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In deze steenkring van de oudste tempel ter wereld als Sterrenpoort staan 
twee polen waartussen een vlamboog wordt getrokken 

https://www.youtube.com/watch?v=CAGAZ6SC8ws 
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Inleiding   

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

OBELISKEN en BEELDEN 

Het tweede gebod van de Tien Geboden luidt: 

Gij zult U geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken, (van 
hetgeen) dat bóven , in de hemel, is, noch (van hetgeen) dat onder, op de 
aarde, is, noch (van hetgeen) in de wateren onder de aarde is. etc. 

Ons is altijd voorgehouden dat dit ziet op beeldenverering zoals in de 
R.K.kerk, en dat wij geen afgoderij van foto's of platen mogen maken. 

Wij zullen nu gaan zien dat er een geheel ándere betekenis en bedoeling 
is van het tweede gebod, nl. dat Israël geen ándere elektrische arc's of 
vlambogen mocht opwekken, op de wijze van, en met de beelden van de 
ándere volkeren met hun goden. 

Het Gouden Kalf was o.a. zo'n beeld, dat gemakkelijk elektriciteit kon 
opwekken of doorgeven naar de grond (aarding), en dat op het hoogste 
punt kon laten ontvonken. Dit zou de gezondheid van het volk kunnen 
benadelen. Zulke vlambogen kunnen positief en helend werken, maar 
ook negatief en ongezond zijn vanwege gasvormingen. 

Israël mocht  géén 'ding' maken van hetgeen in de hemel is, noch dat op 
de aarde is, noch dat onder de aarde is, Ex.20:4. Er staat in het Hebreeuws 
hetzelfde woord als in 2 Sam.16:23, dat aldaar door 'orakel' of het 'Gods-
woord' is vertaald. Israël mocht géén orakel raadplegen, zoals de andere 
volkeren wel deden (onder andere te Delphi), via de gelijkenissen of 
beelden van vogels, kalveren, leeuwen, of vissen, etc. om daarmee de 
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Atmosferische Elektriciteit op te wekken en te laten manifesteren. De 
andere volkeren hadden van dergelijke 'goden-beelden', waarmee men de 
elektrische fenomenen kon opwekken, zie afbeeldingen volgende bladzij: 

 

https://www.inana.info/blog/2015/01/23/der-obelisk.html 

Zelfs de ARK is in Hos.3:4 beschreven als zijnde een 'beeld'. 

Teraphim = genezer.  Sommige hoogfrequent-instrumenten hebben een 
genezende werking, en wekken ozon en elektrische spanningen op. 

In Richt.17:3 en 18:14 lezen wij dat Micha ook een 'beeld' had gemaakt, 
waarmee hij vlambogen kon maken, tégen het verbod van Lev.26:1 in, 
om andere beelden te  maken. Wij weten welke gevolgen dit had voor 
Israël! Het woordje 'beeld' heeft de betekenis van 'staande geleider', of 
'pool', waartussen men een vlamboog trekt. Dit werd een 'standing neck' 
genoemd, een  vork. Een 'neck' kan een obelisk zijn, een naald, en twee 
naalden dicht bij elkaar zijn als twee polen waartussen men een vlamboog 
kan trekken. Denk aan een bougie of electrisch lasapparaat. 

 Strongs 6677 neck = tsammah = sluier, vastmaking. Tsamach = iets 
voortbrengen.  De Ark stond achter sluiers, kleden om de straling te 
filteren. Via een 'neck' kan men een vlamboog voortbrengen. 
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Strongs 6754 image of beeld = Lev.26:1 Tselem = a phantom, een spook 
of grillige gedaante. Een  vlamboog heeft een grillige vorm, net als een 
bliksemstraal. 

Strongs 6676 graven image = gesneden beeld = Tsemed,  a team, couple, 
dus een tweetand of een paar, zoals twee hoornen. 

Dikwijls stonden de naalden, obelisken vlak naast elkaar opgesteld, en 
daarvandaan komt ook de latere kerktorenbouw, waar men dikwijls twee 
torens vlak naast elkaar bouwde. Ook bij de Moskeeën zien wij vaak twee 
of meer minaretten dicht bij elkaar. Op die wijze vormden zij dan een 
paar, twee ogen, en geen éénoog zoals een Cycloop (eenogige reus). De 
grote moskee in Mekka heeft zeven minaretten, dus zeven 'ogen'. 

In 1 Sam.14:4 waren twee bergklippen of tanden, die als obelisken 
fungeerden, Bose en Seneh. Seneh komen wij als identiek woord weer 
tegen in de brandende braambos. 

In Babel ( bab-ilu in het akkadisch = de poort of vlieghaven van de goden) 
om de wereld te overheersen. Het grondwoord Babel heeft niet de 
betekenis van 'verwarring' zoals altijd wordt aangenomen, maar 'ka-
dinger' ziet op wereldoverheersing, en wel via Elektrische fenomenen. 
De toren van Babel had als Ziggurat zeven verdiepingen, de Etemenaki, 
en was ongeveer 90 meter hoog. 
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Eurmeiminanki = huis van de zeven  leiders van hemel en aarde, en dat 
was de toren van Borsippa, dat een toespeling is op de zeven banen 
waarlangs de zeven planeten zich voortbewogen. Elk had een eigen kleur, 
n.l. zwart, oranje, rood, wit, blauw, geel, goud en zilver. Dit waren  als 
het ware  zeven ogen, waarnemingsposten om de hele wereld te overzien. 

Zach.3:9 spreekt over de zeven ogen van IHVH. 

Babylon zag men als het centrum der aarde. Larsa (de naam van een 
Ziggurat in Babel) = huis van de verbinding van de Hemel met de Aarde. 
De toren of Zig is dus een schakel voor het contact van Bóven met 
beneden, en is als een antenne. Zo is ook Bethel, waar de Jakobsladder 
werd gezien, de Poort der Goden, Gen.11:9, 28:17, net als de Toren van 
Babel. 

Men kon via 'beelden' kunstmatig elektrische fenomenen opwekken en 
demonstreren, en daartoe had men tempels, obelisken, beelden, terafims, 
etc. Dit werd gezien als magie. Daartoe had men een speciale opleiding 
nodig, daar het 'gewone' volk hier geen verstand van had. Men moest een 
'ingewijde' worden om daarmee om te kunnen gaan. 

Het woordje magie komt van imga of Maja, een image, dat is 'beeld'. Dit 
stamt uit de Indiase mythologie. Zoals de twee Cherubim op de ark 
stonden, hadden omliggende en andere volkeren ook hun tweeling-goden 
om daarmee elektrische fenomenen op te wekken, en deze noemde men 
de 'Goddelijke Tweelingen', en daar manifesteerde zich de 'Brahm' of 
elektriciteit. 

FALL OUT RADIOACTIEVE NEERSLAG 

In oude tijden  was men bang voor een ‘vallende hemel’, dat is .... voor 
radioactieve neerslag, dat te maken had met de ‘hemelse dauw’. 
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In het jaar 335 v.Chr. vroeg Alexander de Grote iets aan de Kelten, en hij 
kreeg ten antwoord: Dat de hemel op U allen moge vallen! 

Radioactieve neerslag heeft gevolgen op de natuur, op het leven, op de 
genen en DNA. Hierdoor zijn misvormingen ontstaan, en mogelijk zijn 
ook de reuzen voortgekomen uit de daardoor gemanipuleerde genen. De 
heuvels en bergtoppen waren meestal prachtig begroeid met een 
overmatige fauna en flora, als gevolg van de hoge radioactieve intensiteit. 
Wij hebben in onze eeuw het voorbeeld van Tsjernobyl, waar vele 
kinderen misvormd zijn ná de kernramp. Die hemelse dauw bevatte 
sulfur, fosfaat, etc., en dat is een goede grondbemesting, en vandaar een 
goede flora, en hoge bomen. In Tsjernobyl schijnt het momenteel ook 
heel vruchtbaar te zijn na zoveel jaren na de ramp. Israël kende wel 
speciale reinigingswetten tegen die fall-out. Vooral de priesters moesten 
zich heel goed afwassen alvorens zij de tabernakeldienst gingen doen. 
Ex.30:21. Als tegengif at men in de oudheid veel honing en lotusspijs. 
De Farao’s lieten zich zelfs met honingpollen naast zich begraven. De 
radioactieve neerslag was een 
gevolg van o.a. zonne-
uitbarstingen en zonnewinden. 
Die zonnevlekken, zoals wij deze 
noemen, hadden de vorm van 
veren. Vandaar dat men de link 
legde naar vogels, naar de 
Phoenix, en naar de Palmboom. 

Ook de kerstboom komt uit deze 
tijd voort, waar bovenin de top het St. Elmusvuur gloeide. En, indien men 
dit ‘kwaad’ overleefde, ging men elkaar geschenken geven. Hieruit komt 
de Kerstman en St. Nicolaas en hun geschenken voort. 

De maan had eveneens verband met deze fall-out.  Bij nieuwe maan 
maakt de aarde elektrische wisselingen door. In Babylon noemde men de 
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maan ‘sinn’, vanwege de rode radioactieve stof. De maanfasen zorgden 
voor grote atmosferische schommelingen, die van invloed waren op 
geboorte en ontvangenis, ergo .... álle activiteiten zag men oudtijds hun 
startpunt hebbend in de maanfasen, en dáár wijst Baphomet dan ook met 
beide handen naartoe. 

Wanneer de Phoenix zichzelf 
verbrandde, viel de as op de bergtoppen 
en zorgde voor een vuurgloed, zo dacht 
men. En vooral de wisseling van OUD en 
NIEUWJAAR was een tijd van 
ongerustheid, en moest deswege met veel 
vuurwerk gepaard gaan. En nog is die 
traditie niet verdwenen, maar verdwijnt 
er wel voor miljoenen aan vuurwerk rond 
oud en nieuw. Het vuur had voor hen dus 
tweeërlei uitwerking: enerzijds zag men een verhoogde groei van flora, 
maar anderzijds zag men veel nadelige uitwerkingen o.a. melaatsheid. En 
de bliksem, als hemelvuur, was helemaal schrikwekkend. Vuur is wel het 
enige element van al de elementen dat de mens zélf kan maken, en 
daarmee stelt hij zich in feite gelijk aan de godheid. Vuur werd oudtijds 
beschouwd als het eigendom van de goden, althans het electrische vuur. 
Ignis = vuur. Bliksem splijt zelfs de aarde open. Jupiter zag men als de 
bliksemslingeraar. En Mithras zou uit een rots (isolator) zijn geboren als 
lichtgod.  

In Zion ligt de kostelijke HOEKSTEEN. Stenen zuilen werden 
geassocieerd met de wereldas. Paarsgewijs vormden de zuilen in Egypte 
de hemelpoort, de toegang tot de goden. 

JAKIN en BOAZ zijn de twee zuilen voor de Tempel. 

 Jakin = El maakt vast. Boaz = In Hem is kracht. 
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Ook bomen werden oudtijds als wereldas beschouwd, om daardoor de 
bovennatuurlijke elementen tot zich te trekken, zoals het St. Elmusvuur 
in de toppen. 

Tammuz was een levensboom, zoals de Egyptenaren de Sycamore (wilde 
vijgenboom) vereerden, waaruit de godin Hathor spijze haalde voor de 
zielen der gestorvenen. Ook de Keltische eik was zulk een boom. In 
Egypte had men de Djed-pijler (pilaar), ook wel fetisj genoemd = 
stabiliteit of duur (dus een soort elektriciteits-stabilisator, welke men 
aanzag als zijnde de ruggegraat van Osiris. Deze zuilen werden hoog 
vereerd, en sommige ‘heiligen’ hadden ter ere van de godheid hun 
standplaats ingenomen boven op zo’n zuil. Simon Stylites (396-459 
n.Chr) heeft wel 40 jaar lang op een zuil doorgebracht, hoewel de duivel 
hem, naar men zegt, wel verleid had om er af te komen. De paal, zuil, 
menhir, obelisk, omphalos, vierkant .... zag men  aan  als ‘wereldas’, het 
centrum van de aarde.  Schijnbaar verplaatste dit centrum zich nog al 
eens, want overal vinden wij zuilen, menhirs, obelisken, etc., en elk 
maakt er aanspraak op dat dáár het midden van de aarde is. 

Omphalos = navelstreng. En dat zag men in Griekenland  als de tempel 
van Apollo te Delphi, waar het verbindingspunt zou zijn van de 
onderwereld met de bovenwereld. Op zulk een punt werden orakels 
onthuld! 

Rome heeft ook zulk een orakelsteen, of 
omphalos, nl. de Úmbi Licus Urbis 
Romae’, staande op het forum.  In Bagdad 
stond ook zo’n steen.Maar IHVH toont 
dat er slechts één échte GROND- en 
HOEKSTEEN is, n.l. te ZION, en deze 
heet in het Hebreeuws Schetija. Schata = 
grondvesten. Men dacht dat de sluitsteen 
diende om het deksel te zijn op de put van de aardwateren. Men wist niet 
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wat elektriciteit was, en men dacht dit zich in als zijnde een soort water, 
een grondwater waaruit stralingen voortkwamen. De steen was een 
isolator daartoe. Die aardwateren, de Tehom, zijn elektrische  stralingen, 
of aardstralen, en de sluitsteen is een isolator. 

Sommige aardwateren kende men als gezondmakend, o.a. radium, maar 
andere als ziekmakend. In die oerzee beneden in de aarde, liet men alle 
leven beginnen en ontstaan. 

LUCIFER & BABYLON,  achtergronden 

Lucifer is het produkt der cijfers (de som, Ez.28:12), of te wel het 
toonbeeld van perfectie. Vandaar dat Lucifer dikwijls afgebeeld wordt 
met een pentagram op het hoofd en een lelie in de hand. Het pentagram 
is symbool van perfectie, en de lelie is symbool van volmaakte 
schoonheid/ongereptheid. Som betekent vlgs Strongs 8508 tokniyth, en 
dat komt slechts éénmaal in de Bijbel voor, en betekent  admeasurement, 
consummation, pattern, dat is iets voltooids, volmaakt, toonbeeld van. De 
nazaten van Lucifer werken onder zijn vlag, eveneens met het pentagram, 
de uitdrukking van perfectie. Nu zijn er verschillende nazaten van 
Lucifer, en het huis van satan is verdeeld. Oud Babylon maakt aanspraak 
op de erfenis van Lucifer, en dat doet Nieuw Babylon ... Europa, het 
verenigde Roomse Rijk, eveneens; en het Grote Babylon, de USA, maakt 
óók aanspraak op de alleenheerschappij. 

Uit Lucifer komen de Nephilim/Anakim, de reuzen en geweldigen, en de 
Atlantiden, en de 'bokken' uit de voortijd. Kaïn is 'Bel', en dat betekent 
vermengen, een halfbloed of mulatto.  Bel, met zijn zoon Nimrod, waren 
de stichters van Babylon, met hun god Marduk (dat betekent 'Nietsnut'). 
Nimrod is het produkt van een kruising met een Luciaan, waaruit de 
'Satyrs' voortkwamen. Nimrod noemde men wel Pan, Capricorn, dat is 
een halve man en halve bok, en dat waren kannibalen. Zij konden mooi 
op een panfluit spelen. Kaïn en Ezau zijn later voor een groot deel in 
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elkaar opgegaan, als een Amalek-volk (of Amelek), hoewel er intern 
altijd veel hommeles is geweest en nog is. 

De Nachash-linie probeerde via Rebekka de 'hand op de troon' te leggen, 
door Ezau. De Amalekieten, die uit een bastaard kleinzoon van Ezau 
voortkwamen, hebben verhoerd bloed. Ame-leukos = verhoerd bloed. Er 
was echter nóg een oud volk dat Amalek heette, en dat van Kaïn 
afstamde. Deze Amalekieten schijnen in elkaar te zijn opgegaan. Lucifer 
is de zoon des dageraads, dat is VENUS, Astarte, Esther, Isthar, en heeft 
als kenmerk de achthoek en vijfpunt. Astarte staat op de Britse 
bankbiljetten met een schild en korenaar, als vrouwe Brittania, en is 
beslist géén Israël-symbool! Amaleks doel is ..... de hand te leggen op de 
'Troon van IHVH', op de algehele perfectie en beheersing van het 
volmaakte, van de ENERGEIA of oerkracht. Num.24:12-24; Deut.25:17-
19; Ex.17:14-16. (Men leze in dit verband onze brochures over het 
Atoom) 

Elohim heeft een vernietigingsbesluit over Amalek reeds klaar, dat is 
vastbesloten! In Deut.25:19 is zulks te lezen, .....  om de gedachtenis van 
Amalek gehéél uit te delgen! Wanneer Saul destijds deze opdracht had 
vervuld, zouden wij momenteel niet opgescheept zitten met de huidige 
politieke, maatschappelijke en religieuze wereldproblemen! Wij zijn 
echter  niet verloren! Bileam voorzegde de ondergang van Amalek en de 
opgang van Israël. De Amalekieten waren de slechtsten van Kaïn-lijn, en 
zij zullen hun verdiende loon ontvangen! 

Amalek-Edom zit grotendeels in het Jodendom, zie the Jewish Enc. 1925. 
Lees van A. Koestler 'The thirteenth Tribe'. Sauls nalatigheid zal worden 
hersteld! De Amalek-lijn  is kwader dan de Edom-lijn, Lucifer is 
gevaarlijker dan Nachash. Interne strijd toont reeds, dat de Khazaren 
(overwegend Amalek) hun 'broeders' de Sepharden op een slim-slechte 
wijze discrimineren. In het Midden-Oosten ligt de bakermat van de 
Nefilim en Rafaïm-geesten. Daar liggen o.a. immers ingangen naar de 

  Electra deel 3                                                   No.1183 
 

12 
 

'bodemloze put', waarvan bekend is dat er in Saudi Arabië en Jordanië 
zulke ingangen zijn. 

Wij zien heden ten dage dat de aloude 'geesten' tot hun bakermat willen 
terugkeren. Engeland, het land van de gevallen engelen, de Luciferianen 
heeft modern 'Assur' of Rusland opgebouwd, via haar Rothschild bank. 

Amerika heeft onder leiding van de Rockefellers de wederopbouw van 
Nieuw Atlantis (de USA) op zich genomen, en tezamen vormen die twee 
het Grote Babylon van de eindtijd. Dit zijn de leiders van de 'bok-naties', 
van de bok Baphomet of Pan, zie Ez.34:17. Zij zijn de Illuminati, de 
hooggraadvrijmetselaren met hun Scottisch rite met 33 graden in 
Engeland, en de York rite van negen graden in de USA. 

Lucifer is te identificeren als de  KONING van het NOORDEN, het 
pyramide-systeem, zie het USA Great Seal, met o.a. een ingang tot die 
'onderwereld' in de Artica-Noordpool, onder de Beringzee, waar diepe 
gangen liggen, en zij hun Je-Zeus opwachten wanneer hij komt, dat is 
Thor, Osiris, Maitreya, en hun wapen is o.a. de god Maüzzim, de 
oerkracht in het atoom. Nachash-satan is de  KONING van het ZUIDEN, 
met een toegangspoort tot de onderwereld bij de Zuidpool, en heeft de 
god Pluto, en het plutonium-wapen, met het zonnerad of hakenkruis (de 
Davidster) als symbool. 

Lucifer is de verzegelaar der som, van het produkt, dat is het getal 33, 
terwijl Nachash het getal 33 heeft in de Scottisch rite, en Lucifer 3 x 3, 
dat is 9, met de York ritus. Dat levert de 'Round Table of the NINE' op. 
Zij zijn de phoenixwezens. of Phoeniciërs, met hun symbool de Adelaar, 
zie het USA Great Seal. 
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Citaat: “”Let op de Egyptische zonneschijf boven elk vogelkopje? Dit is 
een "Nimbus" of "Halo!" (Sommige mensen dragen het direct op het 
hoofd!) Let op de "Davidster" boven het hoofd van Eagles? Omdat we 
allemaal weten dat de VS een "Joods" land is, toch? Fout ... het is de ster 
van Chiun / Kiyyun (Amos 5:26) oftewel de ster van Remphan. 
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(Handelingen 7:43) Let op het crucifix op de foto links? Dit was een 
afbeelding uit het Oude Egypte, eeuwen voor de geboorte van onze 
Messias. Zie je, het crucifix is het afgekorte symbool van de ZON! In de 
mythe werd Jezus geëxecuteerd op een "Stauros" (boom, stok, 
rechtopstaande paal) Hij werd aan een boom opgehangen! Gal 313, 1 Pet. 
2:24, Handelingen 5:30, Handelingen 10:39, vertelt dit onder andere. Het 
'kruis' is symbolisch voor aanbidding van de zonnegod. De meeste 
vertalingen komen uit Jerome's Latijnse Vulgaat die geschreven was voor 
de (universeel) rooms-katholieke kerk. Hij gebruikte het Latijnse woord 
'Crux'. Het Griekse woord 'Stauros' werd pas later gedraaid om 'kruis' te 
betekenen””. 

Om de huidige strijd in deze wereld, en in het Midden-Oosten te verstaan, 
moeten wij de oude geschiedenis van Babel kennen. Wij hebben daar 
reeds meer over geschreven in andere brochures. Babel was een stad vol 
trots, waarvan Nebucadnessar zei: ‘Is dit niet het grote Babel dat ik 
gebouwd heb!’  Onder de nieuwe Nebucadnessar 'Saddam Hussein' is 
Babel voor de  zesde  maal herbouwd, na ongeveer 3600 jaar, dat is één 
Sjar. In Babel stond een toren waarlangs men dacht dat Marduk afdaalde. 
Die toren heette: Ete Menanki = fundament van hemel en aarde. De toren 
was een Ziggurat van zeven verdiepingen. 

Het voetstuk mat 33 meter hoog, en de 2e trap 15 meter hoog, en in totaal 
was de toren 90 meter hoog. Op 75 mtr hoogte bestudeerden de priesters 
de loop der sterren en deelden zij de hemel in in 12 tekens en groepen, de 
Zodiac. Dit Babel werd reeds met de ondergang bedreigd in Jesaja 13:19-
22, en Jeremia 50-51. Gedeeltelijk is die ondergang gekomen, maar nu is 
Babel weer herbouwd. De vraag is .... of dít Babel het 
VREDESALTAAR (Ara Pacis) van de Goden (de Elohim) is, de 'Poort 
der Goden'. In het Griekse woord 'aris' zit de betekenis van 'meetsnoer, 
richtsnoer, paslood', zoals dat in de hand van Zerubbabel is gegeven, 
Zach. 4:10.  Ara komt van 'zonne-aura', zonne-uitstraling, zoals in het 
Barneveldse Wapen is te zien, en dat valt samen met het Altaar uit 
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Jes.19:19 in Egypte, dat wil zeggen, het geestelijk Egypte (opgehoopte 
aarde) dat is Nederland, dat bestaat uit opgehoopte aarde vanuit de 
riveren de Rijn en de Maas. 

Het oude Egypte heette Mizraïm, en door ophoping van klei uit de Nijl, 
is men het Egypte gaan noemen, dat is: aarde die opgehuubt is. Lucifer 
bouwde het eerste vredesaltaar in Irak, en later in de USA. De USA is 
Apollo, of Jupiter, en werkt weer samen, hoewel als grote rivalen, met 
het Europesche Roomse Babylon, met hun Jupiter-altaar in Rome. 

De zoon van Jupiter is Kronos (= tijdmeting), heer van de dobbelstenen. 
Elk koppel op de dobbelsteen heeft een som van ZEVEN. 1 + 6 = 7,     5 
+  2 = 7,      3 + 4 = 7.     

Het symbool voor Chronos 
of Kronos is het CHR of XP 
teken, en dat heeft het 
christendom gebruikt als 
Chi-Rhoo teken. CHR .... 
onos (onos = ezel), en daarop zou Je-Zeus het nieuwe tijdperk 
binnenrijden, de nieuwe aion ontsluiten, een nieuwe cyclus openen, op 
de 'heilige ezel' of Agnos Onos. Dat is dan 22/7e = pi = 3,14, en is de 
Gulden Snee in het Pentagram, de perfectie. Die ezel droeg de wijn 
(oinos) die zorgde voor de vreugde of extase. 

U ziet wel dat de christelijke symbolen afkomstig zijn van heidense 
gebruiken, en dat de uitspraken van de Schrift gebruikt zijn om daarmee 
het heidense voertuig te versieren en voort te trekken. 

Altaar of ARA komt van Arena, dat is een  dieren-theater.  Op een altaar 
worden immers dieren geofferd. Zo zien wij de ezel, en de god Pan, de 
Bok Baphomet verschijnen in hun religie. Pan komt weer van Pen of 
Penta, de vijfpunt, maar dan wel omgekeerd, met de punt naar beneden 
gericht!  Het gaat dus om de VIJF-GOD, of Vijf-goden manifestatie. Dat 
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is de weersgod, Thor, van het Pan-terion, met het tien-delige decimale 
stelsel. Saturn is Kronos, met het magische vierkant van 36. Dat is het 
aantal graden in het pentagram van de Gulden Snede. 

Dit Saturnus-vierkant telt NEGEN  cijfers:  
Aan alle zijden opgeteld levert dit 15 op. En 
omgedraaid is het 51, het getal der 
democratie. Negen is het getal van het 
oordeel. In de 'Temple of Understanding' in 
de USA is dit Saturnusvierkant te zien, 
ingemetseld, en heeft de vorm van een 
ijzeren steen, met deze getallen er op 
afgebeeld. 

Lucifer wil het oude Babylon hebben, als 
zijnde de bakermat der 15, het getal der kosmische volheid.   1 + 2 + 3 + 
4 + 5 = 15 Het complete getal van het PANTHERION (van de antichrist)  
is 666, en dat verkrijgt men door  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13-
+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+28+29+30+31+32+
33+34+35+36  op te tellen = 666. 

En in deze eindtijd der 'goden' leven wij! 

PAN kan plotseling komen en zich vertonen, als Baphomet met een grote 
penis, zodat de vrouwen de schrik van hun leven krijgen, en in PAN-iek 
(paniek) raken! Wij mogen echter geen panische angst bezitten, daar 
Michaël voor óns zal opstaan! Wij zullen als klein landje samen met 
Zuid-Afrika wel heel even zeer benauwd worden (tijd van Jakobs 
benauwdheid), maar alhier is en wordt het wáre Vredesaltaar gebouwd, 
de uitdrukking van VOLMAAKTHEID via het Pentagram, het getal 15 
en 51, op de 51e breedtegraad en 51 graden mercatorprojectie van de 
Grote Pyramide, waar de Veluwe, het midden des lands, op 51 mtr boven 
NAP ligt. 
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ONZE BESCHERMENGEL is MICHAEL 

IHVH heeft, om Israëls bestaan en voortbestaan te waarborgen, aan ons 
een speciale Engel of Bode gegeven. Gen.48:16; Ex.14:¬19, 23:20-
23.Het engelen- en geesten-geloof was oudtijds sterker dan nu in deze 
geciviliseerde samenleving. Nu zijn de sociale wetgevingen de 
'beschermengelen' voor velen. Toch bestaan de bescherm-engelen. Aan 
Jakob was een speciale Engel gegeven, die hem uit alle nood redde, en 
deze Engel wijst Jakob toe aan Efraïm en Manasse. Ook Ezau had een 
engel, en deze voert veelal een laffe strijd, zoals via Doëg, Agag, Hadad, 
Haman en Herodus. 

Amalek speelt daarin een hoofdrol, en vandaar de strijd van IHVH tegen 
Amalek van geslacht tot geslacht. Amelek helpt de vijanden van Israël 
op een slimme wijze. Onze voorvaderen hebben Nederland altijd het 
'Israël in het Westen' genoemd, en zagen in Spanje en Alva de Amalek- 
Ezau tegenstander. De Engel die voor Israël uit zou gaan wordt ook wel 
'Metatron' genoemd, dat is ' Vorst der aarde', en 'Mijn NAAM is op Hem'. 

Dr. F. de Graaff heeft over dit soort engelen een boek geschreven: 'Als 
de goden sterven'. In Dan.10:13, 12:1; Judas vers 9; Openb.12:7 lezen 
wij van Michaël. Kwade engelen, zie Jes.24:21, zijn als de 'Hoge machten 
in de hoogte', waarover IHVH Zijn oordeel zal laten komen. Toen Israël 
uit Egypte trok ging Michaël voorop, Ex.14:19; 23:20. Zo toont ook de 
historie van Nederland dat Michaël ons volk verloste uit machten die 
sterker waren dan wij. 

BAPHOMET 

Baphomet of Pan is een kwade engel, een centaurus, half mens, half dier. 
Hij heeft een witte baard en twee karbonkelstenen als ogen. 

Bafometus = de man met de baard, waar de baard het symbool is van de 
wereldziel, daar Baphomet in de holle ruimten van deze aarde vertoeft, 
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n.l. in de 'onderwereld'. Bij de Vrijmetselaars is Baphomet te zien op het 
ambtsteken van de Grootmeester, en stelt daar de vijf reine elementen 
voor, n.l. vuur, aarde, lucht, water en de ziel. 

Baphomet wil zich zien als het spiegelbeeld van de Schepper. Hij is een 
kabbalistische talisman met grote magische kracht voor de geheime 
inwijding. Achterstevoren leest men TEM OHP AB, dat is Templi 
Omnium Pacis Abbas, dat is: vader van de tempel voor de universele 
vrede der mensheid. Ba komt van baptismos, dat is dopen, de doop door 
inwijding in de esoterische wijsheid. Baphomet heeft een zeer 
wonderlijke penis, die gelijkt op de Mercuriusstaf, de twee slangen Yin 
en Yang, en dát is de 'vuuraansteker' waartussen men een elektrische 
vonk, arc  of vlamboog kan trekken. Die vuuraansteker heet Literatis B-
A fomitem habemus = uit het boek van Bafomet-Amofit hebben wij het 
geestesvuur (illuminati). 

De kleinzoon van Cham was Nimrod, en hij komt voor onder de naam 
Osiris, Pan en Tammuz. Zijn moeder is Semiramis, en werd ook als de 
godin Diana en Astarte vereerd. Nimrod zette de zonnedienst van Baäl 
voort. Door in het vuur van Bafomet gedoopt te worden kon men van z'n 
zonden afkomen. Later staat Nimrod als Zoro-Aster bekend, en Kush en 
Nimrod waren de oprichters van het Babylonische systeem. Dit is door 
de Chaldeeuwse priesters verder ontwikkeld. 

Pan of Baphomet draagt tussen de horens de toorts, de fakkel der 
verlichting. De vijfpuntige ster is het symbool voor de energie van deze 
scherpzinnige verlichting, n.l. van de Morgenster Venus. Op zijn 
rechterarm staat 'solve' geschreven, dat betekent 'oplossen', het oplossen 
van kosmische rampen en planetaire storingen, en wel tussen de ene 
maansikkel, eerste kwartier, en de andere maansikkel, derde kwartier. Op 
de andere arm staat 'coagula', dat betekent 'vastmaken', een Nieuwe 
Wereldorde vestigen. Horus is de wedergeboren Nimrod, en zijn Alziend 
oog prijkt op het USA Great Seal. Amerika wordt door déze bok-god 
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bevoordeeld! Deze 'goden' leven in de onderwereld, zijnde de 'bokken 
der aarde'. zie Jes.14:9. 

Over deze onderwereld zijn brochures, oa. van R. Crabb, directeur van 
BSRA, Flying Saucer Institute. 

Hij zegt dat Lucifer op de 10e planeet zat, die tussen Jupiter en Mars in 
stond, en door hem is opgeblazen. Jes.14:12. Crabb zegt verder dat het 
'slangenras' van Venus afkomstig is, en daarbij haalt hij zeer oude 
geschriften aan, het zgn 'Hefferlin' document. Daarin staat dat in de 
Antartica een grote stad heeft gelegen, genaamd de 'Rainbow City'. 

Vanuit deze stad liepen vele 
onderaardse tunnels naar andere 
delen van de aarde. Dit 
slangenras was in feite het 
Atlantide-ras, en zij  zouden die 
onderaardse tunnels hebben 
aangelegd als schuilkelders om 
extreme zonne-uitbarstingen het 
hoofd te kunnen bieden, en zich 
te beschermen tegen bacteriën 
die uit het heelal afdaalden. De 
diameter van sommige tunnels is 
wel 150 feet. Onder Malta ligt 
ook een tunnel, the Hall of 
Saflini, waarin grote beenderen 
zijn gevonden. In 1906 is de grot 
officieel opengesteld voor het 
publiek. Aan het einde van een 
van de tunnels is een smalle spleet, en daardoor kan men in een 
ontzagwekkende diepe ruimte kijken. Sommigen zeggen daar reuzen te 
hebben gezien. De Maltezers zelf zijn geen Europees ras, maar meer 
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Arabisch. Heeft de Maltezer-orde hier iets mee te maken? In Tibet liggen 
eveneens van deze spelonken en tunnels, in Agherta, en daar liggen enige 
van dit soort reuzen opgebaard. 

     https://earthtripper.com/12-places-you-will-never-set-
eyes?page=%2C3   In Siberië zijn holen gevonden. In 1989 heeft men 
diepteboringen gedaan, door de Sovjets met Noorse experts, en op 16 km 
diepte ontdekte men een grote holle ruimte. En naar men zegt, heeft men 
via microfoons stemmen gehoord, die geleken op menselijk geschrei. De 
wetenschappers raakten volledig in paniek, en één van hen zei niet in 
‘God’ te geloven, maar nu wél in een HEL te geloven. Er steeg uit het gat 
een gas omhoog dat 1100 graden Celsius heet was. Aanvankelijk moest 
de Noorse minister van Justitie er smakelijk om lachen, maar toen hij van 
de feiten kennis had genomen, zei hij diep onder de indruk, dat, indien er 
een hel zou zijn, hij daar zeker in zou terechtkomen. De moderne 
Illuminati hebben ook hun tunnels en schuilkelders klaar, o.a. in de USA  
Mount Pony, Mount Weather, en onder het Kremlin in Rusland ligt een 
onderaardse stad. Hierin gaan alle Illuminati of eliten wanneer er 
kosmische rampen dreigen te komen. Door de satelliet Essa 7 van de 
NASA werd op 23-11-1968 een infraroodfoto gemaakt van de 
Noordpool, vanaf 1450 km hoogte. Op de foto is duidelijk te zien dat er 
in de ijskap een groot rond gat zit, met een doorsnee van ongeveer 2300 
km. 

E. Siragusa zegt dat wij de aarde en andere planeten moeten zien als 
kosmische cellen, die af en toe moeten ademhalen. Elke zes maanden zou 
de Noordpool zich openen en ademhalen. Hij ziet de aarde als een levend 
wezen, en niet als dode materie. Lucifer met de tiende planeet Nemesis 
is mogelijk dwars door onze (holle?) aarde gegaan. Is daardoor de aarde 
scheef komen te staan? De afmeting van het poolgat van 2300 km komt 
wonderwel overeen met de afmeting van Nemesis, het Nieuwe 
Jeruzalem, dat ongeveer 2200km meet. Indien de aarde hol is van binnen, 
en met water gevuld was, naardat sommigen zeggen, dan kan Nemesis 
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inderdaad dwars door onze aarde heen zijn geboord. Daardoor is de aarde 
groter geworden en zijn de continenten op drift geraakt, en kwam er een 
zondvloed. Petrus schrijft dat de aarde  uit en in  het water bestond. Was 
de aarde opgevuld met water?  2 Petr.3:7; Gen.7:11, 8:2. En Job 38:16-
30 vraagt .... hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld? ... als met 
een steen verbergen zich de wateren (lag er als het ware een steen op een 
opening naar het inwendige van de aarde?). 

https://www.momondo.com/discover/article/secret-underground-cities-
in-the-world 

Ps.71:20 en Spr.8:24-28. Ik was geboren toen de afgronden nog niet 
waren, toen Hij een cirkel over het vlak van de afgrond beschreef. 
Jes.52:9-10  Zijt Gij het niet die de wateren van de Grote AFGROND 
hebt drooggemaakt? En Rom.10:7 Wie zal in de afgrond nederdalen?   
Ziet dit op Openb.1:18 en 9:1, dat de PUT des AFGRONDS wordt 
geopend? ..... n.l. door een vallende ster of meteoor? Onder New York 
schijnt eveneens een geweldig diep gat te liggen, en ook op andere 
plaatsen, waar men aan het boren is geweest, en waar men door de 
aardkorst heenboorde, en in een diep gat terechtkwam. 

 

Openb.11:7, het beest uit de afgrond, is dit Baphomet die de kans krijgt 
om te ontsnappen? Er staan zeer grote dingen te gebeuren wanneer de 
goden aan het oorlogvoeren gaan met de planeten, en de aarde er 
eveneens bij wordt betrokken, en er niet zonder kleerscheuren afkomt. 
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Ziet de Psalmist hierop wanneer hij zingt dat de Afgrond roept tot de 
Afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten? Ps.42. 

LICHT en DUISTERNIS <> IHVH en Lucifer 

Licht, lichtvolheid (pleroma) Enige kernbegrippen en kernteksten: Joh.1. 
Het LICHT schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet kunnen 
uitblussen (begrepen).    Gen.1:3 Daar zij LICHT. Job 38:19 Waar is de 
weg, daar het LICHT woont? vers 24 daar het LICHT verdeeld wordt. 
Ps. 104:2 Hij bedekt Zich met het LICHT.  Dan.2:22 Het LICHT woont 
IN Hem. 

De Menorah of zevenvoudige kandelaar is symbool van die Goddelijke 
LICHT-volheid. Licht is WIT, en door een prisma splitst het zich in zeven 
kleuren. In Ef.5:14 wordt ons gezegd   te ontwaken uit de slaap, en dat de 
Kurios over ons zal LICHTEN.  vers 8 Gij waart eertijds duisternis, maar 
nu LICHT in Hem; wandelt als kinderen des lichts. Er is scheiding 
gemaakt tussen LICHT en DUISTERNIS, als twee tegenpolen, Gen.1:4, 
en de leugenaars stellen de duisternis tot licht, Jes.5:20, dát is de 
omgekeerde wereld. Job 38:19 vraagt waar de plaats is van de duisternis. 
Uit die macht der duisternis moeten wij getrokken worden, en overgezet 
in het licht, Col.1:13. En aandoen de wapenen des lichts, Rom.13:12. De 
waarheid staat lijnrecht tegenover de leugen,  

LICHT  Strongs 216 = owr (ur) = illumination, lightning. Van owr komt 
ora of aura = lichtkrans Strongs 5457 en 5461 = phos = lichtmanifestatie. 
Phosphorus = morgenster. Photizo = verlichting Uriël betekent ‘vlam van 
Elohim’. 

DUISTERNIS Strongs 2822 chosek = darkness, misery, destruction, 
death. Dus duisternis geeft misère, dood, vernietiging. Dikke duisternis, 
Deut.4:11, Strongs 6205 = Arafel, dat is duisternis als barensnood, 
uitzichtloos zwart. 
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WAARHEID Strongs 571 emeth = stability, right, sure, certainty. Door 
stabiliteit in en tussen de polen ontstaat RUST, en dat is waarheid. Dat 
veroorzaakt geen destructie. 

LEUGEN Strongs 5579 Joh.8:44 = pseudos, falsehood 5574 pseudomai 
= bedrog 5583 pseutes = leugenaar, manipulatie 

Uit dit alles zien wij dat Elohim het 
LICHT is, de WAARHEID, de 
WAARACHTIGE, Die niet 
manipuleert, geen masker voorheeft, 
maar IS DIE HIJ IS, de IK ZAL ZIJN, 
of IK BEN DIE IK BEN. 

Lucifer is de Vorst der DUISTERNIS 
geworden, en doet zich voor als een 
Engel des Lichts, dát is misleidend. 
Leugens worden tot waarheid 
verheven, en alles wordt op z’n kop 
gezet. Zijn nageslachten zijn kinderen der leugens, en spreken leugens. 
Maar wij, die eertijds duisternis waren, maar nú licht in Hem, roemen in 
het LICHT en wandelen in het licht, en spreken niet leugens. Wij hebben 
ons Janus-masker afgelegd, en dubbelhartigheid weggedaan, om als 
kinderen des lichts te wandelen. Onrust stoken, en net als Laban 10x het 
loon van Jakob veranderde, dát is de natuur van de wisselvalligheid = 
schizofreen of psychopatisch (wij zouden zeggen ‘wisselstroom’, en niet 
‘gelijkstroom’). 

In oude tijden hoorde men het wel vaker dat mensen van de ‘duivel’ 
waren bezeten. Tegenwoordig zou men dat wellicht een zenuwziekte 
noemen.  Feit is dat het menselijk gemoed werkt als een soort 
condensator. Wij nemen zaken in ons op,  verwerken die, en moeten de 
energie weer afvoeren.  Wie niet de rechte ‘geest’ heeft dit te stabiliseren, 
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laat soms de emoties (motion = beweging) hoog oplopen, en daarna 
ontlaadt deze zich, gelijk een condensator. Dit zijn meestal oplopende 
spanningen als gevolg van jaloersheid, achterdocht en egoïsme. Hun 
gemoed of geest staat dan in vuur en vlam (is in grimmigheid ontstoken) 
en dan slaat het vuur als het ware uit hun ogen, en komt de donder uit hun 
mond. Op die wijze maken zij het leven voor zichzelf en voor anderen tot 
een schrikbeeld. Dit is de geest van de Boze! Zij kennen de weg des 
vredes niet! 

1 Cor.13 leert dat de LIEFDE ánders werkt, dat is een stabilisator, dat 
werkt VREDE, oprechtheid, geduld, zachtmoedigheid, waarheid, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=K0n085dukC4 

Oude technieken die men vandaag nog niet kan nabootsen. 

(wordt vervolgd in deel 4)    

 

 

 


