
Waarom wij geen Weesgegroet en geen rozenkrans meer bidden.  

Waarom wij Maria niet meer ver-eren. 
23-1-2022 door Carina, geschreven voor de groep van verlichte mensen die ik spiritueel begeleid.  

Lieve allemaal, Jullie weten dat ik al lange tijd bezig ben met het opschonen van de gebeden die Jesjoea ons 

nagelaten zou hebben. 

Zeker sinds ik mij ervan bewust ben dat er satanische beïnvloeding heeft plaatsgevonden op deze gebeden, 

doe ik mijn uiterste best om als Mystica te onderzoeken, hoe wij als mens die een Mensengod wil zijn, tot 

God, tot het Godbewustzijn dienen te bidden.  

Hoe de esoterische gebeden, (die bedoeld zijn om ons te verheffen door onze chakra’s te reinigen, te helen 

en te beschermen), wérkelijk gebeden moeten worden.  

Hoe élk woord drager hoort te zijn van wat wij willen; het creëren van contact met God en het Godsdeel in 

onszelf. En zo een goddelijke creator te zijn en de mensheid te ondersteunen.  

-In 2007 ( na mijn mystieke lijdenservaringen) ben ik mij voor het eerst bewust geworden van de 

onjuistheid van de gebeden zoals de kerk (de exoterie) deze bid.  

Ik heb toen zelf nieuwe gebeden ontwikkeld waarin ook de God Moeder een rol kreeg, daar ik voelde dat 

de gebeden patriarchaal waren en dat kan volgens de esoterie niet juist zijn. In de zielskunde is er altijd 

gelijkheid / evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk.  

 

- In 2009 vond ik de esoterische gebeden (onze vader en onze moeder), waarvan gezegd werd dat het de 

authentische gebeden waren die Jezus zou hebben na gelaten.  

Het Weesgegroet en het Eer aan de Vader, heb ik toen al toegevoegd én aangepast.  

 

-En 2020 ben ik mij bewust geworden van de onzuiverheid van die esoterische gebeden.  

Dat deze niet meer waren zoals Jezus (wiens echte naam Jesjoea is!) deze aan zijn apostelen en zijn volgers 

gegeven had.  

 

Net als de Bijbel, zijn alle oude boeken en manuscripten, bewerkt door de satanisten en het echte weten 

werd voor ons verborgen.  

Meer dan 80 boeken zijn uit de oorspronkelijke bijbel verwijderd en verstopt onder het vaticaan. Het 

vaticaan, de pausen, is het bolwerk van de Illuminatie om de mens inzake geloof op het verkeerde been te 

zetten. LIEVE LEZER,DOE JE ONDERZOEK, WORDT WAKKER UIT DEZE MATRIX! 

We hebben dit al uitvoerig onderzocht als groep, het blijft uiterst schokkend hoe deze leugens de mensheid 

zijn wijs gemaakt.  

 

- In delen en fases, over een periode van 9 maanden, kwamen andere woorden om te bidden, tot mij en 

ook hoe de volgorde van de woorden moest zijn.  

De ware taal is ons namelijk ook afgenomen en taal is zéér bepaald geworden door het satanisme. Hier heb 

ik vorig jaar nog een documentaire over gedeeld in onze groep, waarin duidelijk wordt hoe ernstig de 

veranderde taal ons negatief programmeert en misleidt!  

En precies hierom gaat het steeds; het satanisme, (de vrijmetselarij, de Illuminati) is omkering van zaken 

en misleiding. De leugen in zichzelf. In plaats van waarheid enkel leugen.  



- Wat mij opviel in het opschonen van de gebeden; het onze vader, onze moeder en het eer aan de vader 

en moeder, was dat ik niet veel doorkreeg over het opschonen van het Weesgegroet.  

Omdat mij in mijn jeugd, ( mijn ouders, met name mijn moeder, waren vurige Maria vereerders), geleerd 

was dat Maria onze hemelse voorspreekster is en door haar rol als moeder van Jezus, de Koningin van de 

Engelen geworden is, voegde ik aan het weesgegroet toe: “Moeder van Gods Zoon en onze moeder. “ En 

dat voelde goed. Ik ben opgegroeid met het bidden van de rozenkrans, en heb er vele gebeden in mijn 

leven.  

- Het volgende hield mij al een tijd bezig: een oorspronkelijke kerkelijke rozenkrans bestaat in totaal uit: 

1 x kruisteken, 6 x eer aan de vader, 6 x onze vader, 53 x weesgegroet= totaal getal 66….  

De door mij ontwikkelde esoterische rozenkrans bestond uit : 1 x kruisteken, 6 x eer aan de vader en 

moeder, 6 x onze vader, 6 x onze moeder en 53 x weesgegroet, in totaal getal 72 = 9. Dat is al beter, het 

getal 9 is een heilig getal. (maar er zit wel nog steeds 3 maal de 6 in….)  

 

ECHTER feit is dat de esoterische rozenkrans 19 maal de vader, de moeder en de heilige geest aanbidt en 

53 maal Maria. Dus 2.7 maal vaker roepen we Maria aan, in tegenstelling tot ons gebed te richten tot God 

(Vader en Moeder ).  

Dat voelde voor mij, hoe meer ik in-voelde, als een disbalans, als niet juist!  

 

Want hoe belangrijk de rol van Maria ook wellicht is geweest, zij is nooit belangrijker dan Jezus en God. 

Dus waarom dan zoveel vaker het weesgegroet bidden, dan het onze vader, moeder en eer aan???  

 

Ook hier is sprake van een omkering van zaken en van misleiding door het satanisme gecreëerd.  

Toen ben ik gestopt met het bidden van de rozenkrans, niet met het bidden van het Weesgegroet.  

Ik heb aan de Heilige Geest gevraagd: “ik wil nu zuiverheid in mijn gebed en de gebeden, laat de waarheid 

tot mij komen”.  

Uit onderzoek blijkt: 

Over de hele wereld zijn stenen beelden en afbeeldingen aanwezig, die de mensheid nooit begrepen heeft. 

Beelden en afbeeldingen die allen Satan vertegenwoordigen in vele vormen, mannelijk en vrouwelijk. Het 

blijkt dat door Rome/ het vaticaan, de Maria cultus werd gecreëerd in het jaar 1138…. 

 

-Dus Rome, het bolwerk van Lucifer en Satan, het bolwerk van “ één-wereld religie”, van de 

Jezuïeten, de satanisten, heeft bewust de Maria verering gecreëerd……  

 

 In verder onderzoek leerde ik het volgende: 

Het begint in het jaar 431 waarin Maria in het derde oecumenische concilie “de Moeder van God” 

genoemd mag worden….  

Heel belangrijk om te weten is dat dit in Efeze plaatsvond en in Efeze werd al heel lang Artemis, een 

moedergodin, vereerd.  

Godin Artemis ( in andere culturen Isis of Diana enzovoort genoemd) is de vrouwelijke versie van 

Satan!  

Dus de satanisten willen dat wij door Maria te aanbidden eigenlijk Artemis aanbidden…..  

En in het jaar 1138 werd door Rome officieel de Maria verering ingevoerd.  



 

 

- Dus deze hele Maria verering is door eeuwen heen, zorgvuldig geënsceneerd door de Illuminati via 

de pausen van Rome! (Rome is het geloofsbolwerk van de Illuminati) 

 

 De grote vraag die ik mij dan altijd stel is WAAROM?  

Waarom heeft men al vrij snel in het christendom , in het jaar 431, Maria tot Moeder van God 

verklaard? Waarom heeft men een Maria cultus gecreëerd?  

 

 De antwoorden zijn mijns inziens eigenlijk simpel, en briljant wederom in hun misleiding en omkering 

van zaken zoals het satanisme is.  

OM ONS AF TE LEIDEN VAN ONZE RECHTSTREEKSE VERBINDING MET GOD EN JESJOEA.  

 

- Door Maria te vereren werd zij onze hemelse moeder en onze voorspreekster bij God. Dat is de 

genade (vol van genade) van Maria; zij regelt in de hemelen de engelen en spreekt voor ons en onze 

noden met Jezus en God. Zo wordt ons geleerd door de kerk.  

 

- Maar niet Maria is onze voorspreekster bij God. Dat is de ware en enige verlosser Jesjoea de Christus.  

Lieve lezer, neem deze heilige naam tot je, JESJOEA. (Voel zelf het verschil met de naam Jesus) 

 

-Want de naam en de afbeelding van Jezus, zoals wij die kennen, zijn satanisch!  

Jesjoea ( spreek uit: Jéshoa) is onze voorspreker.  

En door vooral Maria als voorspreekster te zien is de aandacht van Jesjoea afgeleid, precies wat de 

bedoeling van de satanisten is.  

Maria wordt ons voorgespiegeld als vol van genade of een kanaal van Gods genade. Maar ook hierin 

wordt de aandacht afgeleid van Jesjoea.  

Jesjoea is vol van genade en waarheid. Alleen door Hem en God de Vader (hemel/ geest) en Moeder 

(aarde/lichaam) is er genade.  

 

Jesjoea is gekomen om ons te bevrijden van het rad van karma, van de matrix. 

Jesjoea is geïncarneerd om de Christus energie hier te brengen, hier op deze aarde die door satan bezet 

is geworden. Zodat wij ons uiteindelijk zouden kunnen bevrijden. Wat NU het geval is.  

Hij is onze voorspreker bij God!  

 

- De Rooms katholieke kerk (Rome) is de enige kerk die Maria aanbidt! 

 Zij ziet Maria als wegwijzer naar Jezus en God.  

Echter de Heilige Geest is de wegwijzer naar Jesjoea en naar God.  

Daar hebben wij mensen Maria niet voor nodig! Als mensen vooral Maria vereren, zijn zij afgeleid van 

Jesjoea en God.  

 

Mensen hebben dan een persoonlijke geloofsrelatie met Maria, maar niet met Jezus/ Jesjoea, niet met 

de heilige geest en niet met God. Hier zie ik de kern van de misleiding!  

De heilige geest die IN ons leeft als ons Hogere Zelf, moet de wegwijzer zijn; deze connectie moeten wij 

leren te ontwikkelen.  

De heilige geest wijst ons altijd direct en rechtstreeks op Jesjoea en God, daar dit de focus van onze ziel 



is!!!  

De overtrokken gecreëerde aandacht voor Maria, gaat dus ten koste van onze persoonlijke connectie 

met Jesjoea.  

De reden voor de Maria aanbidding is dat de duivel/ satan, Jesjoea uit het middelpunt van aandacht en 

toewijding wil halen.  

Want voor Jesjoea en Zijn Naam, is Satan bang. Niet voor de naam van Maria.  

In Jesjoea’s naam kunnen wij demonen uitdrijven en verjagen. Niet in naam van Maria.  

 

- Het gaat dus om Jesjoea, Hem dienen wij te volgen.  

Hij heeft hier op aarde geleefd om ons de weg van de waarheid, van de mensontwikkeling te wijzen.  

Hij leeft voor altijd als de Christus energie in ons hart. In de 5e hartkamer.  

Jesjoea heeft alle macht ontvangen door één te worden met de Christusenergie; de eerste energie uit 

de Bron van het Leven. Macht in hemelen en op aarde.  

Hij heeft vele keren gezegd in Zijn leven: Volg mij. Hij heeft nooit gezegd: volg mijn moeder.  

 

Sterker nog, Jesjoea heeft zijn moeder gezegd dat God de Vader belangrijker voor Hem was dan zij, zijn 

eigen moeder. Dit moest ons tot voorbeeld dienen om God boven mensen en mensen-hechting te 

stellen. God boven alles en iedereen!  

Jesjoea hoort in ons leven centraal te staan, zoals Hij dat ook staat in de oorspronkelijke echte zuivere 

bijbel: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. (graag hier even goed bij stilstaan, wat betekent 

dit???) 

 

-  Jesjoea is de middelaar voor ons en zit aan de rechterhand van de Vader.  

Dit betekent dat de Vader God, voortkomend uit het Godbewustzijn, de mens Jesjoea de Christus heeft 

laten worden en Hem als mediair ziet tussen hemel en aarde.  

In onze persoonlijke connectie met Jesjoea ontvangen wij van Hem en God de hulp en de kracht ons te 

ontwikkelen tot de drager van het Christus bewustzijn.  

Het uitstralen van de Christus energie en het zijn van een mens die zijn goddelijke wezen onderkent en 

leeft; een Mensen-god.  

 

- Komt Maria dan helemaal geen eer toe? Natuurlijk wel. Zij was net als Jesjoea, een Esseen, volledig 

ingewijd in de zuivere esoterie. Een zuiver liefdevol mens dus. Die de zéér bijzondere taak op zich 

genomen heeft om de hoogstaande ziel van Jesjoea via haar tot mens te laten worden.  

Zij heeft de Verlosser gedragen en geboren en was Zijn Moeder. Maar eigenlijk houdt het daarmee op. 

Haar die eer toe laten komen is niet hetzelfde als haar ver-eren. Dan wordt het afgoderij.  

En hier zit dus een satanische agenda achter zoals ik uitvoerig heb toegelicht.  

 

-Hoe dan verder nu met de heilige gebeden?  

De kracht kennende van getallen en vooral dat de meest krachtige getallen de 3, de 6 en de 9 zijn. Ben 

ik tot de volgende conclusie gekomen:  

De heilige drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, (of te wel: lichaam, geest en ziel, of te wel, houd 

van je-Zelf, houd van de ander en houd van God). In alles komt deze drie-eenheid esoterisch gezien 

terug.  

 

 



Deze heilige drie-eenheid zie ik ook in de heilige gebeden: 1. het onze Vader 2. Het onze Moeder. 3. 

Het eer aan de Vader en Moeder.  

En wil ik jullie aanreiken om te bidden. We bidden dan geen wees gegroet en geen rozenkrans meer, 

maar éénmaal de 3 heilige gebeden ( = 3) of 3 maal de heilige gebeden =9.  

 

- Het esoterische kruisteken is BEWUST verbinding maken van onszelf met God de Vader, de Moeder, 

de Zoon, de Dochter en ons volledig te openen voor de Heilige Geest.  

Op het moment dat we dit kruisteken maken, openen we ons bewust, scheppen tijd en ruimte in 

onszelf, voor verbinding met God. Zetten we even al onze gedachten opzij en focussen ons op 

verbinding en creatie in connectie met God en Jesjoea.  

 

- Omdat het Godbewustzijn en alle Godmanifestaties hieruit voortkomend, té groot zijn voor de meeste 

mensen, heeft God als het ware Zijn manifestaties,( allen voortvloeiend uit het BEWUSTZIJN DAT IS), 

functies en benamingen gegeven. 

Zoals: God Vader, God Moeder, God Zoon, God Heilige Geest, Hogere Zelf (God-Bewustzijn IN de mens), 

universum (God-Bewustzijn in materie) enzovoorts. 

 

-  Zolang totdat wij mensen in staat zijn 24/7 onze verbinding met het Godbewustzijn in stand te 

houden, totdat dit onze vanzelfsprekende staat van zijn is, zolang, tot die tijd, hebben wij gebed 

nodig.  

Ge-bed= het bidden, het praten, het vragen, het overleggen, het creëren met het BEWUSTZIJN WAT 

GOD IS.  

 

- De uitdaging van bidden, van gebed, contemplatie en meditatie is voor ons mensen, die zich in deze 

matrix bevinden, een GROTE UITDAGING.  

Omdat de matrix gecreëerd is om ons af te leiden van ons ware Zelf.  

En wij zijn gewend af-ge-leid te worden, dag in dag uit, van opstaan tot naar bed gaan. Onze geest is 

superdruk en heeft niet geleerd stil te zijn. De meeste mensen hebben zich niet beoefend in onze geest 

te leren focussen, en vooral niet focussen op ons innerlijk of op de Bron van Al Wat Is.  

We hebben geleerd, en dus behoefte aan; snelle afleiding en instant bevrediging.  

 

- Zoek daarom, net als ik, vaker stilte, geen radio, geen teve, gewoon heerlijke stilte in en om je heen.  

Pas als we ons met onze geest buiten de matrix bevinden, door te weten dat de matrix er is én we er 

doorheen kunnen zien, en de broodnodige behoefte onderkennen van het echte mens-zijn, nemen we 

gebed, dagelijkse oefening in toewijding en devotie, EN STILTE serieus.  

De broodnodige behoefte van het echte mens-zijn is contact met God en met Jesjoea die ons onze 

weg heeft gewezen om te kunnen transformeren van mens naar MENS.  

Onderdeel van die transformatie is contact met Jesjoea die onze ENIGE WARE MEESTER HIER OP AARDE 

IS.  

En het bidden van de heilige gebeden én verbinding met de heilige Geest die in je is.  

 Eenmaal het kruisteken aandachtig en beseft.  

 Eenmaal het Onze Vader.  

 Eenmaal het Onze Moeder.  

 Eenmaal het Eer aan de Vader en Moeder.  

Het gaat hier met name om BE-WUST-ZIJN. Niet zozeer om herhaling.  



 

- Als je de gebeden wilt herhalen dan blijft de focus van: “wat zeg ik, wat betekent het wat ik zeg, hoe 

voelt dat, wat creëer ik en wat wil ik creëren”, het allerbelangrijkste.  

 

Natuurlijk blijven we de engelen en aartsengelen aanroepen, met op de eerste plaats onze eigen 

Beschermengel.  

Ook dit gebed is weer veranderd. Zoals ik groei en mij ontwikkel, zo groeit en ontwikkeld dit 

beschermengel gebed zich uiteraard ook.  (Zie het nieuwe gebed tot je beschermengel). 

-Laten we ons samen verenigen in gebed en vertrouwen, zodat ware eenheid ontstaat.  


