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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

St. Elmo-vuur of St. Elmus-vuur 

De aarde is een goede conductor (geleider), en op hoge plaatsen als 
toppen van bergen bestaat de mogelijkheid tot ontladingen. Zulke 
ontladingen van A.E. (Atmosferische Elektriciteit) noemt men wel het St. 
Elmusvuur. Dit fenomeen nemen bergbeklimmers dikwijls waar. De 
Bijbel spreekt ook veel over de 'hoogten' waarop men rookte en offerde 
aan de goden, en dat heeft dezelfde betekenis en achtergrond. 

Zie Lev.26:30; Num.33:52; Richt.6:26; 1 Sam.9:12-25, 10:5; 1 Kon. 3:2, 
11:7, 13:2, 22:44; 2 Kon.12:3, 14:4, 15:4, 16:4, 17:11,32, 23:5; Jes.36:7; 
Jer. 48:35; 2 Kron.14:3, 31:1; Ps. 78:69, 95:4, 102:20; Ez.6:3, 43:7; 
Hos.4:13. 

Uit Oosthoek Encyclopedie: “Oude religies maakten de bergen en 
heuvels tot plaatsen van aanbidding. Neem ZEUS op de Olympus. Baäl 
werd op hoge heuvels aanbeden. De naam heuvel komt van hill of EL, = 
God of god”. 

Wij zien in Ex.19 dat de Sinaï in vuur en 
vlam staat. En om goede aarding te 
hebben moest Mozes barrevoets gaan. 
Schoen, sandaal is afgeleid etymologisch 
van zool of sole, dat komt van SOL = 
ZON, of zonne-energie, elektriciteit. 
Daarvandaan komt het woordje 'ziel', de 
elektrische voortstuwing in het bloed. 
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IHVH manifesteerde Zich middels VUUR, zie Ex.24:17; Lev.9:24; 
Num.16:35; Deut.4:24, 9:3; Jes.30:27, 33:14; Job1:16; Zach.9¬:14. In 1 
Kron.21:26 antwoordt IHVH aan David door VUUR uit de hemel, en let 
op, nog wel op het altaar!    Dat gebeurt tevens in 1 Kon.18:38 bij Elia 
tegenover de Baälpriesters! IHVH komt met vuur, Jes.66:15,16; en 
Elohim is een verterend vuur, Hebr.12:29. 

Door het St. Elmusvuur kunnen ook personen in gloed komen te staan, 
hetwelk bij Mozes kennelijk het geval was toen hij op de berg Sinaï was 
geweest, en zijn aangezicht sterk glinsterde. Wanneer de Ark ontlaadde 
was dit een duidelijke demonstratie van den electrische kracht van IHVH. 
Omdat het uitwendig niet zichtbaar was of de ark geladen was of niet, 
moest een speciaal mechanisme er voor zorgdragen dat er ontlading kon 
plaatsvinden. En dat mechanisme was het zogenaamde 'verzoendeksel'. 
In het Hebreeuws is kapporeth een deksel of lid. ( het woordje 'verzoen' 
heeft men er zelf bij gedacht. Het gaat om reiniging. Vuur reinigt en 
ontsmet. Dat doet een tandarts ook met een vlammetje). 

Merkabah: komt van kabot = glory; kabed = to be chargable, boast, glory; 
kabah = light, vuur en gevaar; kabod = splendor, glorious; kabar = to 
accumulate; kabar = a sparkling fire, en een KAHEN is een priester, zie 
Strongs 3549. Ons woord ‘kabel’ is ook voor een elektriciteit geleider 
een aanduiding. 

De ARK is dus een vergaderplaats van A.E., en de priester (kahen of 
cohen) was aldaar om de 'godssprake, de ontlading of glory te 
aanschouwen. 

Dat deksel was een gouden plaat, en uit de einden waren links en rechts 
cherubs gemaakt, met vleugels, Ex.25:20. Elke cherub moest met één 
vleugel een verbinding hebben met de kist. Wanneer de Ark geladen werd 
en zich ontlaadde was dat zichtbaar in de vlamboog welke getrokken 
werd tussen de twee bovenste uiteinden der vleugels, recht boven het 
deksel, zie Ex.25¬:22, Ps. 80:1; 1 Kron.13:6. 
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Merkabah = voertuig van de godheid.. 

 

Wanneer de godheid wilde communiceren gaf Hij een teken op 
elektrische wijze, namelijk de vlamboog boven het deksel op de Ark. Hoe 
sterker de Ark geladen werd, des te erger of slechter waren de 
omstandigheden voor de omtrek waar deze stond of kwam. Is hierdoor 
ook de val van Jericho's muren bewerkstelligd? 

De ene cherub fungeerde als minpool, de andere als pluspool.        

Arah = verzameling, aron = ark, en deze stond in het Heilige der heiligen 
achter dikke gordijnen, die functioneerden als een soort stralingsfilters. 
De kledij van de Israëlieten was in 40 jaar niet verouderd noch versleten. 
Waardoor?  Heeft dit wellicht met de straling van de Ark te maken? 

De Ark stond in de Tabernakel, en de ontladingen konden de Israëlieten 
wel horen, maar niet zien. Tijdens die ontladingen stond het 'oog' van 
IHVH op de top boven de tabernakel, in de vorm van een wolk. Ex.40:33-
38. Het geeft ook een geur af, ozon, oog van de zon. 

Als de wolk zich verplaatste doordat de intenciteit der A.E. in dat gebied 
af was genomen, vertrok het volk naar een volgende plaats. In die tijd 
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kwamen er planeten dicht langs de aarde scheren, die enorme A.E. 
veroorzaakten, en om het volk er tegen te beschermen was de Ark met de 
Vuur- en Wolkkolom als een beschermend schild gegeven. Tijdens de 
ontmoeting van IHVH met Zijn volk, 
knielde men neer op de aarde, 
voorovergebogen in gebedshouding, dit 
om een zo laag mogelijke weerstand te 
hebben, en een zo goed mogelijke 
aarding. De moslims hebben deze 
houding nu nog.      

Toen Israël op een keer ongehoorzaam was zond Elohim 'vurige slangen' 
die het volk beten. Dit zijn elektrische schichten of schokken geweest, 
ontladingen, die dodelijk konden zijn. Num.21:6. Men kende electra niet. 
Ontladingen gaf men de typering ‘slang’. Bliksem kronkelt ook als een 
slang. Ook de vijanden van Israël zagen de Ark als een elektrisch 
fenomeen, en werden erdoor beangstigd en op de vlucht gedreven, en 
wellicht ook gedood, net als Uzza. 

Fiery serpents of vurige slangen. Fire, Strongs 784 = esh, vlam, brand, 
hitte. 

Num.21:6  Strongs 8314. Saraph (burning). Sara = vluchtig, gelijk een 
gedachte of bliksemschicht. Mozes moest de Koperen Slang maken en 
oprichten (Nehustan). Koper is een hele goede stroomgeleider. De slang 
werd naast de Ark geplaatst, zodat de A.E. van de polen naar de kop van 
de slang werd getransporteerd, en er zich daar ontladingen voordeden die 
iedereen kon zien die gebeten was en nog leefde, hetwelk genezing gaf. 
Ontladingen geven immers ook ozon en andere gezondmakende 
stralingen. Tot op Hizkia was die Koperen Slang er. Het volk pleegde  er 
afgoderij mee, zodat Hiskia hem vernietigde. 
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Wanneer nu het goddelijk hemelvuur actief was, was het volk in de 
Jordaanvallei heel veilig, daar die streek onder de zeespiegel ligt, en aan 
de zijden riffen of bergtoppen zijn, die fungeerden als geleiders om het 
gevaar van de elektriciteit af te leiden. Die streek werd het 'HEILIGE 
LAND' genoemd. Later werd heel Palestina alzo genoemd, maar in feite 
betrof het slechts de Jordaanvallei! Ebal en Gerizim waren zulke 
bergtoppen of klippen, tanden, alwaar de zegen en de vloek werden 
afgekondigd! 

Nederland is eveneens zulk een laagland, grotendeels beneden de 
zeespiegel en uit de zee getogen, en daarbij bevoorrecht met een zand- en 
kleibodem om grote aardschokken op te kunnen vangen. Nederland heeft 
veel eiken. Een Eik heeft een penwortel diep in de aarde. Als goede 
stroomgeleider. Een beuk heeft een vlakwortel. Bij bliksem moet je eiken 
mijden, en beukeu zeuken is een oud gezegde. 

In het land Palestina kwam het volk in een nieuw elektrisch klimaat. 
Steden bouwde men uit veiligheidsoverwegingen dikwijls op heuvels of 
bergen, maar, indien de Ark waarschuwde tegen een te grote A.E. werd 
de stad in de laagte gebouwd. 
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Ook in oorlogvoering werd de Ark daadwerkelijk ingeschakeld, en 
klaagde Eli dat de 'eer van Israël' was weggevoerd toen de Ark bij de 
Filistijnen stond, en daar allerlei onheil veroorzaakte. 

TESLA TECHNIEKEN 

De USA en USSR hebben gemeenschappelijk een wereldwijd systeem 
opgebouwd waarmee zij van pool tot pool de wereld kunnen regeren en 
beheersen. Dit systeem heeft miljarden dollars gekost en draagt de naam 
van de uitvinder, de Yougoslaaf Nicolaas TESLA (1856 geboren).  

         

Met dit systeem kan men het weer beïnvloeden en ook volkeren naar je 
hand zetten. Het systeem werkt op een draadloze overdracht van 
elektriciteit, de Tesla-energie-overdracht. 

Tesla vond een middel uit om elektriciteit door de lucht draadloos te 
transporteren. Het principe van deze techniek berust op het feit dat met 
behulp van satellieten elektriciteit aan de hoogste atmosferen 
(ionosferen) wordt onttrokken en gericht naar de aarde. Op deze manier 
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kan men het kunstmatig laten bliksemen. De energie kan tot wel 40 
miljoen Watt opgevoerd worden. Op de aarde zijn speciale ontvangers 
(de Tesla-torens) gebouwd die deze energie opvangen en weer kunnen 
uitzenden in diverse frequenties, tot 91,8 megahertz toe. 

 

ELF (Electrical Low Frequention) is de afkorting van Extreem Lage 
Frequenties. Met dit systeem kan men zelfs tornado's opwekken, en ook 
extreem hete zomers creëren. In 1972 schreef Zig. Brezinsky van de 
Trilateral Commission reeds een boek over modernste weers-
oorlogvoering, genaamd 'Between two ages'. Men kan ook aardbevingen 
en vulkaanuitbarstingen bewerkstelligen. PACE betekent Planetaire 
Association for Clean Energy, werkt eveneens met ELF. De USA 
gebruikt 15 - 30 Hertz. Doordat men het weer kan beïnvloeden kan men 
oogsten laten mislukken, schaarste creëren en inflatie doen toenemen. 
Kleine bedrijven helpt men om zeep, en de staat koopt alles op met geld 
van de Internationale banken. 

ELF onderzoeker J. Morrison schrijft: 'In de hersenen van de mens is er 
een elektrische activiteit van 0,1 tot 40 hertz. Lage  dingen trillen bij 0,01 
Hertz. Alfa-ritmes gaan van 8 - 12 Hertz; geven rust, maken de mensen 
gedwee en manipuleerbaar.  Beta- ritmes gaan van 4 - 7 Hertz; besturen 
het denk- en analyse-proces van ons bewustzijn. Theta-ritmes van 4-7 
Hertz; werken in op het geheugen. Delta- ritmes van 0,5 - 3 Hertz; zijn 
rustgevend. 
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Z.Brzezinski, voormalig adviseur van president J.Carter, schrijft in zijn 
boek ‘Between two ages’, dat er binnen 
20 jaar (en dat was in 1976) een 
systeem zou komen dat de menselijke 
hersens zou binnendringen om 
daarmee de bevolking te beheersen! 
Die techniek is er momenteel.   

Zenuwen trillen in de 100 - 1.000 Hertz; gezichtsvermogen trilt hij 1 
Hertz; beenderen bij 4 - 12 Hertz; het hart rond 1 Hertz'. De USSR zendt 
uit tussen de 6 en 12 Hertz. Men kan het elektromagnetisch veld waarin 
wij leven wijzigen en verstoren, en dan worden wij als het ware 
gehypnotiseerd en zijn als de vissen op het droge. Richt men de Tesla-
energie op een bepaalde stad dan kan men het menselijk brein activeren 
(verhogen of verlagen), hetwelk dodelijk kan zijn, of hypernerveuze 
gevolgen hebben. Dit werkt via lichte en/of zwaardere metalen die men 
in de volksdranken verwerkt, zodat de mensen die metalen binnenkrijgen 
waarop de ELF-straling vat heeft. Dit is in Iran toegepast tijdens de 
revolutie waar de Sjah werd verdreven en Komeiny aan de macht kwam. 

Met de Tesla-energie heeft men dus: 

a. een enorm oorlogswapen 

b. klimaatcontrole 

c. gecontroleerde aardbeving-systemen 

d. spectaculaire hemelverlichting 

e. psychoactieve en biologische effecten op alle    levende wezens 

d. de controle over de gehele mensheid dmv elektromagnetische 
beïnvloeding 
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De USSR kan exact uitzenden op 6.66 Hertz, en dat is de precieze 
frequentie van onze hersenen, dus ons denkvermogen; men kan op 
afstand 'hersenspoelen'. Deze dingen kunnen wij lezen in Openb.13 en 
14, waar het beest zelfs vuur uit de hemel laat dalen, en zijn  nummer is 
666. De USA heeft op de Zuidpool bij Mc. Murdo Sound een toren van 
7 Hertz, met een antipode in de Barentszee. Aan de N.W.kust van 
Australië staat er ook één, met een antipode bij Bermuda. Het NORAD 
(North American Air Defence Command) heeft voor 10 miljard dollar 
een onderaards hol (schuilkelder van één mijl diep in de Cheyenne 
Mountain, waarin eveneens antipoden zitten. In Los Angeles en San 
Fransisco staat ook een Tesla-toren, en ook in Transvaal Zuid-Afrika één. 
Drie van deze stations zijn nucleair aangedreven. De USSR heeft er één 
bij Riga staan. Dr. B. Eastlund, prof. in Alaska university, heeft de Tesla-
technieken verder uitgebouwd. 

In Alaska zijn reeds 10 grote zendmasten geplaatst en er zijn er nog 10 in 
aanbouw. In totaal kan men met die 10 masten 100.miljoen Watt in de 
atsmofeer 'pompen' op ongeveer 70 km hoogte. Eenmaal in de atmosfeer 
worden de Hoog-Frequent trillingen 1000x versterkt, zodat 10 miljard 
Watt ontstaat.  Deze electriciteit stuurt men weer terug naar de aarde. Dan 
wordt daarmee de ijzerkern in de aarde opgestuwd, waardoor de 
binnenste kern van de aarde als een rotor van een elektromoter wil gaan 
draaien. Daardoor wordt de aarde uit haar 'voegen' getild, en zal de aarde 
gaan wankelen en barsten. Zeer grote aardbevingen zullen ontstaan. Men 
raakt hiermee aan de god der (grond) vestingen, Maüzzim. Dan.11:37. 
Bedenk daarbij dat in de aarde heel wat aardgas opgeslagen ligt. Wanneer 
dat vrijkomt en met zuurstof in aanraking komt, ontstaat er brand. Dan 
zal de aarde door vuur in brand worden gezet, 2Petr.3:6-7. 

De militaire grootmachten van deze aarde zijn in staat via hun HAARP-
systeem (High Altitude Aurora Radio Pulses, en heet bij de Russen 
Gyrotron) van deze wereld één chaos te maken! Sinds 1997 is men in 
staat om de genoemde 10 miljard Watt de atmosfeer in te zenden. Door 
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HAARP worden deeltjes in de ionensfeer versneld, gelijk bij een 
cyclotron. 

Alle levende cellen bevatten geladen deeltjes. Door HAARP kunnen deze 
in hevigheid aan trillingen toenemen, en dat leidt tot allerlei biologische 
verstoring. Tegen al deze supertechnologische wapens is weinig of niets 
bestand. Wij zijn algeheel overgeleverd aan ........????? Toch heeft de 
Schepper beloofd dat Hij Zijn Almacht zal tonen, en dat Hij de 'wijzen' 
in hun arglistigheid zal vangen. Hij zal ons beschermen, Jes.4:5 met een 
vurige muur, met wolken en donkerheid. Joël 2:2; Zef.1:15. De komst 
van de 10e (in feite 12e) planeet, en het Nieuwe Jeruzalem, zal ons 
beveiligen tegen deze verderfelijke invloeden. Het gebied waar deze 
‘Geest van IHVH’ tot rust en stilstand zal komen, zal volkomen veilig 
zijn, het ‘beveiligde erf’, of de ‘Schuilplaats des Allerhoogsten’. 2 
Sam.7:10 en Zach.6:8, in het Noorden aan de kusten. 

Zie hierover meer in onze andere brochures. 48 en 1088  

www.pentahof.nl   

Wilt U meer weten over deze Tesla-technieken en verderfelijke wapens? 
U kunt Youth Action news lezen, van C.B.Baker, Postbox 312, 
Alexandria, Virginia 22313. USA. Of van W. Bowart, Operation Mind 
control, en van Stan Deyo, the Cosmic Conspiracy, en van Luitenant Col. 
Th.E. Bearden, Bulletin  P.O.Box 986, Ft.Collins, Co 80522. USA. 
Boeken van en over Tesla: Tesla Books Company, 4035N, Ventura Ave. 
Ventura. CA 93001 USA. De schrijver Larry Brian Radka  stelt in zijn 
boek “Electric Mirror on the Pharaos Lighthouse “  dat  bij de oude 
culturen elektriciteit reeds bekend was en men deze kon beheren tot 
gebruik. In het OT wordt de wolkkolom genoemd die des nachts een 
vuurkolom was die licht uitstraalde. Dat wordt toegeschreven aan de 
lichtgod JHWH. 
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THEOFANISCHE WOLKEN < > HEMELSE DAUW 

De wereldgeschiedenis is een tekening of afschildering van de 
krachtmeting der 'goden' tegenover de enige ware Elohim van Israël, Die 
Zich manifesteert als IHVH. 

Dit 'strijdtoneel' zien wij voor ogen tijdens de tien laatste plagen in 
Egypte, waarna de Exodus op spectaculaire wijze plaatsvond, en waarvan 
de Schrift ons zegt dat IHVH  Zijn volk uitleidde door een 'Hoge Hand 
en Sterke Arm'. Ps.95:3 en 106:8 

Pascha, in het verlengde waarvan de 'krachtmeting' van IHVH ligt met de 
dood. In het verlengde hiervan komt de laatste grote krachtmeting van 
deze aion of aioon, van dit tijdperk, n.l. als het voor Jakob zulk een 
benauwde tijd zal zijn, dat Michaël zal opstaan, 
en ons zal verlossen uit het Grote Babylon en 
geestelijk Egypte! Dan zal Hij tonen dat zelfs 
alle huidige high tech wapens niets vermogen 
tegen Zijn superioriteit en Almacht. Elohims 
wagens boven het luchtig zwerk, zijn tien- en 
tienmaal duizend sterk, verdubbeld in 
getallen!Waar wij heden bij stil zullen staan is 
het zo weinig begrepen feit van de Exodus en wat daar allemaal bij 
plaatsvond. Wij raden U aan in dit verband onze brochure 'Electra no.1’ 
eerst te lezen. Wij zien dat de gebeurtenissen op aarde zich altijd op dié 
wijze voltrekken dat het wel schijnt dat de kwade machten en hun 
aanhang volkomen het schema van IHVH dienen en volgen, gewild of 
ongewild. Zo ook tijdens de Exodus. De Egyptenaren maakten zich op 
hun goden te dienen en hun rituelen te volgen, én.... Israël wordt op bevel 
van Hogerhand vermaand zich op te maken voor een uittocht, die het 
voordien voor onmogelijk hield. Maar alle tekenen wezen er op dat er nú 
toch wel iets heel unieks en spectaculairs stond te gebeuren! 
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In die tijd waren o.a. Jupiter en andere planeten aan het 'oorlogvoeren' en 
scheerden dicht langs de aarde. De Atmosferische Elektriciteit was 
daarom soms heel sterk, en de bergtoppen stonden soms in lichterlaaie. 
Wolken werden gezien waarin men allerlei kleuren zag, en waaruit 
lichtflitsen kwamen. Men zag wel in, dat dit geen normale regenwolken 
waren. Maar wat dan wel? Ook het Noorderlicht wijst naar A.E.  

Wanneer later de Ark was gebouwd en de Atm.Elektriciteit daarin was 
opgebouwd, verscheen er een  WOLK boven de tabernakel.  Een wolk 
bestaat uit fijne mist of waterdamp, ontstaan rond het 
'ontladingscentrum', en dus is zo'n wolk geïoniseerd, en ontstaat er 
vorming van edelgas. Uit die wolk daalde een neerslag of afzetting af op 
de toppen der bergen. Dit werd 
'Hemelse DAUW' genoemd, 
zie Hos.14:6. Van dit 
grondwoord komt het Engelse 
'dew', en het Latijnse  Deu, 
Dieu, en Griekse Theos, en dit 
wijst dus naar de 
manifestatievorm van de 
godheid. Theon = sulfer, geelrood, en is het meest bestendige tegen 
elektriciteit, element 92. Ook cinnamon of cinnabar heeft betrekking op 
deze hemelse dauw. Cinnamon, dat weten de huisvrouwen wel, is hele 
fijn gemalen kaneel, roestbruin. Cin of Sin wijst naar de Sinaï en naar de 
bergtop Seneh, en naar de brandende braambos. Sin wijst tevens naar 
'zonde' de morele zonde, zonde van of tegen het bloed, zaadvermenging 
van Eva x Nachash. Het sperma heeft duidelijk een relatie met Electra en 
onreinheid, zie  1 Sam.21:5 e.a. Cinnamon is de Cin of Sin van de 
Egyptische god Amon. Ammoniak of Ammonia was het water van de 
Nijl dat stonk toen het in bloed was veranderd. 
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Cinnabar, waarvan abar 'gevleugeld' betekent, dus een wolk waarin de 
godheid vertoefde, waar men de 'vliegende draak' dacht te vinden, of te 
wel het 'bloed van de elektrische godheid'. Het sprookje van Cinderella 
is dat van het 'dansende elektrische vuur'.  De Ark kon de Atmosferische 
Elektriciteit meten, en dat noemde men 'Sin'. Komt hiervandaan de  sinus 
en cosinus ? De Ark was dus een Sin(us) meetinstrument, en daarvan 
komt het woord  SYMMETRA, omgekeerd staat er  ARTEMIS. De 
Cherubs waren immers symmetrisch opgesteld, d.w.z. identiek gelijk aan 
elkaar. Twee polen, en daartussen werd de vlamboog getrokken 

Dit theofanische verschijnsel van wolken waaruit bliksem en rode kleur 
voortkwamen was oudtijds reeds bekend bij de Maya's, en in Mexico 
noemde men die 'godheid' Quetzelcoatl, de gevederde slang (ziende op 
elektriciteit of bliksem). 

Licht als men dat ziet in een ster of planeet, lijkt zich in vier (of acht) 
delen te splitsen, zodat een kruis ontstaat. Hiervandaan komt de 
kruisvorm-aanbidding.  Nu zien wij de samenhang van het RODE 
KRUIS en het BLOED. Boven het Rode Kruis-gebouw in Den Haag staat 
Quetzelcoatl afgebeeld! Natuurlijk in de kleur rood, de 'hemelse dauw', 
het 'bloed der goden'. Het Hebreeuwse woord voor bloed is 'dawm' of 
dâm. Damned in het Engels betekent 'vervloeken'.  Vervloekt te zijn 
vanwege de sin of zonde, maakt rijp voor het hellevuur, elektra. 

Blood, Strongs 1818 dâm, dâmam, komt van dumpen, afsnijden, stoppen. 
Als het bloed uitgestort wordt .... stopt het leven; en bloed heeft een 
stoppende of stollende werking 

Dammao = onderwerpen, zoals in het damspel, iemand uitschakelen. 

Cinnamon, Strongs 7076 = erect, rechtuit (een arc of vlamboog gaat 
rechtuit) 
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Cinneroth, Strongs 3672 = harpvorm, dus een magneet of hoefvorm, 
waartussen een arc of vlamboog wordt getrokken, en waardoor 
aromatische geuren van het edelgas ontstaan. 

Lucifer - vuuraansteker, vlamboogtrekker. Lu (licht) cin (elektra) en 
ferno (brand). 

Door het trekken van arc's of vlambogen ontstaat edelgas, (er zijn giftige 
gassoorten en gezondmakende, giftig carbongas, en gezondmakend 
radiumgas, en er is ook neongas en helium, en fosfor geeft giftig gas bij 
verbranding, en gifgassen worden in oorlogvoering veel toegepast) en dat 
condenseert en geeft de 'dauw', de 'wolk'; en boven de tabernakel was 
deze wolk meest WIT, en daarin verschilde IHVH van de ándere goden 
der volkeren (die in feite geen goden waren, maar men dacht dat zo). WIT 
ziet op het ONGEDEELDE licht. De andere volkeren konden slechts 
roodachtige wolken (licht) voortbrengen (dat heeft met het zgn Doppler-
effect te maken). Wit fosfor verloopt na enige tijd in rood. Een 
interessante eigenschap van fosfor met betrekking tot het Pascha is ...... 
dat het een zuringseffect heeft. Tijdens en na het Pascha moest Israël 
immers ongezuurd brood eten, als symbool van het wegdoen der zonde, 
de zonde van SIN of CIN, het rode licht voortbrengen! Zuren of gisten, 
fermenteren o.a van bier werd geassocieerd met de godin Isis. Dat 
theofanische vuur, of die hemelse dauw zorgde voor een groot deel van 
een aantal van de tien plagen in Egypte. Fosfaten vergiftigen o.a. het 
water, waardoor de vissen en kikkers stierven en de Nijl stonk als 
ammoniak. Allerlei insekten die op de dode beesten neerdaalden en later 
op iets anders gingen zitten, brachten deze gifstoffen over, en ook 
zorgden die gifstoffen voor een versnelde vermenigvuldiging van de 
insekten zelf, en ook van de kikkers. Een radioactieve isotoop van fosfor 
vervalt tot sulfur. Sulfur geeft blauwe vlammen wanneer het brandt. 
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Deze dingen wisten de Egyptische tovenaars eveneens, en zij dachten dat 
de Fenix of Phoenix een vogel was die zichzelf verbrandde en uit de eigen 
as weer herrees of opstond, zoals alleen via de elektrische 'ziel' de 'ka' 
kon geschieden. Zij zagen elektra als de regenererende bron van het 
leven, en dát was de enige hoop op onsterfelijkheid. Vandaar dat men op 
bepaalde gelegenheden wanneer de Atm. Elektriciteit sterk aanwezig 
was, de eerstgeboornen of laatst geboren jongste kinderen ging dopen in 
of op de pyramiden, want dáár manifesteerde zich de kracht van de Fenix, 
die haar kinderen voedde met de 'dauw des hemels', of ' het bloed der 
goden', de onsterfelijkheid. 

Strongs 1060 eerstgeboorne = bekowr. Ex.4:22  De eerstgeboorne is het 
beginsel van iemands kracht en macht, Gen.49:3. Kracht in het 
hebreeuws is AZ, Strongs 5794 en 5810, sterkte, als in de horens van een 
os. Aziyel = Kracht van El.  Melaatsheid daarentegen wordt in Job 18:13 
de eerstgeboorne van de dood genoemd. Waarschijnlijk ontstond 
melaatsheid door radioctieve neerslag, zie achterin deze brochure: Fall 
Out. Ongezuurde spijzen waren in Egypte toegewijd aan deze Fenix, 
waarmee men beduidde dat er in de lucht overmatige 'gisting' aanwezig 
kon zijn, dus verhoogde Atm.Elektriciteit. En daarin 'doopte' men hun 
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kleine kinderen ........ heel toevallig vond dat altijd plaats bij VOLLE 
MAAN, wanneer het iets bewolkt was. Dan doopte men de kinderen 
volledig in het water (en daarvoor was m.i. de tombe in de Grote 
Pyramide), waarna zich de Atmosferische Elektriciteit als een St. 
Elmusvuur rond dat natte kind manifesteerde, zodat het in lichterlaaie 
stond, en als met 'onsterfelijkheid' werd overgoten. 

Toevallig kwam in dié nacht juist de ‘Verderfengel’ langs, en was ditmaal 
de Atm. Elektriciteit hoger dan normaal, waardoor alle ten doop 
gehouden ééngeborenen  ..... abrupt stierven, tot grote schrik der 
Egyptenaren! De ‘Verderfengel’ heeft regelrecht te maken met de 
Atmosferische Elektriciteit. 

Bloed en bloedrituelen 

Israel in Egypte was ontvreemd van de inzettingen der voorvaderen 
vanwege hun gevangenschap of slavendienst. In Egypte (Mitzraim)  had 
men kennis genomen van hetgeen daar speelde wat betreft leef- en 
eetwijze, religie en magie. Men at er mee uit de vleespotten en deed mee 
aan de slachtpartijen. Mozes was aan het hof bekendgemaakt met de 
mysteriën en geheime kennis der priesters. Electra konden de priesters 
reeds beheersen. Men tapte de atmosferische energie af in kasten, die 
arken werden genoemd. Een arc is een electrische vlamboog. En de ark 
als kist werkt als een condensator. Bloed is een supergeleider.  

Later in het beloofde land bouwde Salomo en Hiram de Tempel, een 
gebouw dat stond op de krachtigste plaats op aarde, zo men aanneemt, 
doordat daar het grootste aantal energielijnen bij elkaar komen. Tijdens 
de inwijding van de Tempel zou er zeer veel dierenbloed hebben 
gevloeid. Dit had ten doel om via zwarte magie het vibratieniveau van de 
aarde te verlagen. Bloedvergieten valt onder negatieve energie, en deze 
komt in alle krachtlijnen van de aarde, het aarderaster. Het geladen 
energieveld van de aarde zakt daardoor naar beneden. Bloed bevat 
hemoglobine en dat bevat ijzer en andere substanties, waardoor bloed een 
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supergeleider is. De levenskracht of energie in het bloed werd bij 
offerandes op de aarde uitgestort. Tijdens de uittocht werd het paaslam 
geslacht en het bloed ervan aan de bovendorpel en beide zijposten 
gesmeerd, Exodus 12, indien dit historisch juist is en echt heeft 
plaatsgevonden in Mitzraim. Het doel van het bloed moet zijn geweest 
om de atmosferische elektriciteit (als verderfengel) die op dat tijdstip erg 
hoog moet zijn geweest naar de grond toe af te leiden (aarding)  via het 
bloed aan de bovendorpel en beide zijposten.  El of Elohim wijst naar 
electra.  Het bloed op de posten deed dienst als een soort bliksemafleider, 
zodat er in de huizen der Israelieten geen slachtoffers zouden vallen. De 
Anunnaki’s  kunnen niet tegen de natuurlijke verhoging van de 
aardefrequentie (Schumannfrequentie). Zij voeren dan ook altijd 
oorlogen waarbij onschuldig bloed wordt vergoten dat in de aarde trekt, 
om daardoor de frequentie te kunnen 
verlagen. Het zijn immers de illuminati 
en hun clan die de oorlogen beginnen en 
onze jonge mensen de kastanjes uit het 
vuur laten halen en hen opofferen als 
kanonnenvlees.  

Wanneer de aardefrequentie te hoog 
wordt krijgen de illuminati het benauwd. 
Een oorlog lost dit probleem voor hen op. 

De TAMMUZ-verering was idem dito een verering van het electra-
verschijnsel. Tammuz, Strongs 8542 Ez.8:14 , waar Temakh een mirakel 
is, en timmahoon een consternatie, en temunah een spookverschijning, 
en tamyid ziet op iets gedurigs of altijddurende beweging. Tammuz ziet 
dus op een eeuwigdurend spectaculair verschijnsel dat grillige vormen 
vertoont, zoals bliksem en vlamboog. 

Dat kan zelfs helend zijn, daar Terafim , zie Strongs 8655 'heler' of 
'gezondmaker' betekent. De zegen van Jakob aan Jozef houdt in dat hij  
de 'dauw des hemels' krijgt toegewezen, het beste van het beste. Gen. 
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49:25-26. Lees dit eens aandachtig! Op de bergtoppen zette deze hemelse 
dauw zich af als glasparels met de mooiste kleuren. Dit was een soort 
parelmoer, dat in Egypte veel werd gebruikt om versieringen te maken. 
En dit gekleurde 'glas' is in later tijd gebruikt in vele kerken om te wijzen 
op de kracht en schoonheid van de hemelse godheid. 

WATER en het St. Elmusvuur 

Water is een goede electriciteit-geleider.  Het is een bekend fenomeen dat 
scheepslieden in de top van de mast dikwijls het zgn St. Elmusvuur 
waarnemen. Het water is vlak, en de mast is dus een goede antenne. Om 
die rede wordt een kerk ook wel een 'schip' genoemd, en de torens 
vergeleken met de mast. Het kerkeschip, waar het volk zit of staat, en de 
toren als antenne om de kosmische straling op te vangen, waardoor men 
dacht met de godheid in contact te treden. 

Kerktorens zijn phallussymbolen, of antennes, en ook de Grote Pyramide 
is zo'n phallussymbool. Er is n.l. een plus- en minpool nodig om een arc 
te trekken, om elektriciteit in werking te stellen.Men zag oudtijds de 
aarde als de kosmische moeder, en de hemel of zon als de kosmische 
vader. Vandaar de phallus (penis) en vulva (vagina) als symbolen.  

De kosmische energie werkt zoals de Tesla-
uitstraling, waardoor het menselijk lichaam 
wordt geactiveerd, en waardoor men in 
vervoering geraakte. Dus een kerk fungeerde 
als ontvangstation van kosmische straling of 
energie, waardoor de mensen in extase raakten 
en dachten in contact te treden met de godheid. 
Vandaar dat kerken 'godshuizen' werden 
genoemd, en in het verlengde van tempels 
lagen.  
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De haan op de kerktorens heet Peacock, en men dacht dat hij de 
boodschapper was van de duivel, om aan te kondigen dat het vuur er aan 
kwam en/of aanwezig was. De haan kraaide dus bij 'brand' (en 
zonsopkomst), en vandaar de haan als symbool bij brand en brandweer! 
Dikwijls nog een kruis op de torens en een ronde bol van bladgoud, en U 
hebt een schitterend schouwspel wanneer dezen verlicht zijn door het St. 
Elmusvuur! 

Dat men oudtijds bij en rond 
kastelen grachten en veel water 
had, is om dezelfde reden. Denk 
maar aan St. Hubertus, die ook het 
St. Elmusvuur heeft gezien, en het 
St. Hubertusslot bij Otterlo op de 
Hoge Veluwe, dat daarvoor op een 
bijzonder geschikte locatie ligt. 

Nederland is trouwens een heel geschikt land om die kosmische energie 
op te vangen. Het is een land met een zand- en kleibodem, dus een goede 
isolator, en een land met zeer veel water, rivieren, sloten en stromen ( De 
bestelde plaats, 2 Sam.7:10). Zie brochures 418 en 1088. 

Ondergronds water is eveneens een goede geleider, en is met een 
wichelroede gemakkelijk op te sporen. Op gelijke wijze heeft Mozes met 
zijn staf ook water gevonden in de woestijn en rotsen.  Ook Elia liet om 
diezelfde reden veel water rond zijn altaar aanbrengen, 1 Kon.18, dat 
voor een goede geleiding zorgde voor het hemelvuur naar het altaar. 
Salomo gebruikte deze techniek reeds n.l. in de bronzen of koperen zee, 
staande op 12 stieren, waarin 72.000 liter water ging. Water was 
aanwezig om het bloed weg te spoelen, maar meer nog om de kosmische 
elektriciteit te geleiden. Zelfs in Delphi gebruikten de priesters deze 
techniek.          
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De doop in water door onderdompeling heeft dezelfde achtergrond en 
betekenis. Het water zag men als de hemelse ziel, de beweging of 
voortstuwing, waardoor de arc of vlamboog kon tot stand komen indien 
men zélf geheel nat was. Kinderen werden in het Griekse heiligdom van 
Eleusis gebracht om hen onsterfelijk te maken door hen bij het altaar in 
het water te dompelen, waardoor het St. Elmusvuur kon ontstaan, en zij 
in vuur gehuld waren. Wij lezen in de Schrift dat men de kinderen door 
het 'vuur' deed gaan, zoals in de Moloch-dienst. Dit zag er op dat men de 
kinderen inwijdde in de 'fonteinen der eeuwige jeugd'. 

De Egyptenaren gaven hun eerstgeboornen ook zo'n 'vuurdoop', n.l. op 
of onder de top der pyramiden. Op een bepaald moment dat zij met zulk 
een vuurdoop-dienst bezig waren, was ineens de intensiteit van de 
Atmosferische Energie te hoog, en stierven alle eerstgeboornen in gans 
Egypteland, toen zij hen aan de godheid voorstelden. Dit viel samen met 
Pascha 

.  
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Het is heel goed mogelijk dat de KONINGSKAMER in de Grote 
Pyramide een kamer is waarin zulke 'vuurdoopplechtigheden' 
plaatsvonden, althans van zeer hoge personen, of van de eerst-geboorne 
des konings, dus de troonopvolger. De lege stenen tombe kan als 
'doopvont' hebben gefungeerd.  Ez. 20:25-26 spreekt over Israël op 
gelijke wijze. Van deze oude gebruiken is de DOOP afgeleid, en later de 
kinderdoop of besprenkeling. Johannes de Doper zegt dat er Eén na hem 
zou komen die met de H.Geest en VUUR zou dopen. Dat is de vuurgloed 
of electrifisering door de Geest van IHVH. 

Neptunus, de zeegod, heeft een drietandige vork, als symbool van electra. 

          

Op graven plaatste men oudtijds veelal een kruis (doet men heden ook 
nog wel). Het St. Elmusvuur of ander kosmisch licht splitst zich n.l. in 
vier of acht delen, alsof er een kruis is te zien in een cirkel.   

Kruiscirkel. Bij zo'n kruis op een graf plaatste men dan een steen als 
isolator, en dat is de grafsteen geworden. De steengaf men de vorm van 
een poort, een boog of arc. De koperen slang werd eveneens op een kruis 
gemaakt, om die reden, waarbij de Ark dienst deed als voedingsbron om 
het electrische 'vuur' te doen ontstaan.  

Wordt vervold in deel 3.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ziHiiWcOeIs 

Over obelisken, etc.     


