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Koning Salomo bouwde een 'tempel' voor de Heere God. En wie was die Heere God dan
wel?!
Na de eerste aflevering die ging over de bouw van de tempel, de tweede die ging over alle
kritiek, gaat de derde verder met de kritiek van een aantal Nederlandse betweters.

Niet alleen Martin en Micky... ook BOUblog doet ook dapper mee!
Zoals gezegd; juich ik het toe alles goed te onderzoeken en te ontdoen van onzin, opdat er
een nuchter, zuiver en waar verhaal over blijft. David Hatcher Childress komt veel voor in de
‘Ancient Aliens’ series op History Channel en ook in allerlei programma’s over
technologie/Ufo’s/archeologie en buitenaardsen op Discovery en ik vermoed dat hij naast
uitgever van boeken over grenswetenschappelijke onderwerpen (voornamelijk van anderen en
bijeen gejat/geleend en voorzien van mooie foto’s en afbeeldingen) en de uitgaven van een
‘grenswetenschappelijk’ blad... ook de maker is van de serie; ‘Ancient Aliens’ en mogelijk zelfs
de oprichter en eigenaar is van History Channel! Helemaal want zo komen veel onderwerpen
opnieuw in beeld voor jonge instappers betreffende de genoemde onderwerpen.
In de onderstaande video kun je in ruim 3 uren meekijken. Niet zo heel erg kritisch, maar toch.
Is alles waar over onze oudheid, waren er buitenaardsen en hebben Erich von Däniken en
Zecharia Sitchin gelijk? of zijn zij oplichters en charlatans?! De ‘anunnaki’ en Sitchin komen pas
in het laatste half uur aan bod. Ik heb Martin Vrijland beloofd dat gedeelte te bekijken en te
voorzien van mijn commentaar dan wel opmerkingen. Ik zond het hem maar toon het ook hier.
Is Sitchin een genie? Zit hij goed? en is de kritiek op hem terecht? Nou ten aanzien van deze
video (laatste half uur) niet! Zeer weinig bewijs en louter taalkundig. Geen grote vragen, geen
grote onderwerpen als de ‘schepping van ons stelsel’, over de schepping van de mens...
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