"Nonnenvoeten moeten"
VOETEN VAN TE VOET GAANDE FOETERENDE NONNEN & ANDERE ONGESCHOEIDE KARMELITESSEN

Wat is het verschil tussen een kameel en een karmelites?
Een kameel heeft twee bulten en een karmelites wel!

‘de christelijk kerken en het daar aan inhe rente bekrompen burgermansfatsoen hebben een grote invloed gehad op het kleed
gedrag van de vrouw in nederland, kijk maar naar de bible belt…’

Die E.O. gelovigen zijn over het algemeen mannen die vinden dat vrouwen een mindere positie in nemen of minderwaardig zijn als
geslacht.
Ja, hoor. Ze hebben allemaal gelijk, die neurotiese E.O. kikkers. Zo nu en dan worden er ook prae historiese dieren opgegraven,
dus waarom zouden er geen mensen mogen rond lopen met prehistoriese morele opvattingen.
Goed voor in het museum voor oudheden en andere ingezwachtelde vergeelde mummies in Leiden.
Die E.O. kikkers zijn over het algemeen mannen die vinden dat vrouwen een mindere positie in nemen of minderwaardig zijn als
geslacht.In E.O. en orthodox gereformeerde gezelschap pen worden vrouwen beoordeeld als neukvee en baarmoederlijke
broedmachines .Ik heb eens op mijn vingers geturfd hoe vaak het woord penis en baarmoeder werd gebruikt in een preek van de
onbetrouwbare Heerenveense dominee/slapjanus P. M, nou,ik kwam handen en voeten te kort, want de penissen en baar moeders
vlogen je verbaal om de oren alsof het gebraden duiven in Luilekkerland waren die je regelrecht de bek in vlogen.
Enfin; de toehoorders luisterden ademloos toe en besloten vaker naar Sex op de buis te gaan kijken.

De christelijke kerken hebben in hun moraal theologiese hypokrisie lange tijd een enorme in vloed gehad op het kleedgedrag van
de mens en niet bepaald ten gunste van een bruisende stijl van leven en kleden.
Het christendom heeft alle ontwikkeling op artistiek gebied altijd beperkt en afgeremd. Die vroeg kristullukke droogkloten zaten
liever uit hun neus te vreten boven een Staten Bijbel of aan hun l*l te trekken bij de slavenhandel.

De geestelijken gaven zelfs voorschriften voor het dragen van schoeisel. St. Jerome één van de vroegste en meest fanatieke
christelijke leiders beval vrouwen schoenen te dragen die de gehele voet bedekten,want anders zouden zij de vleselijke lusten van
de mannen opwekken en tot zonde verleiden.
De puriteinen van Amerika verboden vrouwen sandalen te dragen want dan waren de tenen zichtbaar en die roze marsepeinen
biggetjes zouden de mannen tot verboden sexuele aktiviteiten opwekken.
Tussen de achtste en de elfde eeuw waren nonnen even uitbundig en sensueel gekleed als de dames van hoge stand.
Een jonge vrouw die intrad in het klooster leven nam haar kleding en lingerie mee, inclusief haar schoeisel.
De voet van de nonnen was een voortdurend aandachtspunt van de geile monniken en over verhitte priesters die het allemaal
moesten opzouten en deze ongezonde sexuele belangstelling veroor zaakte bij de geestelijken een gekromde, voortdurend
voorover gebogen houding doordat zij als ouwe rukkers de wellustige blik steeds op de voeten van de nonnen richtten bij de
verplichte wandelingen in de kloostertuin.
Menig monnik die het niet langer hield sleurde misschien regelmatig een non bij d’r lurven de bosjes in.

In 787 bij het concilie van Nicea werd een officiële klacht ingediend over het exotiese schoeisel van de geestelijken. De shakers

verboden op geestelijke grondslag het verschil tusen rechter- en linkerschoenen opdat de grote gelijkschakeling eindelijk een
aanvang kon nemen.
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