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MITÄ JEESUS TARJOSI OPETUSLAPSILLEEN
VIIMEISELLÄ EHTOOLLISELLA?
T

ämä sekava teksti on tunnetun tähtitieteilijän ja matemaatikon, aikansa tunnetuimman tiedemiehen, Galileo Galilein kirjasta ”Il
Saggiatore”, julkaistu 1623, eikä sitä ole sen
enempää Vatikaanin Inkvisitio kuin kukaan
muukaan selvittänyt, koskaan, missään, ennen kuin nyt, tässä artikkelissa! Mutta annan
kaikille ensin tilaisuuden yrittää itse, siis,
mistä aineesta tässä on kysymys?
Se on rajattu olemaan joko tässä tai tuossa muodossa, tai että se on iso tai pieni, suhteessa muihin, on tässä tai tuossa paikassa,
tai tässä tai tuossa ajassa, että se liikkuu tai
on liikkumatta, että se koskettaa tai on koskettamatta muihin, että se on yksi tai muutama tai monta, että se on valkoista tai punaista,
karvasta tai makeaa, äänekästä tai äänetöntä,
miellyttävän tai ei miellyttävän hajuista!
Vihje 1. Tämän jos Galileo olisi sanonut
suoraan niin hänet olisi poltettu roviolla elävältä.
Vihje 2. Idean tähän olivat antaneet Leonardo da Vinci, Michelangelo ja Botticelli, he
olivat piilottaneet vihjeet teoksiinsa.
Vihje 3. Galileon kirjan nimi kertoo sen
tavallaan, mutta sitäkään ei osattu lukea oikein.
Viimeinen vihje, kysymys on Jeesuksen
Viimeisellä Ehtoollisella opetuslapsilleen jakamasta Ruumiistaan ja Verestään? Siitä
on Raamatussa sanonta: Super Substanssi!
Englanniksi on käytetty sanaa ”corporeal”,
siis jokin kehon neste!

Miehen kehossa ei voi olla muuta kuin
yksi sellainen aine jota voidaan ajatella tarjottavan muille syötäväksi tai juotavaksi: siemenneste, sperma!
Kirjan nimi, Il Saggiatore (sag—sakka,
Tor—siitin) ei ole italiaa eikä latinaa, siksi siitäkin on ainakin kolme arvausta, yksi niistä
”Sapiens”, viisaus, ja se osuu sikäli oikeaan
että sperman jatkuvasta juomisesta tulee viisaaksi sillä siinä on paljon energiaa. Ajatelkaa
nyt, yksi ainoa siittiösolu, niin pieni että paljaalla silmällä ei sitä edes näe, aloittaa jokaisen ihmisen kehityksen kasvaa aikuiseksi,
tunkemalla naisen munasoluun, kun se yksi
on voit-tanut sen maailman suurimman uintikisan, 300–400 miljoonan joukosta!
Tämä käy selväksi Gnostilaisten kirjoituksesta, ensimmäiseltä vuosisadalta, Marian suuret kysymykset, siinä kerrotaan
Jeesuksen juoneen omaa siemennestettään.
Ja vielä, Gnostilaiset, (tietäjät) johon lahkoon
Jeesuskin kuului, eivät sallineet ympärileikkausta, joten he saattoivat runkata ja saada
siemennesteensä ulos, myös Jeesus!
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