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Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende
ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan
ook écht alles op onze planeet bepalen.

Munabtutu komen als Finnen en Esten naar het zuiden...
Het is mogelijk en aannemelijk dat admiraal Inka in zijn vloot ook een heel ‘slavenleger’ mee
voerde om... aldaar in Mexico gebruik te maken van die slaven. In het Oera Linda Boek is
sprake van ‘pietermannen’, die waarschijnlijk de zelfden zijn als de ‘zwartkoppen’ in Akkad en
Sumer. Zouden de vluchtelingen uit Babylon (1e migratie - 4200 jaren geleden) en die uit Akkad
en Sumer (2e migratie - 4000 jaren geleden) op hun vlucht naar het westen ook hun slaven
hebben meegenomen?! Aangezien het Oera Linda Boek vertelt over de ‘pietermannen’, moet
dat bijna wel. Het verhaal vertelt over drie oer-godinnen die aan de basis staan van de drie
hoofdrassen, te weten; Lyda (moeder van de negroïde mensen), godin Finda (moeder van de
mongoloïde mensen) en godin Frija (moeder van de europide mensen).
Ik moet dan onwillekeurig denken aan de drie verschillende zonen van Noach. Hij moet drie
verschillende vrouwen hebben gehad bij wie hij de onderling afwijkende zonen verwekte. Sem,
de eerste zoon, zou de stamvader worden van de ‘arabieren’ en de ‘israëlieten’, Cham, de
tweede zoon, zou de stamvader worden van de ‘afrikanen’ en Jafet de stamvader van de
zuid-Europese en noord-Aziatische volken. Ik denk, al lezende, dat deze drie ‘verschillende’
zonen niet staan voor de drie hoofdrassen. Ik zie in hen eerder de ‘blanken’ (Sem), de
noord-Afrikaanse en ‘arabische’ volken (Cham) en de ‘turken, perzen, khazaren’ (Jafet). Dus
geen stamvaders van de Chinezen, Mongolen, Koreanen, Japanners en Eskimo’s en ook geen
stamvader van de zwarte volken in Afrika, India en Australië!
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