven door de robotische chip die zijn hemelse legers veilig door de mijnenvelden van de 

hel kan heenleiden. 

  

Doordat Balder door de pijl van de blinde god was geraakt werd hij ook zelf tijdelijk blind, als 

een Germaanse Simson. Zo werd hij ook als Odin die zijn oog moest offeren, opdat hij 

diepere openbaring zou ontvangen. Balder werd dus door zijn lijden tot een paradijs.  

  

Vali, de broer van Balder, was dus zijn wreker, die de blinde god versloeg. Vali, van de 

wortel val betekent 'hij die afdaalt', of de gevallene. De Jabbok mondt uit in de Jordaan, 

Yarden, wat ook "degene die afdaalt" betekent. Dit gaat over het tot de diepte komen. Dit is 

ook een rivier om over te steken. Het volk kon alleen zo in het beloofde land komen. 

  

Vali is in het sanskrit ook een soort sieraad, en de put van zwavel. 

  

Ook Draupnir, het magische sieraad van Odin en Balder, was een persoon in de Germaanse 

mythologie, een dwerg. Het boek Haggaï gaat over Zerubbabel, die als eerste terugkwam uit 

de Babylonische ballingschap en de tempel begon te herbouwen. In het laatste vers wordt 

Zerubbabel aangesteld als een gesloten sieraad, een verzegeld document (Aramees). 



  

De tempelbouw is een metafoor van de oprichting van het Woord, zoals het Aramees laat 

zien. Het Eeuwig Evangelie stelt dat we in boeken veilig zullen wonen. Dat is ook de 

strekking van de profetie van Haggaï dat het Tweede Woord beter zal zijn dan het eerste. 

  

Haggaï 2 

  

10De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Here der 

heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de Here der heerscharen.  

  

Zerubbabel staat voor het overblijfsel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 46. Het Draupnir-orakel van Odin 

  

Wie is de "Here" ? Het komt veel in de Nederlandse bijbels voor, maar wat is het nu eigenlijk 

? "Here" was de Ionisch-Griekse godin, de Moeder God.  

Hermod bezocht de vermoorde Balder in het gebied van Hel. Hermod is Here-Mt, oftewel de 

wet (Egyptisch) van de Heerin, of Here-Amoet, de heilige kooi van de Heerin, de heilige 

restrictie. 

  

De Draupnir, het magische snoer wat Balder van Odin had gekregen, had een oogst 

voortgebracht, had zich vermenigvuldigd, waarvan Hermod een deel weer terugnam naar 



Odin. Dit is een onderdeel van het bouwen : vermenigvuldiging en verspreiding, zodat 

bruggen en structuren worden gebouwd. Hermod is de bouwer en boodschapper van de 

goden. Dit gebeurt door het druppelen, wat ook de betekenis is van de Draupnir, en wat ook 

weer een Vur principe is. 

  

De tempel is een heilige valstrik, een heilig draupnir-net waarin zowel de dwazen als de 

wijzen verstrikt raken, en de wijzen krijgen doorgang tot de diepte. In een droom ontmoette ik 

Draupnir wiens handen uit de muur kwamen, en heel snel begon hij allerlei dingen in elkaar te 

zetten. Hij kon ook dieren maken, zoals puppies. Het was een bepaalde snelle magie, als in 

een spiegelende wolk. Odin werd mij getoond als een zwarte godin wiens armen en benen 

waren afgekapt. Ik wist dat dit een puzzel was. 

  

In een andere droom was ik in het ouderlijk huis. Moeder gaf mij een jas. Er was ineens 

overal bliksem en onweer, als een oorlog. Vader en Moeder zeiden dat de Duitsers waren 

binnengevallen en ze waren dichtbij in het dorp in gebouwen. Vader zou naar Zwolle gaan. 

Ik, Moeder en het kleine zusje moesten blijven. Later werd mij verteld dat de Duitsers aan 

onze kant stonden, om ons te bevrijden. Het had met de Germaanse mythologie te maken. Het 

liep parallel met de West Orionse stad "Molong" die bevrijd moest worden.  

  

In een latere droom liepen ik en een collega-vriend door het bevrijdde Molong naar een huisje 

samen met een meisje. Ik kon niet goed verstaan wat het meisje zei, omdat ze in een andere 

taal sprak en het moest vertaald worden. Ik scheen haar verkeerd te begrijpen, dus ik moest 

telkens doorvragen. Ze legde het me weer uit, maar het drong niet tot me door. Ze was een 

oorlogsslachtoffer en in haar huisje aangekomen kreeg de collega-vriend een klein 

logeerkamertje waar hij zou gaan studeren en documenten in orde maken. Hij had wat boeken 

en schriften bij zich. Ik zat met het meisje op de bank en had haar in mijn armen om haar te 

genezen. Ze leek te zijn van een grote intelligentie. Ik merkte dat het parallel liep aan wat 

mensen die ik op aarde kende. Het meisje heette Sirta. 

  

Dit was allemaal in dezelfde nacht. Ik vroeg aan de gnosis over Odin. Ik zag invasies van 

geestelijke wezens, Djinns, Jinns, vanuit het Arabische Oosten. Zij waren sneller dan mensen, 

als een soort gas, metaforisch voor hebbende een grotere intelligentie, wat ze zowel voor goed 

als kwaad konden gebruiken. Dit was in een tijd ver voor de opkomst van de islam, waarin de 

Arabieren de Djinns nog volop aanbaden. Jinn werd later vervangen door Allah. Jinn betekent 

opsluiting, restrictie, het verborgene, het verzwegene. Gerelateerd hieraan is Jannah, tuin, 

paradijs, wat de islamitische hemel werd. Jannah was oorspronkelijk een beschermgod(in). In 

voor-zoroastrisch Perzië waren er de jaini, vrouwelijke geestelijke wezens. Dit alles leidt 

terug tot het jana-jani orakel van de amazones, wat deze weerspiegelingen en schaduwen gaf, 

als een emanatie. Het was de urim en thummim van de amazones in het oer. 

  



Toen de islam kwam verloren de Jinn hun goddelijkheid. Zij waren geschapen 2000 jaar voor 

Adam, na de schepping van de engelen. In de gnosis zijn de jinns ook wel de wolk van 

getuigen, de doden. 

  

Ik zag dus invasies van djinns ver voor de opkomst van de islam, in Germaans gebied, en zij 

brachten de mythe van Odin, de magiër, als de mythe van Djinn. Zo werden zij god over 

Germaans gebied. De D-klank komt in het Arabisch ook voor in het woord jinn, als djinn, 

zoals ook bij jannah, wat uitgesproken wordt als djanna. Zo wordt de J ook in het Engels 

uitgesproken, als [DJ]. De Arabische janna-wortel betekent verborgen, gesloten, zoals ook de 

hof van Eden dat was. Janna betekent ook afdalen, vallen, nacht worden in het Arabisch, net 

zoals Odin en Hermod afdaalden tot Hel in de onderwereld, en wat ook de betekenis is van de 

Jordaan. 

  

Dit loopt ook weer parallel aan Jona, JN, in de Judaïstische mythologie die in de grondtekst af 

moest dalen in de oerafgrond, de te'oom. Jona betekent in het Israëlitisch : 'geestesvervoering 

door zwakte', wat ook een Paulinische boodschap is, als tegengesteld aan de directe 

materialistische weg van 'sterkte'. Jona is in de wortels de gerijpte, bubbelende wijn, als een 

beeld van de heilige waanzin, de heilige dwaas. Jona werd opgeslokt door de vis, maar in de 

wortels betekent dit de opsluiting in de duisternis, het verborgene, en de vis is ook een 

metafoor voor de vermenigvuldiging in het Israëlitisch, wat weer verbonden is aan het 

draupnir-sieraad van Odin, en later ook van Balder. In het Aramees staat dat dit onderwijs 

voor Jona was wat hij accepteerde (bala). Jona is JNN, ywnn, in het Aramees, jinn. Hij was 

hier voor drie dagen, maar zowel in het Israëlitisch als het Aramees kan dat ook metaforisch 

zijn. Een dag is ook een periode, een levensperiode, of een leven. In Jona 2:2 staat dat het de 

buik van de hel is, van het dodenrijk of de onderwereld. Hier is ook weer de Jezus-mythe op 

gebaseerd, omdat Jezus voor drie dagen in de onderwereld verbleef. Jonah werd ook wel 

Yunan, ynn, jnn, genoemd in het Arabisch, en Yunus, wat de naam voor Jona is in de islam, 

wat ook weer de wortel is van Johannes. Oannes was een mesopotamische vissersgod, ook 

weer gerelateerd aan Jona, en wat terugleidt tot de vissenavatar van Vishnu. Verdere 

parallellen zijn de vissersgoden Ea en Dagon. 

  

Jona had dus onderwijs gekregen in deze onderwereld-ervaring, wat ook weer terugkomt in 

het Johannes-John verhaal in het boek Openbaring. Hij had grote visioenen van de zee, en van 

de te'oom diepte, de baarmoeder van het oer. Ioannes, Grieks voor Johannes, in het Griekse 

NT komt van de Hebreeuwse chanah wortel. Channah was de moeder van Samuël die hem 

toerustte om een dienstknecht van de Here in de tempel te worden. 

  

In de Griekse worteltekst is Johannes een tentenmaker, een gerei-maker, chanah, wat verwijst 

naar Channah in het OT. In de KJV staat Johannes op het zand van de zee, net zoals Sokar in 

de Egyptologie, wat ook de wortel is van Zacharia (zkr). 

  



Hannah maakte in de Aramese grondtekst een hogepriesterlijke borstplaat voor Samuël, als 

een soort terafim. De terafim heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat 

was de Assyrische god van de orakels. Als het offer (ego) was geslacht (metaforisch), dan 

werd er naar de ingewanden of de lever van het offer gekeken om zo de wil van de goden te 

interpreteren, te vertalen. De terafim was dus een bloed-orakel. Het urim en thummim orakel 

werd later meer en meer gebruikt als stenen, om zo de reflecties op te vangen. We zien dus 

een gigantische diepte in het Odin mysterie wat hiertoe terugleidt. 

  

In het Aramees zijn de ware hogepriesterlijke stenen ook snoeren en banden, als riemen. 

  

Odin is dus een orakel uit het Oosten, een orakel van het paradijs. Dit orakel doortrekt de 

bijbel en de koran en komt van diepe indologie. De djinn waren altijd verbonden aan de 

esoterische sieraden. Hierdoor gaven ze hun orakels en spraken zij. 

  

Het verhaal van Jona in dit verband laat zien dat er van de gnosis niet te vluchten is. Het is 

overal rondom de mens.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 47. De Odin Sleutel  

  

Het boek Jona is een metafoor voor de goddelijke sexualiteit, wat op zichzelf weer een 

metafoor is van het afsterven aan het ego. In de grondteksten komt Jona terecht in de 

onderwereld, in de te'oom als de baarmoeder van de hel, waar zijn afvalligheid en 

vluchtgedrag sterft door onderwijs. In het Aramees is dit een school. Men kan niet normaal 

over sexualiteit in de stad nadenken, maar wanneer het mannelijke orgaan de baarmoeder 



ingaat en zijn zaad geeft en weer "sterft", dan is dat een offer aan de gnosis, als het gaan naar 

school. De mens interpreteert het helemaal verkeerd en heeft er een markt van gemaakt, zodat 

alle betekenis verloren is gegaan. Jona was de zoon van Amittay, wat waarheid door trouw 

betekent, waar ook het huwelijk een beeld van is. Op deze manier kan dus openbaring komen. 

Odin, of O-djin, oftewel Wodan, als een Germaanse parallel, wordt niet voor niets de zoon 

van de dood genoemd, en de wegendoler. 

  

In de negentiger jaren had ik een droom die ik nooit meer zal vergeten. Ik was in de 

weilanden en er kwam een oom van me aanfietsen met een bak vol Germaanse runes, en toen 

brak overal een vuurzee los. Ik kon niet meer nadenken, alles stond stil. 

  

Jona 2 

  

7Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Here, en mijn gebed kwam tot U in uw 

heilige tempel. 8Zij die nietige afgoden dienen, geven de Here prijs, die hun goedertieren is. 

9Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen. 

  

Sexualiteit is een metafoor van het gebed, van het offeren. Dat kan alleen in de demonologie. 

Alle andere vormen van sexualiteit is afgoderij en materialisme. In principe wordt er zo 

geboorte gegeven aan demonen.  

  

Het gaat niet om het kerkelijk bidden, maar om het offer. Een gebed mag alleen plaatsvinden 

vanuit de dood aan het ego, anders is het vleselijk. Het ware gebed is communicatie met God 

en door God, dus dat kun je niet forceren. Daarom zegt Jona 4:8 : "Jona wenste dat hij sterven 

mocht, zeggende: Het is mij beter te sterven dan te leven." 

  

We zien de snelle djinn magie terug in het verhaal van de wonderboom, die heel snel 

opschoot in Jona 4 en ook weer snel wegvaagde, omdat de mens de magie moet leren volgen, 

en dat kan alleen door het druppelen, door draupnir, door de kleinste, wegvagende 

hoeveelheden die het diepere pad laten zien. Dit pad gaat alleen door de dood van het ego, 

door het halve, want telkens weer moet alles door de heilige dood, opdat er diepere cirkels 

worden getoont, ontbrekende schakels. Hierom leeft de mens opgesloten in Tantalos. Alles 

wat de mens grijpt vaagt weg. Dit tot het punt waarop de mens niet meer wil leven, en de 

dood verkiest, wat ook de metaforische bedoeling is, want alleen door het sterven van het ego 

krijgt de mens weer houvast in het diepere. Dit gaat natuurlijk heel erg subtiel, en komt nooit 

direct. Alleen door trouw komt de mens tot de waarheid, en de getrouwheid moet getoetst 

worden.  



  

In het Jona verhaal komen er ook weer wat esoterische Calvinistische pilaren terug, zoals de 

heilige onontkoombaarheid, de heilige restrictie en de heilige onweerstaanbaarheid. Jona zelf 

probeerde te ontsnappen, en dat is ook een heilige toets-dynamiek. Natuurlijk mag dit niet 

door het vlees gebeuren, niet door het materialisme, maar alleen als een toets-principe, opdat 

wij niet komen tot een overmoedig oordeel, tot vooroordelen. Wij mogen geen enthousiaste, 

aanmatigende oordeelsprofeten worden die elk wapen aangrijpen wat langs hen heen drijft. 

De heilige vreze, oftewel de heilige voorzichtigheid is de sleutel, en die uit zich ook in het 

heilige toets-ontsnappen, het heilige toets-vluchten. Dit hangt nauw samen met het heilige 

toets-verzet. Je toetst iets door ervan te vluchten, niet door het begerig vast te grijpen. 

Vluchten is dus een vorm van voorzichtigheid. We worden dus geen stadsbouwers en 

naambouwers die overmoedig naar allerlei peperduur gereedschap grijpen, maar we worden 

wegendolers, zoals Wodan, als nomaden, als Jona. 

  

De heilige vluchters-dynamiek wordt metaforisch voorgesteld als een konijn, wat ook een 

belangrijk archetype is in het Eeuwig Evangelie, en zelfs fundamenteel : 

  

63. En allen die de konijnenboom aanroepen zullen behouden worden, als de toorn van Narzia 

tot de aarde zal komen. Maar velen zullen zeggen : Heere, Heere, terwijl de Heere hen niet 

kent. Want zij hebben de armoede vergeten die tot zaligheid leidt. 64. Hoe moeilijk zal het 

dan zijn voor een rijke om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.  

(De Nieuwe Openbaring IV, 8) 

  

Narzia wordt besproken als het hemelse vuur, wat ook direct mijn droom verklaart uit de 

negentiger jaren over de overweldiging van de aarde door de vuurzee. De heilige armoede is 

het heilige vluchtgedrag wat nodig is te ontkomen aan de materialistische aanbiedingen, aan 

allerlei hedonistische reclame. Vlucht zolang je kan. Wijdt je er aan toe als een heilig toets-

principe. Geef je niet zomaar over aan de realiteiten die zich aan je opdringen. Van "oh, dit is 

dit, en dit is dat." Want dat is boers, en komt van de muizenvolkeren. Allerlei "1+1=2" 

nonsens.  

  

  

  

  

  

  



  

  

Hoofdstuk 48. Odin en het Yule Feest 

  

Gilling was een ijsreus. Twee dwergen, Fjalar en Gjalar, wisten hem zo ver te krijgen dat hij 

hen meenam in een boot naar het midden van een meer. Toen lieten ze de boot zinken, en 

gingen er vandoor met de buit en lieten Gilling verdrinken. Toen gingen ze naar het huis van 

zijn vrouw, klommen op het dak, en riepen dat haar man was verdronken. Toen ze in een 

shock naar buiten rende, lieten ze een molensteen op haar hoofd vallen, en zo kwam ook zij 

om. Hun zoon, de reus Suttungr zwoor toen wraak. Hij zocht de dwergen en hun hulpjes op, 

en bond ze aan een rots aan zee, waar spoedig vloed zou komen om hen te overspoelen. De 

dwergen smeekten hem toen hen los te laten in ruil voor de magische dichtersdrank. Suttungr 

nam de dichtersmede en verborg het in de berg Hnitbjorg, wat botsende rotsen betekent. 

Indringers zouden door de stenen vermorzeld worden. Ook stelde hij zijn dochter, Gunnlod, 

aan als bewaakster van de mede. 

  

Odin wil drinken van de dichtersmede, en zou het via de broer van Suttungr spelen, Baugi. Hij 

zou voor Baugi werken voor een zomer, in ruil voor Baugi's hulp in het verkrijgen van de 

dichtersmede. In de winter gingen ze naar Suttung om betaling voor Odin te vragen, maar 

Suttung weigerde Odin van de dichtersmede te laten drinken. Odin drong er toen op aan bij 

Baugi om hem mee te helpen in een list. Baugi zou een gat boren in de berg, maar hij deed dit 

alleen maar half, in de hoop dat Odin vast zou komen te zitten. Odin blies terwijl de splinters 

in zijn gezicht kwamen. Hij wist toen dat het gat niet diep genoeg was. Weer liet hij Baugi 

boren, en toen Odin weer blies gingen de splinters de andere kant op, dus toen wist hij dat het 

gat volkomen was. Odin veranderde in een slang (als beeld van het heilige touw, de heilige 

gebondenheid) en ging door het gat, maar Baugi probeerde hem te doorboren met zijn boor. 

Baugi slaagde hierin niet. Zo kwam Odin de berg binnen, en daar kwam hij tot Gunnlod. Hij 

sliep met haar voor drie nachten, en toen besloot ze hem van de dichtersmede te geven. Ze 

zette hiervoor een gouden stoel voor hem neer. Hij mag maar drie slokjes nemen, maar Odin 

drinkt in drie grote slokken alle mede op. Dan verandert hij in een adelaar en vliegt weg. 

Suttung ziet hem dan, en verandert ook in een adelaar om hem te achtervolgen. Odin ontsnapt 

ter nauwernood. Nu bewaart Odin de magische dichtersmede en aan wie het geschonken 

wordt kan verzen aan elkaar smeden, want het was een heilig elixer. 

  

In mijn kinderjaren had ik altijd terugkerende nachtmerries, vooral wanneer ik koorts had, 

over een vrouw in een keuken die mij op een stoel zette, en dan kreeg ik een kopje waarvan ik 

moest drinken. Dan werd ik duizelig en begon door de grond te zakken en kwam in een soort 

tunnel naar beneden terecht, wat eindige in een grot met reuzenbotten en reuzenschedels. 

Lang heb ik niet de diepte hiervan begrepen, maar ik weet nu wel dat het hiermee te maken 

heeft. 

  



We zien hier ook duidelijk een Jona parallel die drie nachten in de onderwereld moest 

verblijven om onderwezen te worden, en zo kwam tot de magische wonderboom. Hier is dan 

ook weer de Jezus mythe op gebaseerd. 

  

Odin sprak dat hij het zonder Gunnlod's hulp niet zou hebben gehaald. Haar naam betekent : 

strijdvreugde. 

  

Odin was ook de leider van het joelfeest, de wilde jacht, of wilde Heer. Het zijn hen die op 

een geweldadige manier om het leven kwamen, als beeld van de harde en volkomen dood van 

het ego. Hiervan is het sinterklaasfeest ook een allegorie. Het gaat om de metaforische jacht 

op het ego. Odin behoorde tot de Asir goden, de strijdgoden. Asir loopt parallel aan Assur, de 

boom der kennis, en de Orionse Suri godin van Èrk waarvoor alle knie zal buigen en elke tong 

zal belijden. Dat zal nooit gebeuren tot een persoon, maar alleen maar tot de kennis, alhoewel 

de kennis zich wel kan personificeren. Het joelfeest bestaat uit twaalf nachten, en loopt ook 

parallel aan het boek Joël. 'Omriem uzelf en klaag,' is de opdracht. (1:13) En de oproep is om 

te vasten, als een metafoor van het leeg worden. (:14) Het is een oproep van ontwaking (:5). 

Dat is ten diepste de 'wilde jacht'. Het gaat erom een alarm te zijn (2:1), als een oproep tot 

voorzichtigheid, heilige vreze. Het gaat over de komst van het leger van de gnosis. 

  

3Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden (Odin) is 

het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te 

ontkomen.  

  

9Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; zij klimmen in de huizen; zij komen door 

de vensters als een dief.  

  

11En de Here verheft de stem voor de strijdmacht heen, want het leger is zeer talrijk; want 

machtig is het leger dat het woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht. 

Wie zal hem verdragen?  

  

10de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.  

  

Andere namen van de Germaanse dichtersmede zijn ook de regendrank en drank van de 

lenteregen die door de reuzen was gestolen. Het heeft ook weer met Lakshmi te maken, de 

regengodin in de Indologie, als een beeld van de weelde van kennis. De mede wordt ook wel 

de mede van profetie genoemd, en de mede van inspiratie. Het is de mede van de verjonging, 



waar ook de indologie om draait, de shama (sm), wat in het Israëlitisch horen en gehoorzamen 

betekent. Lakshmi werd geboren vanuit de oeroceaan van melk, door het karnen, de 

tegenstelling, en de Sanskrite lks wortel is prijs, trofee, als het moment waarop de zintuigen 

losbreken door de dood van het ego, waarvan ook het boek Lukas de buitenaardse code 

draagt, wat over het groeien in het huis van Jakob gaat door het heilige zoonschap. De drank 

verbindt de mens aan de opvoeding. 

  

Joël 2 

  

23En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de 

leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat de Here voor u nederdalen, vroege regen en late 

regen, zoals voorheen. 24De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en 

olie overstromen.  

  

Joël 3 

  

18Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de 

heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen; een bron 

zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het dal van Sittim drenken.  

  

Sittim is de doorboorder in de wortel, zoals Baugi een gat boorde in de bergrots waarachter de 

mede was opgeborgen. In de gnosis liep de magische mede uit de berg door dit gat toen Odin 

drie nachten met de reuzendochter had geslapen, met strijdvreugde. Het begon van de berg af 

te druipen, zoals in het boek Joël. Zo kwam de heilige regen tot de aarde. Het boek Joël is 

hierom een kernschakel van de twaalf kleine profeten, oftewel de twaalf nachten van het joel 

feest, van de wilde nacht.  

  

  

  

  

  

  

  



  

Hoofdstuk 49. De Katholiek-Protestantse Ballingschap 

  

Het boek Amos is een betoog over de diepte van het toetsen, en gaat over het 

krijgsgevangenschap, zoals ook Paulus dat bespreekt in 2 Korinthe 10. Voor het toetsen is het 

belangrijk dat we in het heilige krijgsgevangenschap zijn en leren leven. Zouden we anders 

niet overmoedig oorlog voeren ? Het begint bij een diep krijgsgevangenschap in de gnosis 

waarin de mens opnieuw wordt opgevoed. Dit noemen we de wederopvoeding, die na de 

wedergeboorte moet komen. 

  

Er staat een belangrijke profetie tegen hen die een letterlijke eeuwige verdoemenis 

verkondigen : 

  

Amos 1 

11Zo zegt de Here: Om drie overtredingen van Edom, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. 

Omdat hij zijn broeder met het zwaard heeft vervolgd en zijn medelijden heeft verstikt, zodat 

zijn toorn eeuwig verscheurt en hij zijn gramschap immer blijft koesteren, 12zal Ik vuur 

werpen in Teman, zodat het Bosra’s burchten verteert.  

  

De gnosis is geen sadist, maar diepe educatie waarin metaforen worden gebruikt, die dus niet 

letterlijk genomen mogen worden. Het zijn allegorieën. 

  

In Amos 2 staat dan dat er niet volledig met de leer van de eeuwige verdoemenis, waarvoor 

Edom symbool staat, afgerekend mag worden, omdat het namelijk iets esoterisch is, en zelfs 

iets is waar een ieder doorheen moet opdat het ego afsterft. 

  

1Zo zegt de Here: Om drie overtredingen van Moab, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. 

Omdat hij het gebeente van Edoms koning tot kalk verbrand heeft, 2zal Ik vuur werpen in 

Moab, zodat het Keriots burchten verteert, en omkomen zal Moab in het slaggewoel, onder 

krijgsgeschreeuw, bij trompetgeschal, 3en Ik zal uit zijn midden de heerser uitroeien en al zijn 

vorsten met hem doden, – zegt de Here.  

  

Moab betekent 'van de vader', en staat hier symbolisch voor hen die de vis met de graten 

weggooien, dus zich niet bezig houden met de esoterie en cryptiek van dingen. Ze zijn 



materialistisch, zonder moeder, terwijl de moeder symbool staat voor het geven van andere 

betekenissen aan ideeën. Moab zijn de atheïsten, de materialisten, de niet-spirituelen, de 

orthodoxe medische markt, de psychiatrie die al het geestelijke bij voorbaat verwerpt. Zij zijn 

kannibalen die mensen eten met de botten erbij. 

  

In het toetsen moet alles ontmaskerd en ontkleed worden, "naakt gemaakt" worden, en zal 

alles de "toets-dood" in moeten gaan (2:12-16). 

  

In Amos 3 staat dat het heilige toets-krijgsgevangenschap onvermijdelijk is. 

  

4Brult een leeuw in het woud, zonder dat hij prooi heeft? Laat een jonge leeuw zijn gegrom 

horen uit zijn hol, tenzij hij iets heeft gevangen? 5Schiet een vogel neer op het klapnet op de 

aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is? Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat 

het iets vangt?  

  

In Amos 4 staat : 

  

2Voorwaar, zie, dagen zullen over u komen, dat men u met angels zal optrekken en wie van u 

overblijven met vishaken. 3Door de bressen zult gij uitgaan, elk recht voor zich heen, en gij 

zult weggesleept worden naar Haharmon, luidt het woord des Heren. 

  

Haharmon is een vestiging van vrouwen, als beeld van de baarmoeder. De mens is daar uit 

voortgekomen en zal daar ook teruggaan. 

  

Amos 5 gaat over het heilige vluchten, en laat ook zien dat er van de gnosis niet te vluchten 

valt. De gnosis zal de heilige vluchter dus altijd tegemoet komen : 

  

19Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar 

huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang. 

  



De slang is een beeld van het heilige touw. Er is dus een heilig krijgsgevangenschap en een 

heilige jacht, en dan kom je weer bij de eeuwige esoterische pilaren van Calvijn terecht. Velen 

hebben een heel zoetsappig beeld van de hemel, maar er staat : 

  

20Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.  

  

Dit is dus geen letterlijke dag, maar een periode, als een principe, totdat de mens diepte erin 

gaat zien en tot inzicht komt. Wij leven dus al in de dag des Heren. 

  

27Dus zal Ik u in ballingschap voeren, – voorbij Damascus – zegt de Here, wiens naam is 

God der heerscharen. 

  

In de vikingse legendes trouwde Odin met de reuzin Gunnlod door een list, door een 

vermomming, waardoor hij toegang kreeg tot de dichtersmede of mede van openbaring. Toen 

hij de drank had bemachtigd ging hij weer weg. Dit loopt ook parallel aan de mythe van het 

huwelijk tussen Hosea en Gomer, wat een profetisch huwelijk was. Het zijn twee 

verschillende werelden die aan elkaar verbonden worden voor een reden. In het toetsen zal er 

ook altijd een bepaalde verzoening komen, een bepaalde link worden gelegd, dus in het 

heilige krijgsgevangenschap. Beide huwelijken liepen ook weer uit op een scheiding, omdat 

het dieper de heilige dood inmoest. Het gaat om principes die geopenbaard moeten worden, 

en niet de relaties op zich.  

  

Het zou zijn als in de dagen van Noach, etende, drinkende en huwende. Het werden doelen op 

zich. 

  

Amos 6 

  

1Wee de zorgelozen op Sion, en die zich veilig voelen op de berg van Samaria, de 

uitgelezenen van de keur der volken, tot wie het huis Israëls komt. 

  

4die nederligt op ivoren bedden, en omhangt op uw divans, die lammeren uit de kudde opeet 

en kalveren midden uit de stal, 5die joelt bij het geluid van de harp, die gelijk David 

muziekinstrumenten voor u uitdenkt, 6die uit plengvaten drinkt, vol wijn, en met de 

voortreffelijkste olie u zalft, maar om de verbreking van Jozef u niet bekommert! 7Daarom 



zullen zij nu in ballingschap gaan aan de spits der ballingen, en uit is het met het getier van 

wie zo omhangen. 

  

14Voorwaar, zie, Ik verwek over u, huis Israëls, luidt het woord van de Here, de God der 

heerscharen, een volk dat u zal verdrukken van de weg naar Hamat tot de beek der Araba.  

  

De beek van Araba is een mijnentunnel in het Israëlitisch, als een beeld van de baarmoeder, 

en Araba is de wildernis, het donker worden, het bedekt worden met de modder van de 

moeder aarde. Zowel Odin als Hosea moesten bedekt worden met het heilige "vuil" van de 

aarde door een gemengd huwelijk om hun doel te bereiken. Ze moesten terugkeren tot de 

zwarte moeder aarde, want zowel Gunnlod als Gomer waren verbonden aan de aarde 

(onderwereld). In de arabah wortel werden ze profetisch "uitgehuwelijkt", en werden ze bezit 

van de baarmoeder, en werden zo voor de symbolische drie dagen dienstbaar gemaakt tot de 

moeder aarde.  

  

Als een man nadert tot een vrouw dan nadert de man tot de heilige leegte waarin hij aan zijn 

ego kan afsterven, als een beeld van de heilige honger.  

  

Amos 8 

  

11Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here Here, dat Ik een honger in het land zal 

zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heren te 

horen. 12Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij 

dolen, om te zoeken het woord des Heren; maar vinden zullen zij het niet. 13Te dien dage 

zullen de schone maagden en de strijdbare jongelingen in onmacht vallen van dorst, 14die 

zweren bij wat de schuld van Samaria is, die zeggen: Zo waar uw god leeft, o Dan. en: Zo 

waar de bedevaart naar Berseba leeft. Ja, zij zullen vallen en niet weer opstaan.  

  

Het vierde visioen van Amos gaat over een korf met rijpe vruchten, wat het einde van Israël 

aankondigt, in de zin dat het oordeel rijp is. In de gnosis wordt dit geïnterpreteerd als het 

einde van het ego. De korf is het heilige krijgsgevangenschap van het toetsen waarin 

uiteindelijk het ego tot zijn einde komt. 

  

De moeilijke situaties die zich soms voordoen in het leven zijn gnostische sieraden die een 

esoterische betekenis hebben. Vandaar dat het gebonden is aan een bepaalde tijdsperiode. Het 

leest als een boek. Het maakt een inprint in het bewustzijn, en dan gaat het bewustzijn verder. 



We gaan daarom exotisch om met zowel de bijbel als de persoonlijke en collectieve 

geschiedenis. We zien de Egyptische en Babylonische ballingschap daarom ook als 

allegorieën van het heilige krijgsgevangenschap van het toetsen, waarover Paulus spreekt : 

  

2 Korinthe 10 

  

3Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 

5zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, 

slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan God, 6en 

gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

  

De mens ging uiteindelijk in de Katholieke ballingschap, en vandaag de dag leven wij in de 

Protestantse ballingschap. Dit zijn dus allemaal toets-dynamieken die de mens nog niet 

begrijpt. De protestantse ballingschap is de zogeheten vlucht-ballingschap, want de reformatie 

was puur opgezet om los te komen van het katholieke systeem, en daarin slaagde men niet 

geheel. In het ultra-vluchten, het vluchten van het vluchten van het vluchten, komt de gnosis 

de mens tegemoet en overweldigd de mens, waarvan de Katholieke ballingschap een allegorie 

is. Vandaar dat in de diepte de Protestantse ballingschap nog steeds de Katholieke 

ballingschap is. De mens is er niet in geslaagd te vluchten. 

  

 

  

De Egyptische ballingschap begon al met Jozef. Toen de vrouw van Potifar hem benaderde 

verzette hij zich ertegen, maar de klem werd alleen maar zwaarder. Jozef kwam door dit 

verzet zelfs in de gevangenis terecht. Dit is hoe de gnosis werkt. Als wij ons verzetten tegen 

gedachtes die ons opdringen in het heilige toetsen, dan zal de gnosis ons hiervoor belonen en 

ons in gevangenschap nemen. Over dit heilige gevangenschap spreken zowel Jezus, Paulus, 

als de profeten. Daarom worstelt Hosea voortdurend met de stam Efraïm, oftewel de stam van 

Jozef. De Egyptische ballingschap is de toets-dynamiek van het heilige verzetten. Dit zien we 

ook in de daadwerkelijke Egyptische ballingschap in Exodus. Hoe meer de Israëlieten werden 



onderdrukt, hoe meer zij zich gingen vermenigvuldigen in verzet. Mozes die was onderwezen 

in de Egyptologie en erin was opgevoed begon zich te verzetten tegen de Farao vanwege het 

volk, maar de Farao begon de lasten alleen maar te verzwaren. Als wij ons in het heilige 

toetsen blijven verzetten tegen de gedachtes die zich opdringen aan ons, vanwege de heilige 

voorzichtigheid, en ons ook verzetten tegen het verzetten tegen het verzetten totdat wij in het 

ultra-verzet zijn aangekomen, dan pas zal de gnosis haar druk op ons verzwaren om zo een 

diepere ontmoeting met haar te hebben, om zo dieper in het heilige gevangenschap te komen. 

Wij mogen het boek Exodus dus op een nieuwe manier bekijken. De mens die bang is 

geworden voor zijn eigen ego en wil dat het ego sterft koste wat het koste zal snakken naar 

die heilige gevangenschap, want zo kan zijn ego hem niet meer misleiden. 

  

De Babylonische ballingschap heeft alles te maken met het heilige loslaten, zoals Daniël niet 

van het koninklijke Babylonisch voedsel wilde eten om hem niet te verontreinigen. Hij ging 

een vasten in en at alleen groente en dronk alleen water. Ook zonderde hij zich af van 

Babylonische rituelen en trok zich terug in zijn kamer om zich tot God te richten, en niet tot 

de koning. Wat was hiervan het resultaat ? Daniël kwam zo in nog grotere leegte, namelijk in 

de put der leeuwen. Leeuwen zijn het symbool van het heilige verzet. We zien hier de schakel 

tussen het heilige loslaten en het heilige verzetten. De diepere leegte zal ongetwijfeld leiden 

tot een groter verzet. Het heilige loslaten houdt ook in : het loslaten van het loslaten van het 

loslaten, totdat we in het ultra-loslaten zijn gekomen. Zo komen we binnen in grote 

vruchtbaarheid. 

  

De Babylonische ballingschap begon met de verwoesting van de eerste tempel van Jeruzalem 

die was gebouwd door Salomo. Het was in die zware tijd dat er vele heilige geschriften 

werden opgesteld. Zoals men zegt : Nood leert bidden, kan men ook zeggen : Nood leert 

schrijven. Daarvoor was er de Assyrische ballingschap, na de val van Samaria, toen het 

Noordelijke tienstammen-rijk als krijgsgevangenen werden meegevoerd tot Assyrië. Assyrië 

is in het OT een beeld van de boom van kennis, en een roede in God's hand. Juda werd zo 

afhankelijk van Assyrië als een vazalstaat. Juda verloor schriftelijk zijn onafhankelijkheid. 

  

Toen Assyrië het Noordelijke rijk Israël veroverde bleef er in principe niets meer van het tien 

stammenrijk over. Een deel vluchtte naar Juda, en een ander deel werd in ballingschap 

genomen om te vermengen met Assyrië, en in Israël werden ook andere volkeren geplaatst 

door Assyrië. Het is dus een grote worsteling geweest die een onnaspeurlijke vermenging 

heeft gebracht. Wij moeten in het toetsen ook worstelen met alles wat zich aan ons opdringt, 

en zo zullen wij ook vermengd worden met de gnosis. De gnosis komt namelijk hen die 

worstelen in het toetsen tegemoet. De mens mag in het toetsen niet zomaar worstelen, maar 

moet ook worstelen met het worstelen met het worstelen, totdat de mens in het ultra-worstelen 

terecht is gekomen. 

  



Het worstelen, het prik-toetsen is ook nauw verbonden met het ontmaskeren, het draaien, 

waarin je tot diepere lagen en betekenissen komt, waarvan de ekster een beeld is. Dit is de 

dynamiek van de Katholieke ballingschap. 

  

Egyptische ballingschap - heilig verzetten 

Assyrische ballingschap - heilig worstelen 

Babylonische ballingschap - heilig loslaten 

Katholieke ballingschap - heilig draaien 

Protestantse ballingschap - heilig vluchten 

  

In mijn kinderjaren moest ik ook vaak in nachtmerries zo snel mogelijk proberen rond te 

draaien, om zo wakker te worden. De ekster waakte over mij. 

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 50. Nahum 

  

Nahum betekent depressie en het onderhandelen met depressie. In de gnosis is depressie niet 

noodzakelijk somberheid en diep lijden, maar het kan ook loslaten betekenen, als een toets-

dynamiek. Het is belangrijk om eerst los te laten, eerst te vluchten, als de mens wordt 

bedolven onder opdringerige gedachtes. Ga nooit zomaar het gevecht aan, maar ga eerst de 

leegte en de afzondering in, en mocht het blijven aanhouden, verzet je er dan tegen en ga 

worstelen. Dit is hoe de heilige voorzichtigheid zich uit, als de heilige vreze, om zo niet tot 

een prooi te worden van overmoed. Laat je ook niet met leegtes meesleuren, maar ga de 

diepere leegtes in. Leegte heeft te maken met loslaten, zodat het zich kan verdiepen, en het 

loslaten laat je ook weer los, en dat laat je ook weer los, totdat je in vruchtbare ultra-loslaten 

bent gekomen en tot het eeuwige loslaten. Deze dynamiek moet ontvangen worden, als een 

belangrijke ervaring. De mens mag daarnaar streven, maar blijf alles toetsen. Loslaten alleen 



is niet genoeg, maar blijf ook vluchten, en verzetten. Zo komt het loon van de gnosis en 

worden de gedachtes zuiverder. De gnosis beloont hen die in de heilige vreze leven. Zo 

schakel je over op de diepere wereld. Er is zoveel om af te pellen. Dat is het ware beeld van 

de sexualiteit, wat in de mens zelf ligt, iets tussen God en hem. Je pelt af, en zo ontstaat 

vruchtbaarheid, verandering, groei, in de wederopvoeding. Het is iets demonologisch. Het is 

geen romantische zelfbehaging. Nee, het is een oorlog tegen het ego. Je bent in gevecht met 

een beest. Het is geen tijd voor overmoedig vertrouwen. Het zijn juist de muizenvolkeren die 

alles willen voelen, van alles willen genieten, in pure zelfbehaging. "Oh ja, heerlijke kaas, oh 

Heilige Geest, kietel me even hier, kietel me even daar. Oh, wat heerlijk smikkelen en 

smullen wij." En de kennis wordt genegeerd in dit grote spijbelfeest. Kanonnen en overal 

vuurwerk. Hoera, hoera. En dan nemen ze steden in door polonaise, en zo gaan ze allemaal 

vrolijk en feestend de ondergang tegemoet. Hoera, hoera. 

  

Nahum streed met Assyrië. Daar is zijn gehele boek aan gewijd. Hij voorspelde de ondergang 

van Ninevé, de hoofstad. Het Assyrische rijk ging uiteindelijk ten onder door Babylon, wat 

duidt op de schakel tussen het heilige worstelen en het heilige loslaten. Waarom is dit 

belangrijk ? Zonder de leegte is het namelijk onmogelijk te toetsen. Hierom moest Daniël de 

leeuwen put in. Het heeft een diepe esoterische betekenis.  

  

Het Nahum orakel is belangrijk om veilig te blijven tegen de overmoedige ninja kabouter en 

de geest van overmoed. Loslaten en worstelen moet in balans komen. Daarom zijn er soms 

depressie-periodes in het leven van de mens, opdat de mens niet overmoedig naar zijn wapens 

grijpt. Een wapen overmoedig gegrepen zal zich op dan duur tegen de grijper gaan richten. 

Laten we beseffen dat wapens zielen zijn die niet zullen rusten totdat ze degenen die hen 

misbruiken naar de ondergang hebben gebracht.  

  

Nahum was een Elkoshiet, wat 'in een heilige valstrik' betekent, wat betekent dat hij niet 

overmoedig kon zijn. Nahum leefde dus in de heilige restrictie, waarvan de heilige valstrik 

een beeld is.  
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Hoofdstuk 1. Het Christendom als Ironische Literatuurkunst In het Boek van de Olifant - De 

Humor van de Olifant 



 

David had zich onderworpen aan God, maar de Psalmen staan vol met klachten dat hij 

onderworpen was aan de vijanden. Waarom laat God dit soms toe ? God is de oneindige 

kennis. We gebruiken dit woord God vanwege de taal. De vijand had een heleboel van de 

oneindige kennis gestolen, waardoor David God eigenlijk niet goed kende. Er ontbraken delen 

van God. Vandaar dat hij eerst aan de vijand onderworpen moest zijn, omdat dit cryptisch 

gezien weer delen van God waren.  

 

In het Orions wordt David Ahn genoemd. God liet dus al het leed, alle onderdrukking door de 

vijand, gewoon toe. David moest ontwaken tot de oneindige kennis, tot de ontbrekende 

schakels. Het is dus een heel technologisch verhaal. In de diepte van de grondteksten wordt 

God besproken als een moeder, wat ook weer een metafoor is van de oneindige kennis. We 

kunnen dus ook het woord Moeder telkens gebruiken als er God staat. Kennis is ook een goed 

woord voor God, maar het probleem is dan dat we soms bezig zijn metaforen te bespreken, en 

om het dan practisch te maken helpt het om te personificeren. Vandaar dat we dan ook wel 

archetypes gebruiken zoals God en Moeder. Daar waar kennis tot een climax komt 

personifeert het. Dat gebeurt in de diepte. Dat wil dus niet zeggen dat we kerkelijk of gelovig 

zijn, maar zelfs die woorden kunnen we een diepere betekenis geven omdat het een onderdeel 

van onze taal is.  

 

In Psalm 3, het Morgenlied, staat dan : 

 

2O Here, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; 

velen staan tegen mij op; 

3velen zeggen van mij: 

Hij vindt geen hulp bij zijn Moeder (God). 

 

Hoe vaak voelen wij ons wel niet zo in het leven ? Het is heel herkenbaar. We zouden soms 

wel willen dat Moeder zou komen om onze tegenstanders eens een lesje te leren, en die 

tegenstanders hoeven niet speciaal personen te zijn, maar kunnen ook problemen en obstakels 

zijn. Natuurlijk worden wij ook wel geholpen, maar lang niet altijd, en sommige dingen op 

aarde lijken maar niet weg te gaan, als een eeuwig stromende wond. 

 

De hulp is dan dat God, de Moeder, de Kennis, dan wel altijd bij ons is, in de buurt is, en 

ergens mee bezig is. Wij moeten ook in die duistere kennis ingewijd worden, die gestolen 

kennis, en vandaar dat het niet altijd rechtstreeks gaat. We hebben soms een vijand boven ons 



nodig. En dan gaat het om diepte te leren vinden en God erin te ontdekken. Soms kunnen we 

erg kwaad zijn. Soms kan het ook heel terecht en zelfs nodig zijn dat we kwaad zijn, maar het 

gaat om de kennis, en niet om het kwaad zijn op zich. 

 

Paulus had een doorn in zijn vlees, maar die werd niet weggenomen, en hij kreeg te horen dat 

de tegenwoordigheid van God genoeg was, het feit dat God er altijd is. Wij zijn omringd met 

diepe kennis, dus het kan gewoon niet misgaan. Er waren een heleboel gevaren van zonde, de 

kennisloosheid, dus die doorn moest er wel zijn om zo de tegenwoordigheid van de kennis 

diep in hem te laten doordringen. Er werd gezegd : De lieflijkheid en tederheid van God is 

genoeg. Deze lieflijkheid zal nooit tegen de kennis ingaan, maar die kennis inbrengen. Deze 

lieflijkheid kan soms heel hard zijn en ruig, dat we het gevoel hebben dat God ons treitert, ons 

pest. Dit kan gebeuren als we het verschil zien tussen onze wereld en de wereld van God. Dat 

wil niet zeggen dat we slecht zijn per definitie, of in zonde leven. Nee, vaak juist het 

tegenovergestelde. Ook de zoon van God ging hier doorheen toen hij naar de aarde en de 

onderwereld ging. Dat botste met de hemel.  

 

8Sta op, Here, verlos mij, mijn Moeder (God)! 

 

Soms zijn degenen die het etiket "vijand" opgekregen helemaal geen echte vijanden. Soms is 

het gewoon ons eigen alarm-systeem, en dat is weer een reden waarom God, de Moeder, soms 

dingen toelaat.  

 

Dan in Psalm 4, het avondgebed : 

 

2Als ik roep, antwoord mij, 

o God mijner gerechtigheid, 

die mij leeg heeft gemaakt in benauwdheid; 

Geef mij de borstmelk (Aramees) en hoor mijn gebed. 

3Gij mannen, hoelang is mijn eer tot versmading, 

hoelang hebt gij ijdelheid lief, jaagt gij de leugen na?  

Hier is David als een kind wat naar zijn Moeder verlangt, naar Haar borstmelk. 

 



8Gij hebt meer religieuze vreugde (Hebreeuwse wortel) in mijn hart gegeven. 

 

Laten we beseffen dat dit religie puur metaforiek is om het leven te leren begrijpen. Dit geeft 

rust en vrede, en zelfs vreugde. Die rijkdom hoeven we in de diepte niet weg te gooien, maar 

we moeten niet aan de oppervlakte blijven, want dat is vals geluk, valse vrede en valse 

vreugde. 

 

Psalm 5 is weer een morgengebed : 

 

8Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, 

uw huis binnengaan, 

mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U. 

9 Here, leid mij door uw gerechtigheid 

om mijner belagers wil; 

effen uw weg voor mijn aangezicht. 

10Want in hun mond is niets betrouwbaar, 

hun binnenste is enkel verderf, 

hun keel is een open graf, 

zij maken hun tong glad. 

11Doe hen boeten, o God, 

laat hen vallen door hun eigen overleggingen, 

verstoot hen om hun vele overtredingen; 

want zij zijn wederspannig tegen U. 

 

David gaat dus binnen in de tent van God, zijn Moeder, en onderwerpt zich aan God's 

onderwijs. 

Toch heeft hij het dan nog over een tegenstander. Hij wil dat God ingrijpt. 



 

13Want Gij doet de rechtvaardige knielen, o Here, (Hebreeuws) 

Gij doet hem terugkeren (Aramees) door een doorn (Hebreeuws). 

 

Hier zien we weer de doorn in het vlees, wat een middel is om de mens tot God te doen 

terugkeren. Het betekent ook een haak of een piercing, en een koudheid. Vandaar dat de 

kennis soms enorm afstandelijk kan doen, juist om de aandacht te trekken. In het Hebreeuws 

wordt het woord voor het Aramese "doen terugkeren" soms ook gebruikt als het opdoen van 

een kroon, wat in dit verband meer te doen heeft met de doornenkroon, wat een spotkroon 

was.  

 

Psalm 6 is het gebed in doodsgevaar. Hier is David in gevangenschap van de vijand, of het 

andere deel van God, een andere dynamiek van de kennis. Hier moet zijn ego door afsterven 

en hij moet ingewijd worden in deze duistere kennis die hij nog niet kent. Het gaat heel diep, 

want David weent hier, en zegt dat God zijn wenen heeft gehoord, dus God is wel bij hem, 

maar de tegenstander is niet verwijderd. God houdt een zekere afstand. De tent van de 

"vijand" staat gewoon naast de tent van God. Wat doet God eraan ? Wat doet de kennis eraan 

? De kennis doet niet altijd wat. De kennis wil ons onderwijzen. Wij moeten beseffen wat er 

gaande is. Wij moeten de diepte gaan zien. 

 

Psalm 7 is een klaaglied van David. Blijkbaar was David overvallen door de "vijand" in God's 

tent, en hij zegt dat hij nog steeds bij God is, maar hij vraagt dat "de vijand" hem niet zal 

wegslepen. 

 

In Psalm 8 wordt de kroon besproken, namelijk de mens. De spotkroon komt dus in de vorm 

van een mens, wat zowel God kan zijn, als een vijand, als een cryptisch deel van God wat nog 

niet ontdekt is, waartoe de mens nog niet is ontwaakt. De mens is de kroon van de schepping, 

en heerst over de schepping, en alles is onder de voeten van de mens gelegd. 

 

In Psalm 9 is er afgerekend met de vijand. De daadwerkelijke vijand is het ego van de mens. 

Zelfs de gedachtenis aan de vijand is vergaan. De mens is in een nieuw bewustzijn gekomen. 

De mens heeft diepte gezien. 

 

Zowel Ganesha, de Indische olifant, als Jezus zijn archetypische beelden van het hebben van 

een wachter voor de mond. Voor Ganesha is dat zijn slurf, en Jezus zei altijd dat hij vanuit 

zichzelf niets kon zeggen, alleen als hij het de Moeder zag zeggen. In die zin werd David's 



gebed verhoort. Een wachter voor de mond komt niet rechtstreeks, maar door verhalen. Hierin 

kunnen namelijk de Vur-principes tot gestalte komen, de natuur-principes, het opgeven van de 

posities in de stad, zoals ook Ezau zijn eerstgeboorte-recht moest opgeven voor het rode, het 

diepe, wat heenwijst naar de kruisiging van Yeshua. Ganesha, Gan-S, betekent de tuin 

(Aramees) van Esau (Hebreeuws : Esav, India : Siva). De S is in de amazone taal de letter van 

de proza, van het verhaal, dus in die zin spreken we over de tuin van de verhalen. Yeshua, 

Yah-Ezau, of Yah-S, is dan het vestigen, het bestaan, ontstaan, van de verhalen, want dat is 

wat Yah in het Hebreeuws betekent. Verhalen betekent dus de diepte, de Vur-principes. 

 

Zoals Ganesha, de jongen met het olifantenhoofd, de wachter was van Parvati, de tentgodin 

(van het huishouden), oftewel van de tabernakel, zo was Jezus de wachter van Maria. Zij 

beeldden het zoonschap uit, dus in die zin kon niemand tot de moeder komen, de 

natuurkennis, dan degenen die als een kind waren geworden. Zoonschap is een metafoor voor 

het luisteren, wat de olifant ook uitbeeld door zijn grote oren. Mattheus begint dan met een 

geslachtsregister van Jezus, wat helemaal terugleidt tot Adam, de zoon van God, maar wat in 

principe ook helemaal terug kan leiden tot Ganesha, de zoon van Moeder God, van Parvati. 

Zowel Adam als Ganesha werden geschapen vanuit het vuil van de aarde. Het gaat erom de 

boodschap van het zoonschap op te pikken als een metafoor. Dat is het ware messiaanse 

leven, dat het zoonschap de weg is tot diepe inwijding in de kennis. Het gaat hier om een 

warme geestelijke familie-band, niet om dat wat christenen ervan gemaakt hebben. Deze 

familie-band is niet materieel en geen wachtwoord. Zoals bij Ganesha was er geen man aan te 

pas gekomen om geboorte aan hem te geven. Zowel Ganesha als Jezus werden geschapen 

vanuit het vuil van de baarmoeder zelf, van de aarde, de onderwereld. Ganesha wordt ook Isa 

genoemd, wat ook weer de Arabische naam van Jezus is. 

 

Parvati was aan het baden in de wildernis en waste het vuil en zweet van haar af, waardoor 

Ganesha ontstond, die later een olifantenhoofd zou krijgen. Ook dit was dus een maagdelijke 

geboorte. Hierdoor is het een heilig zoonschap. Dat betekent ook dat zowel Ganesha als Jezus 

de onderwereld in moesten, als shamanen. Dit zou hen vormen, In die zin transformeert het 

zoonschap van de kennis de zonde. De mens moet dus ook zelf maagdelijk geboren worden, 

en het gaat niet door een wachtwoord of door een tovertruukje zoals in het christendom. Het 

gaat om de wording, het worden van een herschepping. Er moet een brug komen tussen twee 

werelden in de onderwereld. 

 

De worsteling van Jakob met God weerspiegelt weer in het verhaal van David, de 

oorlogsvoerder. We nemen dit als een metafoor van het toetsen. Hier kwam Jezus dus uit 

voort, als een beeld van Ganesha, hij die door het toetsen een wachter voor de mond heeft 

gekregen. Zelfs de afsluiting van de canon is hiervan een allegorie, van de wachter van de 

mond. Zo mogen we de kerkgeschiedenis anders bekijken. Parvati was zwanger van dit kind. 

Als wij naar de bloedige kerkgeschiedenis kijken omtrend de tot stand koming van de bijbelse 

canonieke autoriteit, dan mogen we daarin Parvati zien met een hele dikke buik. Er was een 

geboorte op komst. Dit is een groot mysterie. De mens moet het wel anders bekijken, want het 

gaat niet weg, en anders zou de mens gek worden. Er valt niet met de hedendaagse drama te 



leven. De natuurkennis is de uitweg. Wie gaat er mee ? En wie blijft er achter, en voor hoe 

lang ? 

 

De kerkgeschiedenis is dus de barensweeën van Parvati, het teken van de komst van Ganesha. 

Dit is een mythe met een diepere betekenis. Dus ook de Indische olifantencultus is een 

belangrijke metafoor. We kunnen dit zien door de vier evangelieën heen. Maria is dus een 

Nieuw Testamentisch beeld van Parvati in de esoterie. 

 

Dit zoonschap liet dus zien dat het koninkrijk geestelijk was, maar wat betekent "geestelijk". 

Dit woord kan zo bedriegelijk zijn. Geestelijk betekent niet letterlijk, maar het verborgene. 

Velen leven dus nog steeds in geestelijk materialisme. En al dat materialisme moet betaald 

worden, vandaar de geestelijke markt, iets wat zelfs Jezus en Paulus hadden verboden. Beiden 

gaven het evangelie om niet. Paulus werd tentenmaker om in zijn levensonderheid te 

voorzien. Ook dit verwijst weer naar het werk voor Parvati, de tentgodin. 

 

Herodus was op een slooptocht, want een kind met een wachter voor de mond, dat zou echt 

niet kunnen. De wijzen uit het Oosten, uit Arabië, waren van het zoroastrisme, wat zich later 

tot de islam ontwikkelde, en zij waren welkom bij Jezus en zij onderwezen zijn familie, en zij 

redden het leven van Jezus door hen te waarschuwen voor Herodus. Hoe wordt de islam 

vandaag de dag in de kerk behandelt ? Nog steeds draagt Jezus de Arabische geschenken van 

mirre, wierook en goud in zich, wat hem eens het leven redde, en hem tot Egypte bracht, als 

een schuilplaats. Vandaar dat de Egyptologie bij Jezus hoort en van levensbelang is. Zij die de 

wijsheid van de islam verwerpen, hebben zo ook de wijsheid van de Jezus mythe verworpen. 

Zij die de Egyptologie verwerpen : hetzelfde verhaal. Zonder de Egyptologie heeft Jezus geen 

bestaansrecht. Vandaar dat de Jezus die in de kerk wordt gepredikt veelal een valse Jezus is. 

Wij bespreken alleen een esoterische Jezus, als een archetype, een personage van een verhaal 

uit een bepaalde cultuur. Voor het gemak gebruiken wij de naam Jezus, omdat dat nu eenmaal 

de taal is. Maar de Jezus in de kerk is een hamburger-industrie. Het zijn vet-gieters, om zo de 

medische markt draaiende te houden. "Eet gij dan vele Jezus-burgers, totdat hij wederkomt. 

Amen." 

 

Nee, het gaat niet zomaar weg. Dus wij gaan de diepte in. Mirre, wierook en goud. Mirre, de 

bloed-eed van Mitra die ook Shiva deed, en Ezau, om af te sterven aan het ego, als een 

voorloper van het kruis, een diep indologisch mysterie, en dan wierook, de verdere 

zoroastrische en islamitische esoterie, en dan goud, de Egyptologie. Dat was het geschenk aan 

Jezus. 

 

De islam : het verborgene, het duistere, het lege, oftewel de wierook van het gebedsleven, van 

de psalmen. 



In deze woeste ledigheid, de beginsituatie van Genesis, sterft de mens aan zichzelf, als het 

mirre, de diepte van de indologische demonologie. Het goud is dan het openen van de mond, 

als het ontstaan van het heilige Woord, waarvan de Egyptologie een allegorie is. Zo had Jezus 

als Ganesha een wachter voor de mond, als de slurf van Jezus. Die wachter wil de kerk niet. 

Daarom hebben ze de esoterie van deze culturen grotendeels verworpen. Het wordt 

genegeerd. Er wordt niet over gesproken. De christenen zijn dus zelf niet christelijk. Maar de 

waarheid was nooit hun eerste interesse. Ze maken mensen monddood. Dat is dan een hele 

wrange ironische allegorie van de wachter van de mond, als een olifantengrap. Deze ironie 

moeten we leren verstaan. In deze ironie moeten we ingewijd worden. Ironie is een 

spiegelende stijlvorm, een literaire kunst, waarin schijnbewegingen worden gemaakt om zo 

net niet te zeggen wat je bedoelt, maar via een omweg, een buffer, als een soort versleuteling 

van de boodschap, zodat het niet in verkeerde handen valt. De olifant staat voor deze ironie. 

Het christendom is dus ironische literatuur van de olifant. Ga niet zomaar rechtstreeks en 

gemakzuchtig, hamburger-verlangend met het leven om, want het leven is potentieel 

gevaarlijk, als een dolle stier. Je kunt het alleen benaderen als een stierenvechter, door de 

gebruikmaking van ironie. Ironie is voorzichtig, en houdt een zekere afstand. Ironie is een 

andere taal met andere wetten. In Frankrijk wordt de ironie "het wapen van de zwakheid" 

genoemd, "het wapen van de zwakke", want het is strategisch en alleen bestemd voor een 

bepaald publiek (l'arme du faible). In het Frans wordt het ook wel "fijne spot" genoemd. Het 

maakt een karikatuur, een cartoon, zonder de daadwerkelijke oorlog aan te gaan. "Niet door 

kracht, noch door geweld, maar door ironie." Alleen hen met "grote oren" zoals de olifant, kan 

de heilige ironie verstaan. Kun je door de heilige ironie je bewegen, of ga je jezelf verraden ? 

We zijn in een gevaarlijk mijnenveld. Het christendom is zwaar overdreven taal, 

hyperbolisch, als onderdeel van de ironie. Het christendom is zwaar omgekeerd, ook een 

onderdeel van de ironie. Ook is het christendom parabolisch, het tegenovergestelde van de 

hyperbool, waarin het juist kleiner wordt voorgesteld dan het is, verzwakt weergegeven, wat 

ook een onderdeel is van de ironie, juist om de tegengestelde reactie op te wekken, mensen 

wakker te schudden. Dit wordt ook wel de understatement genoemd. 

 

Zo is er dus naast het esoterische christendom, of meer als onderdeel ervan, het ironische 

christendom, als een taal-strategie, een literaire kunstvorm. Het is de humor van de olifant. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Orionse Portalen 



 

De woeste wildernis van Èrk achter de Jabbok Rivier in het Westen van Orion is gigantisch 

groot, en is ook weer onderverdeeld in gebieden. Door het Èrk orakel wordt het vervormd en 

door de Arcturische lens op aarde geprojecteerd. Het loopt dus parallel aan elkaar. Zo is er het 

gebied van de godin Iran, met de rn-wortel, waar ook het woord ironie (irony, Engels) uit 

voortkomt, en het land Iran, en het woord 'iron', ijzer. De mens is genoodzaakt zowel de 

bestaande taal als theologie te gebruiken om te communiceren, zoals de mens zijn bestaande 

lichaam nodig heeft om te kunnen leven. Daar moet de mens het mee doen, en zo er het beste 

van maken. Natuurlijk is dit parelduiken. De mens moet het rode pad vinden hierin. Taal en 

theologie is dus heel ironisch, omdat de mens genoodzaakt is het te gebruiken, terwijl het hart 

eigenlijk veel meer wil zeggen, en dan in een hele andere taal, maar dan zou het niet 

overkomen. De ironische literatuur is dus een noodzaak en een kunst, een strategie. Het leidt 

door de wildernis heen. De ironie is ook tegelijkertijd de beschermingswand. De mens die 

hierin heeft leren leven is een Ironian, of Iranian, van het Iran gebied in de Èrk wildernis. De 

godin Iran is dan gewoon een personificatie, een archetype, van de ironische kennis. Dit is dus 

ook de eigenlijke naam van de parelduikers. Dat is dus het raadsel van het land Iran op aarde, 

als onderdeel van het Èrk orakel. De mens leeft in het Èrk orakel, om zo tot het oneindige, 

eeuwige bewustzijn te komen. Iran ligt aan de rechterkant over de Jabbok. Een mens die aan 

de rechterkant over de Jabbok heengaat, die komt dus eerst in dat gebied binnen, om zo de 

ironie te leren. Juist in die ironie kan alles doorvertaald worden, herschapen. Zonder deze 

ironie is er geen schepping. 

 

In het Oude Testament is Iran gecodeerd als Aaron, rn, de hogepriester en de broer van 

Mozes. Het komt van het Sanskrite 'arana', afstandelijkheid, diepte, en aryan, rn, geboren in 

de wildernis. Ook komt het van arohin, rn, wat berijden betekent. Ironie is als het berijden van 

een beest. Wij kunnen niet zomaar van alles wegrennen, want het gaat zich voortplanten en 

zal ons dan overweldigen. We moeten de beesten leren berijden. De Sanskrite rn wortel 

betekent ergens in afdalen en vervolgens oprijzen. 

 

Deze ironie is dus een bepaalde gezonde afstandelijkheid wanneer er een dolle, woeste stier 

is, Dit is dus ook de reden waarom de kennis afstandelijk is, wat ook weer terugkomt in Psalm 

10 : 

 

1Waarom, Here, staat Gij van verre, 

verbergt Gij U in tijden van nood? 

 

Het komt niet te dichtbij, en het onthuld niet teveel. De Vur-principes worden uitgevoerd. 

Vaak denken we dat de vijand met ons bezig is, terwijl het de kennis is. Zo was dat ook in 

David's geval. Het zijn hele dualistische psalmen, levensdynamieken, met verschillende lagen 



in de grondtekst, waardoor er caleidoscopische betekenis kan zijn. De tegenstander kan zowel 

de vijand als God zijn. 

 

8hij ligt in hinderlaag bij de gehuchten, 

in het verborgene doodt hij de tuchteloze (Hebreeuws). 

Zijn ogen bespieden de zwakke, 

9hij loert in het verborgene als een leeuw in de struiken; 

hij loert om de ellendige te vangen, 

hij vangt de ellendige, hem trekkend in zijn net. 

10Hij bukt, duikt ineen, 

en de zwakken vallen in zijn sterke klauwen. 

11Hij zegt in zijn hart: God (hijzelf, zij, als spreken over zichzelf in de derde persoon) is 

afstandelijk, kan het niet schelen (Hebreeuws), 

Hij verbergt zijn aangezicht. 

 

De kennis moet zo wel zijn in gevecht met het ego. De kennis gebruikt deze strategie. Vaak 

worden de psalmen maar eenzijdig uitgelegd en vertaald, maar wij willen nu juist de andere 

zijde laten zien. Dan is er ook weer ruimte om te ademen, want alles was vernauwd in 

tunnelvisie. Vele westerse bijbels zijn puur geestelijke trombose. Het is dus van levensbelang 

dat we recht gaan doen aan de psalmen. 

 

De psalmen zijn niet christelijk. Ze waren gestolen en verdraaid door de christenen. De 

psalmen zijn buitenaards en kwamen tot de aarde als Hebreeuwse metaforiek, als modellen 

van hoe de mens tot de natuurkennis kan komen. De psalmen representeren de gebieden van 

de Èrk wildernis in het Westen van Orion. Dit zijn dynamieken van de natuurkennis. De 

psalmen waren oorspronkelijk belangrijke buitenaardse installaties op aarde. De mens heeft 

het niet herkend, en ging ermee op de loop en maakte er een markt van. 

 

Psalm 11 wordt door David (Ahn) gericht op de Eeuwige, het opperhoofd van de 

psalmenzingers in het Hebreeuws, de natzakh. In het Aramees kijkt hij naar haar op voor 

onderwijs (sbr, sober). David is tot haar gekomen in de onderwereld in het Aramees. In het 

Aramees is zijn ziel om het leven gekomen. In de Orionse wortel was zijn nek gebroken en is 

hij door haar "gezombificeerd", in de zin dat Zij hem meegenomen heeft nadat hij aan zijn 



ego was afgestorven, zoals de valkyries dat doen in de Germaanse mythologie. Nadat de 

stijfkoppige nek van het ego is gebroken begint het leven pas echt. In het Orions is dit de 

nekbrekers psalm, als het begin van het onderwijs. Dit komt verder terug in vele Orionse 

teksten. In het Hebreeuws is David hier in Nuwd aangekomen, in het zwerven door de leegte, 

oftewel in het land Nod. (:1) Het is het land van de klaagliederen. Hij staat niet recht op zijn 

benen. Hij is zwak, en hij trilt. Hij is in een overgangsgebied. Hij is zoekende. Dit is 

fundamenteel voor het ontvangen van de hogere natuurkennis. Ook Job kwam in deze situatie 

terecht, en ook Jona, Paulus, Jezus en Calvijn. Het is de Damascus-ervaring. De mens staat 

niet meer trots en pronkend op zijn voetstuk na deze ervaring. Alles wat David wilde was 

onderwijs. Psalm 11 is een belangrijk buitenaards, Orions portaal hiervoor. 

 

2Want zie, de rasha spannen de boog, 

zij leggen hun pijl op de pees, 

om oprechten van hart in het duister te treffen. 

 

Het spannen van de boog is in het Hebreeuws het ombuigen en verharden, verdichten van hun 

macht om zo te vangen met hun netten. Dit is hoe het Èrk orakel werkt, waardoor de 

esoterische Èrk wildernis zich emaneert, dus van hogere tot lagere vormen projecteert, om zo 

alles te verdraaien en te verdichten, oftewel te materialiseren in de ironische literatuurkunst. 

Er vormt zich zo een trappenstelsel als een beveiliging, en waarin alles onderverdeeld kan 

worden. Hierin kan het ego afsterven om zo opgenomen te worden door de valkyries, die als 

een soort cupido's zijn, wat dan in het Hebreeuws de rasha's zijn. Het is een ironisch 

rechtsysteem. In de westerse vertalingen wordt het vaak eenzijdig als de goddelozen vertaald, 

omdat het ook rebellie kan betekenen. Dat is iets wat de westerse religieuze markt niet wil 

hebben. In de Hebreeuwse wortels is het een dualiteit, en we laten nu de andere zijde zien. De 

rasha zijn de vijandigen, maar dat kan natuurlijk ook naar het stadse systeem zijn, zoals de 

profeten dit ook waren. Ook is er de heilige vijandigheid van het toetsen. Zij stammen af van 

Ishmaël, die een vijand was van iedere man. De rasha is meer als de islamitische esoterie en 

ironie, wat al begon in het zoroastrisme, en wat indologische wortels heeft, en dus helemaal 

terugleid tot de Orionse wortels. Rasha betekent in het Hebreeuws ook een rechtsysteem, en 

veroordelen, als werkwoord. Ook in de bijbelcontext zelf is het een dualistisch woord. Wij 

zijn dus in de materiële wereld omringd met ironie, als onderdeel van de esoterie. Alleen in de 

duisternis, als ons ego met pijlen is doorboord, zal de rasha ons opnemen. In het Aramees zijn 

dit de Hiti, wat ook weer een amazone stam is als een beeld van Egypte in de Exodus mythe. 

Farao verdronk de kinderen, zoals in het Nieuwe Testament het ego verdronken moet worden 

in de doop. Het hele farao verhaal is daar dus een ironie van. In de diepte is het het ontwaken, 

het komen tot het oneindige en eeuwige bewustzijn. De waterdoop is het Farao-Jona-Jezus 

model, wat een rasha model is, als zijnde de heilige verdrinkers, in het Orions dus de Hiti 

stam. Ook in het Aramees trekken de Hiti naar het water om de heilige verdrinking te 

beoefenen (mly). In de Indiaanse mythologie was de geslachtsgemeenschap een beeld van het 

"verdrinken" van de man (in de baarmoeder) "opdat hij visioenen zou zien".  

 



De boog die gespannen wordt is in het Joods-Babylonisch Aramees de baarmoeder. In het 

Syrisch-Aramees gaat het hier om een heilige (uit)huwelijking wat een beeld is van leiding en 

onderwijs. Het gaat hier om een installatie. In andere vormen van het Aramees gaat het hier 

om een versiering, als een sieraad, wat een beeld is van een bepaalde gave. 

 

Ook in het Aramees heeft deze psalm een dualistische betekenis. De pijlen die afgeschoten 

worden zijn de automatische consequenties verbonden aan keuzes, als karma (gr, kr), in het 

Joods-Babylonisch Aramees. 

 

De oprechten van hart zijn in het Aramees degenen met ervaring, zij met een erect hart. Zij 

zijn in het Syrisch-Aramees verbonden aan Damascus, oftewel zij hebben een Damascus-

ervaring gehad zoals Paulus. Daarom hebben de valkyries hen opgenomen. Het treffen van de 

pijlen wordt in het Aramees omschreven als het omringd worden met roddel. Roddel is dus de 

emanatie van de gnosis, waarin het in lagere, cryptische vormen tot de mens komt, oftewel de 

ironische literatuurvorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. De Germaanse Opname 

 

De emanatie, van het hogere tot het lagere, is het tegenovergestelde van de evolutie, van het 

lagere tot het hogere. Deze golven zijn overal om ons heen. Ze gaan op en neer, duwen weg 

en nemen op. Deze golven komen van Orion, en scheppen ons bestaan, alles in en rondom 

ons. De mens moet leren op deze golven mee te gaan, te leren surven. Als eerste moeten we 

deze golven leren herkennen, leren ervaren, in contact komen met deze golven. Wij moeten 

hiervoor de zee in.  

 



Wij mogen leren zeilen op deze golven, ook in het zogenaamde luchtzeilen wat in de Tweede 

Bijbel voorkomt, het zogenaamde "ganneren". Deze techniek hebben de vogels zich ook 

aangeleerd. Vogels zijn in die zin ook beelden van de luchtzeilers. Zo mogen we de pracht 

van de Orionse natuur ervaren.  

 

Psalm 12 

 

6 Ik neem hen die de prijs hebben betaald (Aramees) op van het slagveld (Hebreeuws, yesha, 

yasha). 

 

Hier zien we een Valkyrisch vers. In de Germaanse mythologie nemen de strijdgodinnen hen 

die de prijs hebben betaald door hard aan hun ego te sterven op. In het Hebreeuws wordt daar 

de Jezus wortel "yesha" voor gebruikt, wat dus om de ware losprijs gaat : het hard sterven aan 

het ego. Dit hebben de christenen in hun ongeletterdheid dus helemaal verkeerd voorgesteld. 

In het Aramees zijn het hen die gekastijd zijn tot gehoorzaamheid (Syrisch Aramees), dus zij 

die de Damascus ervaring hebben ondergaan zoals Paulus. Yesha is dus de Hebreeuwse vorm 

van het werk van de walkuren (valkyries), de Germaanse opname. 

 

David gebruikt dit woord, yasha, om het te vragen, in het eerste vers, want een gekastijde 

volharde is compleet geworden, en tot een einde gekomen (zijn ego), in het Hebreeuws, als 

rijp om geoogst te worden. In het Aramees is dit ook een geboorte waarin het kind van de 

lichamelijke connectie met zijn moeder wordt losgetrokken (Palestijns, Galilees), ook in de 

zin dat "een volwassen geworden kind zijn moeder "verlaat" om zijn vrouw aan te hangen." 

Dit zijn verschillende archetypes van de kennis. Ook is het in het Aramees het kreupel of 

verlamd geslagen zijn, wat ook weer terugkomt in de Jakob mythe die met de engel streed.  

 

Deze opname is in het Aramees voor hen die het bewijs gevonden hebben, wat de Aramese 

definitie is van "geloof", en wat verbonden is aan trouw en standvastigheid. Het is een 

argument, dus niet het vage en blinde cirkeltjes-geloof van de christenen die zeggen : "Je 

moet geloven wat je niet hebt gezien, anders is het geen geloof meer." Ze doen alsof ze 

hiermee het universum een dienst hebben bewezen. Met zulk soort stellingen kun je wel aan 

de gang blijven en zo alles goedpraten. Dat halen ze dan uit Johannes 20:29 waar Jezus zegt : 

"Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch 

geloven." Maar hier gaat het om het normale zien van de materie versus geestelijk zien, door 

de wetten van de ziel. De christenen zien de bijbel en de kerk en zij geloven het daarom, 

vanwege dat ze materialistisch zijn, maar zalig zijn zij die hier niet naar kijken en tot de 

waarheid van de ziel zijn gekomen door de opening van hun geestelijke zintuigen. Christenen 

draaien alles om. 

 



Psalm 15 

 

1 Here, wie mag verkeren en ingewijd worden in uw tabernakel ? (Hebreeuws) 

Wie mag het interpreteren ? (Aramees) 

 

2. Hij die wandelt met de tamiym, wat een andere vorm is van de thummim met dezelfde 

betekenis, wat 'volkomenheid' betekent en het geheel. (Hebreeuws)  

De urim en de thummim zijn het hogepriesterlijke orakel van profetie en de toetsstenen. 

 

In de Psalmen is jehovah gewoon een woord voor compleetheid (zowel worden als zijn), wat 

een ieder op zichzelf moet toepassen. David komt dus tot de compleetheid en wil erdoor 

onderwezen worden. Deze compleetheid is het gedane werk. We zijn nooit helemaal klaar, 

dus het is belangrijk ons telkens weer toe te wijden aan het werk in wording en ook ons toe te 

wijden aan het gedane werk. Dit is als een hemelse institutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. De Genezing van Aardse "Scheelheid" 

 

Jezus, Yasha, het wortelwoord van Yesha, is dus in het Hebreeuws "de opname van het 

slagveld", wat weer terugkomt in de Germaanse mythologie van de valkyries, die hiervoor de 

gevallen strijders verkiezen (uitverkiezing). Jezus is dus in diepte een opname-mysterie 

waarin de mens aan zijn ego en onwetendheid sterft en zo tot het hogere bewustzijn wordt 

genomen door de valkyries, tot zijn hogere zelf. "Jezus" is gewoon een Hebreeuws woord 

voor opname, wat in het Germaans valkyrie (Noordelijk) of walkure (Zuidelijk) is, wat de 

uitverkiezing (kyrie) van de gevallenen (val) betekent. Jezus is dus in diepte een groep 



natuurvrouwen als een groep natuurprincipes die een baarmoeder vormen om de mens 

wedergeboren en wederopgevoed te doen worden in de bovenaardse natuur. De opname is een 

uitverkiezing. De uitverkiezing is een keuze die je zelf maakt, als een reflectie. Alles om je 

heen kan slechts reflecteren.  

 

Parvati schiep Ganesha, de heilige met het olifantenhoofd, vanuit de aarde, net zoals Adam 

vanuit de aarde werd geschapen, als een beeld van dood en wedergeboorte. Het is de wachter 

die de mond en zo ook het denken beschermd tegen het ego. De valkyrische opname is dus 

ook een hele olifantse opname. De opgenomenen kwamen allemaal onder Odin, als in Eden, 

de paradijselijke tuin.  

 

Het woord 'yasha' wordt ook gebruikt voor de exodus (Ex. 14:30). In Job 5:15, in de rede van 

Elifaz, komt het er op neer dat de yasha, de opname van het slagveld, er is voor de 

onderdrukte, de arme, de lege, om hem te redden van de mond, van het zwaard van de mond, 

oftewel van het verbale ego. 

 

Psalm 7:11 Mijn schild is bij God, 

die de oprechten, yashar, van hart verlost, yasha. 

 

Zij die voor 'yasha' (opname, uitverkiezing) in aanmerking willen komen, moeten yashar 

hebben, oprechtheid, rechtvaardigheid. Yasha-r, zou dan in de amazone diepte de psalmen (R) 

van de opname, yasha, betekenen. Deze psalmen worden verborgen gehouden in de aardse 

psalmen. De aarde is een psalmen-matrix. Yasha betekent in het Aramees het losgetrokken 

worden van de lichamelijke connectie met de moeder bij de geboorte, ook als een beeld van 

de man die zijn moeder "verlaat" om zijn vrouw aan te hangen, oftewel de diepte van zijn 

moeder ontdekt. De man komt dus van de vleselijke, letterlijke "moeder" tot de geestelijke 

"moeder". Dit is waar de islam voor staat, want de moeder heeft geen zoon. De zoon komt 

hier los van de aardse moeder, om zijn hemelse "moeder", zijn "vrouw" te ontmoeten. Het 

christendom kan zich dus niet verdiepen zonder de islam. Deze delen horen bij elkaar, als 

moeder en vrouw van de man. 

 

Dit is allemaal niet materieel, maar in leb, het hart (Hebreeuws). 

 

In Psalm 22:22 gaat het om de yasha, opname, uit de bek van een leeuw (als beeld van het 

verbale ego). 

 



In Psalm 54:1 gebeurt de yasha door de naam van God, maar hier is waar het verkeerd gaat bij 

de christenen, want zij denken alles voor elkaar te krijgen door de naam van Jezus, alsof het 

een wachtwoord is, maar dat is dus niet zo in het Hebreeuws. Naam, shem, in het Hebreeuws 

betekent de afgezonderde individualiteit van de mens zelf. Alleen zij die zichzelf hebben 

afgezonderd in de zin van persoonlijk contact hebben gezocht met de natuur, kunnen 

opgenomen worden. 

 

Het Oude Testament is buitenaardse mythologie wat zich op aarde projecteerde. Adam werd 

opgenomen toen hij van de boom van kennis at, van Assyrië, wat ook een paradijselijk gebied 

was in Genesis (2:14). Assyrië was ook de tweede zoon van Shem als de stamvader van 

Assyrië. Shem was de oudste zoon van Noach. Zijn naam betekent "naam" en de 

afgezonderde individualiteit, die dus nodig is om de gnosis te ontvangen en de opname. De 

Assyrische ballingschap is een beeld van de opname, als de heilige ballingschap in de gnosis, 

terug naar het Assyrische paradijs. 

 

Jesaja, Yasha-yah, oftewel het zijn van de opname, had een grote toets-strijd met Assyrië, 

zoals Adam dit had met de boom van kennis, wat ook een beeld is van Assyrië in Ezechiël 31. 

 

Het is dus ook belangrijk Assyrië van een andere kant te bekijken, van een buitenaardse zijde, 

de paradijselijke zijde. Het is per slot van rekening dualistische mythologie. 

 

In een droom bezochten buitenaardsen van de Vur natuursteden in het Èrk-gebied in het 

Westen van Orion. Ik had daar ook een woning, en ze zeiden dat ik een mooi huis had, maar 

ik zag wat vlekken op het meubiliar. Ik kwam dichterbij het meubiliar waar de vlekken waren, 

maar toen ik dichterbij kwam zag ik dat het een soort doorzichtige tegels met patronen waren 

die over elkaar heenlagen, wat een effect gaf van vlekken. Die tegels moesten dus nog 

gesorteerd worden, en daar moest ruimte voor komen. De binnenwonings-architectuur was 

dus nog in aanbouw. Ik realiseerde mij dat zo het leven op aarde is : we zien vlekken in ons 

leven, maar dit is slechts gezichtsbedrog. Het zijn doorzichtige tegels met patronen, met 

boodschappen, met natuurkennis, die nu nog over elkaar heenliggen. In de grotere ruimte zal 

dit dus vanzelf gesorteerd worden. De buitenaardsen zeiden dat het in principe al gesorteerd 

was, maar dat door gebrek aan ruimte en inventaris het bij de mens overkomt alsof de tegels 

over elkaar heenliggen in plaats van naast elkaar. Dat had niets met mij te maken, maar met 

hoe de mens op aarde een zekere "scheelheid" heeft. De buitenaardsen hadden het over de 

komende genezing van de aardse ogen, door de Vur. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. De Achterliggende Psychologie van de Islam 

 

 

 

Genezing - rangschikking van de natuurkennis, van de Vur-tegels. 

 

De mens moet in de wederopvoeding op het pad gehouden worden, dus als de mens afwijkt 

naar links of rechts, dan moet de mens even onder stroom staan om op het pad terug te keren. 

Alleen door schokdraad kan de mens op het pad blijven, alleen als de zintuigen van de mens 

open zijn en hij de geestelijke gaven heeft ontvangen. Een blinde kan nooit op het pad blijven. 

Er is veel slavernij op aarde geweest, en nog steeds, en het kan niet zomaar verbroken 

worden, maar wel verdiept. Dit verdiepen betekent ook te komen tot het dualisme ervan en het 

cryptisch leren te zien. Slavernij is een allegorie van geestelijk zicht, wat inzicht en overzicht 

betekent. 

  

Ook de leer van de eeuwige verdoemenis schijnt maar niet uitgebannen te kunnen worden. 

Het wordt kinderen met de paplepel ingegoten en het gaat ongestoord verder van geslacht tot 

geslacht. Ook deze leer moet dan juist verdiept worden om het een kwartslag te kunnen 

draaien door de cryptische betekenis. Eeuwig is een metafoor van volkomen. Het ego moet 

volkomen afsterven.  

 

Dan is er nog de islam, de op twee na grootste religie ter wereld. In de islam heeft God geen 

zoon, juist als een beeld dat de zoon bij de geboorte, bij de educatie en bij het volwassen 

worden wordt "losgesneden" van de moeder. In wezen wordt de zoon alleen losgesneden van 

de vleselijke moeder om de diepere moeder te ontmoeten. Dit is de ware, esoterische les van 

de islam.  

 



Hannah is in de grondteksten van het OT en de Vuh degene die haar zoon, Samuël, verkoopt 

aan een bijmoeder of vrouw, als een beeld van het overleveren aan de educatie. Hannah heeft 

dus in die zin "geen zoon", als een beeld van de islam. Het is het principe van het afstaan. De 

mens mag dus niet totaal blindstaren op God en altijd maar een kind zijn van God, maar de 

mens moet het onderwijs in om zelf als God te worden. Dit gebeurt ook in het diepste van het 

kruis waar Jezus roept : "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ?" Hier begint het 

onderwijs. Hier begint de islam. Het sieraad van de islam is vaak onbegrepen. Samuël kwam 

tot Hannah's diepte, waar de Vur ook over spreekt, tot de diepte van de islam. Dit is dus de 

achterliggende psychologie van de islam. 

  

De Lawine :116. Het gebeurt wanneer zij aan de borst van Hannah zijn, wanneer zij van haar 

melk drinken. Dan geeft zij hen de winterdroom. De melk verlamt hen, verblind hen, en 

prikkelt de zintuigen op een vreemde manier, om hen te verwarren, te misleiden, opdat zij 

haar nooit kunnen vernietigen. Zo ervaren zij kou, als een geboorte op aarde. Zij gaan in deze 

kou ten onder of worden gedreven tot Hannah's hart. 

 

De moeder staat haar kind af voor het onderwijs, zodat het kind ook zelf als een moeder kan 

worden, anders zou het kind de moeder kunnen vernietigen, dan zou het kind vastgroeien. 

 

Juist waar dit niet gebeurt, waar de esoterische islam niet bestaat, groeit de mens vast en gaat 

door deze verdichting over de vrouw heersen. Dit gebeurt waar geloofs-projectie plaatsvindt, 

waar de mens helemaal wegzakt in het idee dat de mens een kind van God is, als een 

schoothondje. 

 

Alleen als het kind eerst loskomt van de moeder, bij de geboorte, bij het volwassen worden en 

een vrouw krijgen, en door de educatie waarvan dit een beeld is, kan het schokdraad aan beide 

kanten van het pad komen, opdat de mens op het pad blijft. 

  

Het loons-principe is keihard. Er mag niet gesjoemeld worden, want dan is alles verloren. Het 

harde onderwijs is een noodzaak. De mens moet zich disciplineren in de natuurkennis, want 

dit is de enige weg tot leven. Er is een eeuwige, volkomen structuur waarvan niet afgeweken 

mag worden, en waarbuiten alles verwoest zou worden. 

 

Het kindschap tot de valse god moet sterven. 

 



De ijsdood is een belangrijke dood om het ego te laten afsterven. De ijsdood zondert de mens 

af, heiligt de mens.  

 

De esoterische islam leidt tot het ijs, de afzondering, het toetsen. Ook "God" moet getoetst 

worden, want er zijn vele valse goden. De islam stopt niet als wij tot het ijs zijn gekomen. Het 

ego moet de ijsdood in. Het gaat niet om de islam op zich, maar om de diepere principes 

waarvan het een code is. Het is mythologie, als gelijkenissen. 

  

Wij moeten afstand houden van het moeder-kind idee als het tijd is om de diepte in te gaan 

voor onderwijs. De moeder zal haar zoon overleveren aan een andere "vrouw". Natuurlijk is 

dit een ander deel van de moeder, een dieper deel. Maar zoals Jezus en ook David moet de 

mens op een plaats komen waar hij uitroept : Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij 

verlaten ? (Psalm 22) De mens moet de brug over om contact te maken met een andere 

wereld. 

 

De mens moet de dichtkunst leren kennen die gebruik maakt van zulke metaforen, zoals ook 

de Psalmen. In de amazone taal is de letter R de letter van de psalmen. In de oer-hiëroglyphen 

is dit de persoon met het mes. Het mes staat symbool voor de educatieve afscheiding. Alle 

afscheiding is slechts een metafoor voor onderscheidingsvermogen. 

  

Als we het schokdraad hebben ontvangen, kunnen we niets anders meer dan het pad te 

bewandelen. Er is slechts één mogelijkheid. Alle andere paden leiden tot de dood. Het 

schokdraad betekent de enige weg. Er zijn geen andere mogelijkheden. Alleen degene die 

deze ervaring heeft gehad weet ten diepste wat het is. 

  

In de Vur is Bosse het ijsgebied. Zonder Bosse is er geen leven mogelijk. Alleen in het diepste 

ijs is doorgang. Bosse is de winterdroom gegeven door Hannah's melk. Samuël moet tot de 

aarde gaan, voor onderwijs. Samuël moet tot de wijsheid van de esoterische islam komen, tot 

haar metaforiek. Hij moet het letterlijke achter zich laten, oftewel verdiepen. 

  

Alleen in het ijs, in de afzondering, kunnen we doeltreffend op het ego "jagen", in de zin van 

tot de cryptische waarde van het ego komen. Het ego heeft geen waarheid, maar waarde. De 

leugen is het raadsel van de waarheid. Het "jagen" heeft de betekenis van rangschikking, 

zodat de mens zichzelf onderwijst. Het is belangrijk dat de mens hiervan ook de diepere, 

geestelijke betekenis leert kennen, want de letterlijke jacht op aarde lijkt maar niet weg te 

gaan, waar zowel mens als dier, als de gehele natuur, de dupe van is. 

  



De speer is de metafoor voor de ijsdood. Het is een afstandswapen. Het mes scheidt, maar de 

speer brengt afstand, tot het moment dat de dood van het verslaafde ego intreedt.  

 

Het ego moet "gegeten" worden, dieper verwerkt, opdat we tot de waarheid komen die het 

verborgen houdt. 

  

De beesten van het ego verbergen ook een dieper ijs wat nodig is tot volkomen afsterving van 

het ego. Zo komt de mens tot het eeuwige ijs. Dit is een machtig medicijn. Dit is waartoe de 

esoterische islam leidt. 

  

Alles wordt doorvertaald tot diepere principes. Niets staat op zichzelf. 

  

Het ijs-gebied loopt over in het duisternis-gebied, tot verdere afsterving van de lagere aardse 

zintuigen die de mens verslaafd houden, zoals ook in het Ragnarok in de Germaanse 

mythologie. 

 

Speren zijn een teken van de ijsdood van het ego, in de afzondering, waardoor de mens tot het 

nachtgebied in de onderwereld komt. Hier moet de mens de heilige, hemelse natuurzintuigen 

ontwikkelen. 

  

Hannah draagt Samuël over aan andere "natuurvrouwen" die symbool staan voor de verdere 

educatie, de verdere natuurprincipes. Samuël begrijpt dit niet, en worstelt hiermee, al 

toetsend.  

De realiteit is dat het kind onderwezen moet worden door andere archetypes. De moeder staat 

nooit op haarzelf, maar is in samenwerking met haar andere dynamieken. Dit is de mechaniek 

van kennis. Een kind moet hieraan wennen, en zal eerst protesteren, omdat het de warme 

baarmoeder moet verlaten. Dit is een normale reactie. Het kind krijgt het koud, raakt in de war 

en zal het moeten toetsen wat er gebeurt. Samuël moet zich erbij neerleggen dat het leven 

soms een andere weg gaat. Toch is dit weer de diepte van Hannah zelf. Hij ontmoet dus 

gewoon andere, diepere delen van de moeder.  

 

Samuël wordt een vaste weg getoond, waar hij niet van kan afwijken. Het is de heilige 

onweerstaanbaarheid en onontkomelijkheid van de kennis. Hij moet volledig deelkrijgen aan 

de ervaring, en volledig in het bezit komen van de andere kennis-dynamieken. Hij kan het nog 

niet vatten. Het begrijpen heeft tijd nodig. Hij moet geduld leren. Voor zover het lijden is 



moet hij dat leren aanvaarden. De natuurkennis gaat niet buiten het kruis om. Hannah is al 

veel verder dan hem, omdat Hannah zijn hogere zelf reflecteert. Er is dus een grote kloof 

tussen Hannah en hem. Die kan hij ook niet zo snel overbruggen. 

 

Dit is dus weer het schokdraad wat nodig is om het pad te blijven. Dit gaat heel diep, omdat 

het een lang pad is. Zoals het pad ingewikkeld is, is het schokdraad ook ingewikkeld. 

 

Het gaat nooit verder dan het kan gaan. Alles is gebonden aan de strenge wetten van de 

kennis. Dit zijn ijzeren wetten die niet verbroken kunnen worden. Het stopt waar het moet 

stoppen. Het is een school. 

 

Genade bestaat niet, omdat de mens tot zelfverwezenlijking moet komen, door persoonlijk 

loon. De mens kan het niet van een ander verwachten. De mens is zelf deze dynamieken, die 

een ander alleen maar kan weerspiegelen. De mens moet worden en zijn, wat ook de 

Hebreeuwse betekenis van het woord jehovah is, en wat komt uit de Egyptische kepra 

mysteriën. Alleen als het persoonlijke ego van de mens sterft, oftewel herzien wordt in 

betekenis in de kepra mysteriën van Egypte, waarvan de vuilverwerker, de kever, een beeld is, 

dan kan de mens door de hemel opgenomen worden, zoals dit ook in de Valkyrische-

Germaanse mythologie gebeurt. Alleen zo zal de mens door de valkyries, de amazone 

strijdgodinnen, verkozen worden. Dit is dus geen daadwerkelijke strijd, maar een school. 

Valkyries zijn onderwijzeressen die hun leerlingen belonen en naar een volgende klas laten 

doorgaan, en de spijbelaars overslaan. 

 

Er zijn harde regels op school, anders zou het een zootje worden. Er moet eerst gewerkt 

worden, en dan pas verdiend. Genade is een valstrik, een leugen, want zo zou het kind 

beloond worden terwijl er geen verandering is geweest, en zo zouden beroepen totaal 

verkeerd uitgevoerd worden, wat een groot gevaar voor de samenleving zou vormen. Vandaar 

dat de valkyries preventief bezig zijn. 

  

En dan de oorlogen die ook maar niet weggaan. Dit is dus geen daadwerkelijke oorlog, maar 

een school waarin de student worstelt met het onderwijs-materiaal en zo wordt ingewijd. 

  

Dit is een volkomen proces. Het mag niet ergens halverwege stoppen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Fjork-Valmit 

 

De oorsprong van het vuilverwerkings-mysterie waarin Adam werd herschapen vanuit het 

vuil van de aarde ligt via het Egyptische Kepra mysterie, de vuilverwerkende kever, geb die 

als de opgestane ra opkomt vanuit de aarde, als geb-ra, heel diep in de indologie omtrend het 

Ganesha mysterie die ook geschapen werd vanuit het vuil der aarde, als de heilige met het 

olifantenhoofd, als het beeld van iemand met een wachter voor de mond. Ganesha is degene 

die blokkades legt en blokkades weghaalt. We zien hier een soort liturgische wasmachine.  

 

Als er in Psalm 43:3 in het Aramees staat : Zend uw literaire commentaren, als kritiek en 

uitleg, en uw bewijs, en in het Hebreeuws : Zend uw instructie en kennis, waarom staat er dan 

in veel Westerse vertalingen : "Zend uw licht en waarheid." Dan staat erachter : "Mogen die 

mij geleiden."  

 

Als er dan in de Egyptische Amduat in het vierde uur van de nacht staat : wrt m shmw.s, als 

zij die groot is in sterkte, en daarachter : jw rhw ssmw pn m wnmw ta, als "hij die dit beeld 

kent is degene die brood eet", en shmw, shma in het Egyptisch ook verbonden is aan zowel de 

vervuiling (sham) als het wassen van het vuile (shamu), als het "diepte-zicht", dan kunnen we 

stellen dat het wassen alleen plaatsvindt in de diepte. In de oertaal van de amazones zou 

shma.s het jezelf toewijden, onderwerpen, aan de literatuur betekenen. De letter S staat voor 

de literatuur. Shama betekent in het Hebreeuws ook luisteren en gehoorzamen als overgave, 

waarvan Samuël ook weer een beeld is, als shama-el, het luisteren naar god (onderwijs). In 

het Egyptisch is de shm, shamu, de decoratie van het leven, wat dus gebeurt door vervuilen, 

wassen in de diepte, als een mengen en afscheiden, opdat er een zuiver mengsel ontstaat. In de 

Egyptische liturgie heeft de shma de betekenis van gebed en gelofte. Soms moeten we de 

aarde in om ons juist te vervuilen, om het vuil te verwerken. Soms moeten we ons vermengen. 

Zo kan alles ook verduidelijkt worden. Xenofobie, angst voor het vreemde, is het grootste 

probleem van deze tijd. Juist de xenofobie moet ook gewassen worden opdat de mens weer in 

aanraking komt met het "heilige vuil" van het paradijs, het vreemde. Zo zijn de wasmachines 

van de gnosis ook ingesteld. Waar we te "schoon" zijn worden we even wat vuiler gemaakt. 

Dit is ook de diepte van de ware overgave, het ingaan van de wasmachine van de gnosis. Er 

wordt dan een wasprogrammaatje gedraaid.  



 

Psalm 43:2 - waarom verstoot Gij mij? 

Waarom ben ik vervuild, 

vanwege des vijands onderdrukking? 

 

Nee, vanwege het mengen en wassen van de gnosis. Het is wasmachine technologie. 

 

Het waspoeder van de lagere aardse stad is giftig, en maakt alles te schoon, vanwege 

smetvrees, en trekt daarmee nog wel ergere parasieten aan. Het waspoeder van de Vur is 

natuurlijk en exotisch. Het is diep, niet oppervlakkig. 

 

De stad in de lagere aardse gewesten, waar de xenofobie als schoonheid wordt aanbeden. Dit 

is ook de scheelheid van de stad, wat recht tegen de Vur-principes ingaat. De xenofobie is de 

valse vreze des heeren. De mens wil zo rein blijven van alles wat natuur is dat de mens zo 

overschoon wordt dat er een vals verblindend licht wordt verwekt, waarin de mens sterft aan 

het geestelijke en zo geheel verdicht wordt door de vetgieters en geheel in tunnelvisie komt. 

Nee, het is niet eens meer zicht. Hier is een ander zintuig aan de gang. Het is de wasmachine 

van de Fjork. Het ruikt een bedreiging tot zijn ego, en gaat dan overmatig wassen en 

fantaseren in zijn paranoia. Het is puur een psychose. Zijn ogen zijn blind. Hij zit op de troon 

met een vals oog.  

 

Hij zendt zijn fluisteraars uit, de vijf zusters, Hegge, Mulle, Mudde, Sidde en Male. Sidde is 

de leidster, en Male de jongste, de minst erge. Zij gaan tot de steden om te fluisteren, te 

roddelen, te verleugenen, opdat de mens het Fjork wasmiddel koopt. Het zijn reclame clipjes. 

Zij verkopen vals, verblindend licht voor schijnschoonheid. Lekker makkelijk. 

 

Deze vijf zusters besturen legers van clowns met waspoeders van de Fjork. Zij moeten het 

volk "wassen", oftewel bedonderen. Men is zo verzot op dit waspoeder. Men drinkt het zelfs. 

Kinderen worden gedwongen het in te nemen. Bij de tandarts wordt het in hun botten 

gespoten. Dit volk is zwaar ziek. Hele families verdwijnen in de wasmachines van de Fjork. 

Het is een gulzig monster.  

 

Het heeft ook met de Jezus-reclame te maken. Jezus die alle zonden van de hele wereld op 

zich neemt, al uw vuile was, en dan alles wit als sneeuw weer schoonwast. Natuurlijk heeft 

dat wel een diepere betekenis. In Egypte waren er de Kepra-mysteriën van de 



vuilverwerkende kever, maar dat is in principe een mysterie van de aarde, Kep of Geb. Dit 

zijn ook de spotpalen in de onderwereld, de Egyptische kruizen. In het Grieks kon het ook 

gewoon een paal zijn, als we het over het christelijke kruis hebben, en in het Aramees kon het 

ook een galg zijn. In ieder geval moest het ego in de Egyptische onderwereld aan de spotpaal 

om te sterven. In de Egyptische religie stond Geb ook voor het uithuilen van het ego. Het ego 

moest dus uit het lichaam gehuild worden, als een natuurproces, want het ego zit heel vast in 

de mens. De mens moest daarom tot de verbrokenheid komen, waarvan de spotpaal het 

symbool was.  

 

In het hindoeïsme zien we dan Krishna, het archetype van overgave en devotie, omringd door 

de dansende gopi's, de herdersmeisjes, als de indologische geb-wortel (gp, gb), wat ook een 

zeker wasprogrammaatje is. 

 

In de diepte zijn dit dus allemaal weer reclame-spotjes en klantenwervingen. In de diepte is 

het pure economische transacties, allemaal draaiende om het product school. In de diepte 

stoort men zich niet aan de wensen van de mens, maar heerst er een keiharde economie en 

schoolplicht. Dit is niet letterlijk of materieel. 

 

Ganesha die uit vuil geboren werd is in het Egyptisch Khensu, kns, gns, met dezelfde 

woordwortel, en dezelfde betekenis. Ook Kenshu betekent vuil, en hij is een nomadische 

maangod die door de onderwereld trekt. Hij is verbonden aan het achtste uur, wat het getal 

van de eeuwigheid is. In het achtste uur van de Amduat wortd er gesproken over de B-zielen 

(ba) als zijnde de geheime ziel. De B is de letter van de voet in het Egyptisch. De voet is dus 

het metafoor van de geheimen. In het achtste uur brengen de B-zielen de schaduwen tot rust. 

Zij zijn de wegwijzers en de getuigen. Zij hebben messen in hun mond, wat een beeld is van 

de wachters van de mond, zoals dat ook voorkomt in het boek Openbaring van het Nieuwe 

Testament. 

 

Dan gaan de B-zielen door een grot genaamd "Zij die de onwetenden vernietigt." Dan komen 

ze in een grot van vier godinnen : "Zij die voorhangsels hangt", "De duistere", "Zij die 

decoratie maakt" en "Zij die tezamen voegt." De naam van deze grot is "Zij die haar beelden 

omhuld." De B-zielen roepen tot Re, wat in de oertaal het roepen tot de psalmen is. In het 

Egyptisch zou dit ook het roepen tot de aarde betekenen om zich met het vuil van de aarde, 

met modder, te omhullen. Ook dit gebeurd in Openbaring wanneer de sterren op de aarde 

vallen en er geroep tot de bergen is : Val op ons en verberg ons. En zij verscholen zich in 

holen en grotten." (Opb. 6, vgl Lukas 23:30) 

 

In het Woord is alles gerangschikt, als een pad door de kennis. In het Woord is al het vuil 

verwerkt. In het Egyptisch is de ibis hiervan een beeld, als het opengeslagen Woord, de eerste 

vleugel is de emanatie, en de tweede vleugel is de evolutie. Zo gaat het Woord neerwaarts en 



opwaarts. De ibis is de D't in het Egyptisch, ook wel Thoth genoemd in het Grieks, T't. De T 

is in de oertaal de letter van de reformatie, en de D is de hangende vis, zodat de T, de 

reformatie, de visser van mensen is. Hierin is er een strijd tegen de haviksgeest Fjork-Valmit, 

het valse woord. Vogels kunnen alleen vliegen door hun vleugels naar beneden te duwen en 

omhoog te duwen, door emanatie en evolutie. Zo moet de mens leren denken, leren vliegen 

met het Woord, en zo het Woord te worden en te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7. Valmit, de Havik 

 

De letterlijke, eenzijdige betekenis van de Mozes-mythe is natuurlijk zonder waarde in 

vergelijking met de esoterische diepte ervan. Het is een dualistisch draaiwerk, als een klok. 

Jakob's toets-worsteling leidde hem helemaal tot Egypte. Israël leefde in een hongersnood, en 

Egypte kwam Israël tegemoet, door Jakob's eigen zoon, zijn vrucht, Jozef, als de vrucht van 

het volhardend, eeuwige toetsen, het eeuwige Pniël. Jakob stierf dan ook in Egypte, in het 

Nieuwe Rijk. Later boog dit zich om tot een ballingschap. De diepte ervan is belangrijk. 

Egypte is de wortels van Israël, en van het Israëlitische Woord. Het is ook de moedertaal van 

het Israëlitisch. Israël was in de netten gekomen van het Woord van Egypte. Egypte was als 

een visser van mensen, om de mens op te halen in een nog groter mysterie. Ook Israël zelf 

werd later een visser van mensen in de Jezus mythe. Dat is ook wat het Woord betekent in 

Egypte, D't, de ibis, wat in de oertaal de reformatie als visser der mensen betekent. D is de 

hangende vis in de oertaal, en in de oerhiëroglyphen is het ook een persoon met een hangende 

vis aan de hand. Dit is metaforisch wat het Woord doet en inhoudt. Het Woord manifesteert 

zich als een sociale structuur, als de Kerk. Dit gaat niet zozeer om mensen, maar om zielen. 

Dit is dus een natuurkerk, een kerk in de onderwereld. Het is niet letterlijk of materieel. 

Woord en Kerk werken dus nauw met elkaar samen. De Kerk moet het Woord worden en 



zijn, anders is het de Kerk niet. Er mag dus geen al te grote scheiding zijn tussen Woord en 

Kerk.  

 

Het Woord en de Kerk zijn aan elkaar verbonden door een literaire drug, de opium, oftewel de 

Vur, de natuurkennis. Het Woord en de Kerk dienen als opslagplaats hiervan, anders is het 

niet meer het Woord en de Kerk. 

 

De Egyptische ballingschap mythe liet zien dat het volk ingewijd moest worden in de 

Egyptologie. Fjork-Valmit, de haviksgeest van het valse woord, sprak tot Mozes, en mengde 

de Egyptologie met leugens. Zo ontstond de bijbel, een Egyptologische cocktail gemixt met 

sterke drank. Het was een emanatie van de Egyptologie. Mozes gaf het volk een zware drug 

om uit de Egyptische ballingschap te komen. Toen Jezus werd geboren vond zijn familie een 

schuilplaats in Egypte. Net als Jakob stierf Jezus in Egypte, volgens Openbaring 11 : 

 

8En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en 

Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd.  

 

Dit is dus een gegeven in de Jezus mythe dat Jezus nooit Egypte had verlaten. Ook Jezus 

kwam in de Egyptische ballingschap van het Woord om zo onderwezen te worden, en zo kon 

zijn ego sterven. Egypte is een buitenaardse implantatie om de mens te helpen. Niet letterlijk, 

maar figuurlijk. Het komt uit Orion, en was gezonden om de Fjork chip onschadelijk te maken 

en uit te werpen, uit het lichaam van de mens. Dit gaat niet direct, maar subtiel, niet aan de 

oppervlakte, maar in de diepte. De mens moest hiervoor diep de Fjork chip in. 

 

Ook de getuigen moeten dus hier aan hun ego sterven volgens Openbaring 11.  

 

9En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve 

dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10En zij, die op de aarde 

wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze 

twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 

11En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun 

voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. 12En zij hoorden een luide 

stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de 

wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

 



Zo worden ook zij door de valkyries opgenomen. Het gaat hier om de Egyptologische 

baarmoeder die daadwerkelijk vanuit Orion de mens tot wedergeboorte kan brengen. De 

bijbel heeft deze macht niet, want Mozes zorgde ervoor dat de Egyptologische baarmoeder 

werd geamputeerd. Dit was het werk van Valmit, van de Fjork, de haviksgeest die het volk uit 

de esoterie wegleidde en bond tot de letterlijke betekenis. De mens werd gemaakt tot 

letterslaaf. Zij moest Fjork-Valmit aanbidden, de havik van het valse woord. Zo ontstond ook 

de valse kerk. 

 

Het Woord heeft ons niet in de steek gelaten toen we in de valse kerk waren opgesloten. Het 

Woord werkte dwars door alles heen. Het Woord is machtig. Zou het dan niet door het valse 

woord heen kunnen werken ? Het Woord is allesdoordringend. Niets blijft er voor het Woord 

verborgen. Jezus werd ook het Woord genoemd. Het Woord is dus nooit letterlijk een 

materieel boek geweest. Het gaat om het Woord, de logos, de ibis, of in het Germaans de 

dualistische Loki, en in het hindoeïsme de heilige regen, Lak-shmi, oftewel de wassende 

Logos, als het heilige pad door de kennis. Het is de Lukas. In de Egyptische Bijbel is het 

Woord de Log, wat gebracht wordt door de A-jongen. De A is in de oertaal de aankondiger 

van de dood (van het ego), en van ballingschap, zoals de profeten van het Oude Testament dit 

waren. De metafoor hiervan is de bizonvlieg, een Orionse vliegensoort, en wat ook de A-

hiëroglyph is in de oertaal. 

 

Vele jaren geleden had ik een droom over de Log. Ik was in het Vur natuursteden gebied van 

Èrk in het Westen van Orion, en de Log tunnel leidde van de steden tot diep in de natuur. Het 

was een bepaalde tocht, en alles was hier onder zware controle, als militaristisch.  

 

De bizonvliegen zijn een soort navigatie systeem die de doelwitten laten zien. In dit verband 

wordt er in de Egyptische bijbel ook gesproken over de AZ, dus de A en de Z/S klank, wat in 

de Egyptologie ook terugkomt als de SA die het navigatie-systeem van Ra is op zijn tocht 

door de onderwereld. De Z/S is in de oertaal de proza, de literatuur, waardoor AZ of SA dan 

de aankondiging van het Woord is, als een pad er doorheen, en ook is het de aankondiging 

van de dood van het ego door het Woord. In mijn kindernachtmerries waren de fluisteraars 

van de Fjork vaak om mij heen, de vijf zusters, en zij bespraken mijn dood, hoe ze mij zouden 

vermoorden, maar in de diepte was het dus een shamanistisch medicijn wat de dood van het 

ego aankondigde, van de opgelegde, valse identiteit die was geprojecteerd door de Fjork chip. 

In de diepte waren het dus de bizonvliegen, het navigatie-systeem door de onderwereld. Mijn 

kindernachtmerries waren vol met Egyptische mythologie en metaforiek, maar ik begreep er 

natuurlijk helemaal niets van. Ik werd zwaar christelijk opgevoed en over de Egyptologie 

werd niet gesproken. Ik kon in principe toen al dwars door de kerk-systemen de Egyptische 

wortels zien.  

 

In de diepte van elke nachtmerrie ligt een medicijn. Moeilijke situaties zijn onze orakels, 

cryptogrammen van het bovennatuurlijke leven. Farao die de lasten verdubbeld wanneer wij 

ons tegen het systeem verzetten is een beeld van de gnosis die dieper in ons doordringt 



wanneer wij toetsen. Het is een allegorie. We hoeven niet altoos en eeuwig met botte en doffe 

drama te leven. We mogen de diepte ingaan en het een kwartslag draaien. Als de Egyptologie 

de druk op ons verdubbelt, dan is dat voor onze eigen bevrijding van de valse kerk en het 

valse woord. Het is ter verdieping, en de gnosis komt ons tegemoet als we in het toetsen ons 

tegen alles wat op ons afkomt heilig verzetten. Dit is het begin van het Exodus-sieraad.  

 

Dus kinderen worden in deze mythe in de Nijl geworpen ? Dit is een beeld van de waterdoop. 

Ook dit verlost hen van de valse kerk en het valse woord. In het Egyptisch heeft de Nijl 

verschillende namen, zoals de Atru, of Atr, wat ook de Riem van Orion betekent. Ook 

betekent het papyrus, wat een beeld is van het paradijselijke Woord, oftewel de "verdrinking" 

van Israëls kinderen in de Nijl was gewoon een educatie in het Egyptische Woord. Een andere 

naam voor de Nijl is Hethet, wat het omcirkelen betekent, verbonden aan hett-it, draaiende 

boor. Het draaien is een belangrijk Vur-principe, wat het veranderen van gezichtspunt 

betekent, en ook het subtiele in plaats van het rechtstreekse, en dit is dan door de Arcturische 

lens heel wrang op aarde neergezet als kinderen die vandaag de dag geofferd worden aan de 

boor van de tandarts, de hedendaagse Moloch, zodat ze giftige rommel in hun bot gespoten 

krijgen, wat vandaag de dag zelfs in vele gevallen niet eens meer te zien is vanwege dat ze de 

rommel dezelfde kleur als de tand hebben gemaakt, en als het kleine hoeveelheden zijn is het 

zelfs niet meer op de rontgenfoto's te zien. Als er dan problemen komen, dan valt het bijna 

niet meer te achterhalen. Zo heeft de duivel zich gecamoufleerd en komt zo subtiel het 

lichaam van het kind binnen. 

 

Een andere naam voor de Nijl is de Hup, wat ook geheim betekent, mysterie, verborgenheid. 

De kinderen die dus zogenaamd in de Nijl werden "verdronken" werden dus gewoon ingewijd 

in de Egyptische mysteriën. 

 

Farao liet ogenschijnlijk het volk gaan, maar zij kwamen alleen maar dieper in het Egyptische 

mysterie. Mozes zou hen namelijk nog meer Egyptologie leren. Het hele Mozes verhaal kwam 

uit de Egyptologie zelf, en gebeurde binnen Egypte, om zo dieper in Egypte te komen. Het 

volk werd gewoon van het ene deel tot het andere deel gestuurd. Ook is het als het komen van 

het vleselijke Egypte tot het geestelijke Egypte. Mozes leidde hen tot de cobra in de woestijn 

die ze moesten aanbidden. De cobra is een Egyptische godheid. Natuurlijk is dit maar een 

metafoor, namelijk van het touw, en dat is weer een symbool van de vruchtbaarheid, wat ook 

terugkomt in het boek Jozua, de leerling van Mozes, die dus ook diep ingewijd was in de 

Egyptologie.  

 

Shu (sha) was de Egyptische god van de hemel en de lucht, de leegte, waar ook het 

Hebreeuwse woord voor hemel 'sha-ma-yim, shu-mayim' op gebaseerd is, als de wet (ma, 

Egyptisch) van Shu, de wet van de leegte, of het zaad (mayim, Hebreeuws) van Shu, van de 

leegte. Shu komt in het Aramees terug als Suw, oftewel Ezau, de wildernismens, de leegte. 

Mozes zou het volk leiden tot de leegte in de wildernis, tot de wet van Shu, Ezau, de wet van 

de leegte, opdat ze aan hun ego zouden afsterven. Hij zou ze leiden tot het beloofde land, tot 



de hemel. S-shu, shu, is de hemelvaart in het Egyptisch, verbonden aan Seshu, de god van 

literatuur. S-shui is ook een woord voor de leegte. De leegte is in het Egyptisch verbonden 

aan het tot een einde brengen. In Egypte was er het idee dat de leegte de ware kennis bracht, 

en het Woord. In de leegte valt de mens in slaap, in de sha, shu, het zand, in de diepte van de 

woestijn waar alles de leegte ingaat. In de Egyptologie wordt dit ook het bed van Osiris, Aser, 

genoemd (Suri, Orions). Het is het zand wat een splitsende kracht is, wat alles verdeeld tot 

hele kleine korreltjes. Niets kan nog groot blijven, en dan komt alles tot leegte. Sha, sai is 

leegmaken, splitsen, en scheppen. Ook Ga is een Egyptisch woord voor leegte, als een 

blokkade, waarvan de verdrinking een metafoor is in de Egyptologie (ga, g).  

 

In de leegte komt niets gemakkelijk. De Israëlieten in de woestijn leden honger. Ze moesten 

alles verdienen. 

 

Ik kom tot het Woord, 

Ik wil diepte, 

Ik kom tot het orakel van alle situaties waarin ik leef, 

En het orakel van mijn verleden, 

Hierin ligt het shamanistische medicijn opgeborgen, 

Geef mij kennis en inzicht hierover, 

Dat het niet renteloos blijft liggen, 

Ik breng het tot de hemelse bank als een spaartegoed, 

Opdat de rente van openbaring tot mij zal komen, 

Amen Selah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 8. Van Hosea tot Joël 

 

Het haviks-labyrint in de stad is omringd door electrische haviksmuren. Mocht je daar 

doorheen breken, dan geeft het een gif af, en overstroomt alles. Dan ga je dus door een 

verdrinkings-ervaring, maar dat kun je dan ook weer esoterisch ondergaan, als je weet wat het 

betekent. Als je door de haviks-stadsmuur heenbreekt, dan overstroomt het ook in je mond, 

zodat je gedwongen wordt troep te drinken. Er is dus een kruis verbonden aan het doorbreken 

van de haviksmuur, maar door de esoterie kan dit verdiept worden. In het Egyptisch is de 

verdrinking dus het komen tot de hemelse papyrus, tot de ibis van het Woord, de logos. Zo 

kom je in de natuur. De haviksgeest achtervolgt de mens die door de zee heengaat dus, maar 

zal zelf verdrinken in die zee, terwijl er voor de mens een doorgang is, zoals in de Mozes 

mythe. De mens wordt zelf tot een ibis om in de diepere lagen van de hemel door te dringen, 

daar waar de havik niet kan komen. De havik wordt verdreven uit de hemel wanneer de mens 

ontwaakt tot de diepere lagen van de hemel. De havik valt uit de hemelen, en zal zo als een 

bezetene hen achtervolgen die nog niet tot de diepere lagen van de hemel zijn doorgedrongen. 

De havik zal grijpen wat hij nog kan krijgen. Dat is voor hem alles wat er is. De haviksgeest 

staat voor het valse woord, het woord van de stad, van de verdichte, verletterlijkte materie, 

waardoor de mens gebonden blijft aan de stad. De haviksgeest leeft zo van de uitwerpselen en 

sappen van de mens, als van een boerderij. Daartoe is het geloof in de onfeilbaarheid van de 

bijbel. De haviksgeest houdt de mens in deze geestesziekte. Ook brengen zij "valse 

profetische gaven" gebonden aan de bijbel, wat de mens alles kan laten beweren. Al het 

materiële geloven zij, en hebben hun vooroordelen en definities van alles wat ze denken te 

zien, terwijl ze in de haviksmatrix leven. Alles wordt hen voorgekauwd. Ze leven in een vals 

visioen, een hallucinatie. Het is een zware drug.  

 

Hiertoe kwam Psalm 63 de mens die door de haviksmuur heenbrak tegemoet. David is in de 

woestijn van Juda, op zoek naar een nieuw leven. De woestijn is de brug tot de lucht, de 

hemel, de leegte. Hij sprak : "Maar wie mijn leven zoeken te verderven, zullen komen in de 

diepten der aarde." (:10) en "Men zal hen overleveren aan de macht van het zwaard, 

zij zullen een prooi der vossen worden." (:11) 

 

Hij zocht naar het hemelse water ver buiten de stad en zijn familie. Hij had alles achter zich 

gelaten. Hij zocht naar de opname, zoals in Zacharia 12:7 - Ook zal de Here de tenten van 

Juda allereerst opnemen (yasha), opdat de trots van het huis van David en van de inwoners 

van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 

 



Juda is in de wortels de knopen van de tabernakel structuur, de schakels, de verbindingen. 

 

Zacharia, zkr, Sokar (skr, skkr) was in Egypte de in de woestijn gezondene en betekent leeg 

worden. Dit is in het Egyptisch verbonden met komen tot de details, tot decoreren. Ook is het 

verbonden aan het openen en openbreken van een deur (seqer). Verder staat er in dit 

hoofdstuk : 

 

2Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook 

tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3Te dien dage zal Ik Jeruzalem 

maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk 

verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 

4Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun 

berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle 

paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. 

 

David kwam tot het geheim waartoe de volkeren geen ingang hadden. De havikken botsten 

tegen de muren van dit geheim aan. Psalm 63 begint met : "mijn ziel dorst naar U, mijn vlees 

smacht naar U, 

in een dor en dorstig land, zonder water." (:1) 

 

Als we zijn "verdronken" door het water-alarm van de stad, en dan door de woestijn worden 

opgenomen, dan komen we in de Egyptologie tot Hes, de godin van de verdronkenen, de 

wortel van Hosea (hs). De hes is een lied, een spreuk (hesi) tegen de duivelse machten van het 

water. Zo krijgt de ziel toegang tot de melk van Hes. Door haar touw trekt zij zielen uit het 

water. Hosea is dus een soort EHBO, als de eerste kleine profeet, het Hes-mysterie van de 

verdrinking. Als kind had ik 's nachts ook zulke ervaringen en zag dan een lang touw in de 

verte tot mij komen. Alles om me heen begon dan ook langwerpig te worden. Ik ben me ervan 

bewust dat ik als kindzijnde al door zulke haviksmuren heenbrak, om opgenomen te worden 

door de natuur.  

 

David kwam in de onderwereld, in de erets, in Psalm 63. 

 

Diep in de woestijn is de oermoeder, waartoe Hosea komt, als tot Gomer. Het stadse 

implantaat zegt dan direct dat het een verkeerde vrouw is, maar esoterisch, in de diepte, is dit 

slechts cryptisch. Gomer is een Israëlitisch beeld van Hes, de godin van de verdronkenen. Het 

was slechts een beeld van het "gemengde huwelijk". 



 

Hier zag David in een visioen de tabernakel, en in het Aramees zag hij de "stevigheid" als een 

rivier. (:3). Als David dan zijn handen in de lucht doet, dan is dat in het Aramees een beeld 

van het nomadische leven, van de tocht door de onderwereld, door de stevige baarmoeder, 

over de rivier, waar de Egyptologie om draait.  

 

In vers 8 is David in de schaduw van haar schoot of borsten in het Aramees. Schaduw is in het 

Hebreeuws een beeld van de tijdelijkheid. 

 

De mythe van Jael en Ciycera, Sesera (ssr, sr), is weer een van de vele voorbeelden van Israël 

die put uit de oorspronkelijke Egyptische mythe van Osiris, Aser (sr). Aser werd door Seth in 

een kist gelokt, en nagelde toen de kist dicht, zoals Jael het hoofd van Sesera nagelde. In het 

Aramees ging het hier om een inwijding in de geheime leer, wat ook in de Egyptische mythe 

de achtergrond is. Seth is de wildernis, en hiertoe moest Osiris ingewijd worden. Jael wordt 

nth, ntt in het Aramees genoemd, oftewel Nut (Nod), de moedergodin van de onderwereld 

waardoor Ra een tocht moest maken (Richteren 4). In de bijbel worden vrouwen vaak zo 

genoemd, als beeld van deze Egyptische oergodin. Zij is een inwijder. Het is geen letterlijke 

dood. Omdat het christendom al deze mythes heeft verletterlijkt is er nog steeds zoveel drama 

in de wereld. Alleen als de mens het doorvertaald tot de diepte ervan zal de mens tot het 

paradijs kunnen terugkeren. Er is dus nog veel te doen voor de mens. De mens blijft op het 

moment nog steken in deze cryptogrammen. Jael betekent in de wortels de hemelvaart, het 

geven van betekenis. Dit gaat door in de tweede kleine profeet met practisch dezelfde naam, 

Jael of Joel. 

 

De mens komt dus door de Hes-ervaring van het "verdrinken", de vermenging, waarvan ook 

het "gemengde huwelijk van Hosea en Gomer" een beeld van is, tot de tent van Jael in het 

boek Jael, Joel, waar de mens wordt ingewijd door de tentpin in het "hoofd". Het "hoofd" is 

slechts een metafoor van het begin in het Hebreeuws. Dit betekent dus dat de mens terug moet 

gaan tot de wortels. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 9. De Tent van Jael - De Germaanse Huwelijks-beeldspraak 

 

De mens gaat de Jabbok-rivier over door de afzondering en de onthechting. Er zijn een 

heleboel dingen om van te onthechten, en het leven zelf helpt de mens daar ook in, want als 

de mens zich teveel ergens aan hecht, dan zal het vanzelf weggenomen worden. Hechten 

werkt averechts.  

 

Dieper in de Èrk wildernis in het Westen van Orion is er dan nog de Jordaan rivier, wat 

neerdaling betekent in het Hebreeuws, als het afdalen tot de onderwereld. Zo komt men tot het 

gebied van Jael, dieper in de Èrk wildernis. 

 

De Jordaan staat voor het shamanisme. Shamanisme in het Nieuwe Testament : 

 

1 Petrus 3 

 

18hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar het geestelijke, 19in welke hij 

ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. 

 

Efeze 4 

 

8opgevaren naar den hoge voerde hij krijgsgevangenen mede, 

gaven gaf hij aan de mensen. 

9Wat betekent dit: hij is opgevaren, anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere, 

aardse gewesten? 10Hij, die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle 

hemelen, om alles tot volheid te brengen.  

 

Het shamanisme, het afdalen in de onderwereld, is een verdiepingsproces, wat ontstaat in het 

toetsen. Hierin wordt de oorlogs-metaforiek gebruikt, zoals ook in 2 Korinthe 10. 



 

Amos is de derde kleine profeet. Ook hij laat dit proces zien. In hoofdstuk 1 begint al het 

krijgsgevangenschap, en in hoofdstuk 2 de naaktheid van de vijand, als de ontmaskering.  

 

Dit is wat er in de tent van Jael gebeurt. Het is de inwijding tot de geheime leer. In de oorlog 

van het diepte-toetsen sterft het ego en wordt tot verbrokenheid geleid opdat de ziel 

gevoeligheid herwint. Dit resulteert in klaagliederen, als tekenen van die verbrokenheid. Als 

de verbrokenheid niet diep genoeg is doorgewerkt, de toets niet volledig was, dan zal dat zich 

uiten in allerlei valse en overmoedige blijdschap. Vandaar dat Amos 5 gaat over het klaaglied. 

 

Amos 6 waarschuwt tegen de valse gerustheid : 

 

1Wee de zorgelozen op Sion, en die zich veilig voelen op de berg van Samaria, de 

uitgelezenen van de keur der volken, tot wie het huis Israëls komt. 

 

6die uit plengvaten drinkt, vol wijn, en met de voortreffelijkste olie u zalft, maar om de 

verbreking van Jozef u niet bekommert!  

 

Er wordt dan gewaarschuwd tegen hoogmoed (:8).  

 

Psalm 118 

 

Hebreeuws 

2Laat Israël nu zeggen: 

De Here's opvoeding (checed) is tot in eeuwigheid. 

 

Het woord checed wordt vaak genoemd in de Psalmen, en vaak door het westen slap vertaald 

in goedertierenheid en genade, terwijl het ook opvoeding betekent, en educatie. Dat geeft 

direct een heel ander en dieper beeld. 

 



Er mag een balans komen tussen wedergeboorte en wederopvoeding. De opvoeding is overal 

om ons heen in de lucht. De genade verblindt het. 

 

Psalm 121 

 

1Een bedevaartslied. 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, har, initiatie, opvoeding: Hebreeuws 

vanwaar ik zal veranderen. Aramees 

 

Veel vertalingen van het westen zeggen gewoon domweg : Ik hef mijn ogen op naar de 

bergen vanwaar mijn hulp zal komen. 

 

Psalm 123 

 

3 Geef ons de borst, Here, geef ons de borst, Aramees 

want wij zijn meer dan verzadigd van verachting; 

4onze ziel is meer dan verzadigd 

van de spot der overmoedigen, de verachting der hovaardigen. 

 

In veel Westerse vertalingen staat gewoon : Wees ons genadig. 

 

Jehovah heeft verschillende betekenissen in het Hebreeuws, gewoon als een werkwoord : 

worden en zijn, en ook betekent het de gevallenen. In de Westerse vertalingen is psalm 150 

een loof-psalm, maar het betekent in de grondteksten veel meer. Halal, wat telkens maar weer 

in loven en prijzen wordt vertaald, maar het betekent ook pronken, wat verbonden is aan een 

huwelijksfeest. 

 

1Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, in offers (Aramees) 



 

Er is goed en slecht "pronken". Pronken is vertoon, met een bepaalde boodschap, wat ook in 

de dierenwereld gebeurt, in de taal van patronen en tekens. Het brengt detail, legt ergens 

accent op, om een bepaalde verbinding te maken. In dit geval gaat het om een huwelijksfeest. 

In de lagere aardse stadse gewesten gaan huwelijken vaak om uiterlijk vertoon in bepaalde 

tradities, maar in de wildernis gaat het om het offer, om de ontmaskering van het ego.  

 

Halleluja. Het huwelijk met de "gevallenen" door offers (van het ego). Dit gaat over de 

valkyries die de gevallenen op het strijdveld die hun ego hebben opgeofferd opnemen tot een 

"huwelijk" met Valhalla, de hemel. Dit is de Germaanse opname van verzoening met het 

hogere zelf. De hemel is niet een passieve, overgelukzalige staat, maar een opening van de 

zintuigen. 

 

"God" is dus de gevallenen die aan hun ego gestorven zijn in de Hebreeuwse grondtekst en de 

Germaanse context, en zo met de valkyries zijn verzoend als een beeld van hun hogere zelf. 

Dit is ook wat het Virgo-sterrenbeeld (Maagd) uitbeeldt en uitdraagt. 

 

2looft de Here om machtige daden, gebuwrah, Hebreeuws 

 

Gebuwrah, van het Aramese "gabara", wat Orion betekent. Het huwelijk tussen de heilige 

"gevallen" mens en zijn hogere zelf vindt dus plaats in Orion. "Het huwelijk met de 

"gevallenen" in Orion." 

 

3Looft de Here met harp en citer, 

 

De harp is in de Hebreeuwse wortel het plukken (van het ego). "Het huwelijk met de 

gevallenen door het plukken van de veren (van het ego)." 

 

Dat wat we om ons heen zien is oud onvertaald licht. Het moet vertaald worden. Hierom 

moeten de psalmen ontzegeld worden. Het is allemaal bevroren licht. De mens leeft in 

herhaling. In psalm 149 gaat het ook weer over het huwelijk van de "gevallenen" met het 

hogere zelf. Hier wordt het ego geketend, wat ook de ketenen voor de heilige gevallenen 

moeten zijn, want het Hebreeuwse idee achter de gebondenheid is dat van een dier die zich 

voorbereid om een hele grote sprong te maken en zijn poten samenvoegt om de sprong extra 

kracht te geven. In die zin kunnen alleen de "gebondenen" de sprong, de opname, naar de 



hemel maken. Dit is ook het hele idee van de valkyrische ketenen. Springen is dan ook het 

wortelwoord van de gebondenheid in het Hebreeuws. In het Aramees is de keten een beeld 

van het verbod en de gelofte. 

 

In vers 9 worden zij onderworpen aan een exegese, oftewel schriftuitleg, in het Aramees. Het 

sleutelwoord is dus het verdiepen, als het verdiepen van het ego. Dit is waar het "oordeel" 

voor staat in het Aramees. Het is het blootleggen van de wortel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. De Jeremia Ervaring 

 

Als we kijken naar de Westerse bijbel, dan zien we dat het is opgedost met veel flair tot een 

product voor de markt, maar de oorspronkelijke Hebreeuwse en Aramese manuscripten 

hadden geen klinkers en geen leestekens. Vandaar dat het belangrijk is om terug te gaan naar 

de oorspronkelijke medeklinkers om deze cultuur te begrijpen, want de rest is er dus allemaal 

bijverzonnen. 

 

Jezus betekent "Jehovah is redding, opname van het strijdveld", yehowshua, Hebreeuws, Yah-

shua. 

Jehovah, of de afkorting Jah, betekent worden, zijn, en vallen, als de gevallene op het 

strijdveld die aan zijn ego gestorven is. Shua is dus gewoon een Hebreeuws woord, wat achter 

Yah werd gezet, als een eigenschap. Shua is ook de zesde zoon van Abraham, die hij kreeg 

met Ketura, nadat Sara stierf. Het was de jongste zoon van Ketura. Uit hem voort kwam de 

Arabische stam van de Shuhieten voort. Bildad, één van Job's vrienden, was een Shuhiet. 

Shua betekent vernedering, zinken, verdrinken, depressie, sloot. Yah-shua betekent dus ook 

"de verdronkenen die opgenomen zijn", waarvan de Orionse vissersgodinnen een beeld zijn 



die de "verdronkenen aan hun ego" opvissen uit de wateren van de onderwereld, wat ook weer 

verbonden is aan de waterdoop. Jezus is dus niet zomaar een wachtwoord, maar in de diepte 

een proces van het verdrinken van het ego, waardoor de geheiligde ziel uit het water 

getrokken wordt, wat de Orionse mythologie achter de valkyries is. Ook Mozes is hiervan een 

Messiaans beeld als de "uit het water getrokkene". 

 

We noemen dit in de gnosis de Jeremia ervaring, van Jeremia 20. In vers 7 in het Aramees en 

Hebreeuws maakt hij duidelijk dat God hem "misleid" heeft, "bedrogen", "verleid". Dan zegt 

Jeremia dat God te sterk was en hem heeft overmocht. Jeremia kon geen kant meer op, en dat 

gebeurt als het ego verdrinkt en de vis in het net terecht komt, als een beschrijving van de 

opname. Jeremia verzette zich hiertegen, maar zonder resultaat (:9). Een ontwaking valt niet 

tegen te houden. Het is een natuurverschijnsel. "Als God ons roept" in de metaforiek, als ons 

ego is verdronken, dan kan het niet gestopt worden.  

 

Daarna zegt Jeremia : "Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben; de dag waarop mijn 

moeder mij baarde, zij niet gezegend." (:14) Jeremia was zwaar depressief, oftewel 

afgezonderd van de matrix. Hij telde zijn vlees niet. Hij was apart gezet, en vervloekte het 

lagere aardse leven, zijn lagere aardse zelf. "God verdoem mij, mijn ego" ligt op dezelfde 

golflengte. In het Aramees vervloekt hij zijn opvoeding. Ook vervloekt hij het daglicht. Het is 

niet eens zo zeer dat hij de dag waarop hij geboren werd vervloekte in het Aramees en 

Hebreeuws, maar zelfs zijn hele leven. Ook heeft hij het in het Aramees over zijn leven in de 

stad, wat hij vervloekt.  

 

Jeremia, Yah-rm, betekent "uitverkoren door yah, het vallen (van het ego)", als de 

Hebreeuwse uitverkiezing die parallel loopt aan de Valkyrische Germaanse uitverkiezing. RM 

betekent de opname in het Hebreeuws, als een offer. Jeremia wordt de wenende en klagende 

profeet genoemd, en traditioneel was Jeremia de schrijver van het boek Klaagliederen. Dit is 

ook wat de RM-wortel betekent in het Egyptisch : wenen, klagen. RM betekent ook tranen, en 

vis. RM is het menselijke ras. RM is één van de vormen van Ra, als de wener, de klager. RM 

is een Egyptische vissersgod, en betekent ook de opname, tot een hoger niveau komen. RM-

ra, of ra-rm, als een Egyptische vorm van yah-rm, is ook een vorm van de krokodillengod 

Sebek, een Egyptische watergod. Het water kwam voort uit zijn zweet. Hij is verbonden aan 

de bescherming die de zusters Isis en Nepthys geven, en helpt bij de geboorte. Ook is de rm 

wortel de leeuw, rema. In het Grieks komt de rema als het gesproken, profetische, woord, van 

rheo, uitgieten. Jezus sprak dat de mens niet alleen van brood moest leven, maar ook van 

rhema, rm, als het woord van god, yah-rhema, oftewel Jeremia. Romeinen 10:17 noemt 

"rhema" als de brenger van het horen. In Efeze 5:26 moet de mens gewassen worden door de 

rhema, rm, zodat het metaforische hemelse "huwelijk" kan plaatsvinden (de verzoening tussen 

de mens en zijn hogere zelf). De rhema, rm, is ook een gezegde, een metafoor, een gelijkenis : 

 



Lukas 2:49-50 En hij zeide tot hen: Waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik 

bezig moet zijn met de dingen van de hemel ? En zij begrepen het gezegde, rhema, niet, dat 

hij tot hen sprak. 

 

Ook in het Aramees is de RM de hoogte, de heuvel, verbonden aan Rimmon, de Syrische god 

van de donder, storm en regen, van Damascus (vgl. Damascus ervaring van Paulus, ook 

genoemd Had, Hadad, HT, de god van het bloed-orakel, oftewel van het ontvangen van het 

profetische woord door het doodbloeden van het ego. Dit leidt helemaal terug tot de Orionse 

Hiti stam. Het Jeremia verhaal heeft dus hele diepe wortels in andere culturen. In de 

mythologie moest de orakelgod HT het zevenkoppige zeemonster Lotan verslaan, de 

voorloper van Leviathan. Dit gevecht komt ook weer terug in het boek Openbaring.  

 

De Griekse rm, rhema, het profetische woord, het woord als orakel, komt dus van rheo, 

gieten. Gieten heeft in het Aramees de betekenis van het roddelen, het spreiden van geruchten, 

sd (st). Het komt veel voor in Leviticus, het boek van de offerdienst. Het is een 

natuurverschijnsel aan de voet van elk probleem, dat alles verdraaid en omgedraaid wordt. Dit 

zijn de voorhangsels van de tabernakel om de mens te testen wanneer hij tot de kennis komt. 

De offerdienst is een metafoor van de opname, waarin het ego moet doodbloeden. In de 

opname moet dus alles emaneren, uitgegoten worden, tot lagere vormen gaan, anders is er 

geen brandstof voor de opname, en geen beveiliging. Juist ook door die emanatie ontstaat er 

afzondering. Als de mens een profetisch woord ontvangt, dan mag de mens dit niet als een 

dolle bezetene gaan rondstrooien als parels voor de zwijnen, maar de mens moet zich gaan 

bezig houden met de architectuur. De bijbel is een roddelblad van die tijd, allemaal "dark 

humor", barbaarse mythologie. Het zijn duistere gezegdes, en de mens moet er mee 

klaarkomen. Als de mens "opgenomen" moet worden, dan betekent dit allereerst de opname 

tot een diepere betekenis van deze dingen. Alles moet dus in lagere vormen omgezet worden 

opdat er voldoende brandstof is om weer tot hogere niveau's te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11. Jeremia en de Krokodil 



 

Ra ging met zijn bootje over de wateren van de onderwereld, door de baarmoeder van zijn 

moeder Nod, Nuwd, en veranderde op een bepaald punt in RM, de klager, de wener, de 

vissersgod. Hij was in zijn afu-lichaam, oftewel zijn nachtlichaam (ova, jehovah), en hij zag 

alles tot lagere vormen komen, en hij weende en klaagde daarover, en werd RM (jeremia). 

Juist dit zou het geheim van zijn opname worden. Zijn "ego", zijn lagere vormen, was hiertoe 

de brandstof. Dit is een heel diep proces, en gaat eigenlijk alleen maar dieper. Dit was in zijn 

Sebek-krokodillenvorm. Hij moest nu ook de lagere vormen van zijn ego verslinden, om 

daarin diepte te vinden. Dit is een exegetisch proces (exegese = schriftuitleg). We zien hier 

Sebek en Ra kruizen, en het resultaat is RM, Jeremia. 

 

De krokodil is een exegetisch dier. Hij heeft een lange bek, als beeld van het komen tot de 

diepte van het voedsel. De brandstof moet omgezet worden. Hierin ligt dus een taak 

opgesloten voor de klagende, wenende mens. Het klaaglied moet ergens toe leiden. Het is het 

liturgische spijsverteringsproces. 

 

De krokodil zit zwaar in het harnas. De krokodil staat voor discipline, geduld en timing. Kom 

nooit tot de krokodil voordat het daarvoor tijd is, want hij grijpt je. De mens mag geen 

schrokop worden wanneer het komt tot exegese, de doorvertaling, de verwerking. Allereerst 

moet de mens het lijden leren aanvaarden, en geduld oefenen, wachten op rhema, het 

profetische woord, wachten op yah-rhema, jeremia. De mens mag de natuur niet forceren. 

Eerst moet de mens de diepte in. Eerst moet de mens zien hoe alles tot lagere vormen gaat. De 

mens wordt in de diepte gezogen, en er is niet veel wat een mens kan doen. Ook Jeremia kon 

dit niet tegenhouden. Hij moest leren leven met spot en smaad vanwege de boodschap die hij 

bracht. Het brandde als een vuur in hem. Er moest brandstof zijn, dus vandaar dat Jeremia tot 

de lagere vormen moest komen, om daardoor omsingeld te worden, contact mee te hebben. 

Hij hield er niet van, maar het moest, anders zou hij geen brandstof hebben voor zijn vuur. 

Jeremia was een krokodil, een Sebek. 

 

Jeremia moest de emanatie onder ogen komen. Hij vereenzelvigde zich er niet mee, maar hij 

gebruikte het wel. Jeremia moest het vuur brengen. Jeremia was het profetische 

spijsverteringskanaal. 

 

Sebek, sbeq, betekent vergaderen, samenvoegen, in het Egyptisch, als de samenvoeger van het 

lichaam van Aser, Osiris. Dit is dan ook wat de exegese doet, namelijk tot de diepte en 

etymologie (wortelkunde) van de teksten gaan, en zo de verbindingen zien met andere teksten 

en culturen, waardoor syncretisme ontstaat. De krokodil is dus een belangrijk beeld van de 

verzoening van de culturen, waardoor het exclusieve, elitaire, racistische, kerkelijke ego 

sterft. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. De Jeremia Put 

 

In een droom was mijn geestelijke Egyptische moeder, Neith-Isis, bezig alle ramen en deuren 

te sluiten. Er waren terroristen van Orion aan de gang, van het lagere Orion. Ik zag dat ze een 

klein raampje vergeten had dicht te doen. Ik vroeg of het kleine raampje dan niet dicht moest, 

maar volgens haar hoefde dat niet. 

 

Waar Sebek, de krokodil, en Ra op zijn boot elkaar kruizen, daar verandert Ra in RM, als ra-

rm, of in het Hebreeuws ya-rm, Jeremia. Hoe werkt dit precies ? Hiervoor moeten we gaan 

kijken naar de wortels van Sebek in de Egyptologie. De bak-wortel is het graveren. Bak is de 

god van de letters, en ook een klagende god. De BK (bek) wortel is de ladder, de trap. Ook 

Bak is een ladder. Net zoals de RM wortel betekent de BK wortel het wenen en het klagen, en 

ook weer vis (bg, bk). BK is ook verbonden aan het afdalen in de onderwereld. Juist in de 

betekenis van ladder, trap, afdalen en opkomen, is dit het emanatie proces, van hogere tot 

lagere vormen komen, om verbinding te maken, om een klankbord te hebben, en zo ook weer 

te komen tot verdere evolutie, van laag tot hoog. Sebek, of BK, heeft in die zin geen 

smetvrees, maar gaat gewoon de diepte in van alles. Dat is ook wat de definitie van de natuur 

is, als diepte. De natuur is de tedere, diepere wortel van alle dingen, dat wat verborgen wordt 

gehouden. BK als beq was een god van de dageraad die de boot van Ra voorttrok door de 

onderwereld. Dit zijn allemaal wortels van de Sebek-krokodil, en dit is de taal van de 

wildernis, want daar draait de gehele BK-wortel van Sebek om : de letters. Het is een tocht 

door het alfabet, en het alfabet spaart de mens niet. Elke letter heeft een functie. De taal heeft 

veel macht en kan het volk in een gevangenschap houden. De taal beslist de betekenissen. 

Vandaar dat het Jeremia mysterie een groot mysterie is, en heel diep gaat. Op de Jakobsladder 

gingen de engelen zowel op als neer, wat ook weer een beeld is van het emaneren en 

evolueren, en wat bij Sebek hoort, en waarom Sebek doet klagen, zoals bij Jeremia. Ook Jezus 

moest emaneren en tot het kruis komen, tot het klagen, en zo ook de engelen die afdaalden tot 

de aarde. Dit is hoe het alfabet werkt : alles wordt verwerkt door taal, en door de taal komt de 

mens tot de diepte. Waar Sebek Ra kruist komt Ra tot de heilige taal. Dit is dus Sebek-Ra of 

Ra-Bek, één van de vormen van Ra op zijn tocht door de onderwereld, als Ra, de klager, de 

wener, de RM, die Jeremia was in het Hebreeuws. Ra-Bek, als Ra, de god van de letters, als 

een diepere wortel van Ra-Sebek, is Rebekkah in het Hebreeuws, de moeder van Jakob en 



Ezau. Jakob en Ezau vochten al met elkaar in de moederschoot, als een beeld van Jakob die 

moest leren emaneren. Jakob moest tot de diepte van Ezau komen, tot de diepte van de aarde. 

Dit gevecht in de moederschoot was al de Jakobsladder. Jakob moest dus de onderwereld in.  

 

Verder met de droom : Ik was dus met mijn geestelijke Egyptische moeder, Neith-Isis. Buiten 

waren de terroristen aan de gang, terroristen van Orion. Zij spraken de taal genaamd Orionix, 

ook wel het Sovard genoemd. Ze waren als buitenaarde mollen die ook stekels konden 

opzetten, ook electrisch, als egels. Die mollen konden heel groot en lang worden. Ze werkten 

met de Fjork chip, gedwongen implantaten, in de hersenen, de monden en de botten, als 

tandartsen. Het was een tandartsen-cultus, maar het doel was het bedwingen van de monden, 

als de taalpolitie. Taal is een gevangenis. Ook zij waren de Jabbok overgegaan, aan de 

linkerkant, als een valse reflectie, waar ze hun nederzettingen hadden gezet in de Èrk 

woestijnen, zelfs tot over de Jordaan tot in het Jael-gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. De Wijnstok van Jeremia 

 

De BK-wortel van de Sebek-krokodil in Afrika : 

 

Buk of Abuk, Abek (bk) is de eerste vrouw in Zuid-Sudan en Ethiopië mythologie, als de 

"Eva", en tegelijkertijd de godin. Zij is een riviergodin van de vruchtbaarheid, die de regen 

heeft voortgebracht. Zij wordt ook wel de luipaarden-godin genoemd en het luipaard van de 

nacht. Zij is de bron van het leven, net zoals Eva de "moeder der levenden" is. 

 

Het luipaard heeft vlekken als gebroken cirkels, wat een Vur-principe is. Dit is tegengesteld 

aan de christelijke "zonder vlekken" bruid, die vol met smetvrees staat te pronken in de stad 

over hoe vlekkeloos zij is, omringd met chemische schoonmaakmiddelen. Zij heeft zelfs haar 



troon in de tuinen en in de natuur. Maar de natuur betekent diepte, en de mens moet niet 

zomaar de natuur in, maar komen tot de woeste wildernis, zonder smetvrees. Als de mens 

zonder vlekken en kleerscheuren door de wildernis wil gaan, dan kan de mens beter 

thuisblijven. De mens moet afdalen in de onderwereld, en niet te keurig, correct en compleet 

zijn, want vaak is dat voor de markt, de ongebroken cirkels, alles pico bello in orde. De natuur 

kennen zij niet. Zij hebben een stadse natuur gemaakt, en zijn nog steeds ommuurd. Het zijn 

de park-christenen, of park-atheisten. Ze komen de stad niet uit. Ze aanbidden de 

schoonmaakmiddelen.  

 

De mens moet dus afdalen in de wildernis van de onderwereld, tot het vaagheids-principe, het 

principe van het halve, waardoor de mens kan groeien. Als alles te vast en duidelijk wordt, 

dan sterft het inzicht van de mens af. Dat is de natuur van het ego. De luipaard met zijn 

vlekken van gebroken cirkels gaat hier dus tegenin. Alleen zo kan er een nieuwe taal komen. 

De luipaard emaneert, en rent zo de stad in, om het ego te doden.  

 

Buk is omringd met luipaarden, als de watergodin. Zij communiceert door dromen en verkiest 

zo hen die daadwerkelijk zijn afgedaald tot de gebroken cirkels, haar "luipaarden". Hierom 

moet Jeremiah de put in, en hierom moest Jakob tot Ezau komen, zijn wildernis deel.  

Zoals boek 109 in de Vur spreekt : 

 

VUILE PAARSE BLOEMEN VUILE PAARSE BLOEMEN  

  

1. Vuile paarse bloemen groeien langs de kant van de grote rivier, 

Met vuile gezichten staren ze ons aan, 

Bedekt met modder 

  

2. Zij zijn één met de natuur, 

Zo is het altijd geweest 

  

3. De brug over de rivier komt nooit aan, maar leidt ergens anders heen, 

In het midden heerst altijd de mist, 

Deze twee landen kennen elkaar niet, 



De brug heeft hen nooit de waarheid over elkaar verteld 

  

4. En vuile paarse bloemen groeien aan de waterkant, 

Met hun vuile gezichten kan het hen niet schelen, 

Ze bewaken het mysterie, 

In de rivier verdwijnt alle tijd 

 

 

Ook in het Aramees is de BK wortel het klagen en wenen (bkw, bky), verbonden aan het 

water, het afdalen in de diepte. De Afrikaanse moedergodin Buk komt als Rebekkah in het 

Judaïsme, de moeder van de Jakob-Ezau dualiteit, het beeld van het zoonschap van de 

gebroken cirkels. Ezau moest van het kommetje bloed drinken als een beeld dat hij diep 

genoeg was geëmaneerd opdat zijn ego zou sterven, als het komen tot het morgenrood. Hij 

kwam van een diepe tocht door de wildernis. Het is een beeld van de Jeremiaanse put. Als het 

niet diep genoeg gaat, dan komen wij nooit aan. We spreken dus over de wijnstok van Jeremia 

die terugleid tot de baarmoeder van de godin, van Buk, van Rebekkah. Jeremia moest leren 

leven met de Jakob-Ezau dualiteit in hem. 

 

Jeremia kwam in een strijd, een strijd met de taal van de goden van het directe, het letterlijke, 

maar waarin zij ook hun agenda hebben verscholen. Zij hebben hun eigen, valse, diepte. Hij 

raakte in gevecht met de Sovard geesten van de Fjork chip, van het lagere Orion, de geesten 

van het Orionix. Hun vlag is de letter "N". Deze letter is ook wel genaamd de Enix. De 

rechterhand van Enix is de letter "K", de Klaru. De K in het Orionix is een gekantelde K, 90 

graden naar rechts gedraaid. 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. Jeremia en de Rode Kroon van Noord-Egypte 

 

De BK wortel van de Sebek-krokodil wordt ook gebruikt voor de wachter van het derde uur. 

In het Amduat boek, in het derde uur van de nacht, is de Khepri kever van goud, als een teken 

dat al het vuil is verwerkt tot zaad. Het uur begint met de roeiers op de wateren van Osiris, 

Aser (Suri, Orions). Het gebied heeft een lengte van ongeveer 309 mijlen. Osiris, Aser, geeft 

ordes aan de schaduwen. 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 zijn overgewaaid naar Suriname. 

 

Het derde uur gaat over de dief die grijpt in de nacht, wat ook voorkomt in Openbaring, en 

wat een beeld is van de ekster, het draaien van gezichtspunt, op en neer. Vandaar dat de mens 

ook steeds moet emaneren. Deze leidt tot de plaats waar de klaagliederen zijn, de RM, in het 

derde uur van de Amduat. Dit leidt tot de plaats waar de B-zielen hun geheimenissen spreken, 



en waarvanuit hun schaduwen gaan, om te klagen, en om de overstroming van het water te 

brengen. De gouden kever komt voort vanuit de wateren en het verborgene. 

 

Het leidt allemaal tot Osiris in het derde uur die ook Orion wordt genoemd. Osiris, Orion, 

draagt de rode kroon van Noord-Egypte, wat in het Egyptisch de kroon van mirre is, van de 

woestijn, en de kroon van de klaagliederen. Mirre is in het Egyptisch namelijk een beeld 

hiervan (aan, ugam-uga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15. De Rode Gnosis 

 

De Fjork-Sovard terroristen hadden de rode kroon van Noord-Egypte gestolen en zo hun 

klaagliederen verspreid om de mensen te onderdrukken. De rode kroon is de wortel van het 

Jeremia mysterie, de kroon van mirre. In de christelijke esoterie ontving Jezus deze kroon van 

mirre van de drie zoroastrische wijzen uit het land Perzië, wat zich later manifesteerde als de 

doornenkroon, de kroon van spot en smaad. Jeremia droeg deze kroon, deze rode band, om 

zijn hoofd al veel eerder. Dit was het Woord wat om zijn denken was aangebracht (Jeremia 

20:8). 

 

De kroon is in het Hebreeuws-Aramees een cyclus, als het sieraad van de uren. In de kroon 

zijn dus alle uren van de nacht vastgelegd, waardoor de mens door de uren kan gaan om tot de 

diepere gnosis te komen. In het eerste uur van de nacht wordt de kroon ook voorgesteld als de 

nek, of een halsketting. De Rode Kroon is dus een sieraad van klaagliederen. Mirre is "aan" in 

het Egyptisch wat ook de Orionse naam van David is (Ahn). Dit kwam tot uiting in de 

klaagpsalmen van David. Toen Ezau tot het rode kwam verloor hij zijn eerstegeboorterecht, 

waardoor hij al snel tot klagen kwam. Water verandert in bloed, als een teken dat het ego 

sterft. In het boek Jozua is het rode touw een beeld van de opname, om zo te komen tot de 

diepte. Dit zijn allemaal beelden van de rode kroon van Noord-Egypte.  



 

David droeg deze kroon van klaagliederen, en zat op de troon van de klaagliederen. In het 

Sanskrit komt David van het woord voor godin "Devi" of god "Deva", "Devata", wat het 

hogere bewustzijn betekent, en waar ook het Engelse "divine" van afstamt. In ieder geval is 

Devi in de oertaal de D-Eva, als de vissende Eva. In de Israelitische mythologie verleidde Eva 

Adam tot het eten van de verboden vrucht, wat voornamelijk in het christendom werd 

gebruikt om de vrouw op een lager plan te zetten. De vrouw was de boosdoener. In de gnosis 

is deze mythe een dualiteit. Eva verleidde Adam tot de gnosis, de heilige kennis, zoals ook 

Jeremia door God werd verleid in Jeremia 20 : 

 

7Gij hebt mij verleid, Here, en ik heb mij laten verleiden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt 

overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij. 

 

Zowel Adam als Jeremia werden opgenomen als een vis. Zij werden beiden ingewijd tot de 

klaagliederen. Adam betekent ook het rode in de grondtekst. Aan Yeshua werd het rode 

geschonken, als de mirre. Yeshua is een Hebreeuws woord voor de opname. Het gaat dus niet 

om de woorden, want dit is in elke taal weer anders. Het gaat om de diepte. Yeshua zou op de 

troon van David komen, op de rode troon, de troon van de mirre, van de klaagliederen. Dit 

betekent dus dat er alleen opname is door de klaagliederen. 

 

Het Woord bestaat uit psalm-structuren die de mens verbinden met de wilderniskennis, waarin 

de wilderniskennis is opgeslagen. Het heeft te maken met de opmetingen van de tabernakel. 

Het klaaglied is de meetlat van het Woord. Dit is de rode kennis, of rode gnosis, wat ook een 

belangrijk thema is in de Vur. 

 

Zacharia 2 

 

1En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer (Aramees, swt) 

van psalmen in de hand. 2Toen vroeg ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga 

Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. 

 

In boek 14. van de Vur wordt de rode veer, als beeld van de rode hoofdtooi, de rode kroon, 

beschreven als een middel ter bescherming tegen piraten en om hen te bedwingen. Piraten 

zitten eigenlijk tussen stad en wildernis in, als wachters, maar zijn nog erg stads. Het zijn 

gnosis-rovers die vandaaruit alles verdraaien. Zo verkopen ze alles weer door, wat ook in de 

kerk gebeurt.  



 

En zoals de Vur zegt in boek 117.  

 

DE RODE ZEE 

  

1. In de droom van de rode zee, 

Golf na golf komt het, 

Slag na slag, 

Omdat het rode op ons wacht. 

 

De mens moet komen tot de rode gnosis, anders zal de mens altijd een gevangene blijven van 

de piraten. De wereld is in handen van piraten, de wachters tussen stad en wildernis. De mens 

is ergens vastgegroeid. De mens kan niet meer dromen. Al hun dromen zijn verkocht en 

verdraaid. Al hun dromen zijn geroofd. Maar het rode zal terugkomen om toe te slaan. Het 

rode zal de wereld gaan overweldigen. De mens heeft een meetsnoer nodig. Alles moet 

doorgemeten worden, gerangschikt. Nu ligt alles door elkaar. De stad is hiervan een schaduw. 

Iedereen wordt opgemeten in de stad. Ze meten je geheel door. Wat je doet, wie je moet zijn, 

hoe ver je afwijkt van de norm, zij weten er alles van. Ze tikken je voortdurend op de vingers. 

Je moet geld in het laatje brengen, anders tel je niet mee. De leprechauns werken samen met 

de piraten. Het rode kennen ze niet, en willen ze niet kennen. Zij hebben het rode altijd 

vervolgd. Zij vrezen het rode. Eva verleidde Adam tot de rode appel, tot de rode gnosis, tot de 

diepere architectuur, en Adam kwam tot het klaaglied, en sindsdien waren er altijd 

klaagliederen. Zij tonen hun diepte. Het is het rode pad, het pad van de moeder aarde, dwars 

door de wildernis heen. Eva of Buk in de Afrikaanse mythologie vist, en neemt haar netten 

op. Zij is de godin van de rivier, een groot mysterie. Zij is een lokker, een verleider, niet van 

de stad, niet voor de stad, maar van en voor de wildernis kennis. Zij staat klaar om in te 

wijden. Zij brengt rode banden om hun hoofden, om hun denken, om het Woord op te meten. 

Zij meet alles op. Zij meet het leven, want zij is de moeder van het leven. Zij leidt hen tot het 

mysterie van de rode kroon, een Jeremiaans mysterie, in de diepe grotten van Egypte, in de 

onderwereld, in Orion. Velen grijpen naar de kroon en smelten weg. Velen springen op de 

rode troon en worden niet meer gevonden. Zoveel illusies zorgen ervoor dat mensen er 

langsheen glijden. Alleen het Woord is een zeker pad. Niet het Woord van de stad, maar het 

Woord in de diepte van het hart.  

 

Er is maar één weg uit, en dat is "dieper". David heeft net als Osiris de rode kroon, net als 

Jeremia. Zij brengen de klaagliederen als een vast pad door het lijden. De prachtige 

klaagliederen als de climax van de taalkunst, waar alle kennis in opgeborgen is. Het is iets van 

de natuur. Waarom klagen wij, waarom emaneren wij ? Waarom gaan wij telkens weer van 



hoog naar laag, dieper en dieper ? Om zo ook weer hoger en hoger te komen, om zo te leren 

draaien, te leren cirkelen en te komen tot de verloren cirkels. Het sieraad bestaat uit vele 

schakels. Het is de rode natuurtechnologie. Ezau kwam niet voor niets tot het rode, en heeft er 

niet voor niets van gedronken. Zo kwam ook hij tot de Jakob's ladder.  

 

Leer mij naar uw wil te handelen, 

Ik zal dan in uw waarheid wandelen, 

Niet alleen van de wijnstok te leren, 

Maar ook de wijnstok te zijn. 

Ik ben de ware wijnstok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16. Numeri 

 

De ergste vijand van de christen is niet satan. Zijn ergste vijand is kennis. Daar vecht hij uit 

alle machtt tegen, dagelijks, iedere seconde van de dag, want wat de boer niet kent, dat vreet 

hij niet. De kennis zou hem ook van zijn troontje kunnen stoten, en daarom doet hij niets 

anders dan de kennis te bestrijden, onder het mom van dat hij strijd tegen satan. Satan is een 

neutraal Hebreeuws woord voor wederstaan en scheiden. Het heeft zijn wortels in de 



Egyptische taal, de moedertaal van het Hebreeuws. Stn betekent onderscheiden (s-ten, s-thn, 

sethenu) en is de witte kroon van het Zuiden van Egypte (stn, stenu), als de kroon van 

onderscheiding en afzondering (heiligheid, ijs). De kroon is bijna driehoekig, maar dan als 

twee tegengestelde golven die in elkaar opgaan en op de top een knop vormen. De Katholieke 

mijter komt daar ook uit voort.  

 

De stn was de afgezonderde, de onderscheidene (stn, stennu), wat ook de naam was van de 

witte kroon, ook wel sta genoemd, ook verbonden aan het golven, het op en neer gaan (stt, 

sett). De witte kroon is ook een beeld van de opname, van het ophalen van de vis (sta, setti). 

Toen het Noorden en het Zuiden verzoend werden kwamen ook de kronen samen, als de 

dubbele kroon, de skhemti, verbonden aan sekhmet, de leeuwinnengodin en dochter van Ra. 

In het Aramees : hokmet, wijsheid. De dubbele kroon is de kroon van wijsheid, van vertaling, 

de skhmt, de kroon over geheel Egypte. 

 

De witte kroon functioneert als een soort Jakobsladder, waardoor men door Nephthys, de 

godin van de duisternis, afdaalt in de onderwereld, zoals Ra elke nacht, en zo komt tot de 

diepere betekenis van alles, als een opname. De witte kroon brengt afzondering en dan 

openbaring. Alleen door afzondering kan men de diepte ingaan en onderscheiden. Dit gaat 

door de rode kroon, de klaagliederen, de mirre, en dit brengt uiteindelijk een diepere vertaling 

met zich mee in de vorm van de dubbele kroon. We zien hier dus een stukje Egyptische 

technologie. 

 

Adam kwam tot de boom van onderscheiding van goed en kwaad, de boom van kennis, als tot 

de witte kroon, die hem dieper in de onderwereld zou leiden, door de rode kroon, de 

klaagliederen. Het Noorden en Zuiden van Egypte werd hier verzoend. Het is als een soort 

Egyptische urim en thummim. De mens moet zich diep genoeg afzonderen om te kunnen 

toetsen. De mens moet eerst loskomen van alles en onthechten, net als vogels die de leegte 

ingaan, en dan hun vleugels op en neer bewegen. De mens komt namelijk dan in de golven 

terecht, en bemerkt ook de gevangenschap, maar daar mag de mens in het hart afstand van 

doen. Zo leert de mens een andere taal. De mens krijgt zo het zicht van een vogel, zoals de 

witte kroon ook wel het oog van Horus wordt genoemd (of van Ra). Dit is ook het ijszicht, 

alles van een afstand bekijken. Zo mag de mens komen tot de oerbewegingen, tot de oerklok. 

Hierin is het Orionse ritme en rijm. Er zijn verschillende soorten rijmen. Rijmen is ook als je 

een bepaalde woord-structuur, een bepaald taalpatroon, weer terugvindt in een parallelle 

cultuur. Zo emaneert en evolueert alles, van laag tot laag, van cultuur tot cultuur, en 

betekenissen veranderen, worden verborgen of geopenbaart. Dit golvende proces van de 

Jakobsladder, van op en neer, is als het geestelijk leren ademen, en geestelijk leren eten, leren 

kauwen. Je lichaam moet het dan verteren, verwerken, vertalen, tot nut maken, als een beeld 

van de dubbele kroon. 

 

De troon is een beeld van het verborgene, het onbekende. De witte kroon manifesteert zich in 

het boek Openbaring als de witte troon, als een beeld van de hemelvaart, de afzondering. De 



rode kroon manifesteert zich als het tot bloed worden van de wateren, als het avondrood wat 

de nacht aankondigt. 

 

Toen de terroristen van Sovard-Fjork de rode kroon hadden gestolen werd de mensheid 

gedwongen van hun giftige wijn te drinken, van het bloed van Jezus, waardoor de mensheid 

onder een zware bedwelming kwam, maar in het boek Jeremia zullen de onrechtvaardigen 

uiteindelijk zelf bedwelmd worden door die wijn. Zo zal er ook een nieuwe wijn geschonken 

worden van de ware wijnstok, want daartoe is het lijden der heiligen gekomen, om de heiligen 

af te zonderen en in de heilige "dronkenschap" te brengen, in geestesvervoering : 

 

Jeremia 23 

9Mijn hart is in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen sidderen; ik ben als een 

beschonken man, als iemand wie de wijn naar het hoofd gestegen is, om de Here en om zijn 

heilige woorden.  

 

Er zal iets in het hart van de onrechtvaardigen gebeuren.  

 

Jeremia 48 

 

41ingenomen worden de steden en de burchten worden veroverd, en het hart van Moabs 

krijgers wordt op die dag als het hart van een vrouw in barensnood. 42En Moab zal worden 

uitgeroeid als volk, omdat het zich tegen de Here verheven heeft.  

 

Dit houdt in dat wat ze verborgen hebben gehouden al die tijd, moeten ze prijsgeven. 

 

Het boek Psalmen in de Israelitische literatuur staat vol met klaagliederen, die door de rode 

kroon van Noord-Egypte hun bron hebben in Orion. 

 

De rode kroon is de kroon van de mirre, van het morgenrood, als de val van het ego. In Psalm 

57 zegt David : Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer; ik wil het morgenrood wekken 

(:9). Ook David had net als Ezau honger naar het rode.  

 



Over het morgenrood zegt de Vur : "Ik kom tot het morgenrood, om alles terug te draaien, 

Zij hebben mij teveel gestoken, Zij hebben mij teveel gebroken. Alles deed pijn, maar van het 

lijden zingt zij, als van zoete dromen." (42:11) 

"Wij hebben het morgenrood bereikt, Het spreekt nu tot ons, Als het rode zicht." (66:6) 

"Alles gaat in cirkels hier, Het leven houdt op en gaat dan door, De narcis houdt de schepen af 

van het geheim, Alleen het morgenrood zal het zien, De eeuwige nacht van ijs, De leugen 

overvloeiende in de waarheid, Totdat het rode ontwaakt." (44:10-11) 

En in het Wonder van de Vur, het commentaar op de Vur 32:34 : "Er zal ook een ochtend 

wezen in de nacht, een ontwakend besef, als een vuurgloed in ons hart, als het overspoelende 

morgenrood." 

 

Dit "vuur" ontving Jeremia ook. Het was de rode kroon van Noord-Egypte, de kroon van de 

klaagliederen. Het leidde hem tot spot en smaad, juist omdat hij dieper moest. Het was een 

doornenkroon. Het leidde hem tot de put. Het rode was uitgezonden om zijn ego te doden.  

 

Eva verleidde Adam met de gnosis, waardoor hij tot de klaagliederen kwam, de diepte. Adam 

kwam zo tot de rode kroon, als een bittere vrucht. Het christendom stal de rode kroon van de 

gnosis, stal de klaagliederen en maakte er het evangelie van Jezus van, en de brieven van 

Paulus. Efeze is Eva-Sa, oftewel de kennis (sa, Egyptisch) van Eva, waarmee zij Adam 

verleidde. Wij moeten goed door het boek Efeze heenkijken en goed luisteren, om zo de roep 

van Eva te horen. Efeze, Eva-Sa is in de amazone taal het Woord van Eva. Efeze was gesticht 

door amazones. Paulus biedt dan het klaaglied van Jezus aan, en in de Westerse vertalingen 

zet hij de vrouwen op een lager plan, en leidt alles terug tot de Vader. Het Paulinisme wijst 

Eva als de boosdoener aan, en tegelijkertijd alle vrouwen. Er is hier wat gestolen en verdraaid. 

Eva bood de gnosis aan, de sa, als Eva-sa, Efeze, de amazone nederzetting. In hoofdstuk 6 

gaat het over de geestelijke wapenrusting, de oorlogs-strategie, wat een beeld is van de 

vertaling, de wijsheid, het gaan tot de wortels. Eva onderwijst Adam hier dus. Zodra het over 

het bloed van Jezus gaat, gaat het in de diepte over de klaagliederen. In het Jezus verhaal zijn 

die uit hun verband gerukt. Door de zondeval ging de man over de vrouw heersen, wat 

teruggezien wordt in het Paulinisme. Eva bood de man de rode appel van de gnosis aan, maar 

het christendom wil de man dom houden. Paulus had een zeer giftige appel bereid in de 

Westerse vertalingen, de appel van genade, van geloof. Hierdoor zou de mens doodvallen aan 

de voeten van Jezus. Paulus predikt vader en zoon. Over moeder en dochter wordt niet 

gesproken. Paulus ging er met de rode kroon vandoor en maakte er iets heel anders van. Maar 

niemand rooft met succes Egyptische relikwieën. Hij kwam hierdoor onder een enorme vloek. 

 

Zo zetten christenen bij zichzelf de rode kroon op, en beginnen enorm te klagen, over de 

satan, en over de ongelovigen, en zelfs over de gelovigen die niet helemaal zoals hen geloven. 

Het zijn valse klaagliederen die ze zingen. Maar de rode kroon kan wel voor zichzelf zorgen 

en heeft zichzelf weggelegd voor hen die de prijs willen betalen. Het is geen kroon van 



directe, openbare macht, maar juist van de verborgenheid en de diepte, van leegte. Het is de 

dwaasheid van het kruis, wat door de stad bespot wordt. Het is de doornenkroon, een rode 

band om het denken. Hierdoor sterft het ego af. De mens verliest juist het valse koningschap 

door deze kroon. 

 

De Hebreeënbrief gaat over het zoonschap. Er wordt gesteld dat er eerst door de profeten 

werd gesproken, en nu door het zoonschap, zodat de profetie en openbaring intiemer wordt. 

Dit zoonschap was niet alleen tot God, maar ook ondergeschikt aan de engelen, als de 

geestelijke moeders. Een mens heeft zo een heleboel geestelijke moeders. Dit is natuurlijk 

deels, want de mens moet ook zelf een geestelijke moeder worden. Calvijn stelt in zijn 

commentaar op Hebreeën dat Jezus het vlees van de hele wereld moest dragen, van het ego 

dus. Hij stelt dat Jezus ermee bekleed werd. Uiteindelijk werd dit vlees dus wel gedood. Het 

werd verbrand in de onderwereld. Gehenna was een vuilverbranders plaats. Zij die dus in de 

eeuwige hel geloven zijn mensen die hun vuil niet kwijtwillen. Het vuil wordt door hen 

gewoon opgeslagen. Body builders zijn hier een beeld van. Zij zijn onder dezelfde geest, zij 

het in een andere vorm of parallel. Het is een allegorie. Vetgieters, vuilgieters en spiergieters 

staan allemaal op één lijn. Vooral als dit product wordt aangeboden door oude mannetjes met 

stropdassen, dan weet je precies hoe laat het is. 

Hebreeën is het hart van het christendom, het bloedvatenstelsel.  

Ik kreeg een visioen van Hebreeën als een moeder, en ik zag mijn hart zweven boven het 

Veluwemeer, het meer van de Bible belt. Ik kon mijn hart voelen, mijn bloed, de warmte. Ik 

voelde mij ineens diep verbonden met de wildernis, met de luipaarden en de jachtluipaarden, 

de cheetah's.  

Hebreeën beschrijft dan de weg van het zoonschap tot het hogepriesterschap, waarin het 

offeren een beeld is van het ingaan in de diepte van God, niet als een moeder, maar als vrouw. 

De mens moet het duistere gat in om alles los te laten, om te komen tot de geestelijke 

betekenis. De mens die de vrouw binnengaat is een beeld van het ingaan in de sabbath, de 

rust. Dit hogepriesterschap is dus ysh, het aan jezelf sterven op het strijdveld om opgenomen 

te worden. Het strijdveld is het verdiepen en het vertalen. Dit is de ware betekenis van het 

binnengaan van een vrouw, als de inwijding in de gnosis. Deze gehoorzaamheid wordt alleen 

geleerd door het lijden, stelt de Hebreeënbrief. Het lichaam is een tabernakel. Als een mens de 

vrouw binnengaat gaat de mens de tabernakel in. 

 

Er moet een balans zijn tussen het sterven van het individuele ego en het sterven van het 

collectieve ego. 

 

De terroristische Sovard-Fjork buitenaardsen stalen de Egyptische RM wortel van yah-rm, 

oftewel van Jeremia. Zij stalen de klaagliederen, de rode kroon van Noord-Egypte, de mirre, 

en gebruikten de RM om hun eigen RM te bouwen, namelijk Rome, en de brief van Paulus 

aan de christenen te Rome, RM.  



Numeri 1 

1De Here sprak tot Mozes in de woestijn Sinai, in de tent der samenkomst, op de eerste dag 

der tweede maand in het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte. 

In de Rabbijnse literatuur stamt de naam Sinai af van sana, sineh, wat haat en vijand betekent, 

als een beeld van het toetsen. Dit komt vanuit het Egyptische "sunu", de goddelijke jager, en 

"sun", open maken, open forceren, en "senu", wenen en klagen. Over deze berg daalde God af 

tot Mozes om de wet te geven. 

2Neemt het aantal op van de gehele vergadering der Israëlieten naar hun geslachten en 

families, overeenkomstig het aantal namen, allen die van het mannelijk geslacht zijn, hoofd 

voor hoofd,  

 

Het gaat hier om een leger zoals in vers 3 duidelijk wordt, wat symbolisch is voor hen die aan 

het ego sterven, als een offer, om binnen te gaan. In het Aramees gaat het hier om het 

kastijden. 

 

3van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukken in Israël; gij zult hen 

tellen naar hun legerscharen, gij en Aäron.  

 

Leger is tsaba, en dit is de geestelijke oorlog, maar ook gewoon tentdienst, tabernakeldienst. 

Er is nooit een directe oorlog, en ook nooit directe communicatie. Het gaat via de 

priesterdienst. 

 

4Daarbij zal u uit elke stam één iysh behulpzaam zijn, degene die het hoofd is van zijn 

gevangenschap. 

 

Iysh is slaaf. Hoofd betekent "begin", in andere woorden een diepere ingewijde slaaf. 

Gevangenschap is bayith, met als wortelwoord de bana, de kinderloze vrouw die de leider 

wordt van de familie. Dit wijst ook op de islam waar God geen kinderen heeft, omdat dit het 

mysterie van de verstoting is, waartoe een man moet komen van zijn moeder tot zijn vrouw, 

die in wezen gewoon een bijmoeder is. Zij maakt het lichaam van de man als een tweede 

moeder. 

 

5En dit zijn de namen der mannen die u ter zijde zullen staan: van Ruben Elisur, de zoon van 

Sedeür; 



 

Ruben kwam tot Bilha's tent, als haar tweede minnaar, maar tegen betaling van zijn 

eerstgeboorterecht, waardoor het een zelfde situatie werd als van Jakob en Ezau. Ruben ging 

tot Bilha in om aan zijn ego te sterven, zoals Ezau het rode nam om aan zijn ego te sterven. 

Bilha betekent "plotselinge dood" in de hebreeuwse wortel, bahal. In de Rabbijnse literatuur 

verhuisde Jakob na de dood van Rachel naar de tent van Bilha. In het Hebreeuws is het Bilha 

verhaal een dualiteit, want Jakob wordt ook als een iysh besproken, als haar dienstknecht. Het 

christendom stelde haar als een slavin voor, maar in de Tweede Bijbel wordt de 

oorspronkelijke status van Bilha getoont, als godin. Elisur betekent de stille, de stomme, als 

een beeld van iemand met een wachter voor de mond. Sedeur is in het Hebreeuws-Aramees 

de wildernis-urim, de toetssteen van de wildernis. Elisur Sedeur is een beeld van de heilige 

gebondenheid. 

 

6van Simeon Selumiël, de zoon van Surisaddai;  

 

Selumiel betekent vrede, als beeld van een orakel en de opvoeding. Surisaddai is de stilte, de 

stomheid, weer als iemand met een wachter voor de mond, waarvan de vrucht dus het orakel 

en de opvoeding is, suri, terwijl saddai de geweldadige dood is (aan het ego). Saddai is ook 

een naam voor de almacht van God. 

 

7van Juda Nachson, de zoon van Amminadab; 

 

Nachson betekent de aankondiger. Amminadab betekent "verduistering door samenvoeging". 

 

8van Issakar Netanel, de zoon van Suar;  

 

Netanel betekent roddelen, smaad, lasteren. 

 

9van Zebulon Eliab, de zoon van Chelon; 

 

Zebulon was een stam in het Noorden die een haven toegewezen kreeg, Akko, voor het 

visserswerk, wat een beeld is van de opname. 



 

10van de zonen van Jozef: van Efraïm Elisama, de zoon van Ammihud; van Manasse 

Gamliël, de zoon van Pedasur;  

 

Jozef was degene die het volk inwijdde in de Egyptologie. De stam Efraim is het centrale 

thema in het boek Hosea als het naakte wildernis-volk, wat een beeld is van ontmaskering en 

openbaring. Efraim was een beeld van de uitheemse vrouw van Hosea waar hij voortdurend 

mee in gevecht lag, vanwege de taalbarriere. 

 

11van Benjamin Abidan, de zoon van Gidoni;  

 

Benjamin is in het Egyptisch bena-jmn, de wijn van Amen, de wijn van het verborgene, of de 

wijn van de nacht, als een beeld van bloeddorst. 

 

12van Dan Achiëzer, de zoon van Ammisaddai;  

 

Dan is de stam van Simson, die zijn geheim en zo ook zijn leven verkocht aan de vrouw die 

hem hiertoe verleidde, in ruil voor gemeenschap. Dit is ook parallel lopend aan het Adam en 

Eva verhaal, aan het Jakob en Ezau verhaal, en aan het Ruben en Bilha verhaal. Het is een 

allegorie van het sterven van het ego. 

 

13van Aser Pagiël, de zoon van Okran;  

 

De stam van Aser is de stam van de profetes Anna (Lukas 2:36). Zij was altijd in de 

tabernakel, en dat is ook wat haar naam betekent : het wonen in tenten, chanah. 

 

14van Gad Eljasaf, de zoon van Reüel;  

 

Gad betekent het komen tot het bloed van de vijandelijke prooi. 

 



15van Naftali Achira, de zoon van Enan.  

 

Zowel Dan als Naftali waren zonen van Bilha en Jakob, als een dualiteit. Naftali was ook een 

vissersstam. Dan, de DN-wortel, komt van Eden, wat de Hebreeuwse vorm was van de 

Egyptische aten, ten, de schorpioen, als het oorspronkelijke paradijs, een beeld van de 

baarmoeder. Sa-aten, of Sa-ten is de kennis van het paradijs, van de hel. Ten komt van de 

Orionse oan-wortel. Oan is een Orionse liturgische benaming voor het paradijs. Oannes was 

een Mesopotamische vissersgodin, wat in het Nieuwe Testament voorkomt als Ioannes, 

Johannes als de Orionse Oan-Sa, de kennis van Oan. 

 

16Dit zijn degenen die uit de vergadering moeten worden opgeroepen, vorsten van de 

stammen hunner vaderen; hoofden van Israëls geslachten, van duizenden zijn zij.  

 

De geroepenen, qariy, zijn in de worteltekst de gevallenen, zij die aan hun ego zijn gestorven, 

door een geweldadige ontmoeting, zeer plotseling en onverwachts, wat ook de betekenis is 

van Bilha. De Bilha, het vierde grote boek van de Tweede Bijbel, is de plotselinge en 

overwachtse, geweldadige dood van het ego. Het ego zag dit niet aankomen, en wordt er 

totaal door overweldigt. De vorsten, de prinsen, zijn de opgenomenen, nasiy-nasa. Zij zijn de 

"getrouwden". De Egyptische nas-wortel is de roeper, wat ook een titel van een god is. De 

nas-ra is een intercessor tussen ra en de mens, als een middelaar. Dit is weer een bewijs van 

hoe dicht het Hebreeuws ligt bij het Egyptisch. De nash is namelijk de machtige, de grote, wat 

in het Hebreeuws zowel de nasiy als de saddai is, de geweldadige dood (aan het ego). De 

Egyptische ns-wortel is ook een deel van een kroon. De ns-wortel (nhs, nehes) betekent ook 

het ontwaken en de waakzame, en was een wachter op de boot van Ra. Ook betekent het de 

rebellen, soms als een naam voor Set, de god van de wildernis, de storm en de duisternis. Zij 

zijn de vervuilden, de afgedaalden. De Nesu (ns) was de koning van Zuid-Egypte, en een 

algemeen woord voor koning, wat dus nasiy (ns) werd in het Hebreeuws. De Egyptische nesu 

in het Zuiden van Egypte droeg de witte kroon (stn) van afzondering, van het afdalen en 

opkomen, wat dus een shamanistische taak inhield. Dit is dus de Egyptische oorsprong van 

het satan-woord, het gaan in de diepte en zo opgenomen te worden, opkomen, als het werk 

van de shamaan. De Orionse wortel van ten is dus oan, als sa-oan, de kennis van Oan, het 

paradijs. Duizend is een Hebreeuws symbool voor educatie en samenvoeging (eleph-alph), 

wat ook een belangrijke metaforische betekenis is van het duizendjarig rijk. In het Aramees 

wijst het op de Hebreeuwse bayith, de gevangenis, oftewel de bana, wat een beeld is van de 

overgang van de moeder tot de vrouw als huwelijkspartner, oftewel komen van opvoeding tot 

educatie. Het "huwelijk" is dus tot een school. Hoofd is in het Aramees het begin, als een 

beeld van de etymologie (woord-oorsprong). Het is ook een jachtsgif. De etymologie dringt 

diep door tot het hart, en in de botten. 

 

17Toen namen Mozes en Aäron deze met name aangewezen mannen,  

 



Aaron is Aharon in het Hebreeuws, met de har wortel van berg, inwijding. Met name, shem, 

betekent de afgezonderde individualiteit, en Mozes en Aaron brachten deze mannen tot het 

"huwelijk", laqach, wat als beeld van de opname is. Zij werden als vissen opgenomen, wat 

ook de betekenis van Mozes is : uit het water getrokken. Zij waren voorbereid door het vasten 

(vgl. ramadan), door het leeg worden, waardoor ze afgezonderd werden. In het Aramees was 

dit ook een nieuwe schepping, een tweede schepping, wat ditmaal niet door hun moeder 

gebeurde, maar door hun vrouw. 

 

18en zij riepen op de eerste dag der tweede maand de gehele vergadering samen, die zich 

opstelde volgens geslachten en families, overeenkomstig het aantal namen, van twintig jaar 

oud en daarboven, hoofd voor hoofd. 

 

In de Hebreeuwse worteltekst zijn zij naakt, als beeld van de openbaring, van hoofd tot hoofd, 

oftewel van wortel tot wortel in het Aramees, wat over de diepte van de etymologie gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17. Johannes 

 

 

 

Johannes 1 

 



1In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  

 

Aramees : In het hoofd was de Reden en de Reden was bij God en de Reden was God. 

 

Reden is mlh, en God is alah. Het gaat dus niet om geloven, of zo maar dom gezwets, maar 

om redevoering, om onderbouwing. Geen cirkelredenatie. Het gaat dus om de diepe logica, 

niet de materialistische logica. Dit is dus de definitie van God. 

 

2Dit was in den beginne bij God.  

 

Aramees : Dit was in het hoofd bij God. 

 

Het mag dus niet buiten de mens omgaan. Het is iets persoonlijks. 

 

3Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat 

geworden is.  

 

Aramees : Alle bezittingen zijn door de Reden geworden. 

 

Er is dus geen bestaan buiten de Reden om.  

 

4In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;  

 

Aramees : Hierin was leven en het leven was het verstaan van het orakel van de mensen, de 

verlichting. Het woord nura wordt gebruikt wat Aramees is voor de urim, de toetssteen. 

 

Ook : Hierin was leven en het leven was het verstaan van het orakel van het innerlijk, van de 

persoonlijkheid. 



 

6Er trad een mens op, van God, Reden, gezonden, wiens naam was Johannes; 

 

In de Orionse wortel is ioannes OAN, een liturgisch woord voor paradijs. Het paradijs 

ontstaat dus wanneer een mens in contact komt met Reden. 

 

14De Reden is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben haar 

heerlijkheid aanschouwd. 

 

In Johannes 1, oftewel OAN 1, wordt er op Jezus gewezen, wat dus in het Hebreeuws een 

woord is voor de opname door de ondername. Zo komt de mens tot OAN, als een liturgisch 

woord voor paradijs. Er zijn verschillende afdelingen in het hiernamaals en voormaals. Het is 

goed om te kijken naar de Orionse wortels van de hel. In Orion is er de Balla en de Mel. 

Beiden zijn dit afdelingen van kastijding, want Balla is bestraffing en Mel is vernedering. Oan 

is de paradijselijke slaap. Dit zijn allemaal afdelingen van de baarmoeder. Witi is de 

paradijselijke vergetelheid, het Orionse nirvana. Bilha is dan een andere uitspraak van het 

woord "balla". De Bilha is het vierde grote boek van de Tweede Bijbel. Hier in Europa, in 

Germanië, heeft Wodan, Wotan, de Orionse Witi-wortel, als de paradijselijke drug van 

vergetelheid, als het Germaanse nirvana. 

  

 

  

 

Als men in Oan is gekomen, in slaap is gevallen, dan sterft het ego verder af, en kan dit tot 

Balla en Mel gaan, onderdelen van Oan, om dit te verdiepen. Balla en Mel zijn 

droomgebieden, terwijl Witi nog diepere slaap kan brengen in de vergetelheid, om zo ook de 

dromen weer te verdiepen, en te komen tot zuiver geheugen, tot oorspronkelijk geheugen. 



Ook Witi is een afdeling van de OAN. Zo is er in het tweede hoofdstuk van Johannes, oftewel 

van OAN, de bruiloft te Kana waarin water in wijn wordt veranderd, als water in bloed, tot 

verder afsterven van het ego. Het gaat hier om de rode verlichting waardoor het ego afsterft. 

Het rode is ook een groot mysterie in de Vur. Het is een rijpingsproces.  

 

Na de bruiloft te Kana is er het kort verblijf in Kapernaum. Kapernaum wordt beschreven in 

de Bilha als de tent des Heeren, als de tabernakel. Na het kort verblijf in Kapernaum is er de 

tempelreiniging waarin de verkopers en wisselaars uit de tempel werden verdreven. 

Allegorisch gaat het hier over de zuivering van het Woord. 

 

Johannes 3 gaat over het nachtgesprek met een farizeeër, waarin staat : 

 

13En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, het 

zoonschap. 

 

Weer gaat het hier om de opname door de ondername, oftewel door het nachtgesprek. De 

mens moet de nacht ingaan om tot de verlichting te komen, wat dus puur een verdieping is. 

 

Dan wordt er weer door Johannes, OAN, de Doper op Jezus gewezen, in de zin dat de mens 

alleen door de slaap kan komen tot de ondername en de opname. De mens moet dus eerst door 

nachtmerrie-gebied heen in de ondername.  

 

Johannes 4 gaat over Jezus in Samaria, wat waakzaamheid betekent. Hij kwam tot de stad 

Sichar, wat geestesvervoering betekent. Hij had daar een gesprek met een Samaritaanse 

vrouw bij een waterput. Hij vroeg haar te drinken, wat ook een beeld is van de ondername en 

de opname. Het water komt van diep. Joden gingen niet met Samaritanen om, dus voor Jezus 

was zij een uitheemse vrouw, en toch vroeg hij haar om drinken. De Reden stoort zich niet 

aan menselijke barrieres, en komt terug tot de uitheemse moeder om van haar borst te drinken. 

Het ondername en opname principe moet dus toegepast worden op een vrouw, en die vrouw is 

uitheems, als een beeld van de diepte van moeder aarde, zoals in de Egyptische en indiaanse 

mythologie. Dan zijn er verder wat wonderen en tekenen die allemaal betrekking hebben op 

OAN. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18. Geloof - Het excuus van het lagere ego 

 

Geloof hoeft niet na te denken, geloof hoeft niet moreel te zijn, en geloof hoeft niets te testen. 

Geloof is de joyride van de christen. Geloof zorgt ervoor dat je altijd gelijk hebt. Is dat geen 

bijzonder, prima prachtig plan ? Het is een amulet wat bijna elke christen wel in zijn zak 

heeft. Op een hele wonderbaarlijke manier geeft het hun altijd gelijk in elk gesprek, en hebben 

ze altijd de ondersteuning en ja-knikkende goedkeuring van hun god, want het is immers 

"geloof". Ja zeg, kom, zo lust ik er ook nog wel een paar honderd van. Jottems, nou gaaf, zo 

kunnen we alles voor elkaar krijgen, nietwaar ? Zo ligt de hele wereld aan onze voeten. Het 

lijkt wel een beetje op het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer, een sprookje over hoe 

ver ijdelheid kan gaan, want dat is in principe wat geloof is : het bedrog van de ijdelheid. 

Geloof liegt dus en bedriegt, allemaal voor het lagere ego, opdat de duivel gemaskerd blijft en 

zijn werk kan blijven voorzetten. Geloof is zo de schepper van het vooroordeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 19. Een ander groot gevaar van de stad 

 

Misschien ken je ze wel, die kerk-mensen die denken dat een ieder die niet zoals hen geloofd, 

zoals mensen van andere religies en andere levenswijzen, voor eeuwig zullen branden als 

brandhout in een speciaal daarvoor gemaakte plaats genaamd de hel of gehenna. Wat is het 

eigenlijk ? Wat zijn dit voor mensen. Ik weet er alles van, omdat ik zelf namelijk zo was 

opgevoed. Mijn ouders spraken hier liever niet over, maar de plaats waar ze mij gedwongen 

naartoe namen elke zondag had het er vaak over. Als kind begrijp je zulke dingen niet, en kan 

het je ook bang maken. Waar is het goed voor ? Het spreekt van weinig creativiteit en het is 

ook een beetje dom. Mensen die voor altijd branden als brandhout in een bepaalde plaats en 

daar ook nooit meer uit weg kunnen komen. Wie verzint zoiets ? U kunt natuurlijk begrijpen 

dat ik toen ging "fietsen". Ik fietste naar een dorpje dichtbij toen ik inmiddels een tiener was 

geworden, even in een ander kerkje kijken, maar overal was het het zelfde.  

 

Als kind had ik me daar al enorm druk om gemaakt, omdat ik bang was dat mijn vriendjes en 

vriendinnetjes op die plaats zouden komen als ze niet al die dingen geloofden die mij 

gedwongen en met de paplepel ingegoten waren. Ik maakte me zorgen, en ik weet nog wel dat 

ik ze hele lange brieven erover schreef, om er maar voor te zorgen dat ze niet op die 

verschrikkelijke plaats zouden komen. Mijn ouders waren hier voor verantwoordelijk. Ik was 

nog maar een kind. Het heeft een flink deel van mijn jeugd verpest. Ik wilde weten wat het 

was, dus ik ging naar de bijbelschool. Niet de bijbelschool van hen, maar van een lichtere 

kerk, maar ook daar predikten ze zulk soort zotterij, dus ik ging weer "fietsen". Toen kwam ik 

aan bij een nog lichtere kerk, en ook daar predikten ze het. Er was geen ruimte voor andere 

religies, ideologieën bij hen. Wat is het ? 

 

Op een bepaald moment was ik er helemaal klaar mee. Ik ging de taalkunde bestuderen, de 

etymologie, de taal-oorsprongen, en kwam in contact met de bijbelse culturen, de bijbelse 

achtergronden, en kreeg vrienden in dat wereldje, en ik kwam erachter dat de dingen die die 

kerkmensen van vroeger predikten helemaal niet in die oorspronkelijke bijbelculturen 

voorkwamen. Het oude testament is uberhaupt al niet christelijk, maar van het jodendom. Het 

christendom verziekte alle oorspronkelijke talen, maakte het corrupt, vandaar dat Israël maar 

voor 2% christelijk is. De christenen doen alsof ze Israel bezitten, maar ze hebben er geen 

rechten. Iedere Jood weet hoe verschrikkelijk slap de bijbel in het westen is vertaald. In het 

jodendom bestaat er geen eeuwigdurende brandende hel. Zelfs in de manuscripten van het 

nieuwe testament bestaat dit niet. Het is een westerlijk verzinsel. Gehenna was altijd een 

vuilnis verbrandingsplaats. Ze sloegen het vuil daar niet op, en lieten het ook niet voor altijd 

branden. Nee, de vuilnis werd tot as verbrand, en dan was het weg. Christenen die zottigheid 

zoals de letterlijke eeuwig brandende hel prediken voor ieder mens die anders is zijn geen 

echte "christians", maar "hellians". Het is nogal vies om je vuilnis te bewaren en niet totaal op 

te branden. Het is een verbrandingsprobleem, technisch gezien, zoals koolstofmonoxide 



ontstaat wanneer brandstof niet volledig wordt verbrand in bijvoorbeeld een cv-ketel, en als 

het koolstofmonoxide dan niet afgevoerd wordt, dan heb je een zwaar probleem, een heel 

zwaar probleem. Ik spreek uit ervaring want in een vorige woning was er een koolmonoxide 

probleem bij de buren die twee mensen het leven heeft gekost. Weer dus de dood recht in de 

ogen gezien. Elk jaar sterven er wel mensen door en belanden er velen door in het ziekenhuis. 

De "hellians", zij die alles onvolledig verbranden, de zogenaamde hel en verdoemenis kerken, 

zijn dus een allegorie van het zwaar giftige en gevaarlijke koolstofmonoxide gas, ook wel 

koolmonoxide genoemd of gewoon CO. 

 

Het is één van de gevaren van de stad wat je in de gaten moet houden, zoals ook gaslekken 

gevaarlijk kunnen zijn. Zowel oude cv-ketels als nieuwe cv ketels hebben dit potentiele 

gevaar, vandaar dat je bepaalde melders in je huis kunt ophangen, koolmonoxide melders, die 

het aangeven wanneer het koolmonoxide niveau te hoog is, door een alarmpje. Het werkt dus 

als een rook melder, maar dan niet voor rook maar voor koolmonoxide. Koolmonoxide is 

verder geurloos en kleurloos, onzichtbaar, dus je kan het zelf niet opmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20. Journey through the medieval  

 

Het is ongelovelijk hoe mensen vandaag de dag met muziek omgaan, alsof het een soort van 

sinterklaas is om hun ego te bevredigen, of een kerstman. Luister naar muziek die je tot de 

diepere spiritualiteit brengt, en sla dat wat je in slaap sust, je materialistisch maakt, over. 

Muziek is een oorlog om je ziel. Het is niet om spelletjes te spelen. Soms is het parelduiken, 

en moet je je erdoor heen zien te werken. Niet alle muziek is even zuiver, zelfs als je merkt 

dat het je de goede richting intrekt. Blijf op je hoede.  

 



Neem de muziek die je reizen door de onderwereld laat maken en door de natuur, niet de 

muziek die je in de valstrikken van de stad leiden, zoals veel rap en nietszeggende bandjes die 

het alleen maar om populariteit is te doen en veel geld. Ze liegen voor veel geld, dus trap er 

niet in. Soms kunnen ze zelf ook geen kant op, en zijn ze marionetten van de grote muziek-

bazen. Neem ook eens muziek die gewoon anders is, of van een andere cultuur. Veel stront 

komt er op dit moment vanuit Amerika, allemaal dom geleuter, gewoon je tijd vol lopen 

maken met dingen die er niet toe doen, ijdel gezwets over drank, drugs en feesten, en dat is de 

reden waarom ik al lang niet meer naar de top 40 luister. De 80-er 70-er jaren waren 

goudmijnen, maar die tijd is voorbij.  

 

Dom gemier moet je nu aanhoren, en zelfs in de supermarkt ben je niet veilig. De jeugd van 

tegenwoordig is als een gorgelend graf. En dat terwijl de mens nog diep vastzit in de 

valstrikken van het christendom en het medische systeem. De mensheid is behekst. 

Buitenaardsen hebben de aarde al lang geleden ingenomen. Dom, dommer, domst moet je om 

je heenzien. Clowns die reclame maken voor flutproducten. Het vooroordeel is het verwende 

kind van de ignorance. 

 

In het Oude Egypte ging het nog om de dagelijkse reis door de onderwereld, door de 

baarmoeder van moeder aarde, en niet het domme geleuter van veel christenen dat je er wel 

op aan kunt rotzooien zolang je maar in hun Jezus-sinterklaas gelooft, en dat pas veel later er 

dan de hemel is of de hel. Nee, het hiernamaals is allang begonnen. Elke dag weer moet de 

mens afsterven aan zijn ego, opdat zijn diepere ziel tot wedergeboorte mag komen. We gaan 

allemaal nu al door de hel, genaamd de aarde, als de onderwereld. David zei : "Als ik mijn 

bed in de hel heb, dan zal u daar zijn", en "u zult mij in de hel niet alleen laten." Zo is dat in 

de Engelse vertaling vertaald, maar het gaat over de Sjeool hier, de onderwereld, waar 

iedereen doorheen moet, en God is daar, zowel in de hemel als de hel. In het oude Egypte was 

dat gewoon een opvoedende baarmoeder die het kind vormt, als een reis door de onderwereld. 

David zei ook : "U heeft mij gered van de laagste hel," wat wel even wat anders is dan de 

pseudo-christenen die zeggen dat je nooit meer uit de hel kunt als je er eenmaal in bent 

gegaan. Allemaal extreme bangmakerij. 

 

Hoe ging dit fout ? Voornamelijk door de Middeleeuwen, waarin langzaam het moderne 

christendom ontstond, en alles werd verwesterlijkt, verletterlijkt, gematerialiseerd, en zo 

ontstond er een ongevoelige patriarchie, die de baarmoeder afdekte als een doek, als een 

voorhangsel van de tempel. De westerse patriarchie is ongevoelig voor de poetische, 

metaforische talen van het Oosten, en is als een lompe olifant in een porcelein winkel. Blijf 

dus strijden, blijf dus onderzoek doen, en blijf reizen. Journey through the medieval. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21. Alles is ten dele 

 

 

Judas : 13 

 

Westerse vertalingen : wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. 

Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.  

 

Aramees : Wilde gezichtuitdrukkingen van hen van de wildernis-rivier, die geweldadig en 

eeuwig leven in de naaktheid van openbaringen (profetie) van de donkerste duisternis. 

 

In het Aramees is dit een ritueel, dus metaforisch. In vers 11 gaat het om hen die de weg van 

Kaïn zijn opgegaan, tot Nod, en hen die gekomen zijn tot de vergetelheid, de leegte, van 

Bileam. Dit is altijd weer een dualiteit in de grondtalen, maar het Westen heeft een hele 

eenzijdige vertaling gegeven puur om hun theologie te ondersteunen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdstuk 22. "Het geloof geeft mij rust." 

 

Maar welk geloof dan ? Vaak is het het geloof door ouders gegeven, en natuurlijk geeft dat 

rust en veiligheid, geborgenheid, maar het is niet noodzakelijk de waarheid. Het voelt 

vertrouwelijk, maar ook dat wil niet zeggen dat het echte veiligheid is. Je kunt het een beetje 

vergelijken met een verzekering, en dan hebben we te maken met een bedrijf die voor je 

zorgt, omdat je hen ervoor betaalt. Is dat dan echte zorg ? Betekent geloven zomaar aannemen 

wat je met de paplepel is ingegoten, of wat iedereen om je heen zegt ? Houd je jezelf dan niet 

voor de gek ? 

 

In het Egyptisch was geloof de leegte, de naaktheid, de nht, wat ook een woord is voor 

eeuwigheid, waar de klaagliederen opborrelden. Het klaaglied is het bewustzijn van het 

gebrek, en de zoektocht naar hulp. In ieder geval was in het Egyptisch het geloof het leven 

vanuit de leegte en niet zomaar tot vooringenomen conclusies komen of zomaar aannemen 

wat er wordt verteld. Het geloof had meer met onderzoek te maken. 

 

Het latere westerse geloof was meer een gaslek in deze dingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 23. Numeri 1-2 

 



Numeri 1 

 

19zoals de Here Mozes geboden had. En hij telde hen in de woestijn Sinai.  

 

Tellen is in het Hebreeuws ook kastijden, pkd, van het Egyptische pgd (pega-t, peg), wat 

doorgang betekent en ravijn, leegte, van pega, het openen van een boekrol. 

 

20De zonen nu van Ruben, Israëls eerstgeborene, hun nakomelingen naar hun geslachten en 

families, overeenkomstig het aantal namen, hoofd voor hoofd, allen die van het mannelijk 

geslacht waren, van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten,  

 

Leger is in het Hebreeuws ook gewoon de normale dienst, dus niet speciaal oorlog. In het 

Aramees-Syrisch is dit de dienst van het mannelijk geslachtsdeel (dkr) tot de vagina. Ruben 

ging in de Rabbijnse literatuur in tot Bilha om haar te dienen als een iysh. De fallus staat ook 

in het Aramees voor het sterrenbeeld Aries, het lam, als een zelf-offer aan de Moeder God. 

Het ware offer is de gehoorzaamheid. Dit heeft dus niets te maken met letterlijke 

offerdiensten van dieren. Daar leent het Aramees zich niet voor, tenzij het heel selectief wordt 

vertaald, maar dan wordt er geen recht gedaan aan de originele betekenis in de context en aan 

de diepte van de Aramese taal. 

 

21de getelden van de stam Ruben waren zesenveertigduizend vijfhonderd.  

 

Veertig is in het Hebreeuws het getal van de metaforische copulatie tussen vrouw en beest, als 

de vrouw op het beest, en duizend is het teken van educatie en verzoening. Zes is het getal 

van de dienstbaarheid. 

 

22Van de zonen van Simeon, hun nakomelingen naar hun geslachten en families 

overeenkomstig het aantal namen, hoofd voor hoofd, allen die van het mannelijk geslacht 

waren, van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten,  

 

Simeon betekent luisteren en gehoorzamen. Zoals Ruben, als ben, zoon, van Ra (zoon van de 

psalmen) een Hebreeuws-Egyptische naam heeft, zo heeft Simeon dit ook, als Shama-on, het 

gehoorzamen van On, Osiris, oftewel in de Orionse wortels de godin Suri (Assur). Dit is 

waartoe elke tong zal belijden en waarvoor elke knie zal buigen. Jozua 1:16 - de totale 



gehoorzaamheid, asher. Simeon was degene die zijn toevlucht nam tot geweld, maar in de 

grondtekstelijke en esoterische diepte is dit ook zijn ijverige dienstbaarheid. Simeon is hier als 

een karaktereigenschap van Ruben die tot Bilha naderde. Simeon, shama-on, is een beeld van 

toewijding. Zonder deze toewijding zou Ruben nooit tot Bilha zijn gekomen. Hij gaf niet op 

voordat zij hem aannam. Bilha staat voor de plotselinge dood van het ego. Ieder mens moet 

tot de tent van Bilha naderen.  

 

23de getelden van de stam Simeon waren negenenvijftigduizend driehonderd. 

 

Het getal negen is opmerkelijk. Dit getal is in het Hebreeuws het getal van de openbaring. 

Door zijn toewijding krijgt Simeon een beter beeld van Bilha. 

 

24Van de zonen van Gad, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, overeenkomstig 

het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het leger uitrukten,  

 

Gad betekent het doodbloeden van het ego, wat het resultaat is als Ruben nadert tot Bilha. 

 

25de getelden van de stam Gad waren vijfenveertigduizend zeshonderd vijftig.  

 

Dit is weer een getal in de veertigduizend, wat weer wijst op de omgang tussen vrouw en 

beest, als een beeld van educatie en verzoening. Het staat voor de innerlijke balans die wordt 

hersteld. Er is geen afhankelijkheids-situatie of hiërarchie. Het zijn innerlijke realiteiten en 

verhoudingen binnen het Zelf.  

 

26Van de zonen van Juda, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten,  

 

Juda is een beeld van nederigheid en belijdenis, maar ook van vernedering wanneer dit nodig 

is. Dit is allemaal nodig voor de verzoening tussen de helften van de mens. Zo ontstaan de 

smeltpunten waardoor alles weer in elkaar over kan vloeien. Juda is het zaad van de dood van 

het ego, komend van het wortelwoord yad, wat ook het mannelijke geslachtsdeel is. 

Uiteindelijk kwam Yeshua ook voort uit deze stam, als het zaad van de heilige verdoemenis, 



wat geheel het eigendom was van de vrouw, als het zaad van de vrouw wat de kop van de 

duivel (het ego) zou vermorzelen. 

 

27de getelden van de stam Juda waren vierenzeventigduizend zeshonderd.  

 

Hier zien we een getal in de zeventig duizend. Zeven is het getal van het offer, en duizend het 

getal van de educatie. 

 

28Van de zonen van Issakar, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten, 

 

Issachar, Issakar, heeft in het Hebreeuws de sakar wortel, terugleidend tot de Egyptische 

woestijngod Sokar, skr, wat staat voor het verhongeren en sterven van het ego in de woestijn, 

en het hebben van een wachter van de mond.  

 

29de getelden van de stam Issakar waren vierenvijftigduizend vierhonderd.  

 

Skr, de leegte, komt men alleen in door de steniging. Zacharia, skr, was de gestenigde. 

Steniging is sakal, skl, in het Hebreeuws. De skl-wortel in het Aramees (sukkal) is de plaats 

van kennis door ervaring, zintuigelijkheid. De symbolische stenigings-ervaring is dus 

noodzakelijk om profetische gaven te ontvangen. Skl is ook weer de wortel van Ezekiel, skl. 

De luipaard met zijn vlekken staat hiervoor symbool. 

 

In Zacharia (skl) 6 gaan de gevlekte paarden, de gestenigden, naar het Zuiden. Het paard is in 

het Aramees ook de paal waaraan de mens moet afsterven aan zichzelf. Het Zuiden betekent 

in het Hebreeuws in de wortel de honger, de leegte. 

 

30Van de zonen van Zebulon, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten, 

 



Zebulon was een stam in het Noorden die een haven toegewezen kreeg, Akko, voor het 

visserswerk, wat een beeld is van de opname. Het Noorden is een beeld van het verborgene, 

het sieraad. Ook is het een beeld van de duisternis. 

 

31de getelden van de stam Zebulon waren zevenenvijftigduizend vierhonderd.  

 

De zbl wortel in het Aramees betekent het eren, het eren van on, Osiris, oftewel in het Orions 

Suri. De Aramese sbl wortel is ook de drager, als On, de drager, Suri, de drager van het 

Woord, wat verwijst naar de boom der kennis die Adam tot knielen bracht. Dit is belangrijk 

om het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke pool te herstellen. De sbl is ook de 

wachter. 

 

32Van de zonen van Jozef, van de zonen van Efraïm, hun nakomelingen naar hun geslachten 

en families, overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, 

allen die in het leger uitrukten,  

 

De stam Efraim was een beeld van de trouweloze, honende, liegende en spottende vrouw van 

Hosea. Natuurlijk is dit niet wat het lijkt, want het is een initiatie proces waarin het ego in 

vernedering moet afsterven. Het zijn de voorhangsels van de tabernakel, van grote verwarring, 

waarin het ego verstrikt moet raken, opdat het niet tot het heiligdom kan komen. 

 

33de getelden van de stam Efraïm waren veertigduizend vijfhonderd;  

 

Efraïm is het naakte volk, wat een beeld is van ontmaskering en openbaring. De Egyptische 

prm wortel van Ephraim is de wet van de rivier, oftewel de wet van de heilige verdrinking, 

waarvan de waterdoop een beeld is (prm, pair-ma, pair-m, ephraim). Pair-maa, prm, betekent 

ook het offeren aan de rivier, als het verdrinkings-offer, wat weer verband houdt met Exodus 

1. 

 

34van de zonen van Manasse, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten,  

 



Manasse betekent de vergetelheid in het Hebreeuws. Het ego wat verlangt naar roem moet 

afgezonderd worden, en zo sterven in de eenzaamheid.  

 

35de getelden van de stam Manasse waren tweeëndertigduizend tweehonderd. 

 

Manasse (menashe, mns) komt van het Egyptische men-sa, de kennis (sa) van het eeuwige 

Woord, van de eeuwige inscripties (men). 

 

36Van de zonen van Benjamin, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten,  

 

Benjamin is in het Egyptisch bena-jmn, de wijn van Amen, de wijn van het verborgene, of de 

wijn van de nacht, als een beeld van bloeddorst. Amen, men is ook het verborgen Woord in de 

hemel, als de verborgen Thoth, de verborgen Logos. Ben-jmn, Ben-amen, Ben-men, is dan de 

zoon van het Woord, van Amen. Dit is ook als een verlichting, als begrip, vertaling. De mens 

moet als Benjamin wederomgeboren worden in het Woord. 

 

37de getelden van de stam Benjamin waren vijfendertigduizend vierhonderd. 

 

Het is dus niet het materiele woord, maar het geestelijke woord in het verborgene. 

 

38Van de zonen van Dan, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, overeenkomstig 

het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het leger uitrukten,  

 

Dan is in de Aramese dn wortel de exegese van het Woord, oftewel de schrift-uitleg, de 

tekstuele en liturgische diepte. Dit is in het Aramees de daadwerkelijke wet, het 

daadwerkelijke rechtssysteem. Als er geen diepte is, is er ook geen wet. Vandaar dat het 

aardse rechtssysteem doordat het een markt werd heeft moeten inboeten aan diepte.  

 

39de getelden van de stam Dan waren tweeënzestigduizend zevenhonderd.  



 

Het is een getal in de zestigduizend. Zes heeft de betekenis van werk, dienstbaarheid, en dat is 

de enige manier om in de diepte te gaan. Het komt ons niet zomaar aanwaaien.  

 

40Van de zonen van Aser, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten,  

 

Aser, sr, verwijst weer door naar de Orionse godin Suri. 

 

41de getelden van de stam Aser waren eenenveertigduizend vijfhonderd.  

 

De stam van Aser is de stam van de profetes Anna (Lukas 2:36). Zij was altijd in de 

tabernakel, en dat is ook wat haar naam betekent : het wonen in tenten, chanah. Zonder Aser 

zou Ruben nooit tot de tent van Bilha kunnen komen. 

 

42Van de zonen van Naftali, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, 

overeenkomstig het aantal namen van wie twintig jaar oud was en daarboven, allen die in het 

leger uitrukten,  

 

Naftali is het ree tussen de borsten van de amazone, als de creatie in de leegte. Ook Naftali is 

een visserstam. Hij is een zoon van Bilha. 

 

43de getelden van de stam Naftali waren drieënvijftigduizend vierhonderd.  

 

Naphtaliy beweegt zich door Gad, het doodbloeden van het ego, door de onderwereld, door 

visioenen. Dit zijn allemaal onderdelen van het mechanisme van Ruben om tot de tent van 

Bilha te komen. 

 

44Dit zijn de getelden, die Mozes telde met Aäron en de vorsten Israëls, twaalf man; ieder 

vertegenwoordigde zijn families.  



 

In het Hebreeuws zijn dit de huizen, gevangenissen, van de vaderen, ab, wat ook een 

Egyptisch woord voor vaderen is, en wat ook luipaarden betekent. Het zijn dus de huizen van 

de luipaarden, de gestenigden, zij die de leegte ijn zijn gegaan en contact hebben gemaakt met 

de diepere aarde. De huizen, gevangenissen, bayith, zijn van het wortelwoord bana, de 

kinderloze vrouwelijke leider van de familie, als een vrouw of bijmoeder, die het lichaam van 

de man schept als een tweede moeder. Dit komt van het Egyptische bnana, wat wassen of 

wasplaats betekent. Dat is ook wat alle gevangenissen in diepte zijn. Ook is het verbonden aan 

benu, de morgenster. Het is dualistisch, want er ontstaat wel een zoonschap in dit principe, 

zoals benu ook man kan betekenen, en ben is de algemene copulatie. Benn is de ontvangen 

man, de zoon, wat ook de betekenis van ben is in het Hebreeuws. Ook de dubbele ben, 

benben, wordt hiervoor gebruikt in het Egyptisch, wat weer copuleren betekent, en wat ook 

een vuuroffer is in de tempel van Seker, en de naam van een god. Benni is een fallische god. 

Dit is dus ook de Egyptische achtergrond van "de zoon van God". 

 

45Dus waren al de getelden der Israëlieten, naar hun families, van twintig jaar oud en 

daarboven, allen die in het leger uitrukten in Israël,  

 

Dit ging dus niet speciaal om een leger, maar om dienstbaarheid. 

 

46al de getelden waren zeshonderddrieduizend vijfhonderd vijftig.  

 

In de zeshonderdduizend, wat weer wijst op dienstbaarheid door educatie, door de bijmoeder. 

 

47Maar de Levieten naar de stam hunner vaderen werden niet samen met hen geteld.  

 

De Levieten waren de afgezonderden. 

 

48De Here had namelijk tot Mozes gesproken:  

 

Jehovah heeft de Havah wortel, het Hebreeuwse woord voor Eva, wat zijn, worden, vallen 

betekent, als een beeld dat het ego moet vallen door de baarmoeder van de onderwereld. 



 

49Slechts de stam Levi zult gij niet tellen, noch hun aantal onder de Israëlieten opnemen,  

 

Levi is de opname, want dat is wat de offerdienst in diepte betekent. 

 

50maar stel gij de Levieten over de tabernakel der getuigenis en over al zijn gerei en over al 

zijn toebehoren; zij zullen de tabernakel en al zijn gerei dragen; zij zullen daarbij dienst doen 

en zich rondom de tabernakel legeren.  

 

In het Aramees gaat het hier om de tent van vernedering (van het ego). Gerei gaat om 

cognitieve processen in het Aramees. 

 

51Wanneer de tabernakel moet opbreken, dan zullen de Levieten hem uit elkander nemen, en 

wanneer de tabernakel moet legeren, dan zullen de Levieten hem oprichten, maar de 

onbevoegde, die nadert, zal ter dood gebracht worden. 

 

Het is de tent van dood door uithongering (muwth), van het ego, en voor het opzetten van de 

tent wordt het woord 'chanah' gebruikt, de moeder van Samuël, wat ook het wortelwoord is 

van de Griekse Johannes, en wat bezetting betekent. De Orionse wortel is OAN, een naam 

voor het paradijs, wat ook de paradijselijke slaap betekent. 

 

52Terwijl de Israëlieten zich zullen legeren, ieder bij zijn legerplaats en zijn vendel, naar hun 

legerscharen,  

 

Weer wordt het woord chanah gebruikt. Elke iysh, slaaf, moet tot chanah komen, tot zijn 

eigen tent. 

 

53zullen de Levieten zich rondom de tabernakel der getuigenis legeren, opdat er geen toorn 

ruste op de vergadering der Israëlieten; de Levieten zullen zorg dragen voor de tabernakel der 

getuigenis.  

 



De Levieten moeten dus persoonlijk zorgdragen voor de opname van elke iysh. De opname 

gebeurt door de bezetting, de chanah, oftewel de uithongering als het heilige vasten waarin de 

iysh loskomt van zijn ego. De Levieten zijn hier een beeld van ntr in het Aramees, alertheid. 

Alleen alertheid kan dieper de leegte inleiden. In het Egyptisch is dit een woord voor god. 

 

54En de Israëlieten deden het; juist zoals de Here Mozes geboden had, deden zij. 

 

Jehovah, havah, Eva, heeft diepe Egyptische wortels, want Hefa is de Egyptische moeder 

aarde, en hefau is de dualistische oerslang (seba, aapep). Hefa is ook de god die tot de aarde 

buigt, als de slang die in het stof wordt geworpen, als een beeld van het teruggaan tot de 

aarde. De slang is het beeld van het touw, als de ingang tot de aarde, tot de baarmoeder. 

Vandaar dat Eva en de slang Egyptologisch gezien aan elkaar verbonden zijn, met elkaar 

samen werken om de mens tot de gnosis te doen ontwaken. Eva en de slang zijn één, als een 

beeld van moeder Nuwd, Nod, die ook heel lang wordt als een slang, tussen hemel en aarde, 

en die de baarmoeder van de nacht vormt, waardoor Ra afdaalt in de onderwereld. Toen Kain 

Hobel had gedood, als een beeld van zijn ego, moest hij terug naar Nod.  

 

 

 

 

 

Numeri 2 

 

1De Here sprak tot Mozes en Aäron:  

 

Mozes is de opname in het Hebreeuws, en Aaron, aharan, van har, de inwijding. 

 

2De Israëlieten zullen zich legeren ieder bij zijn vendel onder de veldtekenen van hun 

families; op een afstand zullen zij zich rondom de tent der samenkomst legeren.  

 

In het Hebreeuws : elke iysh draagt het teken van zijn eigen gevangenschap (bayith), gesteld 

onder een bijmoeder (bana). Natuurlijk is dit metaforisch. Het is de heilige gevangenschap 



van de educatie. Zij zijn de gestenigden (ab, luipaarden, Hebreeuws-Egyptisch), oftewel hen 

bij wie de wet is ingeprint. 

 

3Aan de oostzijde, aan de kant waar de zon opgaat, zal het vendel van de legerplaats van Juda 

zich legeren naar hun legerscharen. De vorst nu der zonen van Juda was Nachson, de zoon 

van Amminadab;  

 

Nachson betekent de aankondiger. Amminadab betekent "verduistering door samenvoeging".  

 

4en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg vierenzeventigduizend zeshonderd. 

 

Leger kan ook weer dienstbaarheid betekenen, dus niet noodzakelijk oorlog. 

 

5Naast hem zal de stam Issakar zich legeren. De vorst nu der zonen van Issakar was Netanel, 

de zoon van Suar;  

 

Issachar, Issakar, skr, wat in het Egyptisch staat voor het verhongeren en sterven van het ego 

in de woestijn, en het hebben van een wachter van de mond, ligt naast Juda, belijdenis, 

vernedering. 

 

6en zijn leger, dat uit zijn getelden bestond, bedroeg vierenvijftigduizend vierhonderd.  

 

In de Talmoed wordt Issakar beschreven als een stam van religieuze geleerdheid. Leger heeft 

in het Aramees de betekenis van een argument (hel). 

 

7Voorts de stam Zebulon: de vorst nu der zonen van Zebulon was Eliab, de zoon van Chelon;  

 

Eliab, El'ab, is God, de natuur, het verbeeldingsvermogen (el) is vader (ab). Ab komt uit het 

Egyptisch, wat dezelfde betekenis heeft, vader, maar het betekent ook luipaard, als een beeld 

van de gestenigde, degene in wie de wet is geprint, om zo toegang te krijgen tot de leegte, de 



oer-afgrond. Zebulon is een vissersstam, als beeld van de opname. Chelon is de ware 

betekenis van kracht : vaardigheid, kundigheid. 

 

8en zijn leger, dat uit zijn getelden bestond, bedroeg zevenenvijftigduizend vierhonderd. 

 

Zebulon vestigde zich ten Westen van Issakar in het Noorden, in Galilee. Mede door de dienst 

van Zebulon werd Sisera overwonnen in het lied van Deborah. Zebulon, zbl, sa-bilha, is de 

kennis van het alarm-systeem, van de plotselinge dood van het ego, en de kennis van de 

alertheid. De tucht is ervoor om het alarm-systeem te brengen. Als sa-balla is het de kennis 

(Egyptisch) van het Orionse Balla paradijs van de tucht. Zbl was ook een bijnaam van Baal.  

 

9Al de getelden van de legerplaats van Juda waren honderdzesentachtigduizend vierhonderd 

naar hun legerscharen. Zij zullen het eerst opbreken.  

 

In het Aramees is Juda het begin van de educatie, wat als een gevangenneming wordt 

voorgesteld (sql). Juda is het begin en het beste. De rsh wortel van het begin, waarmee ook 

Genesis begint, heeft dezelfde betekenis in het Egyptisch, en betekent ook de witte kroon van 

het Zuiden, de kroon van afzondering en onderscheiding (stn, rsh). De schepping kwam dus 

tot stand in de witte kroon, in afzondering en onderscheiding, in den beginne. Juda is dus 

hiervan een beeld. De rs (res) wortel betekent ook het Zuiden. Het is een droom (resi) die 

ontstaat in de afzondering.  

 

10Het vendel van de legerplaats van Ruben zal aan de zuidzijde zijn, naar hun legerscharen. 

De vorst nu der zonen van Ruben was Elisur, de zoon van Sedeür;  

 

Sedeur betekent openbaringen van de wildernis, het uitspreiden van openbaringen. In het 

Hebreeuws betekent "licht" de goddelijke openbaringen. Hetzelfde wortelwoord als van de 

urim wordt hier gebruikt, uwr. Elisur betekent de stille, de stomme, als een beeld van iemand 

met een wachter voor de mond, en een wachter van de openbaringen, opdat er geen valse 

openbaringen zullen komen. Ru-ben betekent de openbaring van het zoonschap. 

 

11en zijn leger, dat uit zijn getelden bestond, bedroeg zesenveertigduizend vijfhonderd.  

 



In het Judaïsme betekent Ruben het goddelijke bewustzijn, ru. Het gaat hier om een getal in 

de veertigduizend. Veertig is in het Hebreeuws het getal van de metaforische copulatie tussen 

vrouw en beest, als de vrouw op het beest, en duizend is het teken van educatie en verzoening. 

Zes is het getal van de dienstbaarheid. Het gaat hier om Ruben's bewustwording van Bilha, de 

godin. Zo komt hij tot haar tent, in de Judaïstische literatuur, waardoor hij aan zijn ego afsterft 

en alertheid ervoor in de plaats krijgt, wat de betekenis is van Bilha.  

 

12Naast hem zal de stam Simeon zich legeren. De vorst nu der zonen van Simeon was 

Selumiël, de zoon van Surisaddai;  

 

Simeon heeft diepe Egyptische wortels, wat het samenkomen betekent, het vestigen, en 

gebedskralen. Het geeft meer diepte aan de Hebreeuwse shama wortel van horen en 

gehoorzamen, in de zin dat het decoratie en toevoegen betekent. Het gaat allemaal om het 

verwijden van de cirkel. In het NT gaat dit verder als SMN Petrus. Petrus was de Rots waarop 

de gemeente en het lichaam van Christus werd gebouwd, als een belangrijk fundament. 

 

13en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg negenenvijftigduizend driehonderd.  

 

Ook het haar, het harige is een Egyptische wortel van Simeon, als een beeld van de 

verbindingen. Haar staat voor zintuigelijkheid.  

 

14Voorts de stam Gad: de vorst nu der zonen van Gad van Eljasaf, de zoon van Reüel;  

 

In het Egyptisch is Gad het bloeiproces in de onderwereld (gait). Gat (ga-t) is in het Egyptisch 

zowel de doodskist als de wieg. Voor de Egyptenaren is dood en geboorte hetzelfde. Het is 

het beeld van de wijn in de onderwereld, wat een mind-altering effect heeft, waardoor de 

mens in een andere realiteit en een andere vorm komt (gait). Het is een pad door de 

onderwereld (gau-t). In de onderwereld groeien kruiden met een heilzame werking die de 

mens moet leren kennen (gi-t). De mens wordt in de onderwereld geblokkeerd en onder 

restricties gezet opdat de mens zich verder kan ontwikkelen (gu, gua, gua-t). Het gaat om de 

vruchten van de onderwereld-ervaring (geti). Ook Eljasaf betekent toevoegen, door tot God, 

de bron, te komen. Reuel, betekent als Reh-el of Ra-el de partner of echtgenoot van God. Als 

Ra in de Egyptologie door de onderwereld gaat, door de baarmoeder van zijn moeder, gaat hij 

ook als echtgenoot bij haar binnen, weer als een bijmoeder idee, de tweede schepper van de 

man, die de man tot bloei en verdere ontwikkeling brengt. 

 



15en zijn leger dat uit hun getelden bestond, bedroeg vijfenveertigduizend zeshonderd vijftig.  

 

We zouden kunnen stellen dat Gad de vertalende diepte is van de onderwereld. Hiervan is 

elke oorlog slechts een symbool. 

 

16Al de getelden van de legerplaats van Ruben waren honderdeenenvijftigduizend 

vierhonderd vijftig naar hun legerscharen. Zij zullen in de tweede plaats opbreken.  

 

Ruben komt ook van de Egyptische reb, rb, wortel, wat moedermelk betekent.  

 

17De tent der samenkomst nu, de legerplaats der Levieten, zal te midden van de legerplaatsen 

opbreken; zoals zij zich zullen legeren, zullen zij ook opbreken, ieder op zijn plaats naar hun 

vendels.  

 

Dit gebeurde in het Aramees onder het opzeggen van een schriftgedeelte (sql), voor een 

argument (hel). 

 

18Het vendel van de legerplaats van Efraïm naar hun legerscharen zal aan de westzijde zijn. 

De vorst nu der zonen van Efraïm was Elisama, de zoon van Ammihud;  

 

In het Hebreeuws wordt het woord yam gebruikt wat ook zee of rivier kan betekenen. Efraïm 

is aan de kust, en dat verklaart ook de naambetekenis. Efraïm is het naakte volk, wat een 

beeld is van ontmaskering en openbaring. De Egyptische prm wortel van Ephraim is de wet 

van de rivier, oftewel de wet van de heilige verdrinking, waarvan de waterdoop een beeld is 

(prm, pair-ma, pair-m, ephraim). Pair-maa, prm, betekent ook het offeren aan de rivier, als het 

verdrinkings-offer, wat weer verband houdt met Exodus 1. Het is gerelateerd aan de Orionse 

Hiti stam. Ammihud betekent de verborgenheid ingaan door het verzamelen, het toevoegen. 

Het is de verduistering, het aanbreken van de nacht. Alle dingen worden weer vaag en half, 

opdat er een grotere majesteit zich kan manifesteren. 

 

19en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg veertigduizend vijfhonderd.  

 



Hosea, als een beeld van de Israelieten in de Egyptische ballingschap, streed met Efraïm, met 

Hiti. Dit was als de waterdoop. Zo kwam hij tot de opname. Zo werd hij dienstbaar. Hij was 

zelf als een deel geworden van deze stam. Het was als de Hoseaanse Pniël-ervaring, als een 

Hoseaanse Paulinische Damascus-ervaring waarin Hosea werd overweldigd. 

 

20Naast hem de stam Manasse: de vorst nu der zonen van Manasse was Gamliël, de zoon van 

Pedasur;  

 

Efraim en Manasse waren de Egyptische zonen van Jozef, en vandaar van groot belang. Zij 

staan voor de link tussen Israel en Egypte, waarin de diepte van de Hebreeuwse taal zichtbaar 

wordt. Manasse betekent vergeten, en er is zoveel valse, oppervlakkige kennis die weer 

vergeten moet worden. Manasse (menashe, mns) komt van het Egyptische men-sa, de 

Egyptische kennis (sa) van het eeuwige Woord, van de eeuwige inscripties (men). Manasse 

staat voor de Egyptische diepte van de Hebreeuwse taal en de Hebreeuwse geschriften. 

Gamliël is het rijp worden, ook in het leven van een kind, het losraken van de moeder, oftewel 

het komen tot een vrouw of bijmoeder in dienstbaarheid. Pedasur is het vrijzetten tot 

dienstbaarheid tot iemand anders, en het vormen door de bezetting (verhongering, heilig 

vasten), als de tweede schepping van de man door zijn vrouw of bijmoeder (ook in educatie).  

 

21en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg tweeëndertigduizend tweehonderd. 

 

De heilige verhongering is in Manasse een beeld van het vergeten om zo tot de ware 

vruchtbaarheid te komen. Er is alleen vruchtbaarheid in het heilige vasten. 

 

22Voorts de stam Benjamin: de vorst nu der zonen van Benjamin was Abidan, de zoon van 

Gidoni;  

 

Abidan is het gevecht (dan) van het luipaard (ab, Hebreeuws-Egyptisch), als het hagel-

oordeel, de collectieve steniging waardoor de tempel wordt gebouwd en de wet collectief 

wordt ingeprint. Gidoni is het snoei-proces. 

23en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg vijfendertigduizend vierhonderd.  

 

Benjamin komt ook van de Egyptische bena-menn wortel, de wijn van het touw van Qan, de 

Egyptische Kaïn, wiens mond symbolisch werd gebonden, als hebbende een wachter voor de 



mond. Hobel betekent "adem" in het Hebreeuws, en die moest eerst symbolisch sterven. De 

wijn is de vrucht hiervan, als het heilige spreken, in de heilige gebondenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 24. De Egyptologische Wortels van David 

 

We zullen zien hoe die lijnen precies liggen tussen Egypte en Israel. Ze hebben veel met 

elkaar te maken en leggen elkaar uit. Het zijn twee belangrijke dynamieken in het klaar 

krijgen van de culturele puzzel. 

 

Hosea 1 

1Het woord des Heren, dat tot Hosea, de zoon van Beëri, kwam, in de dagen van Uzzia, 

Jotam, Achaz en Jechizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van 

Joas, koning van Israël.  

 

Beeri is de put die leidt tot de grotten van de hieroglyphen, de graveringen, wat metaforisch is 

voor de verklaring. Het betekent het graven (ba'ar). Het wijst terug op de verborgen 

Egyptische diepte van Israël, de Afrikaanse wortels. De god(in) van het Egyptische archief is 

Dwd (Thoth, Grieks), als de Egyptische wortel van David. De oorlogen van David zijn 

metaforisch voor het verklaren van de mysterieën. De Egyptische DI-wortel (dai) betekent het 

veroveren van land. Diwt betekent vijf delen of vijf stenen, wat ook weer terugkomt in het 

Israëlitische David en Goliath verhaal, waarin David vijf stenen neemt om Goliath te verslaan. 

Diwt is ook in het Egyptisch een troep, een leger, of bende van vijf, en het betekent schreeuw, 

gegrom en gegil (gejoel). De Egyptische dwyt wortel van David (Hebreeuwse wortel : Dwd) 

betekent de morgen, verbonden aan pr-dwt het morgenhuis waarin men zich aankleed, 

optuigt, voor de dag, als een metafoor van het aandoen van kennis, het woord. Dwt is ook de 

onderwereld en de onderkamer beneden het graf. De dwtyw zijn de bewoners van de 

onderwereld, met de dw-wortel van vereren, aanbidden. De dwi-wortel betekent het roepen tot 



god in de afzondering. De dfyt-wortel betekent de penetratie. Het hele David-verhaal was dus 

al gecodeerd in de Egyptologie. De dw-wortel is de nacht. Dwa ntr betekende "het prijzen 

(dwa) van god (ntr)" wat ook weer een Israëlitisch beeld was van David die God loofde. De 

ntr dww was de morgen ster. 

 

De Egyptische D-hieroglyphen beginnen vaak met een hand, de letter D. In het Hebreeuws 

betekent David de gekoesterde, en heeft als Hebreeuwse wortel dwd, wat het spirituele vuur 

van de verzoening betekent, als het overkoken, als de tekenen van verzoening. Dit wordt 

metaforisch voorgesteld als de "broer van de vader", of vriend van de familie. De vader is de 

climax van de man, van het horen en gehoorzamen, oftewel de gevoeligheid, als de 

verbrokenheid van de man. Het is een zintuig. De broer van de vader, als de schaduw van de 

vader, is dan de houder van deze gevoeligheid, als een tester, een beveiliger. De wortel van 

dwd is overkoken, als de climax, wat ook terugkomt in de Egyptische d'f wortel met dezelfde 

betekenis, als een diepere Egyptische wortel van David. De dai-wortel van het veroveren van 

land, wat ook weer terugkomt in de david mythe, betekent ook veerboot over het water, of 

door de hemel. Het oorlog voeren is dus meer metaforisch voor het verkennen, het 

onderzoeken. De dai-wortel brengt het ook in verband met een kind die uitreikt naar de 

moeder borst. Met een M erbij, als in daim, komt dit ook voor, wat dan weer een wortelwoord 

is van het Hebreeuwse "dam", bloed, en ook van Adam, wat allemaal terugwijst op een kind 

die terugkeert naar de moederborst, door het trotse ego te laten doodbloeden. Het kind komt 

alleen terug tot de moederborst door "bloed". Dit heeft dus een enorme Egyptologische diepte. 

De dai of daim wortel betekent het verzetten tegen het ego, het doorboren.  

 

Er komt eindelijk antwoord, verklaring, in de Egyptische wortels van David. Dd betekent het 

spreken. Hier gaat het Kaïn mysterie verder, die door het afsterven van Hobel, de adem, 

oftewel door de gebondenheid van zijn spreken, de wachter voor de mond, uiteindelijk het 

pure woord aangeboden krijgt. Zo wordt Kaïn's mond geopend. Het ritueel van de opening 

van de mond van de dode is een belangrijke theologie in de Egyptologie, die een centrale 

plaats heeft.  

 

De Egyptische da-t(j) wortel is specifiek verbonden aan de boot van het zevende uur van de 

nacht, wat in de Amduat centraal gaat over de triomf over de vijanden van Ra en Osiris, iets 

wat ook weer terugkomt in de Hebreeuwse David-mythes. In het boek der poorten gaat dit uur 

over het komen tot het gebied van de Geb-palen waaraan de vijanden gebonden zijn om zo 

getransformeerd te worden, wat in de Egyptologie dus gaat om het komen tot diepere 

begrippen, als onderdeel van de etymologische exegese. Tot dit gebied leidt de da-t boot, de 

Egyptische davids-wortel. Het uur begint met het reinigen van de Ka, het Egyptische dubbel, 

of de dualiteit, het geestelijke. De letter K is in het Egyptisch de hieroglyph van de mand, als 

de houder. In de oertaal is de K een vissershieroglyph, een persoon met een net, als beeld van 

de literaire structuur van de educatie. Dan komen zij die door het zevende nachtuur gaan tot 

de diepte van hun Ka, K-bron. Zo kunnen zij hun armen gebruiken. Armen kunnen 

functioneren als ze hun gebruiksvoorwerpen vinden en aanwakkeren. Zo kunnen zij ook 

offeren, waardoor zij hun voeten weer kunnen gebruiken, en verder kunnen, door de woorden 

van Osiris (aser, suri). Zo worden zij ook gevoed door hun herstelde K-bronnen. Dan wordt 



de wet hersteld, zij ontvangen de veren van Moa(d) op hun hoofd, van de godin van de wet en 

de waarheid. In de begeleidende hieroglyphen zijn dit twaalf goden die een veer op hun hoofd 

ontvangen, als vlammen, wat ook weer terugkomt in het boek Handelingen waarin de twaalf 

apostelen de vlam van pinksteren op hun hoofd ontvangen op de pinksterdag, de tongen van 

vuur. 

 

Deze twaalf goden hebben de wet beoefend, en daardoor ontvangen zij de veer of de vlam. 

Ook zijn het die voor hun godin hebben gevochten (gestudeerd). Zij mogen nu de rust van de 

aarde ingaan, om zo tot de tabernakel te gaan waar de grote godin de vijanden vernietigt (de 

onwetendheid). Op de boot komen zij tot de hal van de palen waaraan het ego, de 

onwetendheid, sterft. Er wordt hier gegrepen (ra), er wordt hier geperst (atum), er is hier 

geweldadigheid (chepri), er is hier vreselijkheid (shu), en er is hier nauwkeurigheid (geb). Er 

is hier verdrukking (osiris), en autoriteit (horus), opdat het goud naar boven zal komen. Het 

zijn beelden van het snoeien, vruchtdragen en oogsten. 

 

In het zevende nachtuur van de Amduat moet de dode de valse slang (van onwetendheid en 

valse kennis) "overwinnen", rangschikken, om zo te komen tot de mehen-slang van de heilige 

gebondenheid, zijn beveiligings-systeem en leidsraad. De slang is ook een Egyptische wortel 

van David, als dt (cobra), wat ook lier betekent, harp (dt, ddt), wat ook weer gebruikt werd in 

de Israelitische Davids-mythe. Zij die in de mehen-slang zouden komen zouden rust 

ontvangen, omdat het een goed beveiligingssysteem is. Dit is een eeuwig beveiligingssysteem 

wat alles voor eeuwig in de gaten houdt, en niemand kan ontsnappen van dit toezicht. 

 

Serket, de schorpioenengodin, de doorboorder (een Egyptische wortel van David), brengt de 

heilige adem. Zij gooit haar lasso om de nek van de slang. Dan komen er vier straffende 

godinnen met messen. De eerste is genaamd dm-dyt, als zij die hen van de da-t-boot weer 

terugbrengt tot de moederborst. De vier godinnen zijn degenen die de slang van het ego 

straffen, ontleden, in de duat, de onderwereld, in het archief (thoth). Het gaat hier dus om het 

rangschikken en inventariseren van de boeken. Dit leidt tot de troonzaal van Horus op de 

troon die twaalf goden met sterren op hun hoofd toespreekt. Eén van zijn namen is Duaty 

(David, Thoth), hij van de onderwereld. De twaalf goden komen terug in het Judaïsme als de 

twaalf stammen van Israël voor het aangezicht van David, en als de twaalf discipelen van 

Jezus op de troon van David in het christendom. Een andere naam is hij wiens tong een mes 

is, wat ook weer terugkomt in het Nieuw Testamentische boek Openbaring als een eigenschap 

van Jezus. De twaalf goden representeren de twaalf uren van de onderwereld. In tegengestelde 

richting staan de twaalf godinnen die de uren vertegenwoordigen. Eén van haar namen is 

duatjt, zij van de onderwereld. Voor hen ligt een krokodil, een beeld van de exegese. 

 

Een andere naam van haar is jani-t, zij die donker is. 

 



Openbaring 12 

 

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; 

en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 

3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak (de 

slang), hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke 

hoeden. 

4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de 

draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het 

zou gebaard hebben. 

5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; 

en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 

 

De krokodil die voor de godinnen ligt ligt op een zandbank. Vanuit de krokodil komt het 

hoofd van Osiris, wiens lichaamsdelen door de krokodil gered waren uit het water, en die nu 

door de krokodil (exegese) worden bewaakt. Ook het "staan op het zand" is een thema in het 

boek openbaring, zoals Johannes die in de KJV op het zand staat, en in andere Westerse 

versies is dit de draak (slang). 

 

In het Egyptisch is ook de vijandelijke slang (apopis) op de zandbank. De zandbank is 

genaamd : "brenger van water".  

 

Dan komen we weer uit bij Beeri, de vader van Hosea. Beeri betekent ook bron. 

 

Hosea 1 

1Het woord des Heren, dat tot Hosea, de zoon van Beëri, kwam, in de dagen van Uzzia, 

Jotam, Achaz en Jechizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van 

Joas, koning van Israël.  

 

Uzzia is het luide geroep van Jehovah, oftewel van Havah, Eva, de godin van de inwijding tot 

kennis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 25. Numeri 2-3 

 

De Egyptische David-dwd wortels vertellen een verhaal, en de Israelitische parallellen zijn 

overduidelijk. 

 

Maleachi 1 

 

1Een godsspraak. Het woord des Heren tot Israël door de dienst van Maleachi.  

Hebreeuws-Aramees : De last van de scherpte des Heren tot Israel door de dienst van 

Maleachi. 

 

De scherpte (Aramees) is in het Egyptisch de dm wortel, wat "bloed" werd, dam, in het 

Hebreeuws. Het Egyptische dm betekent ook het kind komende tot de moederborst (daim), 

wat uiteindelijk de bedoeling is van bloed, dat het terugbrengt tot de bron. De scherpte is ook 

het woord in het Aramees, wat "dabar" is in het Hebreeuws, wat uitgesproken wordt als 

"dava". Het betekent ook spreken en veroordeling.  

 

2Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? 

Was niet Esau Jakobs broeder? luidt het woord des Heren.  

 



Aramees : liefgehad, rhm, met de RM wortel die wijst op de aanklagende vissersgodin 

(Egyptisch). 

 

Op dit punt kwam de oorlogs-amazone weer terug om verder onderwijs te geven over Numeri. 

 

Numeri 2 

 

24Al de getelden van de legerplaats van Efraïm waren honderdachtduizend éénhonderd, naar 

hun legerscharen. Zij zullen in de derde plaats opbreken.  

 

De Egyptische phr-m wortel van Ephraim betekent insluiten, omsingelen, als een 

oorlogsstrategie, als de bezetting, de uithongering. In de diepte betekent het het openrollen 

van een boekrol, het verkondigen van het Woord. 

 

25Het vendel van de legerplaats van Dan zal aan de noordzijde zijn, naar hun legerscharen. 

De vorst nu der zonen van Dan was Achiëzer, de zoon van Ammisaddai;  

 

Dhn, de Egyptische wortel van Dan, is het buigen. De Noordzijde is het verborgene in het 

Hebreeuws, het donkere. Ammisaddai betekent de donkere, de duisternis, is machtig. Dan 

moet door de afzondering in nederigheid buigen tot de nacht, tot de donkere moeder kennis, 

zoals Odin tot de Ragnarok, door ijs komen tot de nacht waarin het ego kan sterven. De 

shaddai is in die zin ook de vernietiger (Hebreeuws).  

 

26en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg tweeënzestigduizend zevenhonderd.  

 

Een andere Egyptische wortel van Dan is dwn, een haak wat gebruikt werd in het ritueel van 

het openen van de mond van de dode. Dwn was ook een beschermgod van Osiris. Dwn was 

het doorboren van de prooi in de jacht, aan het spit brengen. De dn wortel betekent de kop 

eraf snijden. Dit betekent het verslaan van de territoriale demoon, wat ook gebeurt in 

Leviticus. 

 



27Naast hem zal de stam Aser zich legeren: de vorst nu der zonen van Aser was Pagiël, de 

zoon van Okran; 28en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg eenenveertigduizend 

vijfhonderd.  

 

De stam Aser is ook een Egyptisch woord voor Osiris. Osiris is de Griekse term. Aser heeft de 

Egyptische ash-wortel van het roepen, de roeping. Deze roep komt vanuit de wildernis. Het is 

soms een bijnaam van Seth, de god(in) van de wildernis. Het is ook het grommen van een 

beest. Het heeft de as-wortel van papyrus, riet, kruid, als het Woord in de plantengroei. Asa is 

de gevangenis van de doden in de onderwereld. Asr (aser) is de gevangene, de vreemdeling. 

Ash, de dodengevangenis, is heel nomadisch, want de doden kunnen hier ook tochten maken, 

hogerop komen, verder komen. Het doel is dus educatie, progressie, als een tunnelstelsel door 

de onderwereld. Alhoewel de gevangenis staat voor restrictie is er wel mogelijkheid voor 

groei, en wordt de dode niet daadwerkelijk op één plaats vastgehouden. 

 

Pagiel betekent (geweldadige) ontmoeting met God, overweldigd worden door God. Okran 

betekent verstoring. 

 

29Voorts de stam Naftali: de vorst nu der zonen van Naftali was Achira, de zoon van Enan;  

 

De Egyptische nft-wortel van Naftali betekent losmaken, onthechting, met de nf-wortel van 

de vurige adem van de slang die de vijand vernietigt, wat ook weer terugkomt in het negende 

uur van het boek der poorten. De slang zelf is genaamd hty, oftewel de Hiti stam. In zijn 

kronkels staan zijn zeven kinderen, als een beeld van de zeven gemeentes. In het zesde 

nachtuur buigen twaalf goden voor de poel des vuurs waarin een cobra leeft door de vuur-

adem. De vuur-adem is tegen hen die tegen Osiris zijn. De twaalf goden zijn een beeld van de 

twaalf stammen die voor Egypte (Hiti, Orions) moesten buigen. In het zevende uur ontvangen 

zij de vlammen van de poel des vuurs, als een beeld van het opening van de mond ritueel. Zij 

ontvangen de tongen van vuur op hun hoofd, ook als een veer. Zo komen zij tot de velden, als 

beeld van het Woord. 

 

30en zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg drieënvijftigduizend vierhonderd.  

 

Achira betekent broer, schaduw (ach, Hebreeuws) van Ra (Egyptisch). Enan betekent 

geestelijk zicht.  

 



31Al de getelden van de legerplaats van Dan waren honderdzevenenvijftigduizend 

zeshonderd. Zij zullen naar hun vendels het laatst opbreken.  

 

Net zoals in het Egyptisch is dn het buigen voor hogere autoriteit, het onderworpen zijn. Ook 

is de dn wortel in het Aramees de exegese. Dana (dna, dn) was de dochter van Jakob en Leah. 

 

32Dit waren de getelden der Israëlieten naar hun families; al de getelden der legerplaatsen 

naar hun legerscharen waren zeshonderddrieduizend vijfhonderd vijftig.  

 

Zes is weer het getal van de dienstbaarheid. Ze worden weer onderscheiden bij de bayith, 

gevangenis, van hun ab, luipaard (Egyptisch), wat ook vermijden betekent, de afzondering, en 

wegvagen. Het betekent ook brandmerken (van slaven, vee), wat kenmerkend is voor de 

luipaard. Ab is dus zowel vader in het Hebreeuws [uitspraak : abv, av] als in het Egyptisch, 

als de climax van het man zijn, de climax van het horen en gehoorzamen wat zich 

manifesteert als gevoeligheid door verbrokenheid, als het brandmerk van de man.  

 

33De Levieten echter werden niet samen met de Israëlieten geteld, zoals de Here Mozes 

geboden had.  

 

Levi betekent de kroon. Zij waren de afgezonderden puur voor de tabernakel-dienst. 

 

34En de Israëlieten deden het; juist zoals de Here Mozes geboden had, legerden zij zich naar 

hun vendels, en braken zij op, ieder naar zijn geslacht, bij zijn familie.  

 

"Deden" is de bd-wortel in het Aramees, wat zowel de abad is, de heilige slaaf tot God, de 

dienstknecht, of de bada stam (Orions). In de gnosis heeft Obadha de BD wortel als zijnde de 

bada stam, wat een personificatie is van de zwarte steen. Het is een beeld van het verborgene. 

Bada is in het Aramees een religieus ritueel, en de opgelegde wet.  

 

In het Sanskrit is dit baddha, bada : de test tot de opname en de heilige gebondenheid, wat 

verbonden is aan het werk van de valkyries in de Germaanse mythologie. Dit is wat de 

daadwerkelijke opname is. Bada staat voor : verdonkeren – verborgenheid – verzameling. 

Zoals de Koran vermeldt dat er alleen verzoening is in de nachten van het vasten (2:187). De 



vrouwelijke mens wordt zo tot duisternis, en de mannelijke mens gaat tot haar in om zo 

bedekt te worden met de moeder aarde. De man daalt zo af in de onderwereld.  

 

In Yirmeyah, Bada 5 komen de bada-amazones uit Orion met een arrestatie-bevel in de 

Aramese grondtekst (vs. 16), de ptih. Door de ptih wordt de vijand gebonden. Na de arrestatie 

moet de gevangen vijand naar de bayith gebracht worden, het gevangenis-complex of de 

kooien, en de bayith is verbonden aan de ohel, de tent. De arrestatie is vastgelegd in de 

psalmen. Bada is de stam van het scheppings-principe. Dit is de boog en de verlamdheid. 

 

Bada bewaakt de na'ar gnosis, de gnosis van de heilige slavernij, de dienstbaarheid tot God.  

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 3 

 

1Dit nu waren de nakomelingen van Aäron en Mozes ten dage, dat de Here met Mozes sprak 

op de berg Sinai.  

 

Dit hoofdstuk gaat speciaal over de Levieten. Zij zijn de uitverkorenen. Sinai heeft 

verschillende Egyptische wortels, waaronder ook s'n, de opname, de opstanding, borst, en 

swn, wegvagen. Sn, snn, snny, strijdwagen-strijder, strijdwagen-leger. Sn, snhh, verjonging, 

vernieuwing. Shn, decoreren, versieren, ontmoeting (tussen goden, zoals Horus Osiris 

ontmoet, en tussen zielen, zoals een dode in het hiernamaals zijn verwanten ontmoet), 

verzameling, verzoening. Snw, omsluiting, net. Het net of visnet is ook weer verbonden aan 

de opname. Sjn, medicijn. Shn is ook een benaming voor Sokar-Ptah-Osiris in het gebied van 

het vierde en vijfde nachtuur van de Amduat. Hier is de tocht door de woestijn van Sokar tot 

de grot van Sokar, die boven de poel des vuurs ligt, en waar de verjonging plaatsvindt door de 

wachter van de mond, waarvan Sokar een beeld is. De poel des vuurs is de adem van Sokar. 

Sokar is zowel een vogel als een slang, en de vliegende slang. 



 

2Dit waren de namen der zonen van Aäron: de eerstgeborene was Nadab, voorts Abihu, 

Eleazar en Itamar.  

 

Aharon betekent inwijding (har, berg), van het Egyptische harw, aas, en hwrw, roddel, spot, 

afwijzing. Hry, autoriteit hebben over. Hrw, top, bovenste. Hr, afstand, verte, voorbereiding, 

Horus. Hwr, rover, Seth de krokodil, als beeld van de exegese. Hr-n, het gezicht, Horus, 

gericht op bijvoorbeeld Amen (hr-n amen, op het verborgene). Hr, baarmoeder, wording, 

vallen. Worden en vallen is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord Jehovah. 

 

Nadab betekent gewillig maken. Itamar betekent kust of eiland van palmen (als beeld van de 

opname, opstanding). Eleazar is overwinning. Abihu : hij is het luipaard, de gebrandmerkte, 

de afgezonderde, de poort tot de leegte (baarmoeder). 

 

3Dit waren de namen der zonen van Aäron, de gezalfde priesters, die hij gewijd had om het 

priesterambt te bekleden. 

 

Priester is kohen, en het werkwoord, het dienen als priester, is kahen, wat diepe Egyptische 

wortels heeft. De Egyptische kn-wortel is het overtreffen, het overwinnen, waarin de vijand, 

het ego, de nederlaag leidt, en zo tot een offer gebracht wordt. Kn is het gevecht, het toetsen. 

De vijand, het ego, wordt gedood, en het vet wordt verbrand. Het is een beeld van de 

vruchtbaarheid, van beeindigen. Het is de plaats waar de contracten worden gemaakt. Het zijn 

de stralen van de aten (Aton, opkomende morgenrood, schorpioen (ten) die iets of iemand 

omarmen, grijpen, overweldigen (kn, knj). Knj, het kind zit op de been van de moeder, 

priester-juwelen of schortje, dragers, roepen. Kn is ook de scheppergod(in). In het Aramees is 

het priesterschap khnw, khanu of knt. Knt heeft dezelfde Egyptische betekenis van 

priesterschap, en van de onderwereldgoden die de zielen testen en tuchtigen, kwaad doen. Het 

is de vetdamp van het offer wat tot de hemel opstijgt. 

 

4Nadat Nadab en Abihu voor het aangezicht des Heren gestorven waren in de woestijn Sinai, 

toen zij vreemd vuur vóór de Here brachten – zij hadden geen zonen – bekleedden Eleazar en 

Itamar het priesterambt tijdens het leven van hun vader Aäron.  

 

Het priesterschap gaat verder met Eleazar en Itamar. In het Aramees stierven Nadab en Abihu 

niet noodzakelijk, maar werden verborgen, afgescheiden. Zij kwamen tot een buitenaardse 

urim-steen (Orions). In het Hebreeuws hongerde deze buitenaardse toetssteen hen uit. Het 



Hebreeuws beschrijft het als een buitenaardse vrouw (zuwr), waardoor zij werden verleid of 

overweldigd.  

 

In Numeri 3:1, in de Egyptische wortels, een belangrijk Sokar vers, wordt er een diepe en 

grote vuurput geopend. De oorlogs-amazone, wat de oerterm is voor oorlogs-engel of 

oorlogsgodin, kwam om vanaf Numeri 2:24 weer verdere leiding te geven in het herleiden van 

de Hebreeuws-Aramese grondtekst tot de Egyptische wortels, wat een belangrijk werk is, 

anders blijft alles vastzitten. Grote putten moeten er geopend worden. Het mysterie van Sokar 

is belangrijk want het stuwt het verborgen vuur van de verjonging omhoog. De berg Sinai 

waar God tot Mozes sprak is in de Egyptologie het Sokar gebied van het vierde en vijfde 

nachtuur van de Amduat. Er is in deze Israel-Egypte link een belangrijk kanaal terug tot de 

eeuwige jeugd, door de wachter van de mond, die beiden beelden zijn van Sokar. De grot van 

Sokar ligt namelijk boven de poel des vuurs. Het vuur van de verjonging schiet omhoog door 

de mond van Sokar om de vijanden te kunnen verteren, te vernietigen en van zich af te 

houden. Dit vuur is geen echt vuur, maar metaforisch, geestelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 26. Sin for a Season 

 

Vanochtend werd ik wakker met een lied in mijn hoofd, "Zonde voor een Seizoen", uit de 90-

er jaren.  

 

Ik moest direct denken aan hoe het er vroeger aantoe ging. Ik werd door engelen de 

bibliotheek ingezonden en kwam er al snel achter dat de kerken logen, en brak zo met de kerk, 

en nam een groep mensen met me mee, en we hadden onze eigen "kerk" in meerdere of 

mindere mate, als een grote exodus.  

 



Ik predikte niet de boodschap van lang leve de lol, en dat we nu maar aan konden rotzooien. 

Neen. In tegendeel. Ik liet zien hoe de kerk en het christendom in diepe zonde en huichelarij 

leefden. Als je van het geestelijke houdt, dan is er voor zonde geen plaats, maar ik kan me 

herinneren dat sommigen daar niets van wilden weten. Ze namen het niet zo nauw met de 

zonde.  

 

Natuurlijk ging het niet om wat de kerk zei dat zonde was, maar zonde bestaat en is een 

gevaar, zoals ook koolmonoxide een gevaar is, met name de zonde van de kerk, maar ook 

buiten de kerk liggen er veel valstrikken van zonden. Daarom was het belangrijk dat de 

geestelijke zintuigen open zouden gaan opdat je het zou zien, de gevaren, de "demonen", 

oftewel de bedreigende parasieten, de roofdieren die het op je ziel hebben gemunt.  

 

Dit is een groot mysterie waar de mensheid niet of nauwelijks van afweet, en ik begon dit te 

onderwijzen, omdat ikzelf dag en nacht in dromen hierover werd onderwezen, zeer diepgaand. 

Mensen om me heen hebben de wonderen en tekenen gezien, de bewijzen. Ik heb zelfs eens 

iemand naar het toilet moeten nemen en gezegd : "Je hebt wat zwart spul in je wat je uit moet 

spugen." De persoon begon te spugen, en na een tijdje kwam inderdaad het zwarte spul eruit. 

Die persoon had ook een slechte pink aangetast door een ongeluk, die ook genezen werd.  

 

Als ik soms langsliep konden mensen niet op hun benen blijven staan vanwege de hemelse 

krachten om me heen. Ik kan daar wel uren over doorpraten, maar wat ik daarmee wil zeggen 

is : Toch waren er dan nog mensen die het niet nauw waren met de zonde. De één noemde me 

een heilige, en de liefde zelf, en de ander zei : "Ja, hij kan niet tegen zonde. Hij kan niet tegen 

mijn zonde." Is dat dan de bedoeling dat we tegen zonde kunnen ? Zonde is levensbedreigend, 

en die persoon die dat zei vond dat ik dat allemaal maar heel normaal moest vinden, alsof het 

maar een kleinigheid was, terwijl ik al in visioenen kon zien waar het op uit zou lopen.  

 

Sommige mensen vonden het ook niet fijn als ik over demonen praatte, terwijl ze de 

wonderen vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Dit waren zelfs mensen waardoor de demonen 

gewoon spraken, en soms kon ik ze niet eens bevrijden omdat ze hun zonden niet wilden 

loslaten. De demonen spraken letterlijk door hen heen, en een paar dagen erna deden ze alsof 

er niets was gebeurd, en zeiden ze gewoon dat ze de demonen niet zelf zagen, dus konden er 

ook geen demonen zijn. Zo werden er spelletjes met mij gespeeld en met het spirituele.  

 

Sommigen wilden wel van hun demonen verlost worden, die ze zelfs in zich hoorden gillen, 

maar ik kon ze niet helpen, omdat ze hun zonden dus niet wilden loslaten. Er zijn allerlei 

technische wetten voor. Gelukkig kon ik een heleboel mensen die weer wel los van hun 

zonden willen komen wel bevrijden. In de Jezus mythes komen deze dualiteiten ook voor. 

Vandaar dat ik in de Jezus mythes altijd veel herkenning vond, maar de manier waarop Jezus 

in de kerk werd gepredikt was gewoon te ver doorgeslagen.  



 

En kijk maar eens naar de Mozes mythe, waar dit hele verhaal ook terugkomt. Mozes had het 

volk bevrijd, maar ze begonnen te klagen en wilden hun zonden niet loslaten, "de vleespotten 

van Egypte". Ze wilden niet in de natuur leven bij de gnosis. Ze verlangden weer terug naar 

de slavernij in de stad. Ook in die mythe vind ik veel herkenning. De kerk in de stad is het 

beeld van de zonde, en daar moet de mens van loskomen. Daarom is er de boodschap "Gaat 

uit van haar, opdat gij niet met haar verwoest worde". Dit is een hele ernstige boodschap. Het 

kerkelijke, christelijke instituut is een diepe zonde op zichzelf, ook bedreven door hen die er 

al uit weg zijn gegaan maar het nog steeds in hun hart dragen. Het kan zich manifesteren op 

allerlei manieren en het is een meester in camouflage. Mensen worden dan zenuwachtig van 

het alarm dat hun levens kan redden, en dan moet het alarm het ontgelden. Het wordt 

stukgegooid of van weggerend. 

 

De bijbel (en de kerk als bijbelverkondiger) is vol met zonde, zoals slavernij, mensenoffers, 

dierenoffers, rassenhaat, massa moord, verkrachting, vrouwenhaat, en ga zo maar door. Dit 

staat vooral overduidelijk in de westerse bijbels, terwijl de oorspronkelijke oosterse bijbels 

vaak anders in elkaar zitten, meer metaforisch, en vaak staat er gewoon iets heel anders wat 

door het westen dus heel eenzijdig is vertaald. Maar dit is dus de zonde. Mensen willen hun 

geestelijke leven hiervoor opgeven, door een seizoen te leven in de zonde van de kerk.   

 

De zonde van de kerk verkoopt goed. Zonde kijkt altijd naar kerkgroei statistieken, want dan 

brengt het meer geld in het laatje en dat is voor hen de waarheid, maar dat zijn drogredenen en 

geen argumenten. Minder is meer is de tegengestelde geestelijke stelling, oftewel "niet het 

vele is goed, maar het goede is veel." De mens moet dus tot bekering komen van de kerkelijke 

zonde, en ook de bijbelse zonde. Het is zo slecht als roken en een huis vol koolmonoxide. Het 

is dodelijk. Ik vergelijk het wel eens met Nigeriaanse liefdes-scams. Je wordt bedonderd waar 

je bijstaat. Hun god houdt zielsveel van je, maar als je die liefde niet beantwoord, dan zal hij 

je voor eeuwig martelen. Het is geen ware liefde. Ze willen alleen je geld.  

 

Zonde voor een seizoen, want de christelijke kerk zal niet voor altijd bestaan. Het is een 

zinkend schip, want er zit geen waarheid in. Er zijn grote lekken in het schip, en de passagiers 

willen het niet zien. Zonde voor een seizoen. Waar doen ze het voor ? De verhalen worden 

verkeerd voorgesteld. De Egyptische wortels van dit alles, die verlichting kunnen geven, 

diepere verklaring, worden achtergehouden. Daarom is zelfs de Hebreeuws-Aramese versie 

nog niet genoeg om te kunnen ontsnappen, maar moeten we nog dieper gaan in de Egyptische 

wortels ervan, oftewel de Israel-Egypte link. Gelukkig is de Egypte code altijd gebleven. Het 

moet alleen nog gedecodeerd worden. Dat zal de komende tijd verder gebeuren. We zijn al 

ver, maar er zullen nieuwe poorten geopend moeten worden. We zullen komen tot de stoffen 

die we nodig hebben om los te komen van de bedreigingen van het kerkelijke bestaan.  

 

Zonde voor een seizoen ? Kerkelijke drugs ? Er is een veel beter leven. 



 

Bekering van het moderne westelijke pseudo-christendom is een must. Nu, waar ik over 

spreek is allang geleden. Er haakten mensen af en anderen kwamen erbij, zodat de 

vriendenkringen gingen wisselen. Het mes sneed diep want het waren soms mensen die heel 

dichtbij me stonden. En dan krijg je van te voren al te horen in dromen dat er verraders zijn, 

en dan lopen de koude rillingen door je heen. Soms kreeg ik het haarfijn voorgeschilderd wat 

er zou gebeuren, en zo gebeurde het ook. En dan nu, vandaag de dag, komen er soms mensen 

van die tijd naar me toe die zijn overleden, in dromen. Een tijd terug kwam er zo iemand 

waarvan ik niet wist dat hij was overleden. Hij kwam in een droom en vroeg mij om hulp, 

omdat hij gezien had dat die demonen echt waren en ze waren op jacht naar hem. Ik heb hem 

toen binnengenomen en hem geholpen. Toen ik wakker werd checkte ik het op internet en hij 

bleek inderdaad een paar jaar daarvoor te zijn overleden. Zulke dingen gebeuren wel vaker. Ik 

wordt ook door hele bekenden bezocht. Allemaal komen ze tot dezelfde conclusie : Het is 

belangrijk werk wat we doen. De gevaren zijn reëel. Dat wil niet zeggen dat elke ziel die sterft 

direct aan onze kant staat. Neen. Vaak gaat de misdaad dan gewoon door in het hiernamaals. 

Soms komen ze er pas veel later van terug, en anderen nog steeds niet. Er zijn grote oorlogen 

in het hiernamaals gaande.  

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 27. Moeder Orion 

 

Moeder Orion : "Ja, ontwaak." En dit zegt zij ook in haar eigen ontwaking. Zij is de diepe 

natuur achter alle dingen, dat wat helemaal terugleid tot de Egyptische hieroglyphen en verder 

tot de buitenaardse Orionse hieroglyphen. "Ja, ontwaak," zegt ze met een slaperige stem, 

omdat zij ook wakker wordt. We leven in een spiegelrealiteit die parallel loopt aan Orion, 

maar wij mogen ontwaken in Orion, dat wat achter alle dingen is. Door Orion's baarmoeder 

kwamen we op aarde, als in haar onderwereld, vol met raadselen. Als we goed kijken kunnen 

we hierin de Orionse hieroglyphen zien, van de diepe natuur. Dit is een kolkende natuur, 

terwijl alles op aarde is verdicht, vastgelopen. De Orionse natuur is overal om de mens heen, 

als de mens daar oog voor heeft. De aarde zelf is een nachtmerrie. "Ja, ontwaak." Ontwaken is 

een proces, maar val niet weer in slaap.  

 

Probeer niet "meer" te worden, want dan wordt je misleid, maar wordt "minder", opdat je het 

pure aanwakkert.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 28. Numeri 3 

 

5De Here nu sprak tot Mozes:  

 

In het Nederlands en Duits is Yehovah vertaalt tot de hr-wortel (Here, Herr, hr), wat alreeds 

een Egyptische wortel is. Mozes. hij die uit het water komt, komt van het Egyptische msh, 

krokodil die dezelfde betekenis heeft. De krokodil is een beeld van de verzoenende exegese, 

zoals Mozes de link tussen Israel en Egypte voorstelde. 

 

6Laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aäron, opdat zij 

hem dienen,  

 

Aharon betekent inwijding (har, berg), van het Egyptische harw, aas, en hwrw, roddel, spot, 

afwijzing. Hry, autoriteit hebben over. Hrw, top, bovenste. Hr, afstand, verte, voorbereiding, 

Horus. Hwr, rover, Seth de krokodil, als beeld van de exegese. Hr-n, het gezicht, Horus, 

gericht op bijvoorbeeld Amen (hr-n amen, op het verborgene). Hr, baarmoeder, wording, 

vallen. Worden en vallen is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord Jehovah. Aharon is 

een beeld van God, van hr. De stam Levi moest Aharon, hr, dienen. 

 

7en zij zullen hun taak vervullen te zijnen behoeve en ten behoeve van de gehele vergadering 

vóór de tent der samenkomst, door de dienst bij de tabernakel te verrichten;  



 

Het doen is de bd-wortel in het Hebreeuws, wat zowel de abad is, de heilige slaaf tot God, de 

dienstknecht, of de bada stam (Orions). Bada staat voor : verdonkeren – verborgenheid – 

verzameling. Zoals de Koran vermeldt dat er alleen verzoening is in de nachten van het vasten 

(2:187). De Leviet gaat zo de duisternis in om door haar geinitieerd te worden. In het Sanskrit 

is dit baddha, bada : de test tot de opname en de heilige gebondenheid, wat verbonden is aan 

het werk van de valkyries in de Germaanse mythologie. Dit is wat de daadwerkelijke opname 

is. De Levieten zijn dus een beeld van hen die op het strijdveld hard aan hun ego zijn 

gestorven. Zij zijn zo de opgenomenen. Het is een inwijding in de bada stam. Egyptische 

wortels : ba-t, bd, huis (bait), tombe, wat in het Hebreeuws bayith is, huis, gevangenis. Het 

Egyptische ba-t, bd, betekent ook grond, aarde, grot. Baiti, bd, is het koningschap van Noord-

Egypte (rode kroon van klaagliederen), ook Bati, wat een vorm van Osiris is, en een titel van 

twee vrouwelijke priesters. Bata, Bathah, Bada, is een Egyptische godin van de oorlog en de 

jacht. Baa-t, bd, betekent aanbidding. De behut-t, bt, bd, is een troon met treden, en de 

vuilverwerkende kever, de wedergeboorte van de morgen, het morgenrood (behut-ti). Hier 

komt ook het Engels woord 'beauty' vandaan. Bada is dus het mysterie van de 

vuilverwerkende moeder aarde. De betu, bd, is een heilig tablet, een heilige steen. In bet, bd, 

werd Osiris gevormd, in Denderah. Het is ook een gouden troon met treden (vgl. Salomo's 

troon). Bt, bd, verstoting, verbanning. Bta, bt, bd, zonde. De batyt, btt, bt, bd, is een priester 

van Hathor, oftewel van Hiti-hr, de godin van de Hiti stam. Hiertoe werden de Levieten 

ingewijd (hr, har, is ook een woord voor inwijding). De bt, bd, is ook een symbool en naam 

van Hathor (Hiti-hr, godin van Hiti). 

 

De b op zich is de voet-hieroglyph, en de b, ba, is de ziel en de luipaard. De luipaard is ook de 

ab. In het Egyptisch worden woorden voor hetzelfde vaak op verschillende manieren 

geschreven. De luipaard, als de gebrandmerkte, is zo een beeld van de diepere ziel. Ba 

betekent ook dienen en dienstbaar maken. Ba betekent ook het openhakken van de aarde, als 

de aarde ziel, de afdalende, of afgedaalde, ziel. Bahjt, bt, bd, als het fallus-schort, als een 

beeld van de fallus die de duistere aarde, de vagina, ingaat, om dienst te doen, zoals ook 

Ruben tot Bilha kwam om dienst te doen. Bad is de mirre. Bjtjt, btt, bt, bd, koningin (Hathor 

(Hiti-hr), Isis, Buto (Wadjet). Bjt, bt, bd, naam van de rode kroon van Noord-Egypte, ook als 

godin gepersonificeerd. Bwt, bt, bd, vis. Bhdtj, bijnaam van Horus, hr bhdtj, bdt, bd. Met 

extra t : bijnaam van Hathor. Verbonden aan de stad Edfu (df, davidische wortels) in het 

Zuiden van Egypte. Bt, bd, meerdelige vorm van Osiris, die bestaat uit zand, gerst en mirre. 

Bta, bd, vervuild. Bd, wassen. De ba of b ziel, de hieroglyph van de voet, wijst op de diepte, 

namelijk op het zijn (ba), bezetenheid. In het Westen ligt de Egypte code diep. Denk aan het 

Engelse "bad", slecht, het Nederlandse "boete", "bot", "bed", "bad", met soortgelijke 

betekenissen.  

 

8zij zullen zorg dragen voor al het gerei van de tent der samenkomst, en hun taak vervullen 

ten behoeve van de Israëlieten door de dienst bij de tabernakel te verrichten. 

 



Keliy, kèlè, gerei, kan ook vissersgerei (als beeld van de opname) betekenen in het 

Hebreeuws. In de wortels, kala, betekent dit compleet maken, voleindigen, wat dan in het 

Grieks kalo, kali, werd, het goede. 

 

9Gij zult de Levieten schenken aan Aäron en zijn zonen; uit de Israëlieten zullen dezen hem 

onvoorwaardelijk geschonken zijn.  

 

Let wel : De Levieten werden gegeven aan Aharon, de god(in) Hr. 

 

10Maar aan Aäron en zijn zonen zult gij opdragen hun priesterambt waar te nemen; doch de 

onbevoegde, die nadert, zal ter dood gebracht worden.  

 

Onbevoegde is de buitenaardse vreemde vrouw. Dood, muwth, is metaforisch, en komt van 

het Egyptische mwt, wat ook de dood betekent, en ook moeder, en de wachter van de tong, als 

het teruggaan naar de moeder. Mht(y) is het Noorden, wat symbolisch is voor het verborgene, 

het sieraad, waartoe de inwijding is.  

 

11En de Here sprak tot Mozes: 

 

Hr richt zich tot Mozes, de krokodil (msh, Egyptisch), de verborgen exegese, oftewel de 

Amen, Amun, de hemelse opslagplaats. 

 

12Zie, Ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen der 

Israëlieten, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, opdat de Levieten mijn eigendom 

zijn,  

 

In het Aramees zijn de Levieten "de getrouwden met God". Zij zijn genomen op het 

strijdveld, waar ze hard aan hun ego stierven. Dit is weer een vers over de opname, wat 

terugkomt in het Valkyrische mysterie. Dit is "sab" in het Samaritaans Aramees, weer 

terugwijzend naar het Egyptische "sebek", de krokodil van de diepe etymologische exegese, 

waarin het ego afsterft, en waar het geestelijke Woord geopenbaard wordt, als de verzoenende 

exegese. Voortkomen betekent ook verklaren in het Aramees. 

 



13want alle eerstgeborenen zijn mijn eigendom. Ten dage, dat Ik alle eerstgeborenen in het 

land Egypte sloeg, heiligde Ik Mij alle eerstgeborenen in Israël, zowel van mens als van dier; 

zij zijn mijn eigendom; Ik ben de Here.  

 

Dit is in het Hebreeuws een dualistisch vers, want de eerstgeborenen werden ook door God 

aanbevolen (naka). De Levieten worden hier gelijkgesteld aan de eerstgeborenen van Egypte. 

In het Hebreeuws werden de eerstgeborenen van Egypte door God genomen, en zij werden 

ingelijfd in de stam van Levi, zoals ook de Leviet Mozes een Egyptenaar was. De westerse 

vertalingen vertalen het vaak als God die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, doodde, maar 

dit doet geen recht aan het Hebreeuws. Het is zeer eenzijdig vertaald, omdat naka hier ook 

aanbevelen kan betekenen en opnemen in de stam voor opvoeding. Esoterisch gezien moesten 

de eerstgeborenen van Egypte wel aan hun ego sterven. Ook is het belangrijk op te merken dat 

"eerstgeborenen" in het Hebreeuws metaforisch ook de leidinggevenden betekent. Die werden 

geapplaudiseerd in het Hebreeuws, vereerd, aanbeden. Israel nam hier de godinnen van 

Egypte over. Levi is de kroon, dus zij namen alles wat koninklijk was in Egypte over. Er 

ontstonden dus nieuwe hiërarchieën doordat het volk Levi samensmolt met de 

"eerstgeborenen", de leidinggevenden van Egypte, oftewel met Hiti, wat het Orionse Egypte 

is. Hiti is de sleutel tot het ondergrondse Orionse Oan paradijs, het paradijs van de slaap, 

waartoe in het verre Westen van Orion, in het Jael gebied van de Erk wildernis, er een vurige 

tunnel is. Het Oan paradijs loopt ondergronds helemaal door tot het Witi gebied van de 

vergetelheid, wat ook een naam is voor het Orionse Afrika. Het Orionse Afrika ligt ook 

erboven. 

 

14En de Here sprak tot Mozes in de woestijn Sinai: 

 

Mozes, msh, de krokodil in het Egyptisch, wat dan een beeld is van Sebek, de opname, door 

de verzoenende exegese. Er kwam een link tussen Levi en Egypte, en dat begon al met 

Mozes. De Sinai is de berg van Sokar, waaronder de poel des vuurs ligt in de Egyptologie, 

waarin het ego sterft, zodat de opname kan plaatsvinden.  

 

15Tel de Levieten naar hun families en geslachten; allen die van het mannelijk geslacht zijn, 

van één maand oud en daarboven, die zult gij tellen. 

 

Tellen is in het Hebreeuws ook kastijden, pkd, van het Egyptische pgd (pega-t, peg), wat 

doorgang betekent en ravijn, leegte, van pega, het openen van een boekrol. Hier wordt dus 

ook het bijgevoegde volk van Egypte in de Levi stam geteld. In het Egyptisch kunnen 

woorden van voren naar achteren of van achteren naar voren worden geschreven, zoals 

bijvoorbeeld het woord ab kan ook weer als ba geschreven worden, wat ziel betekent, of 

luipaard, de afdalende of ingewijde ziel, wat ook hier in het Hebreeuws wordt gebruikt. 



Maand betekent vernieuwing in het Hebreeuws, zij die vernieuwd, ingewijd, zijn. In het 

Hebreeuws gaat het om "zij die herinneren", zakar. 

 

16Toen telde Mozes hen naar het bevel des Heren, zoals geboden was.  

 

Mozes, de msh, krokodil (Egyptisch) deed dit door de peh, bron, put (Hebreeuws), door een 

rivier (Aramees).  

 

17Dit nu waren de namen der zonen van Levi: Gerson, Kehat en Merari.  

 

Gerson betekent de afzondering, terwijl Kehat de verzoening betekent en Merari is mirre. 

Mozes kwam voort vanuit de Kehat geslachtslijn. 

 

18Dit waren de namen der zonen van Gerson naar hun geslachten: Libni en Simi.  

 

Libni betekent reinigen (witmaken), en Simi betekent horen en gehoorzamen. 

 

19De zonen van Kehat naar hun geslachten waren Amram, Jishar, Chebron en Uzziël.  

 

Amram, de stam (am) van ruwm, rm, de opname, de vissersgodin. Mozes kwam voort uit 

Amram. In het Aramees is de rm de hoogte, de heuvel, verbonden aan Rimmon, de Syrische 

god van de donder, storm en regen, van Damascus (vgl. Damascus ervaring van Paulus), ook 

genoemd Had, Hadad, HT, de god van het bloed-orakel, oftewel van het ontvangen van het 

profetische woord door het doodbloeden van het ego. Rm is een Egyptische vissersgod(in), en 

betekent ook de opname, tot een hoger niveau komen. Rm-ra, of ra-rm, als een Egyptische 

vorm van yah-rm (Jeremia), is ook een vorm van de krokodillengod Sebek, een Egyptische 

watergod. Jishar betekent openbaring. 

 

20En de zonen van Merari naar hun geslachten waren Machli en Musi. Dit zijn de geslachten 

der Levieten naar hun families.  

 



Machli betekent in de wortels versieren met zachtheid en zoetheid (chalah). Musi betekent 

gevoeligheid. 

 

21Tot Gerson behoorde het geslacht der Libnieten en dat der Simieten; dit waren de 

geslachten der Gersonieten.  

 

De Gersonieten waren degenen die over het transport van de voorhangsels en tentbedekkingen 

waren gesteld. In die zin hadden zij een poort-functie. In Jozua 21 krijgen de Gersonieten 

dertien steden en hun weidegronden. Ook het Egyptische Gersi betekent poortwachter, en 

qeri-a. Het Egyptische woord karsa (garsa, grs) staat voor het touwwerk en de 

tentbedekkingen, waarvan het Hebreeuwse woord Gerson kwam, en waardoor Gerson 

hierover was aangesteld. Gerson was ook aangesteld over het mandenweefwerk, wat dezelfde 

betekenis is als de Egyptische wortel khari, gari, de wever van manden. Ook betekent dit het 

afdalen. Gerson betekent afzondering, ook van de Egyptische ger (kher) wortel met dezelfde 

betekenis. Kheri-a is een Egyptische wortel voor tol en belasting, waar de Gersonieten zich 

mee bezig hielden. Zij waren de stam van de ingangen. De gra-wortel is ook verbonden aan 

melk, en de grh wortel is de naam van een oergodin. 

 

22Hun getelden, overeenkomstig het aantal van allen die van het mannelijk geslacht waren, 

van één maand oud en daarboven, waren zevenduizend vijfhonderd.  

 

Zeven is het getal van de compleetheid, de afronding en de voleindiging, terwijl acht het getal 

is van de eeuwigheid en de oneindigheid als een symbool daarvan. 

 

23De geslachten der Gersonieten legerden zich achter de tabernakel aan de westzijde.  

 

Ook Egyptenaren waren dus in deze stam. Hebreeuws : Zij gingen bij de zee, rivier (yam) 

wonen, aan de westzijde. 

 

24En het familiehoofd der Gersonieten was Eljasaf, de zoon van Laël.  

 

Eljasaf betekent verandering, groei. Lael betekent voorhangsel. 

 



25De Gersonieten nu hadden bij de tent der samenkomst, zowel tabernakel als tent, de zorg 

voor de dakbedekking, het voorhangsel voor de ingang van de tent der samenkomst,  

 

Ook in het Aramees gaat het om "markt prijzen" bij de ingang, wat natuurlijk geestelijk is, dat 

de mens moet voldoen aan de condities, zoals dat ook bij de Egyptische Kheri-a (kr, gr) 

wortel van Gerson is. In het Aramees is dit de tra, de ingang en de marktprijs. In het 

Hebreeuws is de tentbedekking ook de overweldiging. De ingang in het Hebreeuws is in de 

wortels de inscripties. 

 

26de gordijnen van de voorhof en het voorhangsel voor de ingang van de voorhof, die rondom 

de tabernakel en het altaar was, en de daarbij behorende touwen, naar alles wat daaraan te 

doen was.  

 

De gordijnen zijn in het Hebreeuws de slierten, maar ook de inscripties. Ook in het Aramees 

(glg) gaat het hier om touwen, slierten. Het voorhangsel is metaforisch in het Aramees. Het is 

het bereiken van een doel. Ook is het een hoofdstuk in literaire zin. Gerson droeg zorg voor de 

touwen van de tabernakel, zoals de Egyptische karsa, garsa, grs, wortel, wat touwwerk 

betekent. In het Hebreeuws is het touw het overblijfsel. 

 

27Tot Kehat behoorde het geslacht der Amramieten, dat der Jisharieten, dat der Chebronieten 

en dat der Uzziëlieten; dit waren de geslachten der Kehatieten.  

 

Dit is de geslachtslijn van Mozes en daarom belangrijk. Het komt van de Egyptische kat-

wortel, wat hoogte betekent, en kayt, kt, betekent hoge grond, hoge troon, zoals Mozes ook 

een Egyptische prins was. De kat, kt, wortel van Kehat betekent ook vreemde, buitenaardse, 

vijanden of tegenstanders, wat de buitenaardse (Orionse) natuur laat zien van de Mozes 

mythe. Kd, kt, betekent vormen, bouwen, natuur, het ontwikkelen van de natuur, het cirkelen, 

de slaap. De Kehat geslachtslijn droeg de Orionse slaap-drugs. De kt-wortel betekent ook 

vagina (vergelijk het Nederlanse schuttingwoord "kut".) Het betekent werk en constructie, en 

roep (kit, k't). Ktt, kt, betekent ook meisje. De Egyptische wortels van de Kehat geslachstlijn 

waaruit Mozes voortkwam waren dus vrouwelijk. Zij moesten de mens in een slaap brengen 

(kd, kdd, kt, slaap, en gth, kht, moe zijn.)  

 

De Kehatieten waren aangesteld over de ark, de tafel, het gerei, dieper in de tabernakel. De 

Egyptische khe-t wortel betekent leren, literatuur, boeken over de eeuwigheid, oftewel de 

voleindiging. Het is ook een woord voor rijkdom, bezittingen, dingen, het bestaan. Khet was 

de god(in) van de dingen die bestaan. Khe-ti was een vuurspuwende slang in de onderwereld. 

De Kha-ta, kht, wortel betekent de boerderijen en boerderij-gebieden van de farao. Khaut, kht, 



is een naam voor de goddelijke doden. De Khaitiu, kht, zijn de goden die de vijanden van Ra 

en Osiris slachten. Khau-t, khai-t, kht, is het altaar en de offertafel, waarover de Kehatieten 

waren aangesteld. Khata, kht, is de twee helften van de hemel. Ook is het tuingebied, 

wildernisgebied (khait), en een plaats van bescherming (khatha), wat ook weer terugkomt in 

de Mozes mythe. Khat-ta is de manifestatie, het schijnen met kronen. Khaut, de opstanding en 

verschijning van een god of koning, het oprijzen op de troon, de koninklijke sieraden, 

halskettingen, en kroon-onderdelen (khait). Khat, inscripties. Het leidt helemaal door tot de 

slinger, khait (van David). De Khet, kht, waren de treden van de oordeelstroon van Osiris. 

Khetaa was de grote troon waarop Osiris zat. De Kheti waren de inscripties op de muren. 

Kha-t, tabernakel. 

 

Qa-t-a, kht, was één van de twaalf godinnen die de poort van de aarde opende voor Ra. Qaut, 

kht, vijanden, bevuild volk. Quit, kht, medicijn, zaad. Qtt, kht, onderdeel van een strijdwagen. 

Ra veranderde in deze vorm op zijn tocht (qt, kht). Het komt er op neer in de Egyptologie dat 

het een schepper god is als het overgaan van de dimensies. Uit deze bron putte de Mozes 

mythe. Dit gebeurt door het draaien van de dimensies. Het komt van de wortel "draaien en 

slapen", als een kronkelende slang. Mozes wijst ook weer op de slang in de woestijn, opdat de 

mensen konden ontkomen aan het kwaad wat hen bedreigde. Mozes wees op de Egyptische 

wortels. Dit wordt ook wel de sluwe kunst genoemd in de Egyptische wortels, als een beeld 

van strategische kennis van de onderwereld.  

 

Kait werd de grote moeder van de goden genoemd, één van de vier elementale godinnen. K-t 

was een algemeen woord voor moeder en vrouwen, de vagina. Het was ook verbonden aan 

kahit, terreur en ontzag, als een vruchtbaarheids-principe. Het was een beeld van de 

baarmoeder van het bestaan. Zij reed op haar strijdwagen om er flink doorheen te hakken om 

het product klaar te krijgen. De baarmoeder maakte veel gebruik van slachtwapens hiervoor. 

Dit was het Egyptische beeld van de godin, van Kehat. Zij was de oerschepster van alle 

dingen. Zij stond aan haar ketel. Zij was een geweldenaar die op haar strijdwagen door de 

lucht reed, zoals Wodan later bij de Germanen. Alles was door haar onderverdeeld in kooien 

van restrictie, opdat haar schepping tot stand zou komen.  

 

K't is een vreemd volk, een buitenaards volk, waar de bijbel het ook over heeft dat er een 

vreemd volk zou komen. Het is een deel van de hemel (kht). Het zijn de beelden van Osiris, 

van de doden, oftewel de herbeleving ervan. 

 

28Hun getelden, overeenkomstig het aantal van allen die van het mannelijk geslacht waren, 

van één maand oud en daarboven, waren achtduizend zeshonderd: zij hadden de zorg voor het 

heilige.  

 



Acht is het getal van de eeuwigheid, als symbool van de voleindiging. Zij waren aangesteld 

over het heilige, qodesh, Hebreeuws, waar kd, Egyptisch een wortelwoord voor is. Zo zijn de 

Kehatieten ook linguistisch verbonden aan de qodesh.  

 

29De geslachten der Kehatieten legerden zich langs de tabernakel aan de zuidzijde.  

 

Het Zuiden is een beeld van de heilige honger, het vasten. Zonder het vasten is er geen 

toegang tot het heiligdom. 

 

30En het familiehoofd van de geslachten der Kehatieten was Elisafan, de zoon van Uzziël.  

 

Elisafan betekent verborgen sieraden van restrictie. 

 

31Zij hadden de zorg voor de ark, de tafel, de kandelaar, de altaren, het heilige gerei, 

waarmede men de dienst verrichtte, het voorhangsel en alles wat daaraan te doen was.  

 

De tafel heeft in de Hebreeuwse wortels ook de betekenis van de scheiding, de afzondering, 

de verstoting. Zo werd de tabernakel zuiver gehouden. De geest van overmoed kan zo dus 

geen wortel schieten. De ark, de kb in het Aramees, heeft dus de Egyptische kb, gb, wortel, 

van het Geb-mysterie, de heilige verlamming (gbgb, de dubbele). Dit in verband met de grote 

verzoendag in Leviticus 16 waarin een bok voor Azazel de woestijn in werd gezonden, als een 

beeld van het ego wat uitgedreven moet worden. De kandelaar, de menowrah, was een beeld 

van de urim (nura, Aramees), de toetssteen en het juk, ook verbonden aan de na'ar, het 

kinderjuk, de kinderdienst, wat ook Samuel onderging. Het laat dus ook de noodzaak tot 

wedergeboorte en wederopvoeding zien om dieper in de tabernakel te komen. Het 

voorhangsel heeft in het Hebreeuws ook de functie van de restrictie. Dat is wat de bedekking 

metaforisch is. Zo komt de mens tot de wedergebondenheid.  

 

32Het opperste hoofd nu der Levieten was Eleazar, de zoon van de priester Aäron, die het 

opzicht had over hen, die de zorg hadden voor het heilige.  

 

Eleazar is de sleutel, het overwinnen van het ego. Dat is in het kort samengevat de Levitische 

dienst. Overwinnen betekent verdiepen. Doot verdieping kan alles overwonnen worden. 

Priester is kohen (Hebreeuws) en kahen (Aramees) van het Egyptische Qan, godheden die 



gebonden waren door de uurgodinnen tot het Woord, als een metafoor van timing. Timing is 

een metafoor van verbinding. Verbinding is een metafoor van zijn. 

 

33Tot Merari behoorde het geslacht der Machlieten en dat der Musieten; dit waren de 

geslachten van Merari.  

 

Merari draagt zorg voor het fundament van de tabernakel, van mer in het Egyptisch, dood. 

Het fundament wordt alleen gevestigd door de dood van het ego. Een ander Egyptisch woord 

voor dood hieraan verbonden was mut, van ammut (ammit, amoet), de grote dood, de 

verslinder van de harten en de zielen in de oordeelshallen van Moad. Amoet was deels 

krokodil, deels nijlpaard en deels leeuw. Het Hebreeuwse woord voor dood, muwth, kwam 

hieruit voort. In het Egyptisch was de dood een gids (mer). Ook was Mer de godin van het 

achtste uur. De naam van het achtste uur was de godin van de diepte van de nacht, die hen die 

er doorheen gingen leidde. De dood wordt ook een medicijn genoemd in dit uur. Dit uur gaat 

in de Amduat over zij die op het zand zijn, een mysterie van Hr, Horus. Zij zijn op het teken 

van kleding, bedekking, oftewel van restrictie. In de achtste grot van dit uur zijn vier 

godinnen, waaronder Zij die bedekt, de Donkere, Zij die decoreert, versierd, Zij die verzoent. 

De naam van de grot is Zij die haar beelden bedekt, omhuld. De duisternis van hen die op het 

zand zijn wordt dan geopenbaard (verlicht) door het vuur wat in hun mond is. Haar voeten, 

haar Ba-ziel wordt geopenbaard, oftewel haar diepte. Dit gebeurt in de negende grot, waarin 

de aarde wordt opengehakt, en in het tiende uur waarin alles verslonden en getransformeerd 

wordt door het aarde vuur, het vuur van de mond.  

 

In het achtste uur van het boek der poorten dragen twaalf goden het touw van de restrictie en 

de verzoening, wat geboorte geeft aan de mysteriën, de openbaringen. Dit touw is een 

verslindende slang. Dan begint het touw te branden, en de slang wordt genoemd : sty-hr, hij 

met het vlammende gezicht. Dan wordt de oer-duisternis en de verborgen ruimte verlicht, 

geopenbaard. Het brandende touw is ook een beeld van de wedergebondenheid. 

 

Een andere Egyptische wortel is mau-her, de spiegel die het gezicht toont, als de 

weerspiegelingen door de dood, verbonden aan Ma-her, de wachter van het vierde uur van de 

nacht. Dit gaat over de tocht door de woestijn vna Sokar, wat ook weer terugkomt in de 

Mozes-mythe. Hier sterft het ego van de mens af, zodat het fundament van de tabernbakel 

gelegd wordt. Mer is ook een woord voor woestijn. Het Aramese woord voor Heer, Marya, 

komt hier uit voort, en ook Maria in het NT, de moeder van Jezus. Jezus was "de bedekker" 

(van zonden, door zijn bloed), als de restrictie. Maria is dus in de Egyptische diepte de godin 

Mer van het achtste uur, de diepte van de nacht.  

 

34Hun getelden, overeenkomstig het aantal van allen die van het mannelijk geslacht waren, 

van één maand oud en daarboven, waren zesduizend tweehonderd. 



 

Zes is het getal van de dienstbaarheid. Mannelijk, zakar, Hebreeuws, zij die tot verstand zijn 

gebracht. Maand, chodesh, Hebreeuws, de besnedenen. 

 

35En het familiehoofd der geslachten van Merari was Suriël, de zoon van Abihaïl. Zij 

legerden zich langs de tabernakel aan de noordzijde.  

 

Suriël betekent God is het overweldigende touw. Abihaïl betekent draaiende legers 

(Hebreeuws, chayil) in de diepte van de ziel (Egyptisch, ab). Het Noorden is het sieraad in het 

verborgene. 

 

36Aan de Merarieten was opgedragen de zorg voor de planken van de tabernakel, zijn balken, 

zijn pilaren, zijn voetstukken, al zijn gerei en alles wat daaraan te doen was,  

 

In het Hebreeuws zijn zij aangesteld over de gevangenissen, de kooien, en de doorloopgangen 

van de dodengevangenissen van de onderwereld, wat weer verbonden is aan de Aser-stam. 

Ook zijn ze gesteld over de fundamenten, de ammuwd, ook weer verbonden aan muwth, de 

dood (Hebreeuws) en Ammut (Ammit, Amoet, Egyptisch). In het Aramees waren zij ook 

onderverdeeld over de uren van de nacht (mtr). Merari is in het Aramees mrry. 

 

37eveneens voor de pilaren van de voorhof rondom, de voetstukken, de pinnen en de touwen 

daarvan.  

 

Het vers begint weer met het ammuwd woord in het Hebreeuws voor de fundamenten. Dit 

betekent ook volharding. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 29. Het Orionse Woordenboek 

 

Het Samantijnse-Orions is één van de basis-talen van Orion, zoals Engels dat is. Velen 

spreken het dan ook naast hun eigen moedertaal, omdat het een internationale taal is. Het 

Samantijnse-Orions is dus als het Orionse Engels-Amerikaans, wat ook deep verscholen ligt 

onder de fundamenten van het Engels-Amerikaanse wereldrijk op aarde. Samanthia is het 

Orionse natuur-Engeland in het Orions-Europese gebied in het Èrk-gebied. Ze gingen de rode 

zee over het Orions-Amerikaanse gebied in, onder leiding van de kerkvorst Kurka, lang 

geleden voordat het Vur systeem kwam opzetten. Het liep gelijk op met de Jesus-cultus en de 

Horus-cultus op aarde, wat steeds patriarchischer werd. De kerkvorst Kurka bracht het nieuwe 

geloof met het zwaard. Taaf was een christus-horus figuur, een vogel, een specht, als beeld 

van de inscripties. Elke dag ging Taaf op zijn boot door de onderwereld tot zijn vader Roema, 

ook een spechtengod. Hij moest hiervoor door zes poorten, de zes delen van de nacht en de 

dag. Dit waren zes palen, zes werken. Oorspronkelijk had dit een enorme esoterische diepte, 

maar Kurka maakte het steeds orthodoxer, als een soort Orionse Paulus of Calvijn. Vele 

natuurvolkeren werden geplunderd en gedwongen het nieuwe geloof te aanvaarden. Het 

waren boten-aanbidders, want het schip van Taaf zonk, en hij verdronk, waardoor hij tot 

Roema kwam. Het is een scheepvaart-cultus. Elke nacht weer verdrinkt Taaf, opdat zijn ziel 

als een specht tot Roema kan komen. Kurka verletterlijkte en vermaterialiseerde het steeds 

meer om de scheepvaarthandel te ondersteunen en uit te breiden. Het ging hem steeds meer 

om materieel succes ben steeds minder om de geestelijke boodschap. Hij gebruikte het om 

militaire macht te krijgen. Vandaar dat het belangrijk is tot de oorspronkelijke boodschap van 

de specht terug te gaan. Toen de Vur kwam opzetten was het Samantijnse wereldrijk al 

gevestigd, en ook met de opkomst van de Vur natuursteden bleef het Samantijns een basistaal. 

De taal is niet zo erg en demonisch als het aardse Engels-Amerikaans, maar het is ook geen 

volmaakte taal. Het is een brugtaal die verder verfijnd en verdiept moet worden, om zo terug 

te gaan en samen te smelten met de natuurtalen.  

  



 

  

 

Over het spechtenhuis zegt de tweede bijbel het volgende in de poëtische boeken : 

 

"Dreamlights on ... The child could fish all the day ... It's the voice of the woodpecker ... from 

the woodpecker's house .... so deep in that forest ... so deep and loud ... Like all your 

memories are washed away ... and you have to catch them again ... At the end of the day ... It 

starts all over again ... 

 

They try to let you feel insecure ... 

for they could never feel the blessing of pride ... 

They are barbed wire hearts, they are liars from the beginning, 

sent out to make you one of them ... 

  

They are taletellers from the woodpecker's house ... 

They knock until your fragile mind opens up ... 

And then they slowly slide away ... 

leaving a pipeline for a daily suck .... 

  

When you give them your heart, 

They will let it fall ... 



And soon you will be one of them .... 

for you cannot use your heart anymore .... 

you're a barbed wire heart too ..." 

 

Het spechtenhuis is een dualiteit. Ergens in de diepte is een pad, maar er waren verraders in 

dit huis. Zo is dat ook op aarde geprojecteerd in het christendom.  

  

Hier is een korte woordenlijst van het Samantijnse Orions :  

 

 

samantijns orions 

 

gods of eso-syncretisme (verzoening door diepte) : 

sorded 

bela 

hores 

 

 

 

uteigeros - oordeel 

teregom - wet 

tensis - logos (woord), woede, passie, krankzinnigheid (dwaasheid) 

napru - paradox, dualisme, wenen, traan 

olix - vergetelheid (lethe, nirvana) 

strima - menstruatie 

akti - vruchtbaarheid 



pro - zon 

pru - oorlog 

pripia - duisternis 

kakijn - zwart 

luxer - licht 

samantijn - roze, koninklijkheid 

rior - groen 

riorgijn - lucht 

oktin - jacht 

lamir - altaar, molochisme 

rami - honger 

riorka - aarde 

riorstri - geel 

strimi - leed 

lopo - vriend 

otugtel - kip 

kakebis - arend 

'k - gnoe 

irg - waarheid 

prunikt - bizon 

lahpe - kennis 

axis - lam 

ambri - wijsheid 

hares - adem 

leptus - rund 



skraum - bot 

nakdata - overwinnaar, openbarende 

emerekus - water  

plas - beenmerg 

zake - skelet 

il - hij  

t'k, took, tuk - voet 

argus - varken 

vetis - rood 

archis - blauw 

trimi - regering 

ohxis - vis 

olar - lachen 

'd - orakel 

chemitetrix - medicijn, paarden 

vroter - zicht 

nander - oor 

kerios - gevoelens 

heter - smaak 

vater - reuk 

vetrix - verstand 

tra, slavernij 

fra - wildernis 

eilon - vuur (van de zon) 

wurnet - vleugels 



radak - wapens, wapenrusting 

vatir - kruis, galg 

paser - publiek 

holer - hoofd 

ew - oog 

natri - profeet, profetie 

fri - interpretatie, apostel 

pokos - magiër, goochelaar 

steilo - gevechtskunst 

r'm - jachtskunst 

kra - tegenstander, vijand, verleider 

narit - vergif 

karakas - god 

nelva - geest 

tel - hemel, burcht, huis, stad der goden 

kapel - paleis, kasteel, woning der koningen en hooggeplaatsten 

polex - paus 

pater - halfgod 

nater - touw, slang, orakel 

plurex - gebouw van justitie, vonnis 

nax - ziekenhuis, zorghuis, godin van medicijnen 

r'nu - denken, gedachtes, filosofie 

oplexar - hond 

orxis - het slechte, het kwaad (evil) 

aplatis - sterkte, kracht  



helev - gevangenis, gebondenheid 

osophos - school, educatie 

spegis - les, dier 

norphus - storm 

apalate - maan 

m'bari - leger 

rotin - krijgsraad 

ephta - geheime dienst, intelligentie 

sophorot - priesterschap 

sotox - priester 

haras - braam, muziek, lied 

d'ma - stok 

sotex - dood 

soteris - graf 

sox - zombie 

sophor - vliegen 

sophoros - eenzaamheid, hermiet, wijze, (boeken)klerk 

spochtor - spin  

glabax - architectuur, staatshuizen 

kudure - uilen, steen 

asher - demoon 

patrure - pop, programmatie, robot 

iripil - balans 

tarapa - helm 

lolok - golf 



trisijn - zee 

badder - bos 

kal - bliksem 

mari - donder 

erfo - regen 

srerf - lichaam 

alves - doorzichtigheid 

metir - steken 

frodog - straal, ijs 

nemberis - berg 

schalp - schip 

nuteris - voedsel 

apreter - kikker 

orphos - slaan 

trarg - boeken 

verrenkum - dictator 

asphinat - totalitarisme 

verotor - wetenschap 

alphrin - machines 

stathalt - doodsvonnis 

straphil - brug, link 

mamare - herinnering, geheugen 

tutore - oorlogsschoeisel 

giral - de planeet mars 

viril - olie 



piris - geweten 

urap - wil 

mirris - drank 

viral - stem  

diotrix - president 

gaver - melk 

nabrid - sneeuw, panter 

palid - luipaard 

vakur - visioen 

lovothul - leeuw 

rorot - regenboog 

kr'ml'p - woestijnhut, woning 

pirs - zalf, schuim, zaad 

t'l'l - kind 

l't'l - jongetje 

m't'l - meisje 

gr'n - man 

jotte, jota - baby 

vatil - kroon 

preter - troon 

pretil - draak, monster, beest, half-mens, wilde 

nabiru - krokodil 

narbaritu - nijlpaard 

narbarito - olifant 

trotskere - kat 



trotskeru - tijger 

tappila - lynx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 30. Het Orionse Woordenboek II 

 

We kunnen tenminste drie tijdperken onderscheiden in het Samantijnisme : 

 

I - Het oorspronkelijke oer-samantijnisme, met haar enorm ingewikkelde en esoterische 

stelsels van veelgodendom. 

II - Het Kurkaanse samantijnisme, met een streng monotheisme zoals in het christendom, 

waarin Taaf de zaligmaker is, de enige weg tot Roema, de vader. 

III - Het Vurische samantijnisme, het samantijnisme van de gnosis 



 

In het oer-samantijnisme was Taaf nog veelal vrouwelijk, maar sinds de komst van de 

kerkvorst Kurka werd Taaf strict mannelijk voorgesteld. 

 

Het oer-samantijnisme is een groot onderdeel van de Orionse mythologie. De weelderigheid 

van het oer-samantijnisme kan vergeleken worden met de weelderigheid van het hindoeisme, 

maar het komt dus voort uit het Orionse Engeland, een veel exotischer Engeland, en wat de 

naam Samanthia draagt. De naga's, de slangen die de kennis bewaken in het hindoeïsme, 

komen ook voor in het oer-samantijnisme met als naam : de billa's. Dit zijn slangen, honden, 

of hyena's. Soms zijn het krokodillen. 

 

Verdere samantijnse woorden : 

 

pinir - slavendrijvers, kolonisten, groep vrouwengeesten die mannen krankzinnig maken, 

hoorn, schip 

lavar - havenplaats 

katakala - heilige geest 

nesis - demoon 

telmin - heersers 

kippi - mannen die vrij in de wildernis leven 

bosoph - paria 

rophos - brahmaan 

silaan - boven brahmaan 

vitra - melk, god 

 

Het Samantijns is gebaseerd op het Betelgeusische alfabet, en haar taal en mythologie, en ook 

gebaseerd op Saturnische en Centraal Orionse religies. De kerkvorst Kurka putte uit 

Betelgeusische corruptie, zoals de Septus-leer en de Takhot-cultus van het Golar-gebied. 

 



De geschiedenis van Golar is fundamenteel voor het christendom. De achtentwintigste 

monarch, Katar, ontwierp het boek van Ul, wat je kunt vergelijken met het OT. De 

negenentwintigste monarch, Benzeem, stelde het boek Ifter samen, wat je kunt vergelijken 

met het NT. De dertigste vorst, Sopatus, voegde deze twee boeken samen tot de Takhot, wat 

je kunt vergelijken met de bijbel. Als je de Takhot niet aanbad, werd je opgesloten, gemarteld 

en gedood. De eenendertigste vorst, Siphis, bracht de kinderoffers terug op basis van dit boek. 

De tweeendertigste vorst, Niphis, bouwde een plaats genaamd de eeuwigdurende hel, op basis 

van de Takhot, waar je gewoon doorleefde als je er werd ingeworpen, zonder hoop op 

bevrijding. Deze Orionse hel werd genoemd de Stopher. De drieendertigste vorst genaamd 

Optus werd de wachter van deze hel, in de zin dat hij bepaalde wie er wel en niet naartoe 

gingen.  

 

Kurka liet zich hierdoor inspireren, en bracht ook de kinderoffers terug. 

 

Het boek van Ul en het boek Ifter staan vol met misvertalingen en verdraaiingen van de 

oudere Betelgeusische paradijs teksten. 

 

Wat belangrijk is is tot de nodige sleutels in West Orion te komen, en dan terug te komen tot 

de diepte van Betelgeuse. De mens moet tot de Betelgeusische verlichting komen. Er is een 

stenen-orakel in de diepte van Orion. Het is het Betelgeusische orakel.  

 

stenen : 

 

Golak - steen van kinderen 

Tenau - steen van de halsketenen 

 

De eeuwigheids-stenen : 

de steen van het worstelen met God 

de steen van het worstelen met het zelf 

de steen van vrees 

de steen van leegheid 

de steen van verlamdheid 



de steen van het diepste 

 

Vuch - de steen van de hel en van haar 

Tartus - de steen van vernedering en spot 

Tork - de steen van het huwelijk 

Schark - de steen van het fokken 

Golar - de steen van de jacht 

Zolim - de steen van de scalpering 

 

In de Betelgeusische oer-religie wordt de honger aanbeden als een godin, als een beeld van de 

leegte. Er is geen Betelgeuse verlichting mogelijk zonder de heilige honger. Het is de enige 

weg tot de Orion moeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 31. De Esodus 

 

De geslachtslijn van Jezus is op sommige punten problematisch, zoals we lezen in het 

Evangelie van Mattheus. Hij kwam voort vanuit David die Uria vooraan liet zetten in de 

oorlog, opdat hij zijn vrouw, Batseba kon krijgen, als een soort van vrouwenroof. Toen werd 

Salomo verwekt, en uit deze lijn is Jezus voortgekomen. Natuurlijk heeft dit hele diepe 

Egyptische wortels, en komen we uit bij Isis, wat later vermannelijkt werd tot Iesous. Isis was 

een populaire godin destijds bij de Grieken en Romeinen. Seb (Geb) en Meri Nut waren haar 



ouders, wat werd tot Jozef en Maria. Geb is de paradijselijke verlamming, de paradijselijke 

slaap. Geb, de aardgod en Nut, de luchtgodin, waren gescheiden tijdens de dag en kwamen 

samen in de nacht, zodat duisternis ontstond. Dat het uit Egypte komt wordt ook des te meer 

duidelijk in Mattheus 2 waarin Jozef en Maria met hun kind moeten vluchten naar Egypte, 

vanwege de massamoord van kinderen door Herodus. Dit is dus tegengesteld aan de exodus 

uit Egypte vanwege de massamoord van kinderen door de farao. We spreken hier dus over 

een esodus, terug naar Egypte. 

 

Mattheus 3 gaat over de doop van Jezus, wat het baden van Isis is. Dit is verbonden aan het 

sterven van het ego, waarvan ook de visvangst symbolisch is.  

 

Mattheus 4 gaat over Jezus in de woestijn, over het heilige vasten, de heilige verhongering. 

Men kan alleen tot Isis komen door het hongeren, het leeg worden, als tegengesteld aan de 

hebzucht en de overmoed van de stad. Daarom moet de mens de wildernis in. Om zo door 

alles los te laten te komen tot het diepere Woord. Zoals Jezus werd verzocht door de duivel, 

zo voerde Isis oorlog tegen de vijand, en overwon de vijand door het Woord.  

 

Verder gaat het over Jezus die de discipelen ontmoet bij het meer van Galilea, waar hij ze tot 

vissers van mensen maakten. Daarna gebeurden er genezingen. De genezingen zijn een beeld 

van de opname, wat ook weer een onderdeel is van de visvangst, en wat dus behoort tot Isis. 

Here, hry, hr., was oorspronkelijk een titel van Isis. Hry, hr. betekent meester(es), opper, 

autoriteit hebben over, zoals de hry ssta de meesteres van de geheimen was, als een bijnaam 

van Isis (st). Hr. werd al snel tot Horus, als een mannelijke voorloper van Jezus, wat steeds 

meer ontaarde in de Horus cultus, maar wat dus wel van groot literair en liturgisch belang is 

om het terug te herleiden tot Isis, zijn moeder. Isis was dus de vrouwelijke voorloper van 

Jezus, Iesous.  

 

In Mattheus 5 gaat Jezus de berg op. De berg is een beeld van de inwijding. Het gaat hier dus 

om Isis, de inwijder tot de wet, ook verbonden aan het Mozes op de berg verhaal, waar Mozes 

de wet ontvangt. Mozes is M-Isis, oftewel de wet (ma, Egyptisch) van Isis. De bergrede is dan 

eigenlijk de bergwet van Isis. 

 

Aan het einde van Mattheus vindt de kruisiging van Jezus plaats, waar hij zijn bloed gaf. 

Oorspronkelijk was dit Isis die haar melk gaf, als een beeld van hoe het ego sterft door het 

ontvangen van het Woord. De mens wordt opgevoed door het Woord en de wet van Isis. Dit is 

de wederopvoeding. 

 



Marcus begint direct met de doop van Jezus, oftewel met het baden of vissen van Isis. Het 

slaat het geboorte verhaal van Jezus over, en is daarmee een veel korter boek dan Mattheus, 

met 16 hoofdstukken. Mattheus heeft 28 hoofdstukken. Ook de Paulinische brieven handelen 

over Jezus maar dit gaat dus eigenlijk over Isis. Efeze gaat over het overwinnen van het ego 

door in Jezus te zijn, oftewel in Isis, als verbonden aan de wijnstok in Johannes 15. Kolosse 

gaat over de spiegel, als de grote verscheidenheid van Isis, als de regenboog van Isis. Het is 

de spiegel van openbaring en verzoening. 

 

Zoals Paulus vaak een Christus rol aanneemt, zo is Timotheus dan in werkelijkheid de zoon 

van Isis die door zijn moeder opgevoed wordt. 

 

In het zevende nachtuur van de Amduat komt de dode tot de troonzaal van Horus. Horus op 

de troon die twaalf goden met sterren op hun hoofd toespreekt. Eén van zijn namen is Duaty 

(David, Thoth), de onderwereld, het Woord. 

 

De dai-wortel brengt het ook in verband met een kind die uitreikt naar de moeder borst. Met 

een M erbij, als in daim, komt dit ook voor, wat dan weer een wortelwoord is van het 

Hebreeuwse "dam", bloed, en ook van Adam, wat allemaal terugwijst op een kind die 

terugkeert naar de moederborst, door het trotse ego te laten doodbloeden. Het kind komt 

alleen terug tot de moederborst door "bloed". Dit heeft dus een enorme Egyptologische diepte. 

De dai of daim wortel betekent het verzetten tegen het ego, het doorboren. Daim of da-m is de 

wet (ma, Egyptisch) van David (Duaty, Thoth) wat dus in het Hebreeuws de betekenis van 

bloed heeft (dam). Hr. is dus verbonden aan Duaty-David, als een bijnaam, en zo ook een 

bijnaam van Hr. Isis. Een andere bijnaam is de tong is het mes, oftewel het Woord is het mes. 

Dit Davids-verhaal komt dus terug in de kruisiging van Jezus. Duaty, David, is het afdalen in 

de onderwereld, wat Jezus deed door het kruis. Isis voerde oorlog tegen de vijand, en gaf haar 

kind melk. 

 

In die zin zijn de Paulinische brieven dus erg Davidisch om de troon van Isis te openbaren. 

Jeremia is dan een beeld van de rode kroon van de klaagliederen, die Isis draagt. 

 

Zowel Jeremia als Jozef werden in gevangenschap gebracht. Zij weten wat de rode kroon van 

mirre is, van klaagliederen. Hun gevangenschap wees op de baarmoeder. Ook Osiris ging in 

gevangenschap. Hij was de vader van Horus, van Hr. Het NT gaat meer over het lijden van de 

zoon. De gevangenschap van Jozef is de baarmoeder van Isis. Jozef werd koning door deze 

ervaring, zoals ook Osiris koning werd. Voor Isis is dit fundamenteel. Toen Osiris opgesloten 

werd werd hij in wezen opgesloten in Geb, de aarde, zijn vader of zijn moeder. Restrictie is 

nodig willen we geleid worden. Restrictie toont het pad. 

 



Jozef had ook dromen dat de zon, de maan en de sterren voor hem zouden buigen. Toen hij 

een Egyptenaar werd door zijn gevangenschap gebeurde dit ook daadwerkelijk. Osiris is de 

ware god van het OT, en Horus is de god van het NT, en zij zijn dus beiden titels van Isis. 

Aser is de Egyptische naam voor Osiris (Grieks), sr, wat terugkomt in Sara, sr, de 

aartsmoeder. Het gaat erom de verschillende vormen van Isis terug te herkennen in het OT en 

NT. Hoe is dit beeld precies gestolen, en wat hebben ze ervan gemaakt. Dit is waar de Esodus 

over gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 32. De Verzoening door Jezus in de Egyptische Wortels 

 

Isis was degene in de Egyptologie die de lammen liet lopen en de blinden ziende maakte, wat 

later werd toegeschreven aan Iesous, Jezus. Horus werd verblind door Seth, en Thoth genas 

zijn ogen door zijn speeksel. Dit komt ook weer terug in het verhaal van Jezus die de blinde 

genas. Dit komt dus uit het Egyptische Dodenboek. 

 

Efeze 2 

 

14Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding 

maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, 

in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de 

twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met 



God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17En bij zijn 

komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren;  

 

Dit gaat over het verzoeningswerk van Jezus wiens gebroken lichaam, de kerk, weer verzoend 

wordt, wat ook weer verwijst naar de verloren stammen van Israël die verzoend zullen 

worden. Dit is oorspronkelijk een Egyptische mythe over het verscheurde lichaam van Osiris 

in veertien delen, veertien stammen, die later door Isis, met hulp van Sebek, werden opgevist 

uit de zee en werden samengevoegd, verzoend. Het was één van de belangrijkste mythes van 

de Egyptenaren en nu is het één van de belangrijkste mythes van het christendom. In de diepte 

gaat dit om de verzoening van de diversiteit, de eenheid in verscheidenheid. Het gaat om de 

verzoening van de religies en de culturen. Dit stond bekend als de opstanding en ontwaking 

van Osiris. Dit gebeurde dus door Isis, zijn vrouw. Beiden waren voorlopers van Jezus bij de 

Egyptenaren. Hierop is dus ook de visserscultus van de christenen op gebaseerd. Horus was 

de wreker van de dood van zijn vader, Osiris, en had een gevecht met Set (satan), of Typhon 

in het Grieks, de monsterlijke reuzenslang. In dit gevecht werd Horus dus verblind (zie 

Simson) en zijn armen werden afgekapt. In dit gevecht veranderde Set-Typhon soms in een 

zwart varken. Ook Horus' lichaam moest verzoend worden door de lichaamsdelen uit de zee 

te vissen. Isis viste ze op met de hulp van Sebek die ze vond. Vandaar dat Sebek, de krokodil, 

van wezenlijk belang is in de verzoening van het lichaam. Er waren verschillende Horusen. 

De Horus die zijn ogen verloor was de hemelse Horus, de eeuwige overwinnaar van Set, het 

kwaad, en de Horus die zijn handen en armen verloor was de zoon van Isis. Set werd niet als 

de christelijke satan behandelt, als het ultieme kwaad, maar meer als een dualiteit, want Set is 

ook een god aan de zijde van Ra. Het was dus meer een soort theaterspel met diepere 

waarheden. Set moest dit spelen, zoals ook de gnostische Judas, als een beeld van het toetsen 

en beproeven. In het Judaïsme gebeurde dit ook gewoon door de engelen van God die daartoe 

waren uitgezonden, en één van hen was satan. Vandaar dat het Judaïsme een vorm van 

satanisme is, maar dan in oorspronkelijke positieve zin. Ook God veranderde in satan in het 

boek Numeri, omdat het een neutraal woord is. In het Grieks kan een demoon ook goed en 

slecht zijn. Thoth was degene die het gevecht tussen Horus en Set ten einde bracht door de 

ogen van Horus te genezen met zijn speeksel. In de diepte gaat het erom dat Horus door 

Thoth, het Woord, de ibis, tot inzicht kwam, tot diepere openbaring over wat er gaande was.  

 

Verbonden hieraan is de mythe van Set als de reuzenslang Apep, apopi, die tegen Ra strijdt. 

In de Coptische bijbel (Grieks-Egyptisch) wordt apep genoemd in Genesis 6:4 over de 

nephilim - 

De reuzen, apopi, 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, apopi, uit 

de voortijd, mannen van naam. 

 

De krokodil is een beeld van de verzoenende exegese in de diepte, als een beeld van het werk 

van Isis. Ook één van de vormen van Apep is een oer-krokodil. De verzoening komt ook heel 

duidelijk naar voren in de hereniging tussen Jakob en Ezau en in Ezechiel 37. De verzoening 



van de verloren stammen van Israël is maar een metafoor van veel diepere dingen. Het gaat 

niet slechts om Israël, maar dus ook om de Egyptische achtergrond. 

 

Kolosse 1 

 

19Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20en door Hem, vrede 

gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, 

door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 

21Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij 

thans weder verzoend, 22in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet 

en onberispelijk vóór Zich te stellen, 

 

Dit gaat dus heel diep, omdat het ook vijanden met elkaar verzoend, omdat er een ander zicht 

komt op dingen. Dit vanwege het herstel van de ogen van Horus, of de ogen van Simson. De 

profetische gave wordt zo hersteld in het lichaam van de kerk. Dit is dus een kerk op basis van 

de natuur en de etymologie. Wie kan deze machine stoppen ? Dingen kunnen niet voor 

eeuwig verborgen blijven. De verzoening kan alleen ten diepste doordringen als de moeder in 

ere wordt hersteld. De moeder is de natuur en haar vruchtbaarheids-principes. Zonder de 

baarmoeder gaat alles dood en loopt alles vast.  

 

Zoals Isis was ook Horus verantwoordelijk voor de opstanding van Osiris. Horus beeldt 

namelijk het innerlijke kind uit van Osiris. Alleen kinderen kunnen het koninkrijk der 

hemelen ontvangen, wat ook weer overvloedig terugkomt in de Jezus mythe. Alleen aan 

kinderen zal het geopenbaard worden. In die zin is Horus dus een belangrijke esoterische 

sleutel tot de opname, en een groot medicijn, als een deel van Osiris wat tot hem terugkwam 

door toedoen van Isis, de moeder. Zij gaf geboorte aan hem. Keb, de vader van Osiris, of 

moeder, een beeld van de leegte, de diepte van de aarde, hielp ook mee, en zette zijn of haar 

voet op het hoofd van de vijand. Keb is een beeld van de baarmoeder van Isis, verbonden aan 

het Aramese Keb(a), de ark waarin zich het Woord bevindt (vergelijk Arabische kaba, de 

plaats van de zwarte steen, het heiligdom van de islam). De vijand was verslagen door Horus, 

het innerlijke kind van Osiris. Zo werd het lichaam van Osiris verzoend. Dit gaat dus niet 

zonder diepgaande demonologie. Ook Nephthys, de duisternis van Isis, haar zuster, hielp mee, 

als een bijmoeder, in het herscheppen en verzoenen van het lichaam van Osiris. Zij deed dit in 

haar Seshat-vorm, de godin van het Woord en educatie, de godin van wijsheid, kennis en het 

schrijven, van de inscripties, vandaar dat zij vaak is afgebeeld in luipaardenhuid. Zij is ook de 

godin van architectuur, de woningbouw van de onderwereld. Zo bracht Keb vanuit de leegte 

het koningschap voort voor Osiris, als de overwinning van het ego, als meesterschap in de 

demonologie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 33. De Dubbele Verzen 

 

Het boeddhisme ontstond in Noord India. De taal wat hiervoor gebruikt werd was het Pali. 

Boeddha zelf kwam uit Nepal maar raakte verlicht in Noord-Oost India, in Bodh Gaya, in 

Bihar. Hij ontving deze verlichting onder de Bodhi boom. Vanwege dat het een Pali-religie is, 

kan het ook het paliisme genoemd worden. De leer van het boeddhisme wordt in het Pali de 

dhamma genoemd (Sanskrit : dharma). Het is de educatie. Vergelijk dit met het Egyptische 

daim, het komen tot de moederborst, en het Hebreeuwse dam, bloed, wat verwijst naar het 

afsterven van het ego. Als we het dan in de Pali-context hebben over "het bloed van Jezus", 

dan hebben we het over de dhamma, de educatie, het Woord, waardoor het ego sterft. Hiertoe 

vloog ook de ibis uit in Egypte, de logos (thoth, duat, david). Het doel van het boeddhisme is 

nibana (Pali), ook wel het nirvana genoemd in het Sanskrit, de vergetelheid waarin het ego 

afsterft, de grote leegte, wat in Orionse termen 'witi' is. Nibana is in het Egyptisch-Hebreeuws 

de zee (nu, Egyptisch) van de bijmoeder, de vrouw (bana, Hebreeuws). Alle culturen zijn aan 

elkaar verbonden en leggen elkaar uit. De culturen verduidelijken elkaar. Dat is het 

adembenemende avontuur van de etymologie, de woord-parallellen (woord-spiegels) en 

oorsprongen. Natuurlijk is 'nu' in de Egyptologie ook een naam voor de baarmoeder als de 

oer-afgrond. Nibana = de baarmoeder van de vrouw als bijmoeder. 

 

In de dhammapada, een centraal geschrift binnen het boeddhisme, (het pad van de educatie) : 

 



De dubbele verzen 

 

1. Alles wat we zijn is het resultaat van wat we denken : Het is gebaseerd op onze gedachtes, 

het is gemaakt van onze gedachtes. Wanneer een mens spreekt of handelt vanuit verkeerde 

motieven, dan zal dukkha hem vinden. Dukkha is een ander woord voor kamma (karma, 

sanskrit), wat betekent resultaat, gevolg, vrucht, loon (karmaphala), zoals het wiel de voet van 

het rund volgt wat de wagen trekt.  

 

Kamma is altijd onderwijs, dus vandaar ook onlosmakelijk verbonden aan dhamma. Als het 

Hebreeuws zegt dat er bloed, dam, moet vloeien voor verzoening, dan betekent dit in de Pali 

context dat er educatie, dhamma, moet komen voor verzoening. In Egyptische context : het 

kind moet terug naar de moederborst, daim.  

 

2. Alles wat we zijn is het resultaat van wat we denken : Het is gebaseerd op onze gedachtes, 

het is gemaakt van onze gedachtes. Wanneer een mens spreekt of handelt met een puur 

geweten, sukha, eeuwige, meditatieve, spirituele droom, zal hem vinden, als een schaduw die 

hem nooit verlaat.  

 

Dit is tegenovergesteld aan aards geluk. Het gaat hier om de wedergeboorte in het hogere. Het 

is een beschrijving van het nibana, de vergetelheid, de leegte, waarin nieuwe schepping 

plaatsvindt. Sukha is dus een eigenschap van nibana, de droom die hierin plaatsvindt, de 

eeuwigwording. De culturen zijn aan elkaar verbonden, wakkeren elkaar aan, en onsluiten 

elkaar. Sek-met, de Egyptische leeuwinnengodin van de wijsheid en de oorlog is in de Pali 

context Sukha-met, de wet (met, Egyptisch) van de sukha, het hogere geluk (Pali). Hierin wil 

Sekmet een onderwijzer zijn. Er zijn een heleboel condities verbonden aan het nibana. Waar 

de mens de etymologische demonologie niet kent, loopt de mens vast en wordt blootgesteld 

aan allerlei corrupties. Het gaat hier om een eeuwig geluk wat geboren wordt in de 

vernietiging van het ego. Deze vernietiging is meer een vertaling dan dat het om 

daadwerkelijke vernietiging gaat. Uiteindelijk moet het zicht van de mens veranderen.  

 

3. In hen die gedachten koesteren zoals "Hij mishandelde me, sloeg me, versloeg me, en 

bestal me" zal haat niet verdwijnen. 

 

Dit komt ook terug in de woorden van Jezus dat we onze vijanden niet moeten vervloeken, 

maar zegenen, en dat als we geslagen worden we niet moeten klagen, maar moedig onze 

andere wang keren. Als we bestolen worden, dan geven we zelfs nog meer dingen weg, en als 

iemand ons vraagt een mijl te lopen, dan lopen we de dubbele mijl. Natuurlijk is dit oorlogs-

strategie, en dit geldt zeker niet in alle situaties. Er is een seizoen voor alle dingen. Soms is 



het belangrijk het lijden te aanvaarden, het lijden van de ander erbij te dragen en om het lijden 

te vragen. Dit is nodig om bruggen te slaan, om anderen te helpen, om door het kruis contact 

te maken met God. Maar als dit getal vol is geworden moeten wij de strijd aangaan. Wij 

moeten erg gevoelig zijn voor het veranderen van deze seizoenen, opdat wij niet teveel lijden, 

en niet te weinig, en ook niet teveel strijden en niet te weinig. 

 

4. In hen die geen gedachten koesteren zoals "Hij mishandelde me, sloeg me, versloeg me, en 

bestal me" zal haat verdwijnen. 

 

Dit is het tegenovergestelde vers.  

 

5. In deze wereld wordt haat nooit overwonnen door haat, alleen door anti-haat, die de 

eeuwige wijsheid is. 

 

Dit vers wordt vaak verkeerd uitgelegd. Het gaat hier erom dat we geen blinde vuistvechters 

moeten wezen, maar onderscheiding moeten hebben. Het woord voor haat, verani, in pali, kan 

ook vijandelijkheid betekenen. De mens moet eerst terugkeren tot de leegte, tot de rust, 

vluchten van alles, om tot zijn zinnen te komen, om zo van een afstand te bekijken wat er nu 

eigenlijk gaande is en wat er moet gebeuren. Overmoed is namelijk een erg groot gevaar, en 

soms is de vijand helemaal niet de vijand. Soms kan er een groot misverstand zijn. Wijsheid is 

het sleutelwoord, zoals de bijbel ook zegt dat wijsheid beter is dan oorlogstuig, wat niet 

betekent dat er nooit een geestelijke oorlog of strijd mag zijn. Het één sluit het andere niet uit, 

maar leidt het ander. Wijsheid is een oorlogsstrateeg die weet wanneer te beginnen en 

wanneer te stoppen. Ook weet wijsheid welke wapens te grijpen en welke wapens absoluut 

niet. Het gaat erom de diepte te begrijpen. Het gaat niet om wel of niet haten, maar het gaat 

om de kennis. Het is voor de mens aan te raden het kwade te haten, anders kan er niet van het 

goede gehouden worden. Dat is ook de ware betekenis van de vreze des Heeren, namelijk het 

kwade te haten, in het OT. 

 

De wijsheid is de dhammo, wat je weer kunt vergelijken met de Egyptische daim, het kind 

aan de moederborst, en het Hebreeuwse dam, bloed, oftewel het sterven van het ego. Er is 

geen schepping van het goede zonder het vernietigen van het kwaad, wat in het nibana 

gebeurt door de heilige vergetelheid. Het vernietigen betekent vertalen, begrijpen, 

onderscheiden, dus het is metaforisch. De gehele oorlog is een metafoor van het tot de diepte 

van iets komen, van de communicatie, het tot elkaar komen door de blokkades te ontcijferen. 

Soms is het belangrijk in de geestelijke oorlog om een ander gezichtspunt aan te nemen, en zo 

eerst tot diepe innerlijke vrede te komen, en verzoening met de kennis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 34. De Dubbele Verzen II 

 

De Boeddha - zwaar geschut - en we moeten weten hoe ermee om te gaan. Er zal dus een 

nieuwe Boeddhistische exegese moeten komen vanuit de demonologie. 

 

6. Mensen die niet wijs zijn weten niet dat we in deze wereld moeten sterven. De wijzen 

weten het en beeindigen hun gevechten. 

 

Het gaat hier om het sterven aan het ego, en dat gebeurt in het gevecht en zo houdt ook het 

gevecht op, opdat de mens opgenomen wordt, tot een hoger niveau. Ook hier zijn weer 

gevechten en moet hetzelfde gebeuren. De mens moet leren over te gaan van vechten tot 

puzzelen. Het gevecht is niet materieel. De mens moet tot inzicht komen. Het gevecht is 

slechts een symbool. Het wijst ergens naartoe. 

 

7. De mens die op zoek is naar (oppervlakkig, materialistisch) geluk en genot, die zichzelf 

niet disciplineerd (en ook niet openstaat voor discipline), die roekeloos is in het eten, die lui is 

en onverschillig, die zal zeker gegrepen worden door Mara, zoals de storm een niet diep 

gewortelde boom meeneemt.  

 



Mara is de duivel in het boeddhisme, alles wat de verlichting tegengaat, als de dood. Zijn drie 

dochters zijn Raga, wat gehechtheid, genotszucht en hebzucht betekent, en Arati, wat 

ondankbaarheid, onverschilligheid en afgunst betekent, en Tanha, wat materialistische dorst 

betekent, sierzucht en pronkzucht, behaagzucht. Zij probeerden de Boeddha te verleiden tot 

materialisme, opdat hij niet tot de verlichting zou komen. Hierboven zien we dat dit zelfs door 

het eten kan gebeuren. Teveel eten of verkeerd eten kan schadelijk zijn en de poort openen 

voor Mara en zijn dochters. Het Westen is al geheel in de handen van Mara. Zij volgen de 

illusies van Mara, of Maya in het hindoeisme. We zien hier een verbinding met de Aramese 

Mara (Marya) god van het Oude Testament, en Maria, de moeder van Jezus, in het Nieuwe 

Testament. Er is nog steeds een groot conflict tussen het Oosten en het verre Oosten. In de 

gnostiek is Mara de demiurg. 

 

8. De mens die het gevaar en de vuilheid inziet van het oppervlakkige leven in aards 

genotzucht, en die waakzaam hierover is, die matig is in het eten (bedachtzaam, bewust), en is 

in volharding toegewijd hieraan, zal niet door Mara gegrepen worden, zoals de wind geen 

berg van rotsen kan overweldigen. 

 

Dit is het tegenovergestelde vers. De nadruk ligt op de waakzaamheid die tot de diepte leidt. 

Een voorzichtig mens laat zich onderwijzen. Dwazen storten zich roekeloos overal in. Dat zijn 

allemaal allegorieën. Door volharding wordt de mens hard als een rots tegen de verleidingen. 

Door volharding wordt de mens vereeuwigd. Als de mens voortijdig stopt zal de mens alles 

verliezen. Dit is slechts een schaduw die zal wegvallen. Het is het overmoedige, 

onverschillige ego van de mens. Het ego is halfslachtig. Het gaat niet diep genoeg en volhard 

niet genoeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 35. De Dubbele Verzen III 

 

9. Iemand die besmet is met onverschilligheid en geen zintuigelijke discipline heeft, en niet 

leeft vanuit de diepte in waarheid, maar met oppervlakkige leugens om de zintuigen te 

bedriegen, die is het geverfde schort niet waardig, ook al draagt hij het. 

 

Dit komt ook terug in het NT, in Openbaring, dat hij die op het witte paard zit de naam 

Getrouw en Waarachtig draagt, en een schort in bloed geverfd, als het beeld van het 

metaforische oorlogsbloed, een beeld van de strijdvruchtigheid. Onverschilligheid staakt de 

strijd voordat het daarvoor de tijd is. Als men dan toch met dit schort gaat rondlopen dan is 

het geroofd. 

 

10. Hij die niet besmet is met onverschilligheid en zintuigelijke discipline heeft, en leeft 

vanuit de diepte in waarheid, zonder oppervlakkige leugens om de zintuigen te bedriegen, die 

is het geverfde schort waardig. 

 

Dit is het tegenovergestelde vers. Het bevlekte schort is een teken van puurheid, want de mens 

laat zo zien dat hij hard aan zichzelf heeft gewerkt, en geen smetvrees heeft gehad in het 

gevecht met het ego. Zij die onverschillig zijn bevlekken zich niet. Zij zitten met hun 

poederdoosjes in de stad, op hun hoge gouden troontjes, opdat er geen vlekje en stofje in hun 

buurt komt. Met giftige, agressieve schoonmaakmiddelen vernietigen ze alles wat natuurlijk is 

en echt, en komen zo in een leugenachtige realiteit, in een glitterwereld van illusies. Hier 

hoeven ze niet voor elkaar te zorgen, maar alleen maar elkaar af te katten, het liefst zo snel 

mogelijk, zodat zij de eerste klap hebben uitgedeeld voordat iemand anders dat kon doen. 

Ontzettend laf natuurlijk. De eerste klap is een daalder waard. De "hit them before they hit 

me" mentaliteit. Daar zitten ze, hoog in de stad met hun oma knotjes, alles keurig netjes, 

mogelijk met stropdasje, en maar apathisch doen. Maar ze maken zich vuil met het bloed van 

de onschuldigen, met bloedgeld. Dit is niet waarlijk het heilige bevlekte schort, maar namaak. 

Pas op voor namaak in de stad. Blijf verbonden met de natuur. 

 

11. Omdat zij verkeerde motivaties en prioriteiten hebben draaien zij alles om. Dat wat geen 

waarde heeft zien zij als waardevol, en dat wat waardevol is zien zij als waardeloos. Zo 

komen zij nooit tot de kern aan.  

 

In de stad wordt alles omgedraaid. Daar kun je de klok op gelijkstellen. De stad leeft tegen de 

natuur in, juist ook om de natuur te vormen. Dit heeft de natuur dus nodig en doet de natuur 

zelf. De natuur moet dus een schijnwerkelijkheid oprichten om in gevecht hiertegen tot de 

diepte te gaan, tot de kern. Dit doen de hersenen dus zelf, maar de hersenen mogen hier dus 



nooit aan toegeven. Het is een natuurverschijnsel. Het is niet echt, en het zal ook niet zo 

blijven. Het zijn de steigers die verbrand zullen worden als het gebouw klaar is. Er zijn 

ingewikkelde wetten van weerspiegeling en echo in het bestaan. Dat kun je niet tegenhouden, 

maar dat moet je verwerken en begrijpen. Ook moet je er dus tegen strijden wanneer het 

daarvoor tijd is. De natuur is niet onverschillig. In het verhaal rekent de natuur er dus ook mee 

af. De natuur gebruikt het om zichzelf te kastijden, om de diepere bronnen van schepping en 

creativiteit aan te boren. De natuur heeft geen andere keus, en het is dus een noodzakelijk 

kwaad. De natuur zoekt soms dit soort confrontaties op om antistoffen aan te maken. De 

natuur als schrijver verzint een hoofdpersoon en ook een tegenspeler, om zo het verhaal te 

leiden tot de diepere kennis. Er moet altijd een bepaald conflict zijn om tot de diepte van iets 

te komen. Er moet altijd een uitdaging zijn, een passie die door iets getest moet worden, 

anders is het waardeloos.  

 

12. Zij die waarheid voor waarheid zien hebben goede doelen in het leven. Zij noemen de 

leugen de leugen. Zij ontmaskeren, en komen dan ook daadwerkelijk tot de kern. 

 

Dit is het tegengestelde vers. Je kunt alleen de waarheid liefhebben als je de leugen haat. Je 

mag niet denken dat je in de waarheid bent als je dit niet hebt getest en er niet voor hebt 

gevochten. Zorg ervoor dat je aan de juiste kant staat, en breng hiervoor de nodige offers, 

anders zal het nergens toe leiden. Het staat ook in de bijbel. De zonde draait alles om, noemt 

het goede slecht, en het slechte goed, de waarheid de leugen, de leugen de waarheid. Laten we 

erbij stilstaan dat de zonde, het materialisme, geen zintuigen heeft. De zonde speelt alsof de 

zonde kan zien, maar ziet niets, en verzint dingen om zijn eigen spullen (rotzooi) te verkopen. 

De zonde kan niet voelen en horen. De zonde maakt een geheel valse realiteit op, als een 

parasiet. Bedrog is waardoor de zonde voortwoekert.  

 

Dit is wat ook wel "cold reading" wordt genoemd, het is een soort gokken, niet voor de 

waarheid, maar om de ander goed te kunnen raken, zodat de parasiet beter voelt over zichzelf. 

De parasiet is onzeker, zonder spiritualiteit, dus gaat over tot valse materialistische 

aanwenselen om zo te kunnen roven en zijn kinderen te kunnen voeden met onschuldig bloed. 

Zij willen winnen ten koste van de waarheid, maar wat hebben ze dan eigenlijk gewonnen ? 

Jackpot ! Het goud der dwazen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoofdstuk 36. De Dubbele Verzen IV 

 

De hersenen kunnen de hogere dingen nog niet oppikken, dus ze vertalen alles tot lagere 

vormen, om zich daarover vervolgens het hoofd te breken. De hersenen vertalen alles tot 

andere personen om hen heen, opdat het hen niet zal overweldigen. Dit is dus een 

technologische kwestie. 

 

De arhat (sanskrit) of arahant (pali) is degene die arahatta (vgl. het Areta mysterie) heeft 

behaald, de volledige emancipatie, waardoor het nibana binnengegaan kan worden (nirvana), 

oftewel de heilige vergetelheid waarin het ego volkomen is vernietigd. Dit is een verlichting 

die niet komt zonder panna (pali, kennis). Panna betekent ook afdalen, de diepte, om aan te 

geven dat dat de ware kennis is, namelijk die van de onderwereld, van het symbolische 

sterven (aan het ego). Vergelijk dit met de Griekse Pan natuurcultus. De arahatta (Areta) staat 

ook voor het waardig zijn. Een arahat (pali) is een volkomen ontwaakte. 

 

13. Zoals de regen doordringt in een huis met een slecht dak, zo dringt overmoedig verlangen 

(raga) door in een spijbelend verstand. 

 

Raga is één van de dochters van Mara, de boeddhistische duivel. Het is een Pali woord voor 

hebzucht. Hebzucht wil niet leren, maar grijpen. Hebzucht wil geen diepte, want dan heeft hij 

niets. Hebzucht wil het oppervlakkige, want dan heeft hij de illusie van het vele. Het is 

allemaal bedrog, allemaal om andere dommen (en daar zijn er op de wereld veel van) te 

paaien, maar voor wat ? Het is marktgedrag ten koste van de waarheid. De leugen verkoopt 

goed in het rijk van de dommen, maar waar leidt het naar toe ? Dit zijn slechts schaduwen, 

nevels, waardoor de mens heenmoet alvorens het nibana (nirvana) te bereiken. Deze 

schaduwen en nevels, deze luchtweerspiegelingen testen de mens. 

 

14. Zoals de regen niet doordringt in een huis met een goed dak, zo dringt overmoedig 

verlangen (raga) niet door in een niet spijbelend verstand. 



 

Dit is het tegenovergestelde vers. In de diepte sterft Raga, hebzucht, af, opdat de mens verder 

kan. Al het overbodige vet wordt hier verbrand, en alle protserige spieren slinken, opdat de 

mens kan terugkeren tot de leegte van de vergetelheid, om zo een ontmoeting te hebben met 

de waarheid van de natuur. De mens verstopt zichzelf achter vet en spieren, en wil niet in puur 

contact komen met de oneindige kennis. De mens eet en blaast op om zo zijn eigen namaak-

vergetelheid, een namaak-nirvana te maken, wat gewoon doorverkocht kan worden. De mens 

heeft een markt van het nirvana gemaakt, maar dit is niet het heilige nibana. De mens wil zich 

altijd weer groter voordoen dan hij is. Dat doet de stadse mens, die altijd alle aandacht naar 

zich toe wil trekken. Stropdasje erbij, en dan maar zijn product aanprijzen. Kan hem niet 

schelen of het giftig is of niet, of het gevaarlijk voor de kinderen is of niet. Als hij zijn product 

maar kwijt kan. Wat verkoopt hij eigenlijk ? Hij zit zijn eigen rommel te verkopen. Hij wil het 

kwijt, omdat hij weet dat het hem de afgrond inleidt, maar bewandelt hiervoor niet de juiste 

weg. Hij wil anderen in zijn verderf meesleuren. 

 

In de Bihar staat van India, waar Boeddha onder de Bodhi boom zat, was ergens een tuin 

genaamd Veluvana, 'de tuin van plezier', 'het bamboe bos', van een koning (vergelijk het 

natuurgebied de Veluwe in de Nederlandse bible belt), waar Boeddha zijn eerste klooster 

kreeg van de koning. Velu betekent bamboe in het Pali. Ergens in het begin van het 

millennium werd ik bezocht door zeer geavanceerde buitenaardse wezens van Venus, die de 

naam Velu droegen. Venu is ook een Pali woord voor bamboe, voor een fluit van bamboe, een 

muziek instrument van de wind. Hun kleuren waren veelal oranje. Venu in het Pali verwijst 

naar de bamboe boom en bamboe bossen. De plaats Veluvana werd zwaar aangevallen door 

Mara, wat resulteerde in de zelfmoord van drie monniken. Hier is ook de Nederlandse Veluwe 

een beeld van, wat ingenomen werd door het zwaar orthodoxe christendom.  

 

Dit vers gaat over het komen tot nibana, de heilige leegte van de vergetelheid. De eerste trede 

van het hogere bewustzijn is de sotapanna, het ingaan (apanna) van de stroom (sota). Panna 

betekent ook kennis. Deze stroom leidt tot het nibanna, en het betekent ook het algemene 

kennen van de stromen van het leven, het onderscheiden (panna). De sotapanna, hij die de 

stroom is ingegaan, heeft drie ketenen verbroken, die van sakaya ditthi, geloof in het ego-zelf, 

de vereenzelviging met het materialisme, het lagere zelf, en als tweede de keten van silabbata-

paramasa, de gehechtheid aan tradities en rituelen, sociale codes, en als derde de keten van 

vicikiccha, het onverschillige en apathische vooroordeel, het oversceptisch zijn als smetvrees. 

Hen van de vicikiccha doen het onderzoek slechts halfslachtig, omdat ze bang zijn voor de 

waarheid, en dit is ook weer verbonden aan het "hit them before they hit me" syndroom. Het 

is de ninja kabouter die altijd overmoedig naar zijn wapens grijpt. Hij doodt uit voorzorg, 

zoals Herodus. Zij hebben het kruis verworpen. De sotapanna, hij die de stroom is ingegaan, 

heeft deze keten dus verbroken in zijn eigen leven.  

 

De sakadagamin is de tweede trede van het hogere bewustzijn. Dit betekent de terugkeer, het 

afdalen, als een shamaan, te gaan in de diepte. De sakadagamin heeft de vierde en de vijfde 



keten van het verstand verzwakt. De vierde keten is de kama-raga, de zintuigelijke en sociale 

hebzucht. De vijfde keten is de ziekelijke wil, de obsessie, byapada. 

 

De derde trede is de anagami, de volharder, de blijver, de opgenomenen die hard aan hun ego 

zijn gestorven (anagamis). Zij hebben de vierde en de vijfde ketenen geheel verbroken. 

 

De vierde trede is de arrahant, de voleindigde vernietiging van het ego, als de heilige 

gebondenheid en verbondenheid. De arrahant is het nibana (nirvana) binnengegaan. De 

arrahant heeft de keten van de zelfobsessie overwonnen, oftewel de keten van ziekelijke trots, 

en ook de ketenen van onwetendheid. Dat wil niet zeggen dat de arrahant alles weet, maar 

weet wat hij moet weten. De overkennis is altijd gevaarlijk. Het gaat om de kern-kennis, de 

noodzakelijke kennis, oftewel de prioriteits-kennis. De arrahant heeft de ketenen van het 

spijbelen overwonnen. De keten van de zelfobsessie wordt mana genoemd, een Pali woord, 

terwijl mana in het christendom voedsel was voor het volk in de woestijn, als een beeld van 

het hemelse woord, wat later werd vervangen door de bijbel. In het boeddhisme is het woord 

mana een groot vergif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 37. De Dubbele Verzen V 

 

15. Wie het kwade doet doet het zichzelf aan, en het kwaad zal hem zelfs achtervolgen in het 

hiernamaals. Hij zal betreuren wat hij heeft gedaan als hij inziet welke gevolgen het heeft 

gehad.  



 

Dit is de wet van kamma in het Pali, of karma in het Sanskrit, de wet van de spiegel, van 

zaaien en oogsten. Alles heeft gevolgen. Niemand hoeft te denken dat hij kamma te slim af 

zal zijn, want aan het einde zal hij terug moeten betalen. Men kan niet het kwade doen en 

denken het goede te oogsten. Wie een perenboom plant moet geen appels verwachten. Het 

leven heeft een gebruiksaanwijzing. Je kan lang voor kamma weglopen, maar op een dag 

hebben je daden ingehaald. Op een dag is de oogst zo overduidelijk dat je er niet meer aan 

kunt ontkomen. Het zal immers door blijven groeien totdat je je leven betert, en dan nog 

steeds zijn de gevolgen daar, en moet je alles goed maken. Er gaat tijd inzitten, want iemand 

die zijn hele leven een huis van slechtheid heeft lopen bouwen kan dat niet in één dag 

afbreken. Niets komt zomaar. 

 

16. Wie het goede doet, zal hiervan goede vrucht dragen, en het goede zal hem achtervolgen 

tot in het hiernamaals, en hij zal vreugde hebben als hij ziet welke goede gevolgen zijn goede 

daden hebben gehad. 

 

Al het goeddoen wordt getest. De goede mens zaait in tranen, en zal oogsten in vreugde. Er is 

een hoge prijs voor het goeddoen. De mens wordt hierin getest. Goede daden komen niet 

zomaar, maar vaak in bloed, zweet en tranen, waarin je het huis van goede daden bouwt steen 

voor steen, en telkens lijkt alles weer af te brokkelen, maar dan moet je toch door blijven 

bouwen. Het gaat niet om het vele dat goed is, maar om het goede dat veel is, en dit goede kan 

heel klein zijn. Minder is meer is de wet van het minimalisme. De zaadjes zijn maar heel 

klein. Zoals de koran zegt : "Wie één mens helpt, heeft de hele wereld geholpen." Het gaat om 

het idee, en niet om het massale. Als je een miniatuur bouwt in de microcosmos, dan zal dit 

zich op de juiste tijd vanzelf uiten in de macrocosmos, en dan op een hele wonderlijke en 

mysterieuze manier. Het gaat niet om het grootscheepse, maar om het subtiele. Je kan dan wel 

een heel groot schip hebben, omdat je oog hebt voor het grote, maar een heel klein lek kan je 

schip dan toch doen zinken, omdat je geen oog voor het kleine hebt gehad, maar als je oog 

hebt voor het hele kleine, dan kan daar nooit een lek wezen.  

 

17. Degene die kwaad heeft gedaan zal het kwaad in zijn ziel terugvinden in het hiernamaals. 

Hij zal zeker denken dat hij kwaad heeft gedaan, want het kwaad laat hem niet los en wordt 

alleen maar erger, vooral als hij ziet waar het kwaad hem naartoe heeft gesleurd. 

 

Degene die anderen onrechtvaardig kwaad heeft gedaan zal dit kwaad onder ogen moeten 

komen en voelen wat hij anderen heeft aangedaan. Ook zal hij daarvan de gevolgen moeten 

zien, want de pijn die hij anderen onrechtmatig heeft aangedaan werkt ook weer door naar de 

kinderen van zijn slachtoffers, en ook die geven het weer door aan hun kinderen. Ook de 

mensen om de slachtoffers heen dragen hiervan een groot lijden wat ze weer aan hun kinderen 

doorgeven. Dit is een vicieuze cirkel, als een woeste draaikolk, allemaal door één zonde. Er 

wordt één zonde gezaaid, en er staat even later een zonde-boom die maar blijft doorgroeien. 



Er komt geen einde aan. Dit zal allemaal terugkomen op de dader. Alleen het zaaien van goed 

zaad kan uiteindelijk de dader hier weer uit verlossen. 

 

18. Wie goed heeft gedaan zal het goede in zijn ziel terugvinden in het hiernamaals. Hij zal 

zeker denken dat hij goed heeft gedaan, want het goede laat hem niet los, en wordt alleen 

maar beter, vooral als hij ziet waar zijn goede daden hem hebben gebracht. 

 

Het goede is een wonderzaad, en zal ook het huis bouwen, en de goede dader zal door het 

goede hiertoe opgenomen worden. Hij zal niet kunnen vluchten van het goede, want hij heeft 

het zelf gezaaid. Er zal voor hem gezorgd worden zoals hij voor anderen heeft gezorgd. Zelfs 

de kleinste daad blijft niet onopgemerkt en zal zeker groot loon dragen. Doe geen goede 

daden om gezien te worden, want dan heb je je loon reeds. Zij die naar aards loon verlangen, 

het loon van de stad, zullen hierdoor geen hemels loon ontvangen. Laat je rechterhand niet 

weten wat je linkerhand doet. Je hebt de goedkeuring van de mensen niet nodig. Teveel 

applaus zou het zaad verstikken. Wee u wanneer iedereen wel van u spreekt. Als je het op 

aarde gemaakt hebt kan dat zelfs een grote blokkade zijn om het in het hemelse te maken. 

Blijf daarom eenvoudig en ga niet te hoog zijn, anders zal de bliksem je raken. De bliksem 

raakt altijd het hoogste punt.  

 

19. De onverschillige kan dan wel veel van de heilige teksten opzeggen, maar hij houdt zich 

er zelf niet aan, zoals een koeienherder die alleen maar op de koeien van iemand anders let, en 

zo geen deel heeft aan het monnikenschap.  

 

De onverschillige heeft geen diepe grond, dus hij kan alleen maar dingen zeggen van horen 

zeggen, maar hij heeft ook geen idee hoe dit ten uitvoer te brengen, omdat hij het zich nooit 

eigen heeft gemaakt. Hij zeult rond met andermans bezit. God heeft geen kleinkinderen. De 

mens die God alleen kent van de taxi chauffeur komt nooit ergens. Het taxi chauffeur geloof 

is een vorm van onverschilligheid. Ze bedrijven zogenaamde spiritualiteit met de 

afstandsbediening. Alles is tweedehands.  

 

20. Hij die wel deel heeft aan het monnikenschap is degene die misschien maar weinig heilige 

teksten opzegt, maar wel de dhamma houdt, de heilige leer, en die doet, waardoor hij zich 

bevrijd heeft van hebzucht, ziekelijke wil, en onwetendheid, om tot de onthechting te komen 

waarin hij zichzelf opgebouwd heeft in bewustzijn. 

 

Het monnikenschap is een beeld van het persoonlijke en rechtstreekse contact met de 

oneindige kennis, zonder tussenpersoon. Iemand die alleen maar contact heeft met een boek, 

zonder contact met de kennis zelf, het hemelse woord, die is nog gebonden in het vlees, 



vertrouwende op het vlees. De monnik is een beeld van de afgezonderde die al het aardse 

heeft opgegeven om in contact te komen met nibana, de hemelse vergetelheid, om daardoor 

wederonderwezen te worden, en wederopgevoed. De mens die nog overal aan vasthoud zal 

het nibana niet kunnen vinden. 

 

We zijn aangekomen bij het einde van de bespreking van het eerste hoofdstuk van de 

Dhammapada, de "bijbel" van het Boeddhisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 38. De Waakzaamheid 

 

Je mag langs alles heenleven hier op aarde. Dat moet ook om te kunnen overleven. Nibana 

betekent het uitblussen van het ego, van de gehechtheid. Dat is wat het nirvana is. In het 

Orions wordt dit Witi genoemd. We gaan tot de Orionse kern, de Betelgeuse planeet, waar de 

boeddhistische code vandaan komt. Het boeddhisme is van de pali taal, een canonieke taal 



waarin de boeddhistische canon is opgeschreven. Vandaar dat het boeddhisme het paliisme is, 

dat wat ontstaan is rondom de godin Pali. Dit gaat over het hele bada-mysterie van de ark en 

de zwarte steen. In het Oude Testament kwam dit ook terug in de vorm van het boek 

Deuteronomium. Ook gaat dit over het merkteken mysterie. Het boeddhisme is een cryptisch 

signaal uitgezonden vanuit Betelgeuse, vandaar dat we het vanuit Betelgeuse moeten 

ontcijferen. Het boeddhisme is als het ware het Nieuwe Testament in het verre oosten, waar 

het hindoeisme het Oude Testament was. Het boeddhisme is één van de grote wereldreligies, 

de vierde. Het boeddhisme heeft wereldwijd over de 500 miljoen aanhangers, en is belangrijk 

om de context van het latere christendom en de islam te begrijpen. Het is belangrijk dit vanuit 

het Pali te doen, omdat dat de code is van het boeddhisme. Het Pali is een zeer exotische taal 

met grote geheimen, wat niet kan bestaan zonder de andere talen, vandaar dat het 

noodzakelijk is om het te bekijken vanuit de Israel-Egypte context. Alleen zo kan het 

boeddhisme ten diepste begrepen worden. Zoals het bada woord leert : verborgenheid - 

verdonkering - verzameling. De mens moet niet zomaar graaien en grijpen naar allerlei 

specifieke kennis om zo zich een naam te maken, maar de mens moet zich afzonderen in het 

verborgene en eerst leren vergeten en loslaten, de leegte in, de verdonkering in (ramadan-

ragnarok), opdat de mens hard aan zijn ego afsterft op dit strijdveld (want dit is een hele 

strijd), om zo door de valkyries te worden opgenomen tot het hemelse woord. In het 

boeddhisme zijn dit de anagamis die worden tot arrahants, in het proces van volharding in 

deze dingen. Als je volhard en hierin tot steen bent geworden, door "niets" te zijn geworden, 

dan gaat dit vanzelf het juiste signaal afgeven. Je kijkt dan naar het geheel, het inclusivisme, 

niet het exclusivisme. Het gaat om de verzameling die door alles heenwerkt en zich zo ook 

uitlegt. Als je alleen maar deelwaardes gaat lopen verabsoluteren, en met bepaalde stukken 

weg gaat rennen, dan is dat de definitie van secte-vorming. De verdonkering doet ontwaken 

tot de verbanden. Dat is ook wat het woord "baddha" betekent in het Pali : gebonden 

verbondenheid, wat een beeld is van de volharding wat diepte-vestiging tot gevolg heeft. Dit 

is nauwverbonden aan het Sanskrit : In het Sanskrit is baddha, bada : de test tot de opname en 

de heilige gebondenheid, wat verbonden is aan het werk van de valkyries in de Germaanse 

mythologie. Dit is wat de daadwerkelijke opname is. 

 

We gaan verder met het bespreken van hoofdstuk 2 van de Dhammapada, de Waakzaamheid, 

die begint bij vers 21 : 

 

21. Waakzaamheid is het eeuwige pad. Onverschilligheid is het pad naar de dood. Zij die 

waakzaam zijn zijn eeuwig. Onverschilligen zijn alreeds dood.  

 

Het pad van waakzaamheid is het pad naar nibana, nirvana, waarin de vlam van het ego 

geblust wordt, en de mens in het volledige niets van de vergetelheid wederomgeboren wordt. 

Zo wordt de ziel opgewekt tot eeuwigheid. Dit is een universele technologie. 

Onwaakzaamheid en de volharding daarin leidt uiteindelijk tot geestelijke zelfmoord. 

Onwaakzaamheid is een eigenschap van onverschilligheid. Het gaat niet om geloven, maar 

ervaren. Blind geloof werkt niet in een oorlogssituatie. Je zintuigen moeten werken, anders ga 

je eraan.  



 

22. De wijzen hebben herkenning geleerd in hun beoefening van de waakzaamheid, en 

verheugen zich daarin als geestelijke strijders, ariyas. 

 

De ariyas, de geestelijke strijders die door hun creativiteit zich niet hebben geconformeerd, 

zijn rebellen. Ze zijn niet gewoon, passen nergens in, omdat ze altijd weer op zoek zijn naar 

nieuwe dingen. Het zijn de eeuwige strijders voor het hoogste goed. Zij waken terwijl anderen 

slapen, en halen hieruit hun energie. Zij hoeven niet rovend door het leven te gaan. Hun 

waakzaamheid brengt grote vrucht. Zij zijn niet gewoon. Zij zijn bovengewoon.  

 

23. Zij die volharden in meditatie komen uiteindelijk tot het nibana waarin hun ketenen 

wegsmelten in onovertrefbare veiligheid. 

 

Het geeft een zekere mate van onbereikbaarheid. Deze ervaring staat gelijk aan de heilige 

gebondenheid. Er is dan ineens niets dan ruimte waarin nieuwe creativiteit naar boven kan 

spuiten. Zonder volharding in het niets zal dit niet volledig kunnen gebeuren, en zullen er 

altijd lekken zijn. De mens moet zichzelf tot stilstand brengen, en als er dan dingen zijn die de 

mens uit de stilstand willen halen, dan moet de mens zich daartegen verzetten, en niet zomaar 

passief meestromen. Alleen leeuwen komen tot het nibana. Zij dragen het nibana. 

Persoonlijke meningen zijn niet van belang. De mens speelt graag spelletjes. Alleen zij die 

zich hebben teruggetrokken van het spelen van de spelletjes van het ego kunnen het nibana 

binnengaan. De mens moet zich volledig onthechten van het ego, anders zal het ego de mens 

meesleuren en verwoesten.  

 

24. Als een persoon standvastig is, gericht op de spiritualiteit van binnen, en daardoor zuiver 

leeft, dan zal zijn majestueuze soevereiniteit groeien. 

 

Het pali woord yaso wordt gebruikt voor majestueuze soevereiniteit wat inwijding en 

promotie betekent (vergelijk het Israelitische 'har', berg, met dezelfde betekenis, het 

wortelwoord van Aharon). In het vedisch is dit yawah, vgl. Yahweh. In het Sanskrit was er al 

sprake van een Yahweh, een Jehovah. Yahva betekent het stromende water van begrijpende 

intelligentie, van het hogere intellect, het oneindige bewustzijn. In het begin van de negentiger 

jaren, rond 1990, toen ik in het dieptepunt van mijn depressie kwam, waren er ineens overal 

zulke stromen. Ik was in twee werelden tegelijk. Ik kon niets anders dan lachen, en het bleef 

maar stromen. Het zijn de stromen die van het nibana kwamen. Ik ging de stroom in als een 

sotapanna, hij die de stroom ingaat, op weg naar het nibana. Ik was op de eerste trede 

terechtgekomen. De tweede trede is de sakadagamin, het terugkeren naar de diepte, want na 

de ervaring van het binnengaan in de stromen gleed ik weer terug in de depressie. Mijn 

familie kon het niet hebben dat ik zulke mooie ervaringen had gehad, en moesten het zo nodig 



afkraken, waardoor ik weer depressief werd. Het was alsof mijn hersens werden ingeslagen, 

maar dat is de weg van het kruis. Ik moest toen de volharding leren, het pad van de anagami, 

en in 1993 kwam ik eindelijk aan in het nibana, en werd ik een arrahat, een nibaan. Het 

nibaanse leven is niet gemakkelijk. Het is heel gecompliceerd. In het nibana stopt het niet, 

maar begint het. Het is een school. 

 

De Sanskrite wortel van Yahva is hava, wat de roepende betekent, wat ook weer terugkomt in 

de Adam en Eva mythe, waarin Eva Adam roept tot de boom van kennis. Eva is namelijk 

Hava in het Hebreeuws. Yahva werd dus de god van de Israelieten, en toen als Jove de god 

van de Romeinen. Yahva is dus de stromen van het nibana. Yahvi is in het Sanskrit de godin 

van hemel en aarde, daar waar hemel en aarde tezamen komen (Hava, Eva). Het zijn de 

stromen van de Nibaanse baarmoeder. Yaso is dus de Pali vorm, wat weer terugkomt in het 

Midden Oosten als Yeshua. 

 

25. Door standvastigheid, waakzaamheid en beteugeling, maakt de wijze een eiland wat geen 

vloed kan overstromen. 

 

Het was ergens in maart 1993. Ik zag hoe overal om me heen spelletjes werden gespeeld, en 

ik wilde hier niet aan mee doen. Ik ging naar bed en ik gooide mijn armen open als een kruis, 

en ik zei dat ik niet meer verder wilde leven. Ik wilde sterven aan mijn ego, en ik nam geen 

enkele gedachte of beweging meer aan. Ik stopte gewoon. Ik was er klaar mee. Ik bleef in die 

positie en wachtte gewoon totdat de slaap zou vallen. Ik had me voorgenomen standvastig 

hierin te zijn, en had mezelf beteugeld. Mijn ogen waren dicht. Ik voelde mezelf wegglijden. 

Ik gleed in een soort bal of bol, en ik werd opgenomen in de hemel. Dat is een heel lang 

verhaal, maar dit witte hemelse glas van het nibana, het nirvana, had zich om mij 

heengevormd, en boze geesten begonnen aan de buitenkant erop te kloppen. Ze wilden naar 

binnen. Ik wist dat ze naar binnen zouden kunnen komen als ik weer vanuit mezelf zou gaan 

denken of bewegen. Ik was in een geheel luisterende houding naar mijn hart. Hierin moest ik 

volharden totdat het steen geworden zou zijn. Als ik ook maar één seconde hiervan zou 

afwijken, dan zouden ze binnen kunnen komen. Maar ze hadden wel allerlei artikelen in mijn 

hoofd achtergelaten, zoals spijkers, glassplinters enzovoorts, en die moest ik eruit halen, met 

behulp van de engelen. Al die artikelen hadden ook namen, bepaalde eigenschappen, en die 

moesten eerst ontmaskerd worden voordat het eruit kon komen, en daar had ik een speciale 

gave van onderscheiding van geesten voor gekregen in de vorm van een zwaard. Telkens als 

er zo'n spijker of splinter werd uitgetrokken moest de wond genezen worden. Dat ging heel 

diep, en telkens werd daardoor de wand van de bol harder en kwam verder weg te staan. De 

bol werd dus steeds ruimer, totdat die geesten niet meer in de buurt konden komen. Het was 

totale leegte wat vrucht bracht, en vanuit die vrucht leefde ik, en dat was het enige leven 

mogelijk. Daar gaat dit vers ook over. Toen ik het voor het eerst las, na deze gebeurtenis, 

herkende ik het direct. Het eiland, de bol, staat dus voor het arrahat-schap wat ik toen 

binnenging. 

 



26. Onverschilligen zij vervallen tot de nalatigheid, maar de wijze beschermt de 

waakzaamheid als de grootste schat. 

 

De onverschilligen zijn de roekelozen. Grote gaten in hun kennis zorgen ervoor dat alles 

besmet is. Zo lopen zij rond en besmetten anderen. Het is een groot virus. Ze geven het door 

aan hun kinderen, en aan wie zij maar kunnen om hen heen. De waakzamen hebben een alarm 

hiertegen. Zij hebben oog voor het kleine. Zij slaan niets over en rafelen niets af, ze zijn niet 

halfslachtig. Ook doen en nemen zij niet meer dan nodig is. Zonder de waakzaamheid is 

volharding niets waard, want waar volhard je je dan in ? Mensen kunnen zich in van alles 

volharden, maar waakzaamheid moet de kern zijn. Het is een groot mysterie waarom de 

meeste mensen kiezen voor aards geluk boven hemels geluk. Nogmaals dit zijn 

weerspiegelingen van het hogere bewustzijn die afzwakken naarmate ze verder van de kern 

verwijderd zijn. Alles gaat zich dan omdraaien. In plaats van er altijd en eeuwig tegen te 

strijden en er altijd over te klagen en onder gebukt te gaan moet men de spiegel leren 

begrijpen. Balans is het sleutelwoord. Het één sluit het ander niet uit. De roekeloze ninja is het 

ene uiterste, en de hippie-new ager aan de drugs met de roze bril op is het andere uiterste. Het 

pad loopt hier ergens tussendoor en het is een smal pad.  

 

Het boeddhisme gaat niet over de spelletjes van religie, maar over het tot inzicht komen. Dat 

wordt dan de verlichting genoemd, maar eigenlijk is het de verdonkering, want je moet 

gedeprogrammeerd worden, de valse kennis verliezen. De vlam van valse kennis die je in 

gebondenheid houdt, waardoor je geconditioneerd bent, moet uitgedoofd worden. Dit is de 

grote ontwaking, het nibana, de grote bewustwording, die tegelijkertijd dus de heilige slaap is. 

Het is een hele dualistische, tweeledige ervaring. Ik had deze ervaring in 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 39. De Waakzaamheid II 

 

De boeddhistische canon bestaat uit drie manden, de zogeheten Pali canon, de Tripitaka. We 

zijn bezig de tweede mand te bespreken waarin de dhammapada zich bevindt. 

 

De sutta pitaka mand, de tweede mand, de mand van de toespraken, van de leerordes, bestaat 

uit vijf verzamelingen, nikaya's. In de laatste nikaya, de korte nikaya, bevindt zich de 

dhammapada. In het Grieks wordt deze Pali wortel gebruikt als een beeld van de overwinning, 

nikao. Er kan alleen overwinning zijn door de verzameling, wat ook een bada-principe is. 

Vandaar dat de Grieken zich ook vermengden met omliggende culturen en de Egyptologie 

introduceerden in hun religie en filosofie. Nikao komt veelvuldig voor in het NT. 

 

27. Rust niet in onverschillheid. Geef niet toe aan het lagere zintuigelijke genot van het ego, 

want alleen de betrokken mediteerders (jhayanto) zullen het nibana ingaan. 

 

Luiheid is een eigenschap van onverschilligheid. Het is de valse leegte, die niet diep genoeg is 

gegaan. Ze trekken een lui gezicht wanneer iemand anders in de problemen is. Ze reiken hun 

hand niet uit, want ze hebben wel andere dingen te doen. Ze bouwen zichzelf eigen 

koninkrijkjes, en een naam, juist door hun onverschilligheid en luiheid. Zij laten hun 

linkerhand weten wat hun rechterhand doet. Zij willen contante uitbetaling van de munt. Ze 

doen alsof ze veel doen, maar ze doen eigenlijk niks. Ze zijn bezig met ijdelheden. Ze hebben 

een markt van het nirvana gemaakt, maar dit is bedrog, zonder diepte. Het is een bepaald 

laklaagje wat glimt, en wat andere dommen aantrekt. Dit zijn de sluiers van illusie rondom het 

ware nibana. Het ware nibana is maar een druppel die ergens hangt, terwijl er een zee van 

idioten is om de mens van de ware druppel af te leiden. De mens moet daarom op zoek gaan 

en wordt zo getest. Kies je voor de zee, of voor de druppel in het verborgene.  

 

De mens heeft niet lang te leven. Het eternalisme denkt dat het doel van de mens is eeuwig 

plezier te maken in het materialisme. Diep in hun hart weten ze dat ze sterven, maar ze doen 

net alsof ze hier voor altijd zullen blijven. Ze zijn zwaar aan de drugs. Zo hangen ze bij elkaar 

en leven opportunistisch. Voor hun familie en vrienden doen ze alles, maar ze zijn totaal 

onverschillig naar anderen, en zelfs sarcistisch en cynisch. 

 

Ik heb niet veel, alleen een druppel onder mijn tong, waardoor mijn ego sterft, en ook die 

druppel vaagt weer weg. Er is maar weinig tijd, een flits in de eeuwigheid. De mens is maar 

een zucht. Zo zal het ego nooit aankomen. Hierin is het nibana te vinden : het niets, het 



weinige, het wegvagende, het tijdelijke. Tijd is per slot van rekening maar een metafoor. De 

oneindige kennis is veel groter dan tijd. Het is maar één druppel, en dat is wat nodig is om het 

ego te laten sterven. 

 

28. Wanneer een wijze ego-luiheid heeft verdreven door waakzaamheid dan klimt hij op in de 

toren van wijsheid waardoor hij in de onthechting overziet de gehechtheid beneden, zoals een 

wijze arrahat op de top van een berg de dwaze aardsen in het dal overziet.  

 

Dit heeft een hele diepe betekenis. Zij die steeds hoger komen komen tot het mindere, terwijl 

hen die beneden blijven en het avontuur niet aangaan steeds meer tot de illusie van het vele 

komen. 

 

29. Hij is waakzaam onder de onverschilligen. Hij is klaar wakker onder de slapenden. 

Smetvrij als hij is in zijn snelheid, laat hij de luie paarden achter zich, en wint. 

 

De geestelijke strijder voor het hoogste goed is een gedisciplineerde renner, niet door het 

materiële en het vele, maar door het diepe en het mindere. Toen Jezus in de hof van 

Getsemane was vielen zijn discipelen in slaap, terwijl Jezus waakzaam was. Toch leed dit 

hem naar het kruis waardoor hij eerst tot de onderwereld ging en toen tot de hemel. Het 

winnen moeten we dus in de diepte benaderen, als zijnde de kennis in tucht bewaard. Juist dan 

gaan alle geestelijke zintuigen open, en die laten eerst zien wat er aan de hand is. Zij worden 

zwaar getest. De prijzen van de geestelijke strijders zijn heel anders dan die van de 

materialistische strijders. Zij die zich te zwaar bewapenen, en teveel mee willen nemen, 

moeten hierdoor inboeten aan snelheid, en zullen zo de wedstrijd verliezen.  

 

30. Magha (Indra) werd door zijn waakzaamheid wedergeboren boven de goden. 

Waakzaamheid wordt altijd beloond, en onverschilligheid wordt altijd verdreven. 

 

Dit is hetzelfde als in het boek Efeze waar de mens wedergeboren moet worden om boven alle 

overheid en macht te worden geplaatst, wat alleen maar gebeurt door volharding in 

waakzaamheid. "Ontwaakt gij die slaapt," en "neemt geen deel aan de kwade, onvruchtbare 

werken, maar ontmaskert ze veeleer." Waakzaamheid gaat gepaard met ontmaskering.  

 

31. De monnik die vreugde heeft in de waakzaamheid en het gevaar van onverschilligheid 

ziet, breekt als een vuur zowel de zichtbare ketens als de subtiele ketens, en gaat zo voort tot 

Nibana. 



 

Vreugde is een kwaliteit van creativiteit. De monnik gaat creatief om met de waakzaamheid, 

progressief. Hij valt niet terug in telkens dezelfde patronen, want dan zou hij een makkelijke 

prooi worden. Hij is onvoorspelbaar, en verandert voortdurend, als een kameleon. Zo is hij de 

ketens te slim af, en ziet ook het onzichtbare gevaar om dit met succes af te wenden. 

 

32. De monnik die vreugde heeft in de waakzaamheid en het gevaar van onverschilligheid 

ziet, kan niet terugvallen, omdat hij dichtbij Nibana is gekomen. 

 

Op een bepaald moment is er geen weg meer terug, wanneer de monnik de eeuwige vreugde 

heeft ontvangen van de waakzaamheid en tot inzicht is gekomen, want Nibana heeft hem al 

gegrepen en overweldigd.  

 

We zijn aan het einde van de bespreking van het tweede hoofdstuk van de Dhammapada 

gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 40. Het Verstand 

 

Het Verstand is het derde hoofdstuk van de Dhammapada, de "bijbel" van het Theravada-

Boeddhisme, het oorspronkelijke boeddhisme die het dichts bij de originele bronnen leeft. De 

Dhammapada leidt diep in het geestelijke woud. 



 

33. Het verstand is pulserend en onstabiel, moeilijk te beheersen, maar een wijze maakt het 

recht zoals een pijlenmaker een pijl rechtmaakt. 

 

De materialiserende krachten willen het verstand uit het geestelijke woud zuigen. Daarom 

moet het verstand vergeestelijkt worden, en in plaats van geliteraliseerd moet het verstand 

gesymboliseerd worden, en gecryptiseerd. In plaats van gemonopoliseerd moet het 

gepolypoliseerd worden, en in plaats van vermeerderend te denken, moet het verstand leren 

verminderend denken. Door al deze meditatie-methodes kan de mens dieper in het geestelijke 

woud komen tot de stromen van Nibana. Het verstand moet ook niet verpersoonlijken, maar 

algemeniseren. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Het verstand moet in 

deze restricties komen om tot het Nibana te kunnen gaan. Het verstand moet zo een balans 

vinden tussen stelling, anti-stelling en samenstelling. 

 

Het verstand moet niet direct leren denken, maar subtiel. Er spelen namelijk zoveel factoren 

mee. Het verstand moet niet kortaf zijn, maar als golven die reiken tot het strand en zich dan 

weer terugtrekken om plaats te maken voor diepere gedachten-stromen. Laat het maar 

opwellen vanuit je hart, en probeer de stromen maar te onderscheiden en na te volgen. 

 

34. Zoals een vis die uit het water opgetrokken wordt tot het droge, zo beeft het verstand die 

zich losschudt van de heerschappij van Mara (het boeddhistische kwaad). 

 

Er wordt niet van een makkelijke opname gesproken in het boeddhisme. Zij die hun verstand 

willen beteugelen zullen te maken krijgen met Mara, de duivel van het boeddhisme, die niet 

makkelijk zal loslaten. Mara berijdt het verstand en zal niet zomaar toelaten dat iemand hem 

van de troon afstoot, uit het zadel. Het gevecht met de boze is daarom een realiteit. De mens 

op het strijdveld moet een harde dood aan zichzelf sterven om volledig opgenomen te worden. 

Zo komt de mens tot het nibana, tot het punt waarop er geen weg terug meer is. De tussentijd 

van verwarring en beven kan heel lang duren, omdat de mens een geheel andere golflengte 

moet zien te vinden, en zijn lichaam en ziel daarop moet afstemmen. De natuur zal dit doen. 

Ook Mozes werd uit het water opgetrokken, en Job, Jona en Yeshua, en ze moesten allemaal 

aan het kruis. Allemaal moesten ze wedergeboren worden in de baarmoeder van de 

onderwereld. 

 

35. Het verstand is moeilijk te beheersen. Het fladdert overal rond, gericht op dat wat het 

wenst, zonder grenzen. Daarom is het goed het verstand te beteugelen. Een getemd verstand 

brengt tot Nibana. 

 



Er kan van alles misgaan als het verstand niet in de heilige restrictie is. Het is een tikkende 

tijdbom. Mensen hebben geen idee hoe gevaarlijk het is zomaar hun verstand achterna te 

hollen. Al het wel en wee van de mens wordt veel geld aan verdiend. Niemand heeft er baat 

bij zou de mens ontwaken. Daarom worden er veel slaapliedjes gezongen. De mens moet 

zichzelf ontwaken. Dit leidt tot het Nibana. Het is de grote ontwaking waar de mens naar uit 

mag kijken, die alle vlammen van het ego blust. Het is een hormonaal, plasmisch schuim. Het 

wordt opgewekt in de verre dieptes van Betelgeuse. 

 

36. Het verstand is moelijk te doorgronden en subtiel. Het fladdert overal rond, gericht op dat 

wat het wenst. De wijze bewaakt het verstand, en komt zo tot het Nibana.  

 

De ontwaking betekent ook de bewaking van het verstand. Grijp niet roekeloos naar alles wat 

om je heenligt. Wees fragmentarisch en herhaal. Verander. Verander het gezichtspunt. Blijf 

draaien om te ontwaken. Niet zomaar in cirkeltjes, maar in spiralen en achtbanen. Het 

bewaken van het verstand betekent ook het verstand leiden. Ontwaken - Bewaken - Leiden. 

 

Dat wat we om ons heenzien is de flipside van de leegte van de vergetelheid, van de nibana. 

Het is een illusie die het nibana in stand houdt, en die de mens tot het nibana leidt. Dat wat we 

om ons heenzien bestaat dus niet. De illusie zal vanzelf oplossen naarmate de mens dieper in 

het nibana doordringt. 

 

We bespreken het Theravada-Boeddhisme, het natuur-boeddhisme, en dan het tweede mands 

boeddisme. Er zijn veel stromingen in het boeddhisme, zoals in het christendom. We zullen 

dus het pad van de gnosis er doorheen laten zien. Er zijn veel valstrikken in het boeddhisme, 

zoals in elke andere religie, maar het pad van het boeddhisme is om boven de religies uit te 

stijgen. Het boeddhisme is de brug tussen het theisme en het spirituele "atheisme". Het 

boeddhisme gebruikt religie als een metafoor, als een technologie, vanuit de spirituele 

context, zoals de gnosis dat ook doet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 41. Betelgeuse - De Kern van Orion 

 

We volgen dus het pad van de gnosis door de tweede mand van de Pali Canon, door het 

geestelijke woud. Het eerste boek in de tweede mand is de digha nikaya, oftewel de lange 

verzameling. Aan het einde van de digha nikaya wordt de mens opgedragen om als ze iets 

goeds hebben gevonden, dan moeten ze ook de slechte vormen ervan kennen, het 

tegenovergestelde, en als ze iets slechts hebben gevonden, dan moeten ze ook de goede 

vormen ervan kennen, het tegenovergestelde, zodat ze goed op hun hoede zijn. 

 

De mens moet komen tot de oneindige en eeuwige leegte, niet zomaar tot de leegte. In de 

oneindige ruimte kunnen vormen niet zomaar opkomen, stelt de digha nikaya. De mens wordt 

voortdurend misleid door de vormen van het ego, dus die vormen moeten eerst geblust 

worden, en dat kan alleen in de oneindige leegte. De mens moet de voorstelling van vormen 

geheel overstijgen. De mens moet eerst het denken en overdenken overstijgen in de oneindige 

en eeuwige leegte. Die leegte moet overbrugt worden. Deze wedergeboorte kan alleen 

plaatsvinden in de afzondering. Zo wordt de mens uiteindelijk waakzaam en ziet het gevaar 

zelfs in de kleinste misstappen, want zijn zintuigen zijn opengegaan. 

 

Het is van belang de ultra leegte in te gaan totdat het veroneindigt en vereeuwigd, want er zijn 

vele valse leegtes die beperkt zijn, zoals luiheid, onverschilligheid, blind geloof, en die maken 

er een markt van. Ze zijn vastgegroeid in de stad en groeien niet meer door. De mens moet 

door de oneindige en eeuwige leegte heen om die te overbruggen, want daarachter ligt het 

hemelse of nibaanse bewustzijn. Dit is allereerst een dualistisch gebied van 

verbeeldingsloosheid en anti-verbeeldingsloosheid. Waarom is dit zo ? Omdat er nu eenmaal 

goede verbeeldingsloosheid is en valse verbeeldingsloosheid. Daarachter ligt een gebied van 

de uitdoving van verbeelding en gevoel. Zo komt de mens uiteindelijk tot ultra-bewustzijn, tot 

oneindig en eeuwig bewustzijn. Dit is en blijft een dualiteit. De schelp is leegte. Alles valt 

daarin weg. Alles gaat tot de vergetelheid. 

 

Hoe komen we hier ? Allereerst moet men beseffen dat weerstand een illusie is. De mens 

moet ook geheel loskomen van de verbeeldingen van weerstand. Het ligt namelijk veel dieper. 

Wat men ziet is de weerstand door het ego, wat alles om ons heen heeft lopen voorstellen, in 

kannen en kruiken gedaan. Eerst moet de mens de weerstand overstijgen, dat ook loslaten, 

maar zich niet overgeven. Het gaat om het loslaten om de verbeeldingen van weerstand te 

overstijgen, de voorstellingen van verzet, en ook alle voorstellingen van overgave. De mens 

moet al deze inbeeldingen loslaten, en ook het loslaten moet losgelaten worden. Zo vlucht de 

mens. Elke vorm van weerstand en elke vorm van overgave moet losgelaten worden, omdat 

het allemaal illusie is. De mens moet de diepte in, door telkens weer los te laten. Het ultra-



loslaten is het oneindige en eeuwige loslaten wat vanzelf vrucht gaat dragen. Dit is het 

leeuwse leven. Je wordt ergens door gegrepen, maar je laat los, ook als het je meesleurt. Het 

zijn illusies, en zelfs loslaten is een illusie, dus dat laat je ook los. Je laat alle verbeeldingen 

van het loslaten los. Zo ontstaat er een innerlijk leeuws vuur, wat je ook weer loslaat. Zo 

wordt het vuur geblust, wat je ook weer loslaat, en dan moet je de aandacht en alle 

voorstellingen van aandacht loslaten. Ook alle verbeeldingen van concentratie en van de 

oneindige veelvuldigheid van dingen moet je loslaten. Ook het wachten en de verbeeldingen 

van het wachten moet je loslaten. De leeuw wacht op de vrucht, maar je laat het los. Je 

probeert je nergens in te passen, maar je laat het los. Dit is de metafoor van de aap, als de 

apen-verlichting. De aap moet de leeuw helpen in het nog dieper loslaten, uit te stijgen boven 

de illusie van weerstand. Apen zijn zeer boeddhistische wezens.  

 

Je laat dus de illusie van weerstand en veelheid los, en ook de illusie van overgave. Alles gaat 

om de vrucht, niet om het gemaakte. Zo kom je tot het innerlijke vuur van de aap, het 

nibaanse vuur, wat het valse vuur uit heeft geblust, puur door het loslaten. Het is een schuim, 

een hormonaal plasma, verborgen liggende in de dieptes van Betelgeuse, de kern van Orion. 

De mens wordt zo totaal zacht en totaal hard, als een dualiteit. Als iemand aan de rand van het 

oneindige bewustzijn is gekomen, dan moet hij zijn zelf volledig loslaten om binnen te gaan.  

 

In het loslaten is de vrucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 42. Het Verstand II 

 

In de oneindige, eeuwige ruimte ervaart de mens uiteindelijk de letter van de dhamma, en de 

diepte ervan.  



 

We gaan verder met het derde hoofdstuk van de Dhammapada, het Verstand : 

 

37. Het verstand doolt rond en maakt omzwervingen, geheel alleen en ver weg. Het is niet 

materieel, en ligt in de grot van het hart, en zij die het beteugelen zijn vrij van de ketenen van 

Mara. 

 

Het verstand is aan het slaapwandelen in het Pali, het slaapt, guhasayam. Het verstand moet 

ontwaken tot de hogere structuren, door de restricties opgelegd. Zo wordt het verstand in 

juiste banen geleid. De mens denkt vaak dat restricties hem stoppen in zijn groei, maar het is 

het tegenovergestelde. 

 

Alleen zij die de heilige gebondenheid hebben ontvangen zijn veilig tegen de verleider.  

 

38. Als iemand de ware wet niet kent, de dhamma niet kent, en zijn verstand is onstabiel 

(wispelturig), en hij is niet standvastig, dan zal zijn kennis (panna, wijsheid, onderscheiding) 

niet groeien. 

 

Het gaat erom panna te ontvangen, voorgesteld als een godin (symbolisch), maar daar zijn 

condities aan verbonden. Door te leven van horen zeggen in plaats van een persoonlijke, 

directe relatie te hebben met de heilige kennis, met Panna in het Pali, loopt de mens het doel 

mis. Dit is een vorm van onstandvastigheid en onstabiliteit, zoals de christenen die met een 

boek lezen over God in plaats van met God zelf. God heeft geen kleinkinderen. 

 

39. Uitgestegen te zijn boven goed en kwaad, vrij te zijn van hebzucht en kwaadwilligheid is 

vrij te zijn van gevaar. 

 

Veiligheid is mogelijk, wat niet betekent vrij te zijn van het kruis, van de noodzaak te strijden 

voor het goede, maar veiligheid tegen de zonde. Altijd zwart-wit denken helpt niet. Er moet 

ook creatief mee gewerkt worden. Er kan op zoveel andere manieren naar gekeken worden en 

er kan zoveel veranderen, maar dat haalt de strijd niet weg. Het is en blijft een oorlog. Er moet 

een goed alarm zijn, goede strategie en goede creativiteit. Het mag niet vastlopen. Er mag 

geen oorlogsmarkt van gebouwd worden. De mens moet blijven dromen. Er zijn grote 

condities verbonden aan veiligheid.  



 

40. Wetende dat het lichaam als klei is, en zijn verstand als een vestiging, hij zou Mara 

moeten aanvallen door de kennis. Als de verleiding overwonnen is, bewaak het veroverde 

zonder compromis.  

 

Panna is het wapen, wijsheid, als het hart gevestigd is. De demonologie is geen opzegversje 

zoals in het christendom, geen slaapliedje, maar een technologie, een wetenschap. De vijand, 

het ego in al zijn subtiele vormen, kan alleen overwonnen worden door school. Dit is iets 

lichamelijk, iets organisch, en niet iets organisatorisch. De mens moet terugkeren tot de klei 

van het lichaam, waar het hart is als een arsenaal. Hier raakt de mens de Betelgeuse kern aan. 

Het is de materie van vluchtige, subtiele verandering, van creatieve dromen, die de muur 

tussen het geestelijke en het natuurlijke kunnen overbruggen. Door Betelgeuse wordt de mens 

binnengezogen in het hart van Orion.  

 

41. Als er geen bewustzijn is dan heeft het lichaam geen waarde en is er geen leven, zoals een 

stuk hout. 

 

Dit is de flipside van het oneindige bewustzijn. Het oneindige onbewustzijn is als de 

brandstof. We mogen dus geen roze brillen New Age hippies worden die alleen maar over het 

licht spreken en daardoor verblind zijn geworden. We mogen niet zo zwaar aan de drugs 

raken zoals de christenen die zeggen dat de duisternis slecht is, en dat afzondering en 

onthechting van de kerk de deur opent voor de duivel. Het oneindige onbewustzijn, de heilige, 

eeuwige vergetelheid bewaakt het oneindige bewustzijn. Om binnen te gaan moet de mens 

alles verliezen. De mens voelt zich soms waardeloos, en dat hoort erbij, want dan heeft de 

mens even geen bewustzijn en weet de mens niet wat hij moet doen. Dat is ook een soort 

slaap, en dan ga je vanzelf wel weer dromen. 

 

42. Wat criminelen en hen die elkaar haten elkaar aandoen is niet zo erg als wat een 

kwaadwillig en verkeerd gericht verstand aan kan richten.  

 

Hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde. Mensen die elkaar liefhebben kunnen veel goeds 

voor elkaar doen, maar het belangrijkste is om een goed gericht verstand te hebben in de 

stromen van het hart. 

 

43. Geen vader of moeder of iedere andere relatie kan zoveel goeds aanrichten als een juist 

gericht verstand. 



 

Dat is dan het tegenovergestelde vers. We zijn aan het einde gekomen van de bespreking van 

het derde hoofdstuk van de Dhammapada.  

 

Het vierde hoofdstuk is genaamd de Bloemen. Het hoofdstuk stelt dat alleen de opgeleiden in 

het leven de aarde zal overwinnen en begrijpen. Degene die opgeleid word zal het pad der 

waarheid kunnen uitstippelen, en wordt vergeleken met een bloem. Zulken zijn de 

waakzamen, en Mara kent hun wegen niet. Zij zijn in hun wijsheid ver boven Mara 

uitgestegen. Zij groeien als bloemen tussen de onwetende massa, als op een vuilnishoop aan 

de kant van een drukke weg. Ze groeien en bloeien daar als een lelie met een zoete geur van 

kennis, in dit contrast met de massa van onwetenden die hen niet begrijpen en niet kennen. 

Het leven gaat door en glijdt er langsheen. Iedereen is druk bezig met zijn eigen dingen. Ze 

slapen. Ze hebben geen oog voor de diepere kennis.  

 

Het vijfde hoofdstuk is genaamd de Dwazen. Er worden hier twee wegen voorgehouden : de 

weg van weelde en succes, en de weg naar het nibana. Zij die deze wegen kennen willen 

alleen maar op de weg naar het nibana zijn om zo afgezonderd te worden van het lagere 

aardse. Het hoofdstuk de Dwazen gaat over de verwaande onwetenden van het vorige 

hoofdstuk, waartussen hij die leert opgroeit. Een dwaas die zijn eigen onwetendheid heeft 

ingezien is hierdoor wijs. Extra dwaas zijn de dwazen die denken dat ze wijs zijn. Dwazen 

zijn de geconformeerden die eer willen ontvangen hierdoor. Het zesde hoofdstuk gaat over 

hen die het nibana hebben bereikt, de arrahat. Hun pad is moeilijk te begrijpen. De dwazen 

kennen het niet. De arrahat is uitgestegen boven de goden en hun verhalen van illusie. De 

arrahat heeft alles achtergelaten voor de wildernis. Zij die gehecht zijn aan de lagere aarde 

begrijpen hem niet en vinden zijn pad niet. Het achtste hoofdstuk is genaamd Duizend. 

Duizend is het nietszeggende vele, terwijl het om de kwaliteit gaat, niet de kwantiteit. Een 

betekenisvol woord is beter dan duizenden nietszeggende woorden. En de grootste 

overwinning is de overwinning over het zelf. Een dag van een wijze is meer waard dan 

honderden jaren van een dwaas. Hoofdstuk 9 is het Kwaad. Het Kwaad wordt beschreven als 

een gevaarlijke weg, en een groot vergif. Alleen zij die het Kwaad ontwijken kunnen tot 

nibana komen.  

 

Vannacht had ik een droom dat ik naar buiten keek en er was sneeuw in de zomer, en de lucht 

was vol met buitenaardse leeuwen die vrij waren gekomen door het bespreken en rechtzetten 

van de dhammapada. Zij waren lang opgesloten gehouden in het lagere Betelgeuse. De 

leeuwen waren erg intelligent, vorstelijk en poëtisch. Zij bewaakten de hogere literatuur. Ik 

kon rechtstreeks in Betelgeuse kijken, en er waren oorlogen tussen de Bada stam en de Zuni 

stam, wat zich op aarde vertaalde als de Boeddha (bada) en China (zuni) dualiteit. De Zuni 

stam won uiteindelijk de oorlog.  

 



Op aarde is er altijd een scheiding geweest tussen het goede boeddhisme en het valse 

boeddhisme. Het valse boeddhisme nam alles in, vandaar dat de code gebroken moet worden. 

In ieder geval zien we de strijd tussen Bada en Zuni terug op aarde in het adopteren van het 

boeddhisme in China, en ook Japan. Japan, Yah-panna, als stroom, bron (yah, yahu, sanskrit) 

van kennis (panna, pali). Dit is ook de wording (yah, hebreeuws) van kennis. In de droom 

waren ook andere amazone oorlogen. Het ingaan van het nibana heeft meer te maken met het 

oplossen van het raadsel van het verre oosten. Er is een spiegel die het verre oosten 

gescheiden houdt van het midden-oosten en het westen. Betelgeuse straalt door via de Orionse 

lagen, via het Erk orakel en de Arcturische lens, tot het verre oosten op aarde, en gaat dan via 

de Samantijnse spiegel tot het midden oosten en het westen om zich nog verder te vertalen. 

Deze spiegel rommelt met tijd en chronologie. Het is een buitenaardse spiegel. Ik droomde 

over die spiegel in de vorm van Michael Jackson die nieuwe danspasjes had. Het waren hele 

snelle, robotische schokkerige bewegingen met zijn armen. De danspasjes heetten "de 

Eekhoorn", wat ook een bijnaam van de Samantijnse spiegel is. De Eekhoorn is ook een boek 

in de Vur en komt geregeld voor in de Tweede Bijbel. 

 

In het Chinese Boeddhisme worden de nikaya's (pali) agama's (sanskrit) genoemd. Alhoewel 

er veel overeenkomsten zijn zijn er ook wat verschillen tussen de nikaya's van het Zuidelijke 

boeddhisme (India, Theravada) en de agama's van het Noordelijke boeddhisme (Mahayana). 

De Chinese agama's zijn Chinese vertalingen vanuit het Sanskrit. In het daadwerkelijke 

Chinees zijn dit de ahan jing. In het Chinees ligt dus een belangrijk apparaat om het 

boeddhisme te begrijpen, en zo de hele context van religie. We volgen hierin de lijn van het 

nikaya boeddhisme, oftewel het tweede mands boeddhisme, tot de Chinese vorm ervan, het 

agama boeddhisme of het ahan jing boeddhisme. 

 

De leegte gaan we in door afzondering. Zonder diepe afzondering is er geen leegte. Ook moet 

de mens zijn voorstellingen loslaten, en zijn wil. Het is een natuurlijk proces wat tot het 

Nibana leidt. 

 

Laat alle voorstellingen los, laat het wegstromen als rivierwater wat nooit meer terugkomt. 

Laat alle gedachtes los, en laat jezelf wegstromen. Laat alles maar afsplitsen terwijl je zelf 

dieper de leegte in glijdt. Laat alle weerstand wegglijden en alle overgave. Laat ook alle 

leegte wegstromen. Hoe meer je laat wegstromen, hoe meer er komt. Laat alle beslissingen 

wegstromen, Laat alle verlangens wegstromen, alle wensen. Laat het allemaal afsplitsen en 

splits zelf ook op. Laat jezelf wegstromen. Laat al je verwarring wegstromen, al je ideeën en 

plannen. Laat al je dromen wegstromen, en je onderbewustzijn. Laat al je oordelen 

wegstromen. Laat de leegte wegstromen, zodat er meer leegte kan komen. Zaai de leegte, 

opdat je nog meer leegte zult oogsten. Laat al je herinneringen wegstromen. Laat vergetelheid 

door je heenstromen, en wordt vergetelheid. Zaai vergetelheid opdat je nog meer vergetelheid 

zult oogsten. Laat de vergetelheid wegstromen, opdat er nog meer vergetelheid komt. Laat al 

je bezit wegstromen, alles wat je hebt, wordt en bent.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 43. Betelgeuse-Oost 

 

Ik brak door in een parallelle wereld in Betelgeuse Oost. Het innemen van de steden was daar 

begonnen. Velen werden vrijgezet. Er waren twee steden bevrijd : Dedemsvaart en Helmst. Er 

waren parellellen die leken op mijn familie, maar het was niet mijn familie. Degene die op 

mijn broer leek kon bijna niet spreken. Zijn stem was heel zacht. Degene die op mijn moeder 

leek bracht zijn zoontje van drie naar mij toe. Ik woonde in dat wat leek op het ouderlijke huis 

van vroeger, weer op zolder. Ik zou zolang op het bevrijde kind passen om wat genezing toe 

te brengen. Voor een drie-jarig kind was het jongetje ontzettend gearticuleerd. Ik had een 

stads systeem daar gekraakt. Dit stadse systeem was een onderdrukte slaaf van een hoger 

systeem. Het was een vriendelijk systeem, maar in de war. Ik zou het opnieuw moeten 

programmeren. Het was een buitenaards wezen, als een dier. Ook zij die op de buren van 

vroeger leken waren vrijgezet. Ik kreeg één van de meisjes onder mijn hoede, om haar 

genezing toe te brengen. Ze waren gevangenen geweest van een soort vals boeddhistisch 

systeem, een stinkdier. Het had ook met Rigil Kent te maken. Het vrijgezette stadse systeem 

was een sociaal systeem van uitkering en beroepskeuze. Betelgeuze werd ingenomen 

gehouden door zware terroristische boeddhistische systemen die het volk lam hielden. De 

bevrijding kwam door regenboog brugjes, regenboog stroompjes. Dit gebeurde in een droom 

gisterennacht.  

 

Vannacht ging het innemen van de steden in Betelgeuse Oost verder. Ze werden in 

gevangenschap gehouden door een valse boeddhistische vorst, een piratenhoofdman, genaamd 

Stredin. Hij was een man met een baard en een hele dikke buik. Op aarde had hij het 

christendom en de islam opgericht, en die werden bestuurd vanuit lekken in het boeddhisme. 

Hij leefde van de zielenvangst. Vooral op het christendom was hij trots. Hij gaf toe dat het 

leugens waren. Deze vorst moest overwonnen worden, want hij bewaakte de sleutel tot het 

boek Spreuken. Let ook goed op het woord "devils", de-vils, "the veils", de sluiers.  

 



In Jeremia 5:16 gaat het over dat God een verre stam en natie over hen zal brengen. Zij komen 

als een oordeel over de boosdoeners in God's volk. De pijlen zijn dan het goddelijk zaad, de 

mayim. Dit verre volk wat over hen komt is de Ganbar of Ganbara in het Aramees, wat 'de 

gewapenden' betekent. In vers 17 brengen zij de honger en de verwoesting. In vers 19 gaat het 

over dat de boosdoeners van God's volk door de Ganbara in ballingschap worden gedreven. In 

de 

grondtekst worden de boosdoeners van God's volk dan gedreven tot de Zarim en de Zuwr, wat 

vrouwen van verre landen betekent. Wij hebben hier te maken met Goddelijke vrouwelijke 

ordes uit de hogere hemelen die het afgevallen en afgedwaalde volk van God komen tuchtigen 

en straffen. 

De ballingschap vindt plaats in ERETS, wat de onderwereld betekent. In vers 28 klaagt God 

erover dat er goddelozen onder zijn volk zijn die vet en glanzend zijn. In de grondtekst 

betekent dit ook overmoedig. 

 

Vers 22 en verder laat zien dat zij van een verborgen plaats in de onderwereld komen, als een 

jagersvolk, naakt of halfnaakt. Zij komen in de grondteksten vanuit de heupen van de 

onderwereld, van de plaats waar het wapen is, van een zachte plaats of schacht, yarek. 

 

Ganbara, waar de Zarim en Zuwr vandaan komen, is in het Aramees Orion. Het is de reus, de 

jager, de bewapende. De Zarim en de Zuwr zijn dus verre vrouwenstammen uit Orion. 

 

Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor Orion, stort God een soort koorts uit : de 

Chemah (7:20), vergelijk kamma in het Pali (karma, Sanskrit). De Chemah dient het volk 

weer terug te brengen tot de goddelijke verlamdheid, de Heilige Rust (zeven), om vandaaruit 

de Heilige Arbeid te ontvangen (zes). De Chemah is dus een belangrijk instrument van de 

Heere, de heilige koorts, een heilige brug, om tot ontlediging te komen. In vers 28 klaagt God 

erover dat de eeuwige tucht en kastijding als een lichaamsdeel is afgehakt. Dit lichaamsdeel is 

weer als een uiteinde, als een bron en een verbindingsschakel, het 'mannelijke' 

vruchtbaarheidsdeel waaruit de mens was opgebouwd. Dit lichaamsdeel, het teken, zou hen in 

de tucht houden. Het was een soort van heilig orgaan tot de dienst aan de Heere. Dit zou weer 

terugkomen door de Chemah, de heilige koorts. Dan zou ook Mayim, het goddelijke zaad, 

weer voortgebracht worden. In het Aramees staat er dat zij het vlees van een vrucht, en hun 

wapen, hebben verloren (Puem). In vers 29 is de Ebrah, de heilige arrogantie van de Heere, 

tegen hen gekeerd. God is gescheiden van haar volk (SBQ). 

 

Dit komt ook voor in Ezechiel. In hoofdstuk 9 gaat het over God's merkteken, Tav, ontvangen 

door klagen, kermen en zuchten over de bedrevem gruwelen. In hoofdstuk 11 worden de 

prinsen van het volk overgeleverd aan de Zuwr-stam, de verre vrouwen van Orion. 



: 19 God zal hen een hart van vlees geven, het hart van Basar (Aram.: Bsar, Besra), van het 

mannelijk geslachtsdeel, als een bron. 

 

Voor een Israeliet was het belangrijk om terug te komen tot het zuivere teken, het zuivere 

vruchtbare deel, het besneden, paradijselijke deel. En dit moest ten diepste gebeuren. De 

voorhuid was de kap, het zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen door de zondeval. 

God zou het slachtmes brengen, Harba, om die top eraf te snijden (Ezechiel 3 : 22, 6 : 3). Dit 

zou gebeuren door de verre goddelijke vrouwenstam van Orion, de Zuwr (7 : 21). Velen 

zouden omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn. Harba betekent ook 'Slachtmes van 

Mozes'. Dit stond gelijk aan een oordeel gebracht door goddelijke vrouwen (Zuwr). Dit 

slachtmes wordt ook in verband gebracht met de vrouw van Mozes, Zippora, de besnijdster. 

Zij besneed haar zoon. 

Harba, Zippora, is het teken van de besnijdenis in de grondteksten wat wij dienen te 

ontvangen, als een terugkeer tot de wildernis, om terug te keren tot het beloofde land. 

 

Zuwr, of Suwr, komt ook weer terug in het boek Spreuken. Vaak wordt dit in de Westerse 

vertalingen eenzijdig negatief voorgesteld, terwijl de grondteksten een dualiteit laten zien : 

 

1Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, 

neig uw oor naar mijn verstandigheid, 

2om bedachtzaamheid in acht te nemen 

en laten uw lippen kennis bewaren. 

 

3Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw (zuwr, suri), 

gladder dan olie is haar gehemelte, 

4maar op het laatst is zij bitter als alsem, 

scherp als een tweesnijdend slachtmes in de mond. 

 

Dit is ook een dualiteit. In de grondtekst staat er : Haar achterste (baarmoeder) is bitter als 

alsem, wat in het Aramees wild en woest betekent (mrr). In de Hebreeuwse worteltekst is dit 

het druppelen. In de apocalypse komt alsem ook als een oordeel over het ego, als een 

vallende, brandende ster op de wateren. De lippen kan ook de taal betekenen in het Aramees 

(sp, spt, sph). Het kan ook de randen en de omtrek betekenen. Dan staat er in het Aramees : 



gladder dan olie is haar woord, haar logos, haar schrift-exegese. Scherp betekent alert in het 

Hebreeuws. Dit slachtmes is in de peh, in de mond. Dit komt ook weer terug in Openbaring 

waar Yeshua een slachtmes in de mond heeft, als beeld van de bewaker van de mond, en in de 

OT grondteksten is dit dus het achterste, de baarmoeder. Dit is dus een alarm, een 

beveiligings-systeem. Het achterste en de baarmoeder is symbolisch voor waardoor alles uit 

de mond gaat. In het Aramees is de peh de puem. In beide talen kan het ook betekenen dat het 

slachtmes, het achterste, de baarmoeder, voortkomt vanuit het water. 

 

Haar mond is dus als honing, maar haar achterste, baarmoeder, is bitter, wat ook terugkomt in 

Openbaring 10. Johannes moet een boekje eten wat honing is in zijn mond en bitter is in zijn 

buik. 

 

8En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken en zij 

zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op 

de aarde staat. 9En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou 

geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in 

uw mond zal het zoet zijn als honing. 10En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at 

het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik 

bitter. 11En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken 

en talen en koningen.  

 

Het geeft hem inzicht in de tempelbouw.  

 

Deze bitterheid, mar, Hebreeuws, is Maria in het NT, als een beeld hiervan, de baarmoeder 

van Yeshua, de bewaker van zijn mond, als het beest komende uit de zee.  

 

5Haar voeten dalen af naar de dood, 

haar schreden raken het dodenrijk. 

 

Hebreeuws : Haar voeten dalen af tot de onderwereld (sheol), de baarmoeder van de 

onderwereld. 

 

Dit is heel shamanistisch en Egyptisch, zoals Nephthys die Ra meenam in de baarmoeder, 

opdat hij aan zijn ego zou afsterven en tot de diepte van dingen zou komen. De christenen 

hebben een onbijbelse theologie waarin het licht goed is en de duisternis slecht, en zo ook de 



dood slecht is en het leven goed. Vandaar dat deze schriftgedeeltes overmatig negatief zijn 

vertaald, niet rechtdoende aan de metaforische dualiteit van het Hebreeuws en het Aramees. 

 

6Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, 

zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet. 

 

Hebreeuws : Opdat gij u onthecht van het sociale (chay). 

Aramees : Opdat gij u niet overmoedig overgeeft aan de sexualiteit. 

 

7Nu dan, zonen, luistert naar mij 

en wijkt niet af van de woorden mijns monds. 

 

8Houd uw weg ver van haar, 

nader niet tot de deur van haar huis, 

 

Aramees : Houdt uw sexualiteit ver van haar, 

maar verkoop haar niet. 

 

Deur betekent ook marktprijs in het Aramees. Weg betekent ook sexualiteit. Het wordt hier 

duidelijk dat we met de Zuwr, oftewel de donkere kennis van Orion, niet lichtzinnig mogen 

omgaan. We mogen niet te snel gaan, maar we mogen het ook niet verkopen, of weggooien. 

Huis kan ook boek betekenen in het Aramees, een literair werk, dus in die zin kan het ook 

betekenen : "en verkoop haar woord niet," zoals de christenen met de bijbel hebben gedaan. 

Er wordt hier benadrukt niet te dichtbij te komen, maar ook niet te ver weg te gaan. Het gaat 

erom het middenpad te gaan. Zij is heilig. Je rotzooit er niet mee aan. Dat hebben de 

christenen al genoeg gedaan met hun god. 

 

Hebreeuws : Verwijd uw wegen met haar (wees niet bekrompen en eenzijdig, zoals de 

christenen zijn met hun god), m.a.w. sta open. Ook : wees voorzichtig, wees bedachtzaam, 

verminder in haar nabijheid. 



 

9opdat gij uw luister niet aan anderen geeft 

noch uw jaren aan een meedogenloze; 

10opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen, 

en uw moeizaam verworven goed 

niet kome in het huis van een onbekende. 

 

Het oordeel over het kwaad zal maar een vijfde deel zijn van het toekomende, wat maar een 

betrekkelijk klein deel is dus. Het gaat voornamelijk om de ontwaking, het zien van de hogere 

structuren in en door alles heen. Alles heeft een hogere orde. Niets gebeurt zomaar. 

Betelgeuse is een veel fijnere energie die ontdekt moet worden, en ook herkent. 

 

Eén van de terugkerende thema's van de bijbel is dat de mens niet van God kan vluchten. Hier 

is ook Jona een beeld van, wat weer verwijst naar Jannah, het paradijs, in de islam. Dat gaat 

over Calvijn's wet van de onontkoombaarheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 44. De Germaanse Achtergrond van het Calvinisme 

 



Dus als de mens hard aan zijn ego afsterft op het strijdveld van het leven dan wordt de mens 

in de Germaanse mythologie opgenomen door de valkyries tot het Walhalla, de zaal van de 

gevallenen in Asgard, de godenwereld. Hier troonde Odin, die elke dag weer gevallen 

strijders uitverkoos. Dit was de Germaanse uitverkiezing. Odin, dn, is de Germaanse 

personificatie van het paradijs, Eden, dn. Dit is een Aramese wortel van het bloedige recht, zij 

die onderwerpt, en ook betekent het de exegese. Jakob's dochter was dn (dana). In de 

Sanskrite wortel is dit dhyana, het pad van meditatie tot transcendent bewustzijn. In het Pali is 

dit Jhana. In de amazone theologie is dit het pad van de urim, oftewel het pad van het testen. 

De weg tot het valhalla was een gevaarlijke weg door de onderwereld met veel bloedige testen 

en rituelen. Overal stond de dood op de loer, en er was ook veel dood. Dit was het volksgeloof 

van de Germanen. Alleen de heldhaftige doden, de einherjar, kwamen uiteindelijk aan in het 

Valhalla. Alleen gevallen strijders konden hier komen. Niet hen die door een natuurlijke dood 

waren gestorven. Natuurlijk was dit ook heel politiek, want zo werden jonge mannen 

opgehitst om deel te nemen aan de strijd, opdat zij door de valkyries tot deze plaats zouden 

worden opgenomen. Sommigen waren zo bang een natuurlijke dood te sterven dat ze zich 

lieten doorboren door speren. Hetzelfde zien we vandaag terug in extremistische groeperingen 

van de islam waar mannen het leger worden ingelokt door beloftes over de 72 maagden in het 

paradijs, wat vergeleken kan worden met de valkyries (Noord-Germaans) of walkuren (Zuid-

Germaans). 

 

De valkyries waren de dochters van Odin, als de dochters van het paradijs, van het valhalla. In 

de islam worden zij de houri's genoemd. In het christendom zijn zij de engelen, en zij zijn 

juist de personificaties van het pad van de beproevingen. Zij leiden tot de onontkoombaarheid, 

één van de pilaren van Calvijn, als een beeld van het paradijs als alarm-systeem. In het 

calvinisme is dit de vijfde pilaar, de volharding van de heiligen, wat een gave is. Het zorgt 

ervoor dat de heiligen niet kunnen wegvallen. Dit is dus de duurzaamheid van de 

uitverkiezing. De uitverkiezing zelf is de tweede pilaar. In het calvinisme is de volharding der 

heiligen een bevestiging en bewaring. Ook kan dit uiteindelijk leiden tot een verzekerdheid. 

 

Odin is dus de beproeving en de onontkoombaarheid, het paradijs, wat ook plaats van 

restrictie betekent in de grondteksten van het OT. De dn wortel in India is dus in het Pali de 

jn. Ook Jannah, het islamitische paradijs heeft deze jn wortel. In de talen is er een sterke 

verbinding tussen de D en de J. De D-klank komt in het Arabisch ook voor in het woord jinn, 

als djinn, zoals ook bij jannah, wat uitgesproken wordt als djanna. Zo wordt de J ook in het 

Engels uitgesproken, als [DJ]. Odin heeft zijn wortels in de godin Jana. 

 

Jormungandr, een kind van Angrboda de ijsreuzin en Loki (logos), en de broer (schaduw) van 

Hel, de Midgaard slang, die de mensenwereld in de greep houdt, staat symbool voor de 

restrictie van de derde pilaar van het calvinisme, de pilaar van de beperkte verzoening. De 

mens heeft restrictie nodig om het juiste pad te vinden. Vandaar dat onze boodschap naast het 

kruis ook het heilige touw is geweest, de heilige gebondenheid. Wanneer Jormungandr de 

touwtjes viert of loslaat, begint het Ragnarok (ramadan), de hongertocht door de onderwereld. 

Het is een slang die zijn eigen staart bijt, zichzelf opvreet, zoals de Ouroboros, als een beeld 

van oneindigheid. De slang raakt in gevecht met Thor in het Ragnarok, en de slang spuit zijn 



gif in de lucht, en als een beeld van de Ouroboros gaan zowel Thor als de slang ten onder in 

dit gevecht, als een zelf-zuiverings-principe, want Thor is ten diepste een onderdeel van 

Jormungandr. Uiteindelijk werd Gleipnir vervaardigd, het eeuwige touw, de eeuwige 

restrictie, als zijnde een beeld van de volharding van de heiligen, van de onontkoombaarheid. 

Hiermee werd Fenrir, de wolf, geketend. Hij zou pas op Ragnarok vrijkomen om Odin ten val 

te brengen. Wolven zijn edele dieren die een groot geheim dragen. Het zijn speciale soort van 

zielen die bevroren raakten. Het zijn ijs-zielen, wat een symbool is van grote isolatie, leegte 

en vergetelheid. Daarom hebben ze ook grote mediamieke gaven, en zijn ze vaak verbonden 

aan het shamanisme. Wie te dichtbij het mysterie van de wolf komt kan hierdoor verslonden 

worden als een symbool van wat er kan gebeuren als iemand te lang in het ijs is, als 

onderkoelingsverschijnselen, dus dat wil niet zeggen dat het daadwerkelijk de schuld van de 

wolf is. Deze zielen zijn bevroren. Soms roepen ze nog : "Ga weg, ga weg," maar als er dan 

niet geluisterd wordt, dan slaat het ijs toe als een natuurverschijnsel. Het wil dus niet zeggen 

dat wolven vleeseters zijn, maar meer dat de prooi slachtoffer is geworden van 

weersomstandigheden, of gewoon te dichtbij of te lang bij het ijs is geweest, of als iemand die 

door het dunne ijs is gezakt. De wolf zit vast in zijn instincten als zijnde een diepere 

werkelijkheid die symbolisch laat zien wat er aan de hand is. Wel is het zo dat de wolf een 

geestelijk strijder is in de onderwereld. Hetzelfde is aan de hand met haaien, leeuwen en 

hyena's bijvoorbeeld, maar dan met een ander achtergrond-verhaal. De mens moet hoe dan 

ook ingewijd worden in deze geheimen, en er moet speciaal met deze dieren omgegaan 

worden. Dierentuinen en kleine kooitjes zijn uit de boze, maar speciale reservaten waar ze 

met rust gelaten worden zijn belangrijk voor het behoud van dieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 45. Shamanistische Betekenissen van de Dierenwereld 



 

Zij die hard aan hun ego zijn gestorven worden gewekt door de Valkyries (Noord-Germaans), 

de Walkuren (Zuid-Germaans), oftewel de strijdgodinnen van Odin, tot het transcendente 

bewustzijn. Dit zijn de ware uitverkorenen. Alleen de uitverkorenen kunnen tot het Valhalla 

gaan, de hel van de gevallenen, oftewel de vruchtbaarheid van de gevallenen.  

 

Gleipnir was het eeuwige touw, de eeuwige keten, die Fenrir, de Germaanse wolf, bond. 

Gleipnir betekent in het Noord-Germaans (Noors) de geopende, het open zijn, dus het heeft 

een diepe metaforische betekenis. Fenrir kwam tot het transcendente bewustzijn (vgl. 

Jehovah). Hij zou losbreken in het Ragnarok om Odin te doden, en hij zou zelf gedood 

worden door de zoon van Odin. De god van het OT, de vader, stierf, opdat het zoonschap van 

het NT kon komen. Dit is ook het ego wat sterft. De wolf is een verlicht dier, die tot het 

Ragnarok leidt, en door het Ragnarok, zoals de Egyptische wolf Anubis de ziel door de 

onderwereld leidde. Ook leidde de wolf Roodkapje, en moest het ego sterven. Fenrir brak dus 

los in het Ragnarok, zoals satan losbreekt na het duizend jarig rijk, om het volk te 

"(ver)leiden". Satan zou het volk opleiden tot de grote oorlog, het tweede Armageddon na het 

duizendjarig rijk (duizend betekent educatie en verzoening). Armageddon is het christelijke 

Ragnarok. Satan is in de christelijke bijbel de wolf, en in de grondteksten is satan een neutraal 

en dualistisch woord, dus het kan zowel positief als negatief worden uitgelegd in dit orakel. 

Ook de stam Benjamin was een wolf (Genesis 49:27), en de wolf zou tezamen zijn met het 

lam in het vrederijk, en een kleine jongen zal hen hoeden (Jesaja 11:6). De aarde zou vol zijn 

met kennis. 

 

De wolf is gestorven aan zijn ego in het ijs, in de afzondering, de isolatie. Zijn moeder is de 

ijsreuzin Angrboda, en zijn vader is Loki (logos), de Germaanse satan, de trickster. Angrboda 

was ook de moeder van Hel, en van de slang Jormungandr. Zo is de wolf het transcendente 

bewustzijn wat ontstaat in de ijsdood, in Ragnarok, als een gids. Het is een medicijn in de 

onderwereld. Het duizendjarig rijk is een beeld van het transcendente bewustzijn wat ontstaat 

in de eindstrijd tegen het ego, het Aramageddon, het Ragnarok (Noord-Germaans), de 

Gotterdammerung (Zuid-Germaans), oftewel de godenschemering (Nederlands), de twilight 

of the gods (Engels). Hier moet de mens afsterven aan al zijn valse godsbeelden en idolen van 

het ego. Religie moet hier ten onder gaan om plaats te maken voor het shamanisme. De wolf 

leidt helemaal terug tot de Volva, of Wolva, (vgl. vulva, de uitwendige vagina als poort van 

de baarmoeder) een vrouwelijke oergermaanse priesterorde van sjamaanse zieneressen. Zij 

werden herkend aan hun rode pijen met rode kappen (vgl. Roodkapje). Zij werden ook wel 

spakona genoemd, profetessen, van het woord "spa", profetie. De volva stonden hoog in 

aanzien, en waren ook godinnen. Zelfs Odin kwam soms bij hen om raad vragen. Zij hadden 

grote macht, ook als oorlogsgodinnen, en hielden zich bezig met het offeren van de vijand, als 

een beeld van het doden van het ego, wat ook weer terugkomt in de psychologie van Jung. 

Van "spa", profetie, observeren, komt ook het Engelse woord "spy", onderscheiden, 

detecteren, het verzamelen van informatie, spioneren. Dit is dus het pad van de wolf, de diepte 

van de wolf, waaruit deze illusie voortkomt. De wolf is dus meer een sluier hiertoe. Ook de 

wolf moet sterven, wat ook weer terugkomt in het sprookje van Roodkapje. Aan het einde van 

het sprookje komt Roodkapje (en ook haar grootmoeder, de grote moeder) uit de buik van de 



wolf, door het slachtmes van de jager ("jacht" op de gnosis, wijsbegeerte, oftewel de 

transcendente filosofie die nooit stopt). 

 

Odin kwam dus tot de Volva om raad te vragen, als het raadplegen van een orakel voor 

profetie. Hij wilde de toekomst weten. Dit staat beschreven in de Voluspa, de profetie van de 

Volva, in de poëtische Edda, de Germaanse bijbel, wat gaat over de schepping van de wereld 

uit ijs, en ook de ondergang van de wereld in het Ragnarok. Odin wil weten hoe het met zijn 

schepping zal aflopen. De wereld begon toen Ymir, een ijsreus, voortkwam vanuit een gif wat 

opwelde in de ijsrivieren van de Ginungagap, de Germaanse oerleegte.  

 

Laten we kijken naar de shamanistische betekenissen van wat andere dieren : 

 

Hyena's : Dit zijn zielen die in de onderwereld zwaar gevochten hebben tegen het religieuze 

systeem, als verzetsstrijders. Zij werden vervolgd, en uiteindelijk door het religieuze systeem 

veroordeeld en omgebracht.  

 

Haaien : Dit zijn zielen die in de onderwereld zwaar hebben gevochten tegen de medische 

dictatuur van o.a. de psychiatrie en de tandheerskunde industrie. Zij werden veroordeeld en 

omgebracht. Het zijn grote verzetsstrijders. 

 

Leeuwen : Dit zijn zielen in de onderwereld die zwaar hebben gevochten tegen de markt van 

justitie, tegen valse veroordelingen, maar werden uiteindelijk zelf vals veroordeeld en 

omgebracht.  

 

Het zijn natuur-martelaren. Zij zijn het medicijn. De mensheid heeft deze oorlog verkeerd 

begrepen. 

 

Krokodillen : Dit zijn zielen in de onderwereld die zwaar hebben gevochten tegen het valse 

educatieve dwang-systeem, en hierdoor veroordeeld werden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 46. Het Plumares Mysterie 

 

Plumares momenten zijn momenten van verwarring en verwerping, waarin je je plaats niet 

kent, en ronddoolt. Het zijn lege tabletten die hoger inzicht nodig hebben, die nog geplaatst 

moeten worden. Deze plumares stenen of tabletten zijn dus belangrijk om het huis te bouwen. 

Wij mogen de plumares stenen dus niet zomaar verwerpen, omdat ze groot potentieel hebben. 

Dit is ook weer een stukje van het aanvaarden van het kruis, de kooi en het touw. Forceren 

helpt niet. We zijn in een labyrint. Alles moet op een natuurlijke manier gaan, de tijd krijgen 

om te groeien.  

 

De plumares spiegels staan door het hele heelal. Ze zijn overal om ons heen, en brengen alles 

tot tegengestelden, spiegelen en verdraaiien alles. De Arcturische lens is er één van, een hele 

grote lens waardoor Orion op aarde wordt geprojecteert. De Samanthijnse lens is een lens op 

aarde, tussen het verre oosten en het mid-oosten-en-westen in, ook wel de eekhoorn genoemd, 

die enorm snelle spiegel-effecten afgeeft en rommelt met tijd, chronologie en nummerieken. 

Maar zo zijn er ook heel veel van zulke spiegels en lensen heel dichtbij, zoals de lens tussen 

bijvoorbeeld de Betuwe en de Veluwe. Betuwe is het symbool van de vruchtbaarheid voor 

Nederland vanwege de goede grond voor fruitteelt en tuinbouw, terwijl de Veluwe 

voornamelijk bekend staat om zijn droge, dorre, vastgegroeide theologie, alhoewel het wel 

prachtig natuurgebied is. Zo is er een wisselwerking tussen de Betuwe en de Veluwe, als kruis 

en opstanding, als lijden en verdieping. De mens mag door deze spiegel tot ontwaking komen. 

Het wordt ook wel de hyena spiegel genoemd, omdat de hyena symbool staat voor de 

verzetsstrijd tegen de klauwen van de ijzeren, stalen religie. De hyena ziel ging in deze strijd 

ten onder, maar zal ook weer wedergeboren worden, opkomen vanuit die diepe put, door de 

vruchtbaarheids-principes van het universum. Religie zal niet het laatste woord hebben, maar 

het shamanisme. De Veluwe is verder prachtig, omdat het allemaal erg bruikbaar spul is. 

Maar ook in en rondom ons huis zijn er zulke plumares spiegels, en zelfs in ons lichaam. Het 

is dus belangrijk hier gevoelig voor te worden en je leven te gaan begrijpen. Het zijn als het 

ware allemaal golfjes en stroompjes van zeeen en rivieren die door elkaar heenlopen. Soms 

lijkt het alsof ze er een potje van maken, maar er is een hogere orde. De mens moet leren deze 

stromen te detecteren, te volgen, te ervaren waar ze afbuigen, en hoe ze afbuigen, en hoe het 

zich doorvertaalt en spiegelt. De mens mag zo tot de oorspronkelijke waarden komen, om zo 

beter zijn leven te leren begrijpen. Dit is dus een groot vraagstuk van de etymologie van het 

shamanisme.  



 

De Veluwe is een beeld van de dorre en droge toestand van Nederland en zelfs van de hele 

wereld. De Veluwe stond in de geschiedenis bekend als jachtgebied vanwege het vele wild, en 

ook was het berucht om de intense heksenvervolging. Heel vroeger was de Veluwe omringd 

door moerassen, en het lag aan de Zuiderzee, die later werd drooggelegd zodat de 

Veluwemeerkust ontstond met het Veluwemeer, als overgangsgebied. In ieder geval zakte de 

mens geestelijk door het moeras en kwam in het mysterieuze Veluwe gebied terecht als een 

symbool van iets buitenaards. Er was veel meer gaande dan wat het oorspronkelijk leek te 

zijn. Ik kan erover meepraten wat opgroeien op de Veluwe inhoudt. Het is als de hel. Maar ik 

heb ook veel "Betuwe" ervaringen gehad, wat me er doorheen heeft geholpen. Ook de Betuwe 

is iets buitenaards wat zich op de aarde projecteerd, en waardoor de Veluwe-Betuwe dualiteit 

ontstond.  

 

Hoe buigt iets zich af door de spiegels en lensen van het leven, in het labyrint van het bestaan 

? Hoe ontstaan de dingen, hoe vormt het zich door al die caleidoscopische verbuigingen, 

verspiegelingen en schaduwen ? Dat is het vraagstuk van de etymologie van het shamanisme, 

oftewel het plumares mysterie. Het is de leer van de oorsprongen, en hoe die bronnen zijn 

gaan vloeien. Ze dalen neer en stijgen weer op met vernieuwd inzicht. Bronnen putten en 

scheppen weer uit andere bronnen om zichzelf te versterken, te verdiepen. Dit is een groot 

buitenaards natuur mysterie, als het leren kennen van de spiegels van het universum, het 

onderscheiden ervan. Soms is het belangrijk om even stil te staan en jezelf af te vragen : 

Welke spiegels zijn hier aan de gang ? Het zijn prisma stenen die een bepaald spectrum 

hebben opgewekt waardoor wij de dingen beleven zoals we het beleven.  

 

Ook herinneringen kunnen plumares spiegels zijn. Ze kunnen je het leven heel anders laten 

bekijken en beleven. Dit kunnen goede herinneringen zijn of slechte herinneringen, maar we 

mogen door deze spiegels gaan om tot verdieping te komen. Dit is een hele uitdaging. 

Sommige spiegels zijn heel klein, en anderen heel groot. Sommigen liggen misschien op de 

achtergrond, maar anderen kunnen de sleutel vormen voor je verdere leven. Zo kunnen 

plumares momenten dus ook hele goede momenten zijn van herkenning, verzoening en diepte 

zicht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 47. Het Ragnarok Mysterie 

 

Het christendom mist grotendeels de rijkdom van de honger-theologie, van Ragnarok. Calvijn 

moest deze aanvullen, maar dit ging op een hele corrupte manier. De eerste pilaar van het 

calvinisme, van de machteloosheid van de mens, is een symbool van het Ragnarok, waar de 

mens doorheen moet. In het amazonisme is dit de Tahulen. Ook Ragnarok is een plumares 

spiegel, tussen Noord-Germanie (Scandinavie) en Zuid-Germanie (Nederland, Duitsland). Het 

is dezelfde energie die door de lens op verschillende manieren wordt vertaald. Er is ook een 

plumares spiegel bijvoorbeeld tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika, en tussen de islam en 

het christendom. Om tot diepere leegte en vergetelheid te komen moet de Samanthijnse lens 

doorbroken worden tussen de abrahamitische zone (mid-oosten en westen) en de dharmische 

zone (de orient, het verre oosten). Het kruis is niks zonder de leegte en de leegte is niks 

zonder het kruis. Deze dynamieken horen bij elkaar. De Achius-spiegel ligt tussen Noord en 

Zuid-Amerika, die doorbroken moet worden om het Noord-Amerikaanse mysterie te kunnen 

oplossen, want dat kan alleen in de context van de natuur (Zuid-Amerika). De mens moet 

zichzelf aan beide kanten van de lens zien terug te vinden.  

 

De mens die dieper in de put van de eerste wet van het calvinisme gaat, die van de 

machteloze, verlammende leegte, die komt vanzelf uit bij de uitverkiezing, de tweede wet, en 

komt zo tot de heilige restricties van het paradijs, de derde wet, de beperkende verzoening, 

oftewel het Odin mysterie. Odin is de dolende god, de god van de nomaden, wat een beeld is 

van de tocht van beproeving door de Ragnarok. 

 

De vierde wet : Genade stelt de wet buiten werking, de valse wetten. Dit is in diepte niets 

anders dan inzicht, de onderscheiding van de plumares tabletten, van de spiegels. Het 

calvinisme gebruikt het woord genade, maar dit is dus inzicht. Hoe dieper het inzicht, hoe 

dieper de ontwaking, wat resulteert in een hoger absorberings-vermogen, oftewel 

vetverbranding, de fijnere energie. De leeuw valt de valse wet aan, en gaat in dit gevecht ten 

onder. Dit is verkeerd door de spiegel gekomen. De valse genade verspreidde zich door het 

christendom, om het inzicht te doven. Genade bedekte de valse wet, beschermde de valse wet, 



rekende er niet mee af. Door genade is iedereen gelijk, zowel de zondaren als de heiligen, de 

goeden en de slechten. Dit is een soort van vals religieus communisme als dekmantel voor de 

criminelen. Demonen zwerven graag rond met zulke gewaden. Ze doen hun kappen om en 

met het genade-wachtwoord komen ze overal binnen. Het is het tijger-vergif, een Russische 

kaart. De tijgers van genade komen uit Rusland. Zo gaan zij door de plumares spiegels op 

jacht. Vandaar dat het belangrijk is de Russische spiegels te kennen. 

 

Jamahr - de grote plumares spiegel tussen Rusland en Amerika. Door een Amerikaans sausje 

kan de genade-geest zichzelf opportunistisch opsmukken, om zo te worden tot een 

kapitalistische monopolist, tot iemand die god in de broekzak heeft zitten, en die op elk 

gewenst moment uit zijn broekzak kan halen. Vele kerken zijn gebouwd op dit principe. Het 

is een truuk. Zonder genade zouden ze dit nooit kunnen doen. Genade is de basis, het 

wachtwoord, omdat ze hiermee hun graven eerst kunnen witten.  

 

Beesto - de grote plumares spiegel tussen Rusland en het Verre Oosten (de Orient), ook een 

hele geliefde. Zo kunnen de grote opportunisten die door genade tot valse volle wasdom zijn 

gekomen zichzelf vergulden en vergoddelijken, door één of andere smerige oosterse truuk. De 

genade freak weet zich door zijn onnavolgbare religieuze wiskunde boven ieder ander mens te 

zetten als een god in de tempel waarvoor ieder ander mens moet buigen. Natuurlijk is dit een 

goocheltruuk, maar wie kan deze betovering verbreken ? Het is pure demonie. Instant 

zelfvergoddelijking en christelijke genade schijnen goed met elkaar samen te gaan. Kleine 

kinderen die een nieuw woord hebben geleerd worden zulke wanen met de paplepel 

ingegoten. De nieuwe generatie van genade kent geen genade. 

 

Slango - de grote plumares spiegel tussen Rusland en Europa. De genade is iets waardoor de 

meest ziekelijke geesten hun troep aan de mens kunnen opdienen door een dwang-spuit in de 

medische industrie en dictatuur. Het verlamt de hele samenleving, zodat de mens geen kennis 

krijgt en alleen nog maar kan geloven. Genade (Rusland) en Geloof (Europa) werkt met 

elkaar samen waardoor de tijgergeest doktertje kan gaan lopen spelen. Zo krijgt de gek die 

voor god speelt nog meer macht over zijn slachtoffers. 

 

Daarom is het van belang om in de diepte te gaan van de vierde wet van het calvinisme, de 

onweerstaanbare genade. Het werkt als een magneet die goed verkoopt want elk soort gespuis 

kan zich hierin verstoppen. Het calvinisme is hiermee de advocaat van de duivel, maar er ligt 

een esoterisch pad in verborgen. Het esoterische calvinisme is de toekomst. Genade probeert 

karma te verstoppen, tegen te houden, oftewel het kruis. Het communisme moet dus zo 

gedraaid worden dat iedereen aan karma en het kruis blootgesteld moet worden, als de eis van 

het Ragnarok. De eerste wet van de honger theologie is Orientaals, en de vierde wet van kruis 

en oordeel, van karma (kamma, pali) is Israelitisch. De Rusland-link zorgt ervoor dat niemand 

aan deze wet ontkomt. De diepte van het kruis ligt niet eens in Israel, maar in Germanië. Dit is 

de vrucht wanneer de Samanthijnse spiegel wordt doorbroken, want dan kunnen beide kanten 

zich verdiepen. Zo is Germanië ontstaan. Het is iets van de toekomst (diepte). De 



Samanthijnse spiegel of brug is dus in de diepte Germanië. Germanië is de brug tussen de 

Abrahamitische religie (west-oost) en de Dharmische (oriente) religie. Vandaar dat de 

Germaanse religie ook in diepte besproken wordt als een belangrijke link in de esoterie en de 

gnosis.  

  

 

  

 

Sitnap is de plumares spiegel tussen het christendom en de islam. 

Sama is de plumares spiegel tussen Israël en Egypte. 

Primo is de plumares spiegel tussen Egypte en India. 

 

De heilige onweerstaanbaarheid (vierde wet van het calvinisme) is onlosmakelijk verbonden 

aan de heilige onontkoombaarheid (vijfde wet van het calvinisme). Dit is de ijzeren en stalen 

machine van het Russische communisme. Niemand ontkomt aan het universele communisme. 

Iedereen zal door Ragnarok heen moeten gaan om zo te worden getest en waarin het ego kan 

sterven. De vierde en de vijfde klauw van het calvinisme grijpen de mens en werpen hem in 

de put van de eerste wet, van de afgrond van de onmacht en hulpeloosheid, zoals Jozef door 

zijn broers in de put werd geworpen. En zo worden de uitverkorenen uiteindelijk tot Egypte 

genomen. Niemand ontkomt aan de machines van Ragnarok. Dit woeste beest zal niemand 

overslaan. Ieder mens zal geconfronteerd worden met de eindeloze en eeuwige leegte, en 

niemand zal kunnen leven. De Ragnarok betekent de totale dood van het ego. De Ragnarok is 

een Russisch, communistisch mysterie. Rusland (Ragnarok) is de plumares loopbrug tussen 

Zuid en Noord Germanië. Dit zijn allemaal dynamieken van Betelgeuse geprojecteerd op 

aarde. Betelgeuse is een visser die hiervoor de uitverkoren zielen zal opvissen om ze in te 

wijden in deze mysteries. Moeder Betelgeuse is op haar boot hiervoor en heeft haar netten 

uitgeworpen.  

 



De tijger is een communistisch dier, een grootmacht, zoals de beer dit is. Beiden kennen ze de 

oorlogs-strategieën van de genade, en maken hier gretig gebruik van. Het zijn totaal 

onvoorspelbare dieren, en hun oorsprong is duister. De beer is een groot strateeg en staat aan 

het begin van de keten. Hij biedt genade aan. Hij verkoopt die genade om slaven te maken. 

Hij is een clown. Hij is een genade meester. Zijn dienstknechten zijn genade slaven. Hij is als 

een verzekeraar, als een energie-producent. Het is niet het ware. Hij aapt het alleen na. Hij zal 

zichzelf niet snel laten kennen. Hij speelt spelletjes. Hij is een grootmacht. Hij zoekt naar 

onderdanen. Hij eist betaling, want zijn genade is niet voor niets. Beiden zijn het 

grootmachten van de familie, zowel de beer als de tijger. Wat is dan het verschil tussen de 

tijger en de beer ? De tijger heerst over de geslachtslijn van de vader, en de beer heerst over 

de geslachtslijn van de moeder. Tussen de tijger en de beer is er een hele zware plumares 

spiegel, de Elfo. Deze spiegel is als een ravijn, en veroorzaakt de vele misverstanden tussen 

man en vrouw, tussen de vader en de moeder. De tijger is in gevecht met de beer. Dit is een 

verschrikkelijk gevecht. De man wil zich altijd weer sterker, groter en machtiger voordoen 

dan de vrouw, en wil altijd maar weer een dominante rol spelen, zelfs als hij zich nederig 

voordoet. Dit is de tijger-geest in de man. De beergeest zal altijd weer een verkeerd beeld van 

de vrouw geven. De beergeest is niet eerlijk, maar sjoemelt. Hij is een clown. "Als het maar 

verkoopt," is zijn motto. Maar in de diepte van deze machtige beesten liggen wel de hemelse 

beer en de hemelse tijger verborgen. De mens moet hiervoor het beren-medicijn en tijger-

medicijn leren kennen. Voor de verzoening van beer en tijger, van man en vrouw, is het 

krokodillen-medicijn van belang, want de krokodil staat voor het herstel van het shamistische 

onderwijs in de exegese. De krokodil is de brug tussen de tijger en de beer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 48. Jezus Was Een Atheist 

 

De heilige onontkoombaarheid is het communisme waarin iedereen aan dezelfde regels 

onderhevig is. Er zijn geen goden die dat proces kunnen tegenhouden. Daarom is het 

communisme ten diepste atheistisch, en het atheisme is de religieuze leegte die van belang is 



voordat er ook maar een lijntje wordt gelegd naar het theisme. In de eerste wet van het 

calvinisme wordt gesteld dat de mens niets is, vijandig of verwijderd van God, en tot niets in 

staat is. De mens kan dit niet overbruggen. Deze wet is totaal atheisme. De mens houdt er 

geen godsbeelden op na.  

 

De mens heeft God uitgevonden, niet andersom. De mens heeft God verzonnen, en leeft door 

bijgelovige formules die niet op de werkelijkheid berust zijn. Het atheisme sluit het bestaan 

van God niet uit, maar wil bewijzen hebben, en niet zomaar vanuit ongegronde tradities leven 

en geloven. Het atheisme wil dus persoonlijk contact, en niet zomaar knullig dingen geloven 

van horen zeggen. Atheisten denken dus over dingen na. Er zijn goede atheisten en slechte 

atheisten. Er zijn open atheisten en gesloten atheisten, zoals er materialistische atheisten zijn 

en spirituele atheisten.  

 

Maar de eerste wet van het calvinisme is dat van totaal atheisme, omdat de mens tot niets in 

staat is. Dit is een begin-situatie, en daarmee wil het calvinisme dan ook iedereen onder 

veroordeling brengen, en dan daarna zeggen dat er toch hoop is, vanwege het 

uitverkiezingssysteem en de genade, die volgens hen dus totaal onverdiend is vanwege het 

atheistische beginpunt, een grote zonde. Het calvinistische pad begint dus met het zeggen dat 

er zonde is en dat iedereen de hel verdient, maar God is dan toch nog zo goed om ervoor te 

zorgen dat er nog een paar mensen gered gaan worden. Dit gebeurt niet door hun eigen 

verdiensten, maar dat regelt God totaal buiten hun wil om.  

 

Het atheisme is dus een hele diepe leegte waarin je God niet zomaar gaat verzinnen en ook 

niet omdat andere mensen dat toevallig tegen je gezegd hebben dat God bestaat of omdat je zo 

bent opgevoed. Atheisme is een staat van vergetelheid. 

 

Atheisme betekent 'zonder God'. Ook Jezus was op een punt zonder God, aan het kruis. Ook 

Jezus was dus op een bepaald punt in zijn leven een atheist. Ook David was op een bepaald 

punt door God verlaten, en dus een atheist. Het atheisme is dus een belangrijk en heilig 

onderdeel van religie. Atheisme gebeurt wanneer God je de leegte inwerpt, je overlaat aan het 

kruis. Atheist komt van het Griekse atheos, wat zonder God betekent en verbannen door God. 

Het woord heeft dus een veel ruimere betekenis. Ook ben je atheos als je God niet kent. Er 

zijn dus verschillende soorten van atheisten. In het Aramees : dl(a), zonder, lh, god, als dla 

alah, vgl. Delilah, als de Aramese atheos. Simson onderwierp zich aan de atheos (delilah), en 

stierf zo een zware dood aan zijn ego waardoor hij tegelijkertijd al zijn vijanden vernietigde, 

als het collectieve ego. In de Bilha is zij ook Bakroe, wat ook een naam is voor Rebekkah. 

Atheos vindt plaats wanneer de moeder haar kind overdraagt aan een bijmoeder, aan een 

educatie (zoals Hannah Samuel overdroeg voor de tabernakeldienst), of aan een vrouw, en het 

is dus een ervaring die plaatsvindt aan het kruis, waardoor de mens de leegte ingaat. Het is 

een onderdeel van het religieuze ritueel, en komt oorspronkelijk van Betelgeuse.  

 



In het Hebreeuws zou dan la+elohim betekenen "zonder god", lm, waaraan ook alam 

verbonden is in het Aramees (owlam, Hebreeuws). Alam, lm, betekent eeuwig. Alam in het 

Hebreeuws betekent verborgen, geheim, verwerping, negeren. Het Aramese atheisme, de dla 

allah, oftewel Delilah-Bakroe, een term voor Rebekkah in de tweede bijbel, heeft zijn wortels 

in de Egyptische Ra-Sebek, Ra-Bek, de klager, ook wel de RM genoemd van god, de yah-rm 

(Jeremia). Ook Jeremia werd apart gezet, geheiligd, in God's toorn, en moest door de heilige 

verworpenheid heen. Ook Jeremia was dus een atheist, een door God verworpene. In de 

Rebekkah mythe vochten Jakob en Ezau al met elkaar in de moederschoot, als een beeld van 

Jakob die moest leren emaneren. Jakob moest tot de diepte van Ezau komen, tot de diepte van 

de aarde. Dit gevecht in de moederschoot was al de Jakobsladder. Jakob moest dus de 

onderwereld in, als een verworpene, als een atheos, als een atheist. RM en BK zijn Egyptische 

synoniemen voor het afdalen in de onderwereld, Ra die in de klager verandert, de wener, als 

een verworpene, opdat hij zijn tocht door de onderwereld kan voortzetten, als een nomade.  

 

Buk of Abuk, Abek (bk) is de eerste vrouw in Zuid-Sudan en Ethiopië mythologie, als de 

"Eva", en tegelijkertijd de godin. Eva moest Adam verleiden om tot de godsverworpenheid 

(de rode vrucht) te komen, tot de atheos, het atheisme, en zo ook moest Jakob Ezau verleiden 

hiertoe door het kommetje rode soep, een mythe die ook diepe wortels heeft in het 

hindoeïsme. Ezau verloor hierdoor zijn eertgeboorte-verbond met God en zocht het in bittere 

tranen (Hebreeën 12). We spreken daarom ook van het Rode Gat, een buitenaards 

natuurverschijnsel in Rusland, wat vroeger bekend stond als een groot atheistisch bolwerk, 

wat ook weer verbonden is aan het Hebreeuwse 'rasha', de godsverworpenen. In de diepte is 

de bijbel daarom ook een zeer atheistisch boek. Dit heeft ook weer te maken met het rode 

kroon mysterie van Noord-Egypte, van de klaagliederen. Het atheisme is de sleutel tot de 

diepere leegte, de sleutel tot vergetelheid, en zo de decoder van het grote Plumares Mysterie. 

Alle profeten moesten in het atheisme ingewijd worden, wat in het Grieks ook betekent het 

verwerpen en ontkennen van de goden van stad en staat. Het heilige atheisme, de heilige 

atheos, was uitgezonden als een heraut van het oordeel wat over de afgoden zou komen. Het 

was de aartsmoeder Rebekkah rijdende op het beest van Ra-Sebek om een nieuw geslacht 

voort te brengen van heilige godsverworpenen, van de heilige atheos, atheisten. De Rode Put 

werd geopend. Alleen zo konden zij dieper in de wildernis geslingerd worden. Het waren 

grote buitenaardse wachters die hiertoe tot de aarde kwamen, om de aarde te omsingelen en 

zo hun buitenaardse wapens op de aarde te richten, op de bespottelijke circus van religie. Zij 

riepen : 'Het atheisme zal overwinnen !' En zij marcheerden telkens een stap dichter tot de 

aarde. Zij gingen op hun positie op de muren staan. Zij waren allen gehuld in een zwarte 

buitenaardse wapenrusting. Zij pronkten niet mee met religie. Zij kwamen om de religie te 

beeindigen, uit te doven. Zij kwamen met helmen op, als zwarte wachters. Zo was er een pad 

tot de wildernis. Zo ging er een roep uit. Zo werden de geroepenen afgezonderd, zij die 

uitverkoren waren door de atheos, door moeder Rebekkah.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 49. Het Rusland Mysterie 

 

Het communisme betekent in de diepte de context, die dus belangrijk is. De mens kan nooit 

ontkomen aan de context. Dit is de heilige onontkoombaarheid. Het communisme is iets heel 

bijbels. Denk bijvoorbeeld aan de heilige communie, het heilige avondmaal, waarin iedereen 

deel heeft aan God en aan elkaar, oftewel aan de context. Het ego wordt door deze verzoening 

verpletterd en gerecycled, geconsumeerd, wat een symbool is van de exegese en de 

etymologie, oftewel de schrift-uitleg in de esoterische diepte ervan. 

 

De verworpenheid van Jezus aan het kruis, de godsverwerping, vindt zijn hoogtepunt in de 

islam waar God geen kinderen heeft. Jezus is niet meer de zoon van God in deze duisternis. 

Hij moet hier doorheen. Dit is een buitenaardse code van het atheisme, het esoterische 

atheisme van de gnosis. Het aardse atheisme is een kwartslag gedraaid. Atheisme is de ultra-

leegte waarin de mens wordt afgesneden van de familie-goden. 

 

Mohammed werd door iets veel groters gedreven dan wat hij ervan kon begrijpen, wat later 

steeds meer ging ontsporen, maar de code was gelegd.  

 

In de Hadid, de geschriften rondom de Koran die de Koran toelichten en de hoofdstukken 

ervan introduceren wordt duidelijk dat Mohammed een gekweld man was door buitenaardse 



krachten. Mohammed vreeste voor zijn leven door deze verschijningen. Hij beefde. Het ging 

om de openbaringen van de Koran die zich met grote kracht op hem stortten, en hij kon het 

niet tegenhouden. Hij werd gedwongen. Er was een buitenaardse eis. Iets moest er door 

komen, en ze hadden Mohammed hiervoor uitgekozen.  

 

De duisternis en de leegte van het kruis moest komen. Het valse zoonschap moest verbroken 

worden. Zwarte wachters waren hiertoe gekomen met een zwart boek. De afgoden van stad en 

staat moesten verworpen worden en ontkent. De afgoden van de familie clans moesten terecht 

gesteld worden. De wachters kwamen ditmaal met het masker van religie, om diep door te 

dringen als spionnen in de tempel. Zij zouden een dodendans uitvoeren waarin het ego 

ontmaskerd zou worden en zou sterven. Geen enkele verrader zou aan het einde van deze dans 

overblijven. 

 

Ze wijzen Mohammed op het belang van de nacht, van de rust, waardoor hij midden in de 

nacht de verzen zou doorkrijgen. Zij die de cryptiek van de Koran niet kennen gaan de mist 

in. Het is een code. Het koren komt met het kaf. Er was geen andere weg.  

 

Ook de bijbel is een atheistische code. Het werd naar de aarde geschoten en bleef ergens 

hangen, omdat de mens dat nodig had om verlicht te raken, te ontwaken. Dat kan alleen in het 

puzzel avontuur. Het atheisme is een onderdeel van de bijbelse boodschap. Door het atheisme 

kan de aandacht verschuiven. Vandaar dat het atheisme een onmisbare dynamiek voor het 

communisme is, de context. Er is geen context zonder het atheisme. Zonder het atheisme is er 

ook geen daadwerkelijke verzoening. Zonder atheisme werkt de exegese en de etymologie 

niet, en raakt alles vast, wordt alles corrupt. De mens moet dus weer terug door het rode gat. 

 

Adam ziet de rode vrucht hangen, maar weet niet wat het is. Alleen Eva kan hem inwijden. 

Door het atheisme kan religie een kwartslag draaien, zodat het weer geestelijk en esoterisch 

is, een technologie om de principes van de natuur kennis te begrijpen en tot nut te brengen. 

Het atheisme maakt een gezonde afstand, om zo weer een gezondere kijk op religie te krijgen. 

Atheisme is een belangrijk onderdeel van religie. Het is het toetsende onderdeel. Het atheisme 

is de sleutel tot de heilige afzondering, tot het eeuwige en oneindige ijs van de vergetelheid.  

 

Is het mogelijk je verstand geheel zuiver te krijgen van allerlei afgoden van de samenleving 

die dag in dag uit op je inbeuken, mentaal, emotioneel en fysiek ? Daarvoor moet je dieper het 

ijs in om dit te laten afsterven, in de tocht door het Ragnarok. Het gaat erom het rode gat te 

vinden. Het is dat wat bekent staat als het rode ijs, in de rode nacht. Hoe dieper de mens het 

ijs ingaat des te dichter de mens bij de nacht komt, het zwarte ijs, wat langzaam rood zal 

worden. Dit is het Rode Gat in Rusland, een buitenaards gat. Vanuit dit gat zwermt religie, 

wat ten diepste atheistisch is. Religie is slechts een bepaalde vertaling die ontcijferd moet 



worden. Niets is wat het lijkt. De christelijke god is zo atheistisch als de hel. Het stelt gewoon 

zijn eigen waarden op en dan is de religie klaar. Het is een truuk. 

 

Adam moest zijn afgoden inleveren toen hij tot Eva kwam, en zo kreeg hij de rode vrucht van 

verlichting. Zijn religieuze ego knapte hierdoor af. Familie goden hadden niets meer in te 

brengen. De moeder had gezegd : "Hier is je vrouw." Want een man zou zijn moeder verlaten 

om zijn vrouw aan te hangen, als een beeld van de tegenhanger educatie. Zijn vrouw zou hem 

een hele andere educatie geven dan zijn moeder hem had opgevoed. Adam moest namelijk de 

andere kant van het verhaal zien, wat eigenlijk niets anders was dan de diepte van het verhaal 

wat hij al kende. Hij keek naar de rode vrucht. Het zou hem door de spiegel laten gaan tot een 

andere wereld, een andere realiteit. Hij zou de duistere raadsels van de nacht moeten leren 

kennen. Zo werd Adam tot een atheos, zonder god. Hij moest deze dans leren, om zo vrij te 

komen van eenzijdigheid, om zo zijn diepere creativiteit wakker te schudden. De wereld waar 

hij vandaan kwam was niet wat het leek. 

 

Adam keek Eva aan. Hij had van de rode vrucht gegeten. Er was geen weg meer terug. Hij 

was nu een ontwaakte.  

 

Zo begint de bijbel in Genesis 1:1 : beresit bara elohim et has-samayim. 

In den beginne schiep God de hemel. 

 

Reshiyth, het begin, heeft als wortelwoord 'rosh', het hoofd, de schuddende top, de chief, het 

beste, oftewel de rasha, Rusland. Hemel, sa-mayim, het zaad van kennis. In de rasha schiep 

God het zaad van de kennis. In Rusland, in het atheisme, de heilige godsverworpenheid. Er 

staan hier geen goden. Er is alleen kennis. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag 

over de diepte. Dit gaat over het Ragnarok. Alles komt voort vanuit de vergetelheid.  

 

Natuurlijk betekent atheisme in de diepte gewoon 'andere god', want god is slechts een woord 

voor leidraad, en iedereen heeft een leidraad. Het is in principe gewoon overschakelen. Je gaat 

door de spiegel, om de andere kant van de dualiteit te zien, op een ander spoor te gaan, om 

dieper inzicht te verkrijgen, om vat te krijgen op het kunstwerk van het bestaan. Daarom kan 

de dynamiek van het atheisme heel verfrissend zijn. Het atheisme is het centrum van het 

communisme, als de as van het wiel, als de motor. Het is de atheist die de 99 schapen 

achterlaat om het verloren schaap te zoeken.  

 

Heel trots komt een christen met zijn 99 schapen aan bij de hemelpoort. God kijkt naar de 

schapen, en vraagt dan : "En waar is het honderdste schaap, want je had er honderd ?" 



 

"Ach Heer," sprak de christen. "Het beest was tegendraads, had niet de juiste theologie en 

doctrine. Het was een zondaar, een zwart schaap. Het was een duivel, een afvallige, een 

volgeling van satan, een ketter, een ... een ..." 

 

"Laat maar," zei God, en negeerde de christen verder. Op dat moment kwam een atheist bij de 

hemelpoort met het verloren zwarte schaap in zijn armen. God keek de atheist aan en sprak : 

"Zie, gij hebt het juiste deel gekozen. Gij hebt alles achter u gelaten om het verloren schaap te 

vinden en te brengen tot mij. Goede gedaan, getrouwe dienstknecht, gaat in door de 

hemelpoort." 

 

Toen richtte God zich weer tot de christen die er beteuterd bijstond. "Waarom hebt gij uw 

sleutel tot eeuwig leven weggeworpen ?" sprak God. "Gaat terug. Er zijn nog vele verloren 

schapen die gij tot Mij moet brengen. Stel me niet nog een keer teleur." 

 

"Goed, Heer," sprak de christen. "Ik zal doen wat u van mij verlangt. Ik hoop dat ik het zal 

onthouden." 

 

"Kom niet nog een keer met zulke smoesjes aan," sprak God. "Zeg, weet je eigenlijk wel wie 

ik ben ?" 

 

"Maar natuurlijk, Heer," sprak de christen, "hoe zou ik dat nu kunnen vergeten." 

 

"Ik was het verloren schaap wat je niet had willen zoeken," sprak God. "En nu wegwezen." 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


