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Bij elke crisis helpt Isis
“Het oorspronkelijke is verstrooid”
In september werden de eerste bommen van onze kant afgevuurd op steden die op bloedige wijze en
d.m.v. terreur zijn overgenomen door ISIS-strijders. Ze werden afgevuurd door een charmante, goed
opgeleide, Amerikaanse F-16 pilote, die een peloton leidde bestaande uit 20 F-16's, deels bemand
door vrouwen. U bent bekend met de sentimenten die ISIS-aanhangers vrouwen toedragen, dus de
ironie hiervan zal u hoop ik niet ontgaan.

I

ronischer is misschien nog wel dat op diezelfde
bodem waar vrouwen nu onderdrukt worden de
vrouwen meer dan 5000 jaar geleden al een gelijkwaardige, zo niet dominante positie hadden. Egypte
dat het kraambed van onze Joodse-Christelijke cultuur vormt, maar ook de Moslims hebben hun culturele wortels liggen het oude Egypte. En beide
culturen zijn vertrokken zonder de gelijkwaardige
positie van man en vrouw over te nemen.

Als vrouwen als mannen gaan denken,
klimmen ook zij met hetzelfde gemak in een
F-16 om een stad te bombarderen
Als vrouwen zouden regeren, zouden ze de wereld
anders beheren, maar als vrouwen als mannen gaan
denken, dan klimmen ze met hetzelfde gemak in
een F-16 om een stad te bombarderen. Laat de energie van Godin Isis ons tot het besef doen komen dat
geweld geen oplossing is. Elkaar doden met moderne wapens, die soms niet eens meer door mensen
worden bestuurd. Menselijk inlevingsvermogen,
doe een ander niet aan, wat je zelf niet wil meemaken.

Egyptische legende
De naam van de Godin Isis was het goddelijk symbool van de aarde van het Nijldal, die gereed lag om
het zaad, het water van de Nijl op te nemen. Door
de jaarlijkse overstroming van de Nijl was het een
zeer vruchtbaar gebied. De vrouwen leerde niet alleen allerlei soorten handenarbeid, maar ook de
kunst van de erotische liefde.
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wen. Het lichaam van haar echtgenote Osiris was
door zijn broer verstrooid in vele stukken waarna
Isis begint aan haar levenslange zoektocht deze zoek
geraakte lichaamsdelen weer te herenigen. De zoon
Horus zou uiteindelijk zijn kennis openbaren die hij
had meegebracht uit het hiernamaals naar het
aardse niveau.

“Het oorspronkelijke is verstrooid”
Isis had haar aanzien als liefhebbende echtgenote en
moeder te danken aan de Egyptische vrouwen die
haar als hun beschermgodin beschouwde. Of kwam
het door het feit dat de mannen uit de Isis mythe
hadden geleerd dat zij hun seksuele vreugde en gevoel van geborgenheid aan de vrouw te danken
hadden, en kwam dat de vrouwen zodanig ten
goede dat de mannen haar als hun gelijke beschouwden? In ieder geval, verpersoonlijkte de IsisOsiris cultuur, het goede volmaakte huwelijk. Uit
bewaard gebleven, in steen gebeitelde taferelen
blijkt duidelijk dat de vrouwen in het Nijldal aan het
openbare leven deelnamen, zij oefenden beroepen
uit en konden zich vrij bewegen. Zij stonden aan het
hoofd van het gezin, bezaten eigendomsrecht en
konden hun vermogen aan hun dochter nalaten. Het
lichaam van Osiris was verdeeld in vele stukken en
Isis begon haar zoektocht om alle delen weer te verenigen. Het is haar uiteindelijk gelukt om alle delen
weer samen te brengen.
De Aarde is nu ook verdeeld in vele stukken. Vraag
de Godin Isis om te helpen bij deze wereld crisis om
ons samen te verenigen. De Aarde kan zich pas met
elkaar verbinden, als vele mensen de verbinding
aangaan. Als alle mensen nu allemaal in hun eigen
omgeving op zoek gaan om ons weer te verbinden
met elkaar.
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1: Laat een ieder, zowel mannen als vrouwen zich
weer verbinden in Liefde op basis van gelijkwaardigheid. Dat is de boodschap vanuit vroege tijden,
de boodschap van de godin Isis, zoek de verloren
stukken en verbind je weer met elkaar.
2: De Aarde roept om deze verbinding, zo samen elkaar zoeken. Dus werk aan de winkel. Wat kom jij
hier op aarde doen? Wat draag je bij aan de universele vrede om moeder aarde te dienen en te voeden?

Kijk voorbij, geloofsovertuigingen, huidskleur, geslacht en nationaliteit. Zie de mens in de mens.
Zoek de verbinding en liefde om elkaar te aanvaarden. Maak eerst de verbinding met jezelf en de universele liefde. Geloof is niet verbonden aan een
naam: Rooms Katholiek, Islam, Christelijk, Jodendom, enz. >

Kijk er doorheen
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Universele Goddelijke liefde is de hoogste bron van
waaruit we leven en van waaruit het leven ook ontstaat. We komen van de bron en we gaan terug naar
de bron in de kringloop van leven en dood. De ziel
behoort tot het oneindige Goddelijke Energie. Dat
wat leven maakt en schept. Daarin zijn geen rangen
of standen of je nu uit een vooraanstaande familie
komt of niet.
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3: Neem de tijd om stil te worden in jezelf en te voelen, wat is er NU gaande.
Het zijn vele kleine dingen die je kunt doen om de
verandering in gang te kunnen zetten.
4: Wacht niet af, doe het!
Dit is wat mij betreft de boodschap van de Godin
Isis, het is wel crisis, maar laten we haar naam goed
gebruiken, ze staat voor moederliefde, aandacht, geduld en heling. Voor het zoeken naar verloren delen
om er weer een eenheid van te maken. De Aarde is
verdeeld, maar als je samen in Liefde zoekt ben je
niet alleen.
Ik ben altijd bezig met de vrouwen energie en de
Godin Isis heeft een grote plek in mijn hart.
Bij elke crisis vraag ik de hulp aan de Godin Isis. Ik
ben nog nooit teleurgesteld. Ze helpt mij om mensen
de weg terug te laten naar hun hart-energie, ik geloof in de Liefde en de Verbinding met elkaar.
Regelmatig ben ik op reis, o.a. naar het landgoed: La
Vie Tara in Frankrijk, Egypte, Jordanië en bij het buitenhotel, De Vreemde Vogel te Vlaardingen. Ik werk
Op Hodenpijl te Schipluiden. Volg je hart en doe wat
je moet doen. Met liefde voor al wat leeft. <

