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I   Planeet met bewoners ontdekt!!  Wat nu…..  

De huidige tijd brengt ons veel nieuwe feiten, onthullingen, 
verborgen geheimen etc.
Wat altijd onder de ‘dekmantel’ bleef of werd geschoven komt 
nu –gelukkig- boven tafel. En wat blijkt nu…. Het is allemaal 
anders, dan men toen dacht of geleerd heeft. Voorbeelden te 
over op allerlei gebied. De gevonden Nag Hammedi geschriften 
bijvoorbeeld, waardoor het hele instituut ‘Kerk’ ineenstort.
Vanuit Rome hield men de ‘onwetenden’ voor, dat via de Kerk, 
waar men 1 persoon naar voren schoof als vertegenwoordiger 
van God (de Paus). Men moest gehoorzamen naar de gebruiken 
en regels van diezelfde Kerk, want anders….
De wijzen (zij, die dit allemaal betwijfelden) werden als ketters, 
heksen  vervolgd, naar de brandstapel gebracht of onthoofd.
En dan praten over een God, die liefde is (?!). 

De wetenschap, die hetzelfde doet.
Eerst het wereldbeeld, dat de aarde plat is en middelpunt van 
het Heelal en toen vond men uit, dat de aarde rond was en om 
de Zon draaide.
En nog steeds: wat een jaar, ja zelfs een week geleden als 
ontdekking bestempeld wordt is even snel weer achterhaald 
met nieuwe feiten.

 


