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Doel van Tempels
De mooiste tempels, paleizen etc. werden ooit gebouwd om de eigen
macht te tonen van de koning of vorst, en nog vindt dit plaats. De Tempel
van Salomo zou de mooiste Tempel zijn geweest die ooit werd gebouwd.
Ook voor Salomo was het een tentoonstelling voor zijn macht,
vermeende wijsheid en rijkdom.
Tempels hadden en hebben een doel, een verborgen doel met een
noodzaak voor de machthebbers. Tempels werden gebouwd op
krachtplaatsen in de aarde om erin de natuurkrachten aan te trekken en te
beheren. Dit geschiedt volgens de wet van de aantrekking van gelijken.
Iets wordt aangetrokken door iets anders dat daarmee overeenstemt
(Sympatische resonantie). Soorten en rassen trekken elkaar aan. Om
kruisingen bij dieren te bewerkstelligen moet men de soorten die van
elkaar verschillen gedwongen apart afsluiten.

Tempels die gewijd waren aan de zon, maan of planeten kregen
afmetingen die overeenkwamen met de maten en gegevens van deze
hemellichamen. Er bestaat immers een verband tussen vorm en vibratie.
Dat wist men oudtijds reeds. Door middel van de Tempels stimuleerde
men de aard-energiën zodat de landbouw er profijt van kon trekken en de
oogsten groter werden. Men dacht om op deze wijze het Gouden
Tijdperk op aarde te kunnen verwezenlijken. Men noemt dit geomantie.
Men pint als het ware de energie van de leylijnen vast in het gebouw. De
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sterkte van deze energie wisselt steeds, en de priester-techneuten wisten
dit en konden deze energie beheren. De magnetische velden van de
leylijnen beïnvloeden door hun gammastralen ons bewustzijn op de
kruispunten in de aarde. Daar bouwde men de Tempels, Kathedralen en
belangrijke gebouwen. Het bereik van de Tempels was ongeveer 1500
mtr om de omgeving te beïnvloeden. In deze Tempels werden de
natuurkrachten aanbeden en vereerd. De glas-in-loodramen, de
roosvensters, de vorm van de gebouwen werkten mee aan het beheren
van deze energiën. Vandaar dat vooral de rijke stinkerds in de kerk zich
lieten begraven. Op die wijze dacht men dat de doden nog deelden in de
invloeden van de hemelse krachten. Men dacht dat op kerkhoven bij of
naast de kerken de blauwe draak en witte tijger energiën elkaar
ontmoetten. De Tempels en kerken werden gebruikt als instrumenten
voor de spirituele invocatie (oproeping of aanroeping, afsmeking)..

Bij en in de Tempels of Kathedralen werden gouden zonneschijven
gebruikt, o.a. de monstrans. Dat wijst naar de centrale zon, het Licht van
de Schepper. Met dit instrument kon men het wereldwijde energieraster
activeren. Informatie kon men oudtijds reeds opslaan in speciale stenen
in het heiligdom. Door de gouden zonneschijf werden de stralen van de
zon opgevangen, en deze werden als brandpunt gericht op het altaar, dat
op deze wijze het eeuwige witte licht der zon reflecteerde. Net als bij een
vergrootglas kan men met de zonnestralen een brandpunt maken
waardoor brand ontstaat. Evenzo op de tempelaltaren. Alleen ingewijden
konden in dit witte licht kijken. Alleen ingewijden konden resoneren met
het licht van de gouden zonneschijven.
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en produceert het de stof DMT (geel-achtig als honing) en de stof
Seratonine (wit als melk). Hierdoor arriveert een mens in het beloofde
land van de 12 stammen (de 12 cranial nerves = 12 hersenzenuwen)

In Egypte kenden de priesters genoemde technieken om de zonne- en
aarde-energiën voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Mozes
praktiseerde Kemetian Magic. Kemet = Egypte. Het woord Tempel
betekent zoveel als tijd, gebouwd op de tijd van 1 jaar die de aarde erover
doet om rond de zon te draaien, dus 365,25 dagen. De zon is op deze
wijze de vader van de tijd die wij op aarde beleven en kunnen meten.
Salomo was een ingewijde, net als Mozes, in de wijsheden of magie van
Egypte. De naam Sol Om On = driemaal zon: Sol in het Latijn, Om is
Hindoes, On is Perzisch/Egyptisch.
Heilige Zalfolie
Cerebrospinale vloeistof is een soort zalf dat Crism wordt genoemd. Het
is hersen-ruggenmergvocht. Christ of karast betekent zalven in het
Egyptisch. Deze vloeistof -dus Christ- wordt in ons geboren of
aangemaakt in de sacrale plexis waar de 5 (fused vertabrae) onderste
wervels van de ruggengraat samenkomen. Hier wordt het Christ-zaad
(zalf of uitscheidsels) geboren en begint het de reis naar boven via onze
33 wervels van onze ruggengraat om ‘gekruisigd’ te worden. Wanneer
dit zaad/zalf bij de pituitairy (hypofyse) en pijnappelklier komt, verblijft
het drie dagen in de hypotholamus in het Claustrum (hersenen als graf)
5

Deze heilige zalfolie is dus geel van kleur, gelijk honing, en wit als melk,
dat is het beloofde land van melk en honing. Claustrum is de zetel van
ons bewustzijn.
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worden. De priester-techneuten konden met deze onzichtbare energieën
doen wat zij wilden, en werden daardoor voor goddelijke magiërs
gehouden. Zij konden de hele omgeving zegenen via de eucharistie en
mis, zodat het volk er voordeel van had en in de kerk geloof stelde. De
priesters konden ook deze energieën misbruiken door bloedoffers en
zwarte magie uittevoeren. Het ging daarbij om de laagfrequente golven
die uit het universum en de aarde kwamen. Sommige van deze golven
werken positief op mens en omgeving, anderen werken negatief zodat er
oorlogen ontstonden, misdaad de pan uitrees, etc.

Kathedralen, kerken, kloosters en andere gebouwen zijn door Rome
gebouwd op leylijnen en krachtplaatsen, met als doel om de energie
aldaar te beheren, te kunnen blokkeren of anderszins te richten op de
omgeving. De kerkelijke techneuten regelden de toevoer van energieën,
en wel via de sacramenten en rituelen. Op deze wijze wilde de kerk de
vrouwelijke energie van de Skekinah gevangen houden zodat het publiek
er niet in kon delen. Door offerdiensten konden deze vrouwelijke
energieën ontwijd worden. De omgeving van de kerkelijke gebouwen
werd ook aangepast, o.a. door aanplant van bossen en bomen die in rechte
lijnen richting de gebouwen werden geplant. Op die wijze werden
kanalen gevormd om de energieën van de bomen naar de gebouwen te
leiden. Langs die rechte lijnen werden ook wel kapellen gebouwd zodat
men de energieën kon manipuleren. Ook de energie van mensen in de
omgeving van deze gebouwen werd naar de kathedralen of kerken toe
getrokken. Daar werd door de priester-techneuten die energie
omgevormd en weer naar de omgeving teruggezonden. Vanuit het
centrum van deze bouwwerken was het energieraster weer verbonden
met het dorps- of stadscentrum, waar deze energie weer opgenomen kon
7

http://blog.world-mysteries.com/mystic-places/ancient-egyptianpyramids-alignment-methods/
http://glendash.com/blog/2014/06/20/how-the-pyramid-builders-mayhave-found-their-true-north-part-ii-extending-the-line-2/
De energielijnen konden worden bijgesteld, gezuiverd en omgeleid.
Negatieve lijnen kon men via de zespuntster corrigeren. Hierdoor kon
men de kwaliteit van het land en het vee verbeteren. Op die wijze kon
men de hemel of de hel op aarde scheppen en de mensen dwingen tot
gehoorzaamheid aan de kerk. De mens schept immers zijn eigen lot door
zijn eigen daden. De kerk kon het gedrag beinvloeden en alzo de mensen
8
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manipuleren. Wanneer overheden en geestelijken onze daden kunnen
beinvloeden, zijn wij hun slaven. De hemel is dan ook niet boven onze
hoofden, en de hel niet binnen in de aarde. Beiden zijn in ons eigen
lichaam aanwezig, en het is maar net welke plaats wij verkiezen,
vrijwillig of onder dwang van de kerk. Rome heeft de 9e cirkel van
satanische cultoffers onder leiding van paus Francis gepland op 21 juni
2018 zomerzonnewende. Daar worden volgens dr. Peter Meijer
kinderoffers bij gebracht. Ook in Zwolle heeft een dergelijke cult offers
gebracht, zie:
http://www.blogtalkradio.com/freedomtalkradioonline/2017/05/07/kevi
n-annette-satanic-ritual-abuse-the-9th-circle
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devotionele gelovigen zijn. Wanneer de kerkgangers pepermuntjes eten
tijdens de dienst wordt de energie nóg groter. Pepermunt pept de
hersenen op. Kerkgangers kunnen daardoor een goed gevoel verkrijgen
en vrede en rust ondervinden. Op die wijze bindt men de mensen aan de
kerkdiensten. De kerk is voor dezulken een voorportaal van het hemelse.
Men waant zich in de wolken, bovenaards. Wij dienen echter de ware
vrede en rust in ons binnenste te zoeken en te vinden. De lijfspreuk van
sommigen is “Repos Ailleurs”, dat is: De rust is elders. Men zoekt de rust
buiten ons hart. Het gaat echter om ons inwendige herstel, de
verwijdering van alle onrust, angst en twijfel, dat uit ons oude ego
voortkomt.

http://www.evilyoshida.com/thread-8248.html
·Citaat: ””Testimonies of two witnesses who claimed they saw former
Pope Joseph Ratzinger, Dutch Cardinal Alfrink and Prince Bernhard take
part in a Ninth Circle Satanic Cult murders in Holland and France, one
of a little girl in the fall of 1987. · One of those witnesses was Dutch
therapist Toos Nijenhuis who in this video interview with Kevin Annett,
discussed seeing Ninth Circle Satanic Cult murders as late as 2010. At
least one of those murders involved former Pope Ratzinger””.

e

De pedo-kringen van de 9 cirkel.
Een krachtig gebed of noodroep is één der sterkste energie-opwekkingen
die wij kunnen doen. Daardoor worden verschillende energiën
overgebracht van het ene naar het andere doel, zoals van etherische lichtenergie naar astrale energie. In een groepsgebed of in een kerk waar
gezamenlijk wordt gebeden ontstaat een groepscollectief. Priesters
konden deze energie aftappen en opslaan. Dat zullen zij momenteel ook
nog kunnen. Alleen taant het geloof in de kerken, zodat er minder
9

Onze vier-base DNA moet naar 12 nucleobase DNA, zoals afgebeeld in
het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21. Goud in het hart, daar gaat het
om, een lichaam vol ‘goud’, vol onvergankelijkheid. Alle kleuren zijn in
edelstenen aanwezig, zoals in het Nw Jeruzalem. De oude DNA egostructuur moet sterven gelijk een worm. De worm staat model voor ons
DNA. In Openbaring 2:12-13 wordt van een tweesnijdend scherp zwaard
gesproken. Dat wijst naar onze twee DNA-strengen. Het mitochondria is
in onze cellen gekomen en zal er weer uit moeten verdwijnen. Het
mitochondrie is beperkt en zit aan het einde van onze DNA-strengen,
zodat de cellen zich een beperkt aantal keren kunnen delen. Daarna is het
10
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afgelopen. De afbraak van ons lichaam begint in onze cellen via de ATPproductie. Eva werd door Nachash verleid en dat gaf in haar lichaam de
nodige reacties die chronisch van aard zijn, en die een negatieve
uitwerking hebben,
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om de plaatsen waar nieuwe gebouwen of paleizen zouden worden
gebouwd te activeren. Zij controleerden de extra lage frequentie-golven
van de devotionele energie der aanwezigen door het uitvoeren van
sacramentele rituelen. Wij zouden zeggen door magie. Zij wisten dat
ieder mens verbonden is met zijn geboorteplaats van het magnetische
veld van die geboorteplaats. Een vivaxis is een energievortex waarmee
wij verbonden worden met de plek waar wij het eerste levenslicht
aanschouwen. Een viv-axis is een levens-as waarop de levens-energieën
ronddraaien.

Zegen of vloek
Een Tempel, Kathedraal, Kerk of gebouw beïnvloedt de gehele omgeving
door middel van electromagnetische straling. Dat kan een zegen en of een
vloek zijn voor die omgeving. Alles in het universum is energie.
Psychische energie wordt wel prana, vril of orgone genoemd. Deze
energie zit in ons voedsel en in de lucht die wij inademen. Deze energie
kan opgeslagen worden in een staf, stok of houten paal. Een priestertechneut kan deze energie ontladen, wat zelfs dodelijk kan zijn. In de
oudheid hadden de priesters en aartsvaders altijd een staf in hun handen,
niet voor niets. Aäron deed er tekenen mee. Ook geluid, zoals het
klokkenluiden van kerken, is een resonatie en energie. In de tempels en
kerken wordt devotionele energie tot stand gebracht door de aanwezigen,
die in de muren van het gebouw wordt opgeslagen. De priester
techneuten probeerden steeds de energieën te beheren en aan te wenden

Ook rond symbolen of bomen kan een viv-axis ontstaan . Wij scheppen
met onze gedachten zekere symbolen, en deze scheppen weer energie,
die de symbolen laten resoneren. Men kan deze energieën positief en ook
negatief aanwenden. Via een netwerk van obelisken werd ooit gebruik
gemaakt om de aura’s van mensen te verstoren. Vormen van steden, de
opbouw van het grond-stratenplan kunnen door overheden aangewend
worden om energiestromen te manipuleren. Het energieveld van een stad
of dorp kan men laten resoneren aan en op de frequenties waarin men wil
dat de inwoners zullen resoneren. Hoofdgebouwen in een stad zijn
meestal uitgelijnd op astronomische gegevens. Koepels op gebouwen
vertegenwoordigen de vrouwelijke maan-energie, en obelisken en
puntvormige daken of torens vertegenwoordigen de mannelijke zonenergie. Tegenwoordig kunnen overheden via de Tesla-torens de
bevolking controleren en bewerken door aan de volksdranken metaloïden
toe te voegen. Dat is in Iran tijdens het bewind van de Sjah toegepast.
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Washington stratenplan als een uil van de Boheman Grove
Dat de christelijke kerk de heidense tradities en feesten overnam had ten
doel de verborgen energieën te beheersen die door de heidense rituelen
werd opgewekt. De feesten zelf en hun tradities werden op deze wijze
leeg en zonder betekenis. Daar zit het christendom vandaag de dag nog
mee opgescheept. Met de tradities en christelijke feesten worden de
gelovigen gevangen in hun denksysteem. De oorspronkelijke doelen van
de feesten worden erin gemist. Het
werkelijke doel van de zogenaamde
‘heidense’ feesten was om tijdens
zonnewenden de energie vanuit het
universum en de aarde op te vangen en
zelf in dit ‘gouden elixer’ te delen.
Tijdens zonnewenden is deze energie
het hoogst. In de nacht van 23 juni en 23 december (dus in het midden
van de zonnewenden) bereiken deze energieën hun hoogtepunt en
vloeien ze door de meridianen van de aarde en worden de ondergrondse
wateren gemagnetiseerd. Dit bevordert de groei en gezondheid van al
wat leeft en adem heeft. De priestertechnici gebruikten deze energieën
13

Betekenis vanJakin & Boaz Tempelpoort deel 2

No.1134

om het volk ook een prettig gevoel te geven van geborgenheid, erbij te
behoren met een zicht op een hemels hiernamaals na dit moeitevolle
bestaan op aarde. De mensen waanden zich in het walhalla. Religare is
het verbinden aan God, maar in werkelijkheid werden de gelovigen niet
aan God, maar aan de aarde-energieën verbonden, aan de natuurkrachten.
Echter, dat Boek der Natuur –wat het
enige boek is wat door de Schepper met
zijn eigen vingers geschreven is en wat
niet kan liegen- wordt voor de mensen
verborgen gehouden om te lezen en in te
zien. Men heeft de gelovigen voorzien
van een Bijbel, een door mensen
samengesteld boek hoe zij over God dachten, wat faalbaar is. Met
wierook werd/wordt de atmosfeer geschapen die de aanwezigen beneveld
in hun denken. Geloven in die zin bestaat uit klakkeloos volgen wat de
kerk leert.
De ingangen van religieuze gebouwen en ook overheidsgebouwen zijn
meestal op het Oosten gericht, de opkomende zon, daar de constante
stroom van energie tussen de evenaar en elk van de beide polen Noord en
Zuid van de denkbeeldige aardas in beide richtigen aanwezig is. Op die
wijze volgt men de loop der zon, of liever de draaiing van de aarde om
de zon.
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De kerkelijke zang en zon-aanbidding
Het zingen in een Tempel, Kathedraal of kerk heeft ten doel om een
piëzo-electrisch effect te scheppen waardoor een zogenaamde
sterrenpoort wordt geschapen om naar een andere dimensie te kunnen
reizen. Het gezang vibreert met de kwartskristallen die o.a. in de stenen
van het gebouw aanwezig zijn. Dit geeft aan de kerkbezoekers een
gewijzigde bewustzijnstoestand. Op die wijze worden de mensen in slaap
gewiegd, ergo bedrogen. Het gaat om het bewustzijn van de mensen. Elk
geschapen ding in heel het universum is samengesteld uit hetzelfde
quantummateriaal. Het inwendige van het atoom bestaat slechts uit
0,00001% materie, en de rest lijkt leeg, maar is energie. In feite is dus
álles in de schepping energie, voor een groot deel ‘dark energy’, donkere
energie. Energie kan niet worden vernietigd, maar wel kan de vorm ervan
worden gewijzigd. De zon is onze voedingsbron van energie, aangezien
wij zonder de zon niet kunnen bestaan. Alles wat wij eten komt voort uit
de zonne-energie. Ons bewustzijn kan groeien door de energie van de
zon. Dat is één van de grootste mysteries van ons bestaan. Dat wist men
oudtijds, en daarvandaan is de zonne-aanbidding ontstaan. Zon15
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aanbidding in het Christendom is overgenomen uit het heidendom, wat
blindelings door de meeste christenen wordt aanvaard. De protestanten
hebben zich wel van Rome afgescheiden, maar zijn de zon-aanbidding
blijven aanhouden. De oude Egyptenaren aanbaden de zon als Ra en
Aten, de Perzen en Romeinen als Mithras en de Grieken als Apollo of
Helios. Voor hen is 25 december de natalis invictie, de wedergeboortedag
van de winterzon. Baäl = Heer, de oude zonnegod. De zondag-verering
als eerste dag der week komt van de heidense zonnediensten. De sabbat
als 7e dag van rust is door JHWH ingesteld en nooit gewijzigd.
Tempels, kathedralen, kerken, etc. zijn in de meeste gevallen op
kruispunten van krachtlijnen gebouwd en staan in direct verband met
onze 7 chakra’s in ons lichaam.
Chakra’s zijn energie-centra. De
energieën in genoemde gebouwen
kunnen onze chakra’s aanraken en in
snellere beweging zetten. Energie komt
van het Griekse energeia, dat is een
ronddraaiende
beweging.
De
grondvorm van deze gebouwen
vertoonde de vorm van een menselijk
lichaam, waarin de 7 chakra’s te zien
zijn. De ingang van het bouwwerk
wijst naar de stuitchakra. De voorste
hal wijst naar de buikchakra. De ingang
van het kerkelijke schip wijst naar de
miltchakra. De ikonenwand wijst naar
de hartchakra. Het altaar wijst naar de keelchakra. De tabernakel wijst
naar het voorhoofdchakra (derde oog). In de zogeheten ‘godshuizen’
wordt contact gezocht met de godheid, waardoor deze gebouwen hemelse
rustplaatsen zijn in een woestijnachtige wereld..
De Grote Piramide
De Essenen leerden dat de Kristos een hemelse energie van Liefde is.
Het Christendom daarentegen leert dat Christus verbonden is met een
16
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aardse Jezus als Godmens, die voor de zonden een gewelddadige dood
stierf, wat de toorn van de Godheid tot bedaren zou hebben gebracht.
Energie is gelijk aan frequentie, vibratie of trilling. Er zijn verschillende
trillingsniveaus, dus energie-niveaus, en dus ook bewustzijnsniveaus.
Bewustzijn is de essentie van licht. Vandaar dat wij spreken van
‘verlichting’, opening van ons 3e oog ter verlichting. Christos = gezalfde,
maar bovenal liefde.

De Grote Piramide is een bibliografisch inwijdingsmonument voor hen
die het Christos-licht ontvangen en aannemen, dus de liefde Gods
verkrijgen. De Grote Piramide is geen Tempel, Kathedraal, Kerk of
Paleis waarin de mensen in slaap worden gewiegd en onwetend worden
gehouden van de waarheid. De Grote Piramide is juist een instrument
voor bewustzijnsverruiming van de hoogste orde. Volgens de Essenen is
de Kristos verbonden met de Grote Piramide. Men kende dus reeds de
werking ervan. In het hart van de Grote piramide –in de Koningskamerworden alle bestaande energieën samengebundeld tot één brandpunt
waardoor het ‘zaad-atoom’ van een mens
zich met onze geest verbindt. Daardoor
daalt de liefde Gods af in ons hart. Dat
zaad-atoom is het geheugen in onze
cellen, met name in de cellen van ons hart.
Het geheugen in ons hart omvat ongeveer
40.000 tot 70.000 cellen. Tussen die cellen bevindt zich één celletje of
atoom waarin de gehele essentie van ons wezen zich bevindt. Door
inwijding in de Grote
17

Piramide kan dit celletje of zaad-atoom ontkiemen en de liefde Gods
ontvangen en uitstralen. Dat schenkt ons ongekende vrede. Daardoor
worden wij een Christus. Melchzedek was één van de grote ingewijden
18
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die de Christus-energie belichaamde. Hij wordt dan ook Vredevorst
genoemd. Hij wijst als symbool naar de eindtijd-messias als Gezalfde,
die ingewijd is in zijn orde, een Meester in de goddelijke Liefde. Voor
hem is de cirkel en het getal 7 het symbool voor de ‘volmaakte’ mens.
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Deze steen is wel door de bouwlieden verworpen, maar is door JHWH
tot een Hoofd des Hoeks geworden, Psalm 118:11.
Volgens de Essenen is de Christos verbonden met de Grote Piramide.
(wordt vervolgd in deel 3)

Pinksteren de 50e dag
De zogenaamde uitstorting van de heilige Geest
Pinksteren is de 50e dag nadat de sikkel voor de eerste maal in het staande
koren was geslagen. Pinksteren is een oogstfeest, of dankfeest voor de
oogst, en wordt wel het feest der eerstelingen genoemd. Een ieder die zijn
ego en eigen lusten overwint komt tot hoger bewustzijn, waardoor z’n 3e
oog wordt geopend en men een gezalfde wordt, een christos. Het
pinkstergebeuren wijst erop dat deze hogere
bewustwording eens het deel zal worden van
velen, die erdoor aan de slag zullen gaan om
een vernieuwde aarde op te bouwen. Het
vuur van de Geest (kosmische energieën)
waait over en zet omstanders in brand. Dan
leert men weer te leven naar de natuurwetten
waarop harmonie berust. Pinksteren wijst
naar die komende nieuwe gouden tijd waarin
de resterende mensheid weer zal leven naar
de natuurwetten. Het herstel van de 12
stammen Israels is er een gevolg van, met
het herstel van Davids troon, zoals in de profeten aangekondigd in vele
geuren en kleuren.
De uitstorting van de heilige Geest is gelijk aan het plaatsen van de
Topsteen of kroon op de Grote Piramide. Het getal 50 ligt voorbij de 7 x
7 weken na Pesach. 7 x 7 jaar = 49, waarna het 50e een Jubeljaar is. De
ontbrekende Topsteen zou de 50e zijn, die niet meer behoort tot de
materiële uitdrukkingswijze van deze wereld. De Topsteen of Sluitsteen
is verbnden met het getal 50 en de dag der verlossing van de Messiah.
19
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