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"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." 

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



Hoofdstuk 1. Geschiedenis van Nederland en Europa 

  

1.1 - Geschiedenis van Nederland 

1.2 - Het Geheimenis van Nederland 

1.3 - Het Geheimenis van Duitsland 

1.4 - Het Spaanse Wereldrijk 

1.5 - Het Ariaanse Wereldrijk 

1.6 - Het Geheimenis van Constantinopel 

1.7 - Het D/T Merkteken van Saveer Op De Nederlandse Taal 

  

Hoofdstuk 2. De Zuiderzee I Tjing 

  

2.1 - De Sleutel van de Sinologie 

2.2 - De Terugkeer van de Zuiderzee 

2.3 - Het Eiland in de Zuiderzee 

2.4 - De Kusten van de Zuiderzee 

2.5 - De Zuiderzee als Waterput 

2.6 - De Zuiderzee als Wijngaard 

2.7 - De Technisering door de Zuiderzee 

2.8 - De Bodem van de Zuiderzee 

2.9 - Het Kanaliseren van de Zuiderzee 

2.10 - De Communicatie van de Zuiderzee 

2.11 - De Natuur van de Zuiderzee 

  

 



Hoofdstuk 3. De Boot van Ra 

  

3.1 - De Tuinjongen 

3.2 - De Schaduw van Isis 

3.3 - De I Ching - Sleutel tot de Natuur 

3.4 - De Orionse I Ching 

3.5 - Orion - Het Pad tot het Paradijs 

3.6 - De Godin op het Paard 

3.7 - De Orionse Economie 

3.8 - Het Vertalen van Pijnprikkels - De Sjamaanse Reis door de Onderwereld 

3.9 - Het Egyptische Dodenboek als Fundament van de Bijbel 

3.10 - De Wedergeboorte van de Zee 

3.11 - De Poort van Nephthys 

3.12 - De Bootreis door de Onderwereld 

3.13 - De Vrouwelijke Oorsprong van Ra en Horus 

3.14 - De Spreuken in de Onderwereld 

3.15 - De Opstanding van Ra 

3.16 - De Egyptische Oorsprong van Pinksteren 

3.17 - Het Geheim van de Waterlichten 

3.18 - De Egyptische Oorsprong van het Brood-Mysterie 

3.19 - De Zegels van Amerika 

3.20 - Diepere Betekenissen van de Boot van Ra 

  

  

 



Hoofdstuk 4. De Orions-Afrikaanse Mythologie 

  

4.1 - Het Droomlichaam 

4.2 - Het Spiegelpaleis van Arcturus 

4.3 - De Lens van Orion 

4.4 - De Verborgen Wortels van de Sophia 

4.5 - Het Geheim van de Bloei 

4.6 - De Chinese Roos 

4.7 - Mijn Surinaamse Levensverhaal 

4.8 - De Godin Achter de Hel 

4.9 - De Decodering en Verbreking van het Krishna Zegel 

4.10 - De Gnostische Schoonheid van de Ananjana - Het Pad Tot en Door de Nacht 

4.11 - Het Jongetje op de Toren 

4.12 - Het Andromeda Enigma 

4.13 - Pilaren van de Orions-Afrikaanse Mythologie 

4.14 - De Riem der Waarheid 

4.15 - Het Natuurverschijnsel van de Religieuze Vierschaar 

  

  

Hoofdstuk 5. De China Link Chip 

  

  

5.1 - De Kaartenbak van het Leven  

5.2 - Het Geheim van de Vreetzaak 

5.3 - De Brief van Paulus aan de Amazoniërs  



5.4 - De Calvijn Code  

5.5 - Chinese Wijsheid - De (Symbolische) Kaarten  

5.6 - Het Mysterie van Adam en Eva ?  

5.7 - Van Waterstof Tot Wederkomst  

5.8 - Chinese Wijsheid  

  

  

Hoofdstuk 6. De Wand met de Dobbelsteen Erin 

  

6.1 - De Orions-Afrikaanse Bio-Klok  

6.2 - De Kooi van Jèsoe  

6.3 - De Kooi - De Diepte van het Kruis  

6.4 - Het Hart van Jèsoe  

6.5 - De Ontwaakte Amoet  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



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. 

  

  

  

  

  

 

  


