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DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE
De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere
verrassingen sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor
een dichte deur geplaatst zag.
De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze is met een
bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het Noorden, Zuiden,
Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking van 0,015%, en dat
zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-theodolieten. De
hoeken zijn 90o, met slechts een afwijking van 1 graad.

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk?
Deze piramide kan geen graftombe zijn, maar is veeleer een
sterrenwijzer (kalender), om de taal der sterren te leren verstaan. Ze is
nog veel meer dan dat, hetwelk wij straks nader gaan bezien.
Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.920 jaren. 2500
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de
hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar
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uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht.
De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is ook veel méér dan
een sterrenkalender. Ze is tevens een elektrisch radiografisch zend- en
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers'
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben.
Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van
de drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen.De andere
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de
Japanse zee.
Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden
werkten en fungeerden zo ongeveer als de moderne Tesla-torens,
waarover later meer.
Deze drie magnetische staven of naalden waren elk omgeven door vier
massief gouden staven, in horizontale positie. Wanneer schepen,
vliegtuigen, etc- in hun nabijheid komen, verbranden deze spontaan,
daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen en het
voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó krachtig
te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt slechts het
privilege der 'goden' te zijn.
Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe
is blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op
de nu lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die
kamer, en kan er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te
klein is. In die tombe moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest.
Zelf denken wij dat de Grote Piramide nóg een andere betekenis en
functie had, waarover straks meer.
De Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een
bewaarplaats voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift,
geschreven in mathematische, geometrische en astronomische taal ......
vanaf Adam tot 1998, waar 1998 27 x 74 is, 18 x 111, en ook daarna tot
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21-12-2012..
Waren de 'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch?
De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het
heptaporur (dat is een rivier die zich in 7 stromen splitst), etc.
De basishoek van de Grote Piramide is dezelfde hoek als die
in de zevenpuntige ster, het heptagram, zie figuur uit het
boek van Bonnie Gaunt: Beginnings p.148.

Over de betekenis van het getal 7, en de zevenpuntige ster, meer in
andere brochures.
Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in
de Japanse zee, de aardas recht gehouden door
zich te richten op NEMESIS, de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze
planeet is uit ons zonnestelsel vertrokken.
De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-steen, dus
een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening van de
S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de aarde
vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', dat de
aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden
scheef te staan.
In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren,
waarvan Baphomet er één was) en er boven stond de overdekkende
Cherub. (zie onze brochure over de familie der goden).
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Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B.
Nicklin, Rutherford,etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt
ingegaan. Op zichzelf een schat aan studie en informatie.
De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC
In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther
1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de
USA.
1914 de eerste wereldoorlog
1990 GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde.
De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó
het Boven is, zo gaat het Beneden!
De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is
37620 dagen. 1 jaar = 365,24272 dagen.
39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC.
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a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en
West reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis,
en werd de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst.
b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld.
c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting.
d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie
door het zuidvlak.
e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan
in het Noordvlak.
Door haar ligging bepaalt
de Grote Piramide de
n u l m e r i d i a a n
(Greenwich); de Grote
Piramide ligt exact boven
het zwaartepunt der
continenten.

http://www.mysteriousworld.com/Journal/2003/Summer/Osiria/
PIRAMIDE betekent: LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar.
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de
piramide ook als zonnewijzer dienst deed.

De landbouw in Egypte
hing volslagen af van de
Nijl en zijn jaarlijkse
overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie tijdperken (zie:
De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), het groei- en
oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming (Shemut).
Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari.
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De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart
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Nederland ligt onder het sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote
sterren. Hierover later meer.
De piramide als ARK, bewaarplaats van energie
In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk
gecompenseerd worden.

De meridiaan der Grote Piramide
verdeelt de continenten in twee delen.
Het grondvlak der piramide gedeeld door
tweemaal de hoogte levert het getal pi
op, is 3,14.
2.600.000 rotsblokken, waarvan
sommigen wel 12 ton wegen, zijn tot op
millimeters nauwkeurig geplaatst, met
voor ons nog onbegrepen technieken.
Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton zwaar is deze piramide.
De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen.
Op de kaart ligt Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote
Piramide, op 51 graden, 51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt
Nederland op de 51e/52e breedtegraad, in het Noorden, Ps.48:3.

DE ZIGGURATS in BABEL
In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk
waarmee men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig
te beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid,
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen.
Zulk een macht was
BABEL, en de 'toren
van Babel' was het
centrum vanwaaruit
men opereerde. Dit is
te vergelijken met de
huidige Tesla-torens,
waarmee
men
draadloos energie kan transporteren via de
ionensfeer (of
ionosfeer).
Zoals de Illuminati
heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, de CIBITRI, zie
onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke wijze had men in
Babel het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-trekken.
ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter.
BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog.
Zoals Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK
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BEN, de 'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en
Babylonische tovenaars en priesters hetzelfde.
In die tijd had men over de gehele aarde stenen kringen en
pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de geschiedenis der
volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd opgewekt die
dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men deze energie
beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der planeten.
Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de stenen
cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur.

Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijnabotsingen. De energie die daarbij werd opgewekt was zeer groot. Jupiter
stond eens dicht bij de aarde en gaf daarvan blijk via energieontladingen. Vandaar dat men deze planeet als een 'god' ging aanbidden.
Jupiter is als een sterke radiozender, die radiogolven uitzendt. Deze
golven bezitten een elektro-magnetische component, en via een zender
kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger
geschiedt hetzelfde). Zie verder over Jupiter onze brochure
Harmageddon.
In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Teslatorens het weer kan beïnvloeden.
Weersbeïnvloeding is, en was oudtijds, zeker een uitkomst, daar men
afhankelijk is van de landbouw om voort te kunnen leven of bestaan.
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Erkende een ander land niet het centrale gezag van Babel, dan liet men
daar de oogsten mislukken!
De 'Naalden' en vele torens zijn of fungeerden als zend- en
ontvangstmasten.
De Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.
Hoge toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste.
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie).
De Zig had zeven verdiepingen, en was volmaakt vierkant.
De eerste verdieping had zijden van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte
was eveneens 15 gar.
De Gar is een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was
dus 4 x 15 = 60 gar, dat is 360 meter.
15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets
bestand).
De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het Nieuwe
Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km. Zie onderstaand
figuur.
De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest.
zie afbeelding

http://www.bibliotecaple
es.net/sitchin/planeta12/12planeteng_10.htm

yad
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Alle Zigs stonden gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte
konden de vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te
komen, waar de Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig).
Alle Zig's drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote
vogels of 'arenden' der goden.
Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide.
De Zig van de god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze
voortaan landde en opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE
MENANKI. Marduk is de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel
Belialskinderen, Jes.46:1.
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn
geweest. Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd
door Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun
naam 13 letters).
Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?
Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas.
Het huidige strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was
een voorspel van Harmageddon, de strijd tussen Lucifer/Apollo (de
USA en Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Saddam Hussein, Oud
Babylon, Rothschild).
Het Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14.
Zullen de satanische machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan
demonstreren, via Tesla-technieken?
Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. T.E.
Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. Uitgave
van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-1685.
USA.
Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en Babyloniërs
konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de Grote Piramide
en Zig's.
Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. Zij hadden wel opgemerkt
dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de hoogste plaatsen, zoals
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bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels werd de godheid
aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen wij in Jes.57:5;
Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge bomen.
Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men de
Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan
het volk ui t gelegd als
waarschuwing tegen naderend
onheil. Wanneer op de top der
pyramiden de elektriciteit zich
vertoonde in flikkering,
fluoriserend licht en knettering
(dat knetteren of sissen werd
opgevat als het 'spreken' der
goden), dan wisten de priesters
dat er iets stond te gebeuren.
P u r i m - m i d a s
=
lichtmanifestatie, en Urim en
Thummim was een elektrisch
communicatiesysteem met
IHVH. Pyr is het Griekse woord voor 'vuur'.
De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) om
komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet
Nemesis veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding
uit Egypte.
De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, om
daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken.
Vandaar dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld
in de topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of
RA, de zonnegod. Dat de topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op
het feit dat de 'godheid' zich in later tijd niet meer manifesteerde, maar
dat men wel weet dat deze t.z.t. weer zal terugkeren. En dat vele andere
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pyramiden fungeerden als begraafplaatsen voor de koningen, is
begrijpelijk, daar men dan in direct contact kwam met de godheid
wanneer deze terug zou keren.
Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon
aanschouwen!
De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en mogelijk heeft het
elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de regenboog.
De Grote Pyramide en de twee andere piramiden daarbij, vormen samen
een TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De
Grote Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de
zoon. De ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het
kind, nat zijnde, dan omgeven
werd door fluoriserend St.
Elmusvuur
Hierbij een eenvoudige
generator. Rechts zien wij het
uiteinde van de spoel met
twee stroomafnemers. De
grootte van de stroom tijdens
elk van de acht stadiums
varieert zoals in de kurve is
aangegeven. In stadium ‘e’
(draadwinding vertikaal0
verandert de stroom van
richting.

ALTAAR - ALTERNATOR
Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te
trekken. Alternator = wisselstroommachine.
Elia ging een confrontatie aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit,
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dat de 'godheid' die door hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim
zou zijn. Baäl antwoordde niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH
antwoordde wél met hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR,
zoals in 1Kon.18:38, en het kan zijn dat de Verderfengel dit
meerdere malen gebruikte, oa. in 2 Sam.24:16.
Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan
roesten en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de
elektriciteit goed.
De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar water wakkert juist
dit soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit
vuur aan, daar door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit
vuur te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het
'spreken van Elohim'', nl. ......Yahouwah...
ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen.
David spreekt zijn vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3
en op vele andere plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de
tegenwoordigheid van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van
het volk woonde.
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische
stromen vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte
plaats om er de Tempel op te bouwen.
Het dak van de Tempel was van hout, en de muren van steen. Het dak
zorgde voor isolatie, en het goud aan de binnenkant diende als collector
om de Atmosferische Electriciteit op te vangen, en via de vleugelen der
cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De
Cherubs die in het Heilige der heiligen stonden raakten met hun ene
vleugel het dak, en met de andere de vloer, om goede aarding te hebben.
De Tempel en de Ark maakten Israël superieur!
Niet dat de godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn
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manifestatie werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar
getoond én gehoord.
Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de woonplaats
Zijner heiligheid.
Laten de volken de kracht maar vernieuwen en tonen wie hun goden
zijn. Israël betrouwe slechts op IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn
volk in een 'speciaal voor hen beveiligde plaats', hoog in het Noorden,
een land onder de zeespiegel, beveiligen en er een 'vurige muur rondom
heen trekken. Jes.4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien,
Jes.9:1. Nederland is een waterland, een land van mist en nevels, en dát
is zeer gunstig om een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te
trekken.
Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt met de naam IHVH, daar de
exacte NAAM verloren was geraakt, en IHVH slechts een benadering
daarvan is, en een uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN
ZAL, de IK BEN.
IHVH was voor Israël de expressie
en uitdrukking van de geweldige
manifestatie van ELEKTRICITEIT
en ONTLADINGEN. Aan Israël
waren de woorden van Elohim
toebetrouwd (in het donderen hoorde
men het spreken van IHVH). De
kennis van Israël van hun Elohim
was niet abstract of bovennatuurlijk;
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk
Elia de Baäls uitdaagde.
De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'.
In oude tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen
ELEKTRICITEIT, en men kon dat niet beheersen.
Vandaag de dag beheersen wij elektriciteit, en hebben stopcontacten en
stekkers om van alles en nog wat daar op aan te sluiten. Zo was dat
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oudtijds niet. Elektriciteit was voor onze ouden slechts dodelijk! Dat is
het voor ons ook wel, maar via technieken is zulks te beheersen!
IHVH was de manifestatie van elektrische fenomenen, zie hoe dat op
de berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19.
Elektriciteit komt van het Griekse woord ELECTRON, en dat is in het
Engels de naam voor de substantie AMBER. Wanneer amber over
kledij werd gewreven, ontstond statische elektriciteit. Dit wist men
oudtijds.
Electron: El = godheid, in meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te
bezitten. Vroeger heette elektriciteit..... barnsteenkracht.
ARCHE , komt van arc, dat is vlamboog. Misschien heeft de naam van
de plaats URK dezelfde betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een
arc of vlamboog wanneer men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk
van de ene elektrode naar de andere over, net als bij een bougie van een
motor.
De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het
midden een NAALD of Obelisk staat.
Obelisken of naalden waren hoge masten om de elektriciteit aan te
trekken en door te geven naar de aarde.
Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon
666.
ARCHE is het BEGIN, en in den BEGINNE (door een Beginsel) schiep
Elohim de hemel en de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok
zijn de dingen ontstaan of herschapen. Men denkt aan een Big Bang,
wat men te CERN wil uittesten. Archeons noemen wij de tijdperken
waarin er sterke elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook
wel 'heerschappij', dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het
koninkrijk én de heerschappij gegeven werd aan de heiligen.
Zulke vlambogen werden ook wel gemeten, en de naam Archimedes
toont zulks. Arch imedes, het meten van archen.
Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls Elohim, de ARKE des
VERBONDS, wat een soort condensator was, waarmee een vlamboog
werd getrokken!
Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.
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goed en positief voor Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de
Egyptenaren. Zie tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.

rome

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters,
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM
was zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en
uitspraak is verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie
niet meer waar had genomen. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij
zeggen moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem
had. Dan moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde,
Die Zich manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege
was, en dat Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was.
Hij zou laten zien dat Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de
schoonvader van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar
instrument hadden om atmosferische elektriciteit (in het vervolg
afgekort als A.E.) te lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die
oplichtte als fosfor wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31
daar op? Zo'n instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron.
De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon
zijn (zo is de basiswerking van de condensator).
ARK, Aron = kist (Aäron is priester van de kist), en dat komt van de
betekenis 'bijeenvergaderen'.
In de kist werd alzo de A.E.
bijeenvergaderd. In de brochures over het 'Mysterie van Leven en Dood'
hebben wij reeds de kisten besproken die de Egyptenaren hadden.
Andere volken (behalve de Egyptenaren) hadden met hun geleerde
priesters wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon
opslaan.
De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en als de
ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33.
Aan de ARK was niet zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is
zoiets als de Leidse fles.
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen
zat het sittimhout als isolator.
De derde gebod luidt dat wij de NAAM van IHVH niet ijdel mogen
gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord NASA, dat is volgens
Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. Dus manifesteert
IHVH Zich als een werkelijke natuurkracht!
To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH demonstreren of ....
ijdel gebruiken.
Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een elektrische
VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt!
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een
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directe relatie met de NAAM IHVH!
Dan zijn de Mennonieten er dichterbij dan wij wanneer zij absoluut
géén elektriciteit willen gebruiken!
En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het omhoogheffen
van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart!
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. 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.
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.
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
Het st. Elmusvuur in de masten
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 de
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).
Zie Strongs 3727. Kapporeth.
Arc = Strongs 727, gathering, a box, coffin.
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.
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
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boven het deksel, zie Ex.25:22, Ps. 80:1; 1 Kron.13:6.
Merkabah = voertuig van de godheid..
Wanneer de godheid wilde communiceren gaf Hij een teken op
elektrische wijze, de vlamboog boven het deksel op de Ark. Hoe sterker
d e
Ark geladen
werd,
des te erger of
slech
ter waren de
omst
andigheden
voor
de omtrek
waar
deze stond of
kwa
m. Is hierdoor
o o k
de val van
Jeric
ho's muren
bewe
rkstelligd?
D e
ene cherub
funge
erde
als
minpool, de andere als pluspool.

ark

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
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IHVH op de top boven de tabernakel, in de vorm van een wolk.
Ex.40:33-38.
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 kwamen er
planeten dicht langs de aarde scheren, die
enorme A.E. veroorzaakten, en om het volk
daartegen 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.
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.
Wanneer nu het goddelijk hemelvuur actief was, was het volk in de
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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 zanden kleibodem om grote aardschokken op te vangen.
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.
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
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(ionosferen) wordt onttrokken en gericht naar de aarde. Op deze manier
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 kan bewerken.
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.
Z.Brzezinski, voormalig adviseur van president J.Carter, schrijft in zijn
boek ‘Between two ages’, dat er binnen 20 jaar (en dat was toen 1976)
een systeem zou komen dat de menselijke hersens zou binnendringen
om daarmee de bevolking te beheersen!
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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 ELFstraling 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
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
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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 Hoof-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 basten. 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 HAARPsysteem (High Altitude Aurora Radio Pulses, en heet bij de Russen
Gyrotron) van deze wereld één chaos te maken!
Midden of eind 1997 zal men in staat zijn om de genoemde 10 miljard
Watt de atmosfeer in te zenden. Door 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 ........?????
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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, 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 ‘Schuilsplaats des Allerhoogsten’. 2
Sam.7:10 en Zach.6:8, in het Noorden aan de kusten.
Zie hierover meer in onze andere brochures.
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.
PF VDM 15-4-1997
______________________________
THEOFANISCHE WOLKEN < > HEMELSE DAUW
De wereldgeschiedenis is een schildering van de krachtmeting der
'goden' tegenover de enige ware God 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 goden van Egypte.
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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. Godss wagens boven het
luchtig zwerk, zijn tien- en tienmaal duizend sterk, verdubbeld in
getallen! Psalm 68.
Ten laatste komt de finale krachtmeting aan het einde van het Messiaans
Vrederijk (duizendjarige rijk) wanneer de duivel nog even wordt
losgelaten en Gog en Magog en de volkeren verzamelt als zand aan de
zee. De totale overwinning is aanstaande én definitief.
Waar wij heden bij stil zullen staan is het zo weinig begrepen feit van
de Exodus en wat daar allemaal bij plaatsvond.
Wij zien dat de gebeurtenissen op aarde zich altijd op dié wijze
voltrekken dat het wel schijnt dat de duivel en zijn aanhang volkomen
het schema van IHVH dient en volgt, gewild of ongewild. Zo ook
tijdens de Exodus. De Egyptenaren maken 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!
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
vanweg het St. Elmusvuur.
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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?
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.
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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.
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.
Dit theofanische
verschijnsel van
wolken waaruit
bliksem en rode
k l e u r
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'.
Zie achterin deze brochure over ‘FALL OUT’.
Het Hebreeuwse woord voor bloed is 'dawm' of dâm. Damned in het
Engels betekent 'vervloeken'. Vervloekt te zijn vanwege de sin of
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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)
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. 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 hete 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
voor 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
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gifstoffen voor een versnelde vermenigvuldiging van de insekten zelf,
en ook van de kikkers.
Een radioactieve isotoop van fosfor vervalt tot sulfur.
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 radioactieve
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 de Atm.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 Atm. Elektriciteit.
De TAMMUZ-verering was idem dito een verering van het electraverschijnsel.
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. 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
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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.
De haan op de kerktorens heet
Peacock, en men dacht dat hij
de boodschapper was van de
duivel, om aan te kondigen dat
het 'goddelijke' vuur er aan
kwam en/of aanwezig was. De
haan kraaide dus bij 'brand', 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!
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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).
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.
De doop in water door onderdompeling heeft dezelfde achtergrond en
betekenis. Na de doop van Jezus zien wij de Geest in de gedaante van
een duif op Hem nederdalen. Het water zag men als de hemelse ziel, de
beweging of voortstuwing, waardoor de arc of vlamboog tot stand kon
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'.
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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.
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 eer s t geboor ne d e s
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 electrisering 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, zie fig.
Bij zo'n kruis op een graf plaatste men dan een steen als isolator, en dat
is de grafsteen geworden.
De koperen slang werd eveneens op een kruis gemaakt, om die reden,
waarbij de Ark dienst deed als voedingsbron om het 'vuur' te doen
ontstaan.
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______________________________
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 vanuit de grond, 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.
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, via de
gelijkenissen of beelden van vogels, kalveren, leeuwen, of vissen, etc. om daarmee
de Atmosferische Elektriciteit op te
wekken en te laten manifesteren.
De andere volkeren haden van dergelijke
'goden-beelden', waarmee men de
elektrische fenomenen kon opwekken, zie afbeeldingen volgende
bladzij:
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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 bij 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.
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.
Strongs 6754 image of beeld = Lev.26:1 Tselem = a phantom, een
spook of grillige gedaante. Een vlamboog heeft een grillige vorm.
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 somtijds
twee torens vlak naast elkaar bouwde. Ook bij de Moskeeën zien wij
vaak twee minaretten dicht bij elkaar.
Op die wijze vormden zij dan een paar, twee ogen, en geen éénoog zoals
een Cycloop (eenogige reus).
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.
De grote moskee in Mekka heeft zeven minaretten, dus zeven 'ogen'.
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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 'kadinger' 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.
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 om de ark
stonden, hadden omliggende en andere volkeren ook hun tweelinggoden om daarmee elektrische fenomenen op te wekken, en deze
noemde men de 'Goddelijke Tweelingen', en daar manifesteerde zich de
'Brahm' of elektriciteit.
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________________________
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’.
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. 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. 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. zonneuitbarstingen 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.
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De maan had eveneens verband met deze fall-out. Bij nieuwe maan
maakt de aarde elektrische wisselingen door. In Babylon noemde men
de 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.
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.
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.
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.
Ook bomen werden oudtijds als wereldas beschouwd, om daardoor de
bovennatuurlijke elementen tot zich te trekken, zoals het St. Elmusvuur
in de toppen.
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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-pijle, ook wel fetisj genoemd = stabiliteit of
duur (dus een soort elektriciteits-stabilisator, welke men aanzag als
zijnde de ruggegraat van Osiris.
De zuilen werden hoog vereerd, en sommige ‘heiligen’ hadden ter ere
van de godheid hun standplaats ingenomen boven op zo’n zuil. Siomon
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
A p ol l o t e Del p h i , w a a r h e t
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 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
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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.
PF VDM 24-4-1997
LUCIFER &BABYLON, achtergronden
Lucifer is het produkt der cijfers (de som, Ez.28:12, hoewel wij de naam
Lucifer niet tegen komen in de Bijbel), 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
p e r f e c t i e, e n d e l e l i e i s s y m b o o l v a n v o l m a a k t e
schoonheid/ongereptheid.
Som betekent vlgs Strongs 8508 tokniyth, en dat komt slechts éénmaal
in de Bijbel voor, en betekent: 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. 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.
Nachash (satan) een trawant van Lucifer, heeft met Lilith de Kaïnnageslachten en zwarte volkeren voortgebracht.
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. Konden mooi op een panfluit spelen.
Kaïn en Ezau zijn later voor een groot deel in elkaar opgegaan, als een
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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 Israëlsymbool!
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.17:1416.
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 problemen!
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
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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 Rafaïmgeesten. Daar liggen o.a. immers ingangen naar de 'bodemloze put',
waarvan bekend is dat er in Saudi Arabië en Jordanië zulke ingangen
zijn. Hierover later meer.
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.
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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.
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
Nebucadnes s ar ' 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
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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 Jes.19:19 in
Egypte, dat wil zeggen, het geestelijk Egypte (opgehoopte aarde) dat is
Nederland, dat bestaat uit opgehoopte aarde vanuit de zee.
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 en van Jezus, 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 is de
weersgod, Thor, van het Pan-terion, met het tien-delige decimale stelsel.
Saturn is Kronos, met het magische vierkant der 36. Dat is het aantal
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graden in het pentagram van de Gulden Snede.
Dit Saturnus-vierkant telt NEGEN cijfers:
492
357
816

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 ver kr i j gt men door
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1
3
+14+15+16+17+18+19+20+21+22+2
3+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 wel heel
even zeer benauwd worden (tijd van
Jakobs benauwdheid), maar alhier is
Aphrodite en Pan
en wordt het wáre Vredesaltaar
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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.
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; en 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
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wereldziel, daar Baphomet in de holle ruimten van deze aarde vertoeft,
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 (zie onze brochures Electra 1 - 5).
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
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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 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 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.
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
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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
infrarood-foto 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 het
Nieuwe Jeruzalem, dat ongeveer 2200km meet. Indien de aarde hol is
van binnen, en met water gevuld was, naardat sommigen zeggen, dan
kan deze 'planeet' 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
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naar het inwendige van de aarde?).
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
diepe ruimte 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.
Ziet de Psalmist hierop wanneer hij zingt dat de Afgrond roept tot de
Afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten? Ps.42.
______________________________

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,
1 Joh.3:18, 4:6.
In de waarheid staan, of in de ‘weg der waarheid wandelen’ zoals 2
Petr.2:2 ons beveelt.
Leugen, dat is Satan, die zich verandert in een engel des lichts, 2
Cor.11:14. Hij is de geweldhebber van de wereld der duisternis,
Ef.6:12.. Hij spreekt de leugen, Joh.8:44, en is de Vader der Leugen.
Daarom, zegt Ef.4:25 legt af de leugen. En 2 Thes.2:9 over de antichrist
die krachten en leugens doet.

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.

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’.

Elohim is een LICHT, en in Hem is geen duisternis, noch leugen, 1
Joh.1:5, en bewoont het ONTOEGANKELIJKE licht, 1 Tim.6:16, dat
wil zeggen, het WIT of onbevlekte, dat is de waarheid.

DUISTERNIS
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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.
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 Janusmasker 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 geestesziekte
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, laat soms de emoties (motion = beweging) hoog oplopen,
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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.
WIT
Wit bevat alle kleuren. Wit staat symbool voor reinheid, liefde, leven,
waarheid, éénheid. Zwart staat symbool voor zonde, dood, haat, leugen,
gespletenheid. De waarheid staat in de Kosmos geschreven, alleen
moeten wij deze zien te ontcijferen! Om ons daartoe te helpen is de
Grote Pyramide gebouwd, waarschijnlijk door de Nefillims.
De dalende gang die de toegang vormt tot het binnenste van de Grote
Pyramide, is gericht op de
poolster. De Poolster heeft
het enige licht dat rechtlijnig
is. Alle andere licht is
gekromd.
Henoch kende Elohim, gelijk
Adam Hem aan de wind des
daags kende, uit de Kosmos,
uit de omloop van de planeten.
Men kende de planeten, hun
loop en plaats, en ook de verstoringen binnen het zonnestelsel. Jupiter is
de grootste planeet, met 16 manen, waarvan vier retro-manen, dwz dat
zij (de vier retro-manen) om hun planeet draaien -in dit geval Jupiter- in
een baan die tegengesteld is aan die van de overige manen van onze
planeten. Vanwege die tegengestelde beweging in hun banen, neemt
men aan dat deze vier manen oorspronkelijk niet bij Jupiter behoren.
Oudtijds hebben de volkeren die vier manen van Jupiter in verbinding
gebracht met hemelpaarden-en-wagens. En ook Zach. en Openb.
spreken van deze paarden, en wel van vier kleuren. Wit, deze gaan naar
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het Noorderland, en doen dáár de Geest wonen of tot rust komen. Is het
toeval dat de WITTE maan, van de vier manen van Jupiter, EUROPA
heet? Juist dáár in Europa komt de Geest tot rust, in het
Noorderkustland = NEDERLAND! Zien de vier manen op de vier
leiderstammen, daar vier van de twaalf een leidende rol speelden?
De PYRAMIDE is een meetinstrument om alle kosmische omlooptijden
te meten.
Pi = omtrek = 3,14
Pyr = licht, lichtomloop
Iris = oog, boog, gekleurd, om het
licht op te vangen
Midas = Maat, midden, meten,
opmeten
Pyramidas wil dus zeggen ..... de
omloop van de zonnegod (Ra)
opmeten vanuit het midden. Men
zag Egypte als het midden der aarde.
De snelheid van het licht is
berekend op globaal 300.000 km/sec.
Einstein heeft zijn theorie gebaseerd op deze lichtsnelheid,
E = MC².
E = energie, M = massa, en C is de lichtsnelheid.
JHWH is het Ongedeelde Witte LICHT (Pleroma of lichtvolheid) De
Zoon is Diens uitstraling of beeld.
De gemiddelde afstand van de aarde tot de zon is 149,6 km.
De tijd om van de aarde naar de zon te gaan met de snelheid van het
licht is 8 min. en 2 sec.
De radius van de aarde is 6378,14 km.
De omtrek van de aarde bij de equator is ongeveer 40.000 km.
De tijd welke het licht nodig heeft om eenmaal rond de aarde te gaan is
0,13368 sec. En in 1 sec. gaat het licht dus 7,48 maal rond de aarde.
Het menselijk oog kan dit alles niet waarnemen, daar ons oog slechts 24
beelden per seconde kan opvangen. Wij zien dus veel dingen nog niet,
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en wát wij zien, zijn de vergankelijke dingen, daar de onvergankelijke
nog niet worden gezien.
De Engelen zijn dienaren, Lichtgeesten, en bedienen zich van het licht,
en kunnen, volgens sommige deskundigen, met een snelheid van
89.875.510 km/sec. zich voortbewegen of verplaatsen. In 0,000446 sec.
gaan zij aldus éénmaal rond de aarde, dat is 2242,7 maal per seconde!
Wij hebben dus niets te vrezen indien wij kinderen des lichts zijn. De
Engelen hebben álles onder contrôle! Hun mobiliteit is fenomenaal! In
Jes.42:3 wordt op nogal militaire toon gesproken over het strijden van
deze Engelen.
Er zijn thermodynamische wetten die het zichtbare heelal regelen. Deze
wetten houden in dat hitte zich van een object af beweegt naar een ander
object dat minder heet is. Dus energie verplaatst zich van hoog naar
laag, van veel naar minder, van warm naar koud.
Er zou pas van een stabiliteit
sprake kunnen zijn in de
kosmos wanneer alle energie
in het heelal gelijk verdeeld
is.
Die tijd ligt nog vóór ons,
wanneer eenmaal álle energie
gelijk verdeeld is! Dat zou
VREDE inhouden. Het
Hebreeuwse woord ‘Sjalom’
zou men kunnen lezen als:
sjabat = rust, en Ohm =
weerstand. Dus er is rust en géén weerstand. Of dit etymologisch juist is
betwijfel ik.
Job 38:19-20, waar de vraag gesteld is ... wáár het licht woont, en waar
het wordt verdeeld (gesplitst) .... dus, waar in de Kosmos het PRISMA
zich bevindt, waarin het ONVERDEELDE licht inkomt, en waaruit het
verdeeld in zeven kleuren uitgaat. Het Nieuwe Jerusalem is gelijk een
prisma.
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Hierna volgen nog enige teksten, die het overdenken, met betrekking op
hetgeen behandeld is in deze brochures, dubbel waard zijn:
Deze teksten geven n.l. een beeld van onze toekomst!
Deut.33:19 zij zullen de (Israël) volkeren tot de Berg roepen
1 Kon.20:28 IHVH is een god der Bergen (dat had men wel gezien aan
het St. Elmus-vuur)
2 Kon.6:17 de berg was vol vurige paarden en wagens. En zo hebben
wij een zeer grote bescherming rondom ons!
Ps.72:3 hebben de bergen voor de volken veel vrees en angst betekend,
nú zullen de bergen den volken vrede dragen, de heuvelen het heilige
recht
Ps. 83:15 gelijk de vlam (het St. Elmusvuur) de bergen aansteekt
Ps. 87:1 Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid
Ps. 95:4 de hoogten der bergen zijn Zijne
Ps. 104:32 als Hij de bergen aanroert, zo roken zij
Ps. 121:1 daarom ..... ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn
hulpe komen zal
Jes.2:2 de berg van het huis van IHVH zal vastgesteld zijn op de top der
bergen, dat is .... op de allerhoogste plaats, waar het contact met de
hemel het dichtst is
Jes.25:10 Zijn hand zal op deze berg rusten
Jes.34:3 de bergen zullen smelten van hun bloed
Jes.52:7 Hoe lieflijk zullen eens de voeten zijn van degenen die van de
bergen afkomen en ons het goede zullen doen horen. Meestal brachten
de wachters een kwade tijding, dat de ‘hemelse dauw’ er aan kwam, en
iedereen zich moest zien te verbergen. Maar nu, nú is er een goede
tijding!
Jes. 65:25 de BERG Mijner heiligheid, dát zal wat zijn!
Ez. 18:6,15 men had een nadrukkelijk verbod niet op de bergen te eten,
waarschijnlijk vanwege de verhoogde radioactieve neerslag, en
vanwege de heidense offermaaltijden aldaar.
Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende over de
heuvelen! De tijd is nabij. Weest dan verheugd en verblijdt U in JHWH.

60

Electra

No. 13-a

PF VDM 25--04-1997
Wij geven hieronder beknopt nog enige gedachten weer van een broeder
uit het Reveil, met wiens toestemming wij de leerzame schetsen
overnemen, en waarin getracht is een toelichting te geven op deze
wonderlijke zaak.
DE WEG VAN HET LICHT, Job 38:19-20 en 24.
Zie op het voorbeeld, dat indien ster X op punt A vertrekt, deze na drie
uren op plaats B staat.
Wanneer het licht vanaf punt A vertrekt, dan komt het licht pas na drie
uur in het oog van de waarnemer aan, maar .... in die drie uren is A
inmiddels wél drie uur verder verschoven naar B. Of nu de aarde òf de
hemel wentelt doet daar niets aan af of toe. Job vraagt de weg van het
licht. Wij zien dat het licht een ‘gekromde’ weg aflegt, en dat geldt voor
álle lichten, behalve voor de Poolster.
Wanneer een ster twee lichturen van ons afstaat, zien wij hem zoals hij
2 uur geleden was, omdat zijn licht er 2 uur over deed om ons te
bereiken. Op dat moment staat die ster wél weer twee uren verder van
zijn oorspronkelijke plaats!
LUCIFER
Om te weten te komen hoe en op welke wijze Lucifer werkt en zich de
wereldheerschappij denkt te veroveren, is het nodig om in zijn
werkplaats een kijkje te nemen en zijn vazallen na te gaan, ziende hoe
zij leven, werken en plannen maken.
De juiste betekenis van alle dingen in het wereldgebeuren is wel zó
ondoorzichtelijk gemaakt door Lucifer, dat het grootste deel der
mensheid er niets van begrijpt, en meent dat alles zo gaan moet zoals
het gaat.
Bezien wij de afbeelding van het Altaar van Lucifer in Charleston, dan
is dat leerzaam voor ons om goed te zien wat daar al op staat afgebeeld.
(Zie volgende bladzij).
Begin maar bovenaan, de driehoek van de driekracht, hun drieënigegod.
Daaruit komen de bliksemstralen voort, de vlambogen (de kosmische
energie), en die worden verdeeld over de ZEVEN zuilen, pilaren, grond-

61

Electra

No. 13-a

vesten der aarde. Die zeven zuilen zag men als de zeven planeten, die de
aarde beheersten.
Lucifer draagt in de ene arm de lichttoorts, en in de andere hand de
'hoorn des overvloeds'. Dit is dezelfde hoorn waarmee Mercurius staat
afgebeeld, en de Kamers van Koophandel mee werken als symbool van
de handel en welvaart.
Let goed op die hoorn, of viool, waaruit vurige kolen voortkomen, of te
wel 'nafta'. Deze nafta zorgt voor goede bemesting, en een overmatige
plantengroei. Dat is de radioactieve neerslag op de toppen van de
bergen, of de 'hemelse dauw', het rode bloed der goden.
Verder draagt Lucifer hier een kleine driehoekige slip, waarop de letter
L staat. Licht of Leven (eigenlijk LEUGEN!).
De Fenix of Phoenix mag niet ontbreken, en aan
de voeten van Lucifer twee kronen, één van het
Britse wereldrijk, en de andere is de Tiara van de
paus. Verder nog drie draken, en daaronder nog
drie trawanten of luitenanten van Lucifer. De
linkse heeft een wapenschild met een stier er op,
en stelt John BULL voor, dat is het Britse
wereldimperium.
De rechtse heeft een kat of luipaard (of leeuw?)
op zijn wapenschild, ziende, wellicht op de USA,
de valse politiek.
De middelste heeft de wereldbol voor zich, om de
wereld te overheersen, en is beter aangekleed dan
de andere twee. Is dit Nachash, de 'overste dezer
wereld', de satanas of oude slang?
In ieder geval, wij leren hieruit de Lucifer-structuren beter kennen.
Lucifer is 'onzijdig', en is de verschijning van het 'moederprincipe' in
een man-gedaante.
Lucifer heeft in feite met zichzelf geen raad geweten, wilde voor IHVH
spelen, maar miste daartoe toch de rechte geaardheid.
De levensenergie, het onverdeelde licht van de Vader der lichten, is
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pentagonaal, dat is wortel 5 = mannelijk
Lucifer was wortel 2, vrouwelijk, Yoni.
Zij wilde als vrouw de levenskracht naar zich toetrekken om de scepter
te kunnen zwaaien over de man. En daardoor veranderde Lucifer in
satan, werd van zon .... maan. Vandaar dat de godinnen altijd de maan
tot hun symbool hebben. De vrouw heeft de maan-menstruatie-cyclus in
zich, van 28 dagen.
Luciferase is een ferment dat luciferine (een eiwitstof) bij oxydatie doet
oplichten. Hierop berust mogelijk het 'lichten' van alle lichtgevende
organismen (o.a. vissen).
Lucrum cessans = winstderving, schadevergoeding. Doordat Lucifer
niet tevreden was, werd zij/hij handelaar. Jes.14:13; Ez.28:5. Zij eiste
als het ware schadevergoeding van de Vader dat zij geen man was,
gelijk aan de ZOON. Waarom was zij als 'eerstgeboorne van YAH +
IHVH nu uitgesproken een vrouw, en nog wel onzijdig ook? Was zij
man geweest dan had zij recht op een dubbele portie gehad, maar nu
niet, en deswege eiste zij schadevergoeding.
Lucifer was ontzettend schoon en knap. Wij zien haar afgebeeld met een
fleur de lis, de Flos Florum = Bloem der Bloemen.
Door het kwade werd het goede in haar tot gif, en dat zorgde voor
destructie in de gehele schepping.

HERMES en de SLEUTEL der KENNIS
De 'leer' van Hermes noemt men een 'geheimleer', en waarom? Dat is
slechts omdat enige ingewijden de macht over de massa in eigen handen
willen houden. De meerderheid moet onwetend blijven! Wanneer men
iets 'hermetisch' afsluit, betekent dat dat er niemand bij kan komen. Op
deze wijze wil men in diverse geheime genootschappen de verkregen
kennis verborgen houden voor het grote publiek.
De Grieken hebben van de Egyptenaren (Atlantiden) de kennis van de
Hermes-leer overgenomen, en bij hen werd Hermes de gevleugelde
godsbode, ofwel een bewonderenswaardige duizendpoot. In de Griekse
mythologie van Sysiphos schildert Homerus de typische
oudedagssituatie af van de geplaagde eenzijdige mens. Die mens wil
kreunend een grote steen tegen de berg van zijn rijzende problemen
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oprollen; helaas, de steen rolt steeds maar terug, en de problemen hopen
zich sneller op, dan dat men de steen omhoog krijgt. Sysiphos wordt
deze situatie zat, om altijd maar slaaf te blijven van de natuurkrachten,
en verlangt naar één of andere verlossing. Dan ontdekt hij dat Hermes
de 'STEEN der WIJZEN' kent, en dat Hermes als kind aan huis is bij de
goden.
En zelfs Zeus, de vader van de goden, moest toegeven dat hij niet tegen
Hermes op kon, en dat deze pienterder was dan hij. Sysiphos hoort
verder dat de meesterdief Autolykos zijn pienterheid van Hermes heeft,
en besluit dan zich óók te laten
inwijden. Op deze wijze is
HERMES de schutspatroon
geworden der kooplieden,
artiesten, bankiers en dieven,
uitvinders, intellectuelen en
redenaars.
Hermes had Autolykos deze
gave verleend, en kon alzo als
alchemistisch voorbeeld dienen
voor het terugkerende, dat is
een basisprincipe in de
alchemie, en is een kunst die
Hermes perfect beheerst, nl. de
gedaanteverwisseling of
metamorfose.
Hermes had kennis van de DRIEHEID der dingen, en kon met het
tweezijdige levensprincipe omgaan.......
Hij kon de verborgen dingen een plaats en naam en betekenis geven, en
zag daarin zelfs een harmonie, en dat noemt men: Hermeneutiek.
Zo staat Hermes symbool voor het altijd mogelijke nieuwe levensbegin,
van iemand die zich steeds verjongt en nooit veroudert. Hermes is
iemand die zelfbewust is geworden.
Rome heeft de hermeneutiek der DRIEKRACHT aller dingen overgenomen van deze Griekse Hermesleer, en heeft daarvan haar dogma der
TRINITEIT opgericht, en de geheime kennis daarvan heeft men
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verborgen gehouden voor het publiek. Alleen de geestelijken menen het
te weten.
In de tijd der eerste christenen nam het verval der zeden snel toe, en dat
weet men aan het 'zwakke geslacht', daar de vrouw het eerst verleid is
geworden, en de vrouw verduiveld werd, en tot heks werd gemaakt,
waardoor men tegelijkertijd de sleutel tot de kennis der DRIEKRACHT
verwierp (zie onze brochure over de Heksenhamer).
Oude culturen hebben altijd de gelijkheid der geslachten geleerd, oa.
ISIS, OSIRIS en HORUS.
Isis en Osiris demonstreren het
eeuwige mannelijke en
vrouwelijke, dat wil zeggen ... de
compleetheid der polariteiten.
Osiris biedt aan Isis de WIJSHEID
aan, en Isis geeft hem daarvoor in de
plaats haar gevleugelde kracht, dus
.... een perfecte wisselwerking.
Het christendom kon deze denkwijze
niet langer volgen, en ging éénzijdig
denken, waar oa. Augustinus de grote
schuldige van is, en keerde zich tot
het Pat r i ar chaat, de M ANmaatschappij.
De grote massa der mensen werd verziekt, door te geloven in het
monster der 'publieke opinie', de DEMOCRATIE. Wat de massa slecht
noemt moet slecht zijn, en wee degene die er anders over denkt!
Harmonieus of veelzijdig denken kon men niet meer!
Er komt echter een tijd dat er weer een wáár christendom zal ontstaan,
dat wél veelzijdig kan denken en handelen!
Niet de New Age en Luci's-trust!
De Luciferiaanse DRIEKRACHT is slechts een kopie van de wáre
DRIEKRACHT.
De Lucifer-driekracht zien wij afgebeeld in de Egyptische THOT, de
lingam, Hermesstaf, drietand, etc.
Dat de mensheid niet meer veelzijdig kan denken, komt doordat een
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groot deel van onze hersenen verlamd of lamgelegd zijn, via het
serpentina spinalis-gif dat Nachash in de bloedbanen van Eva bracht.
Adam en Eva zijn gespleten mensen gemaakt door het kwaad, en
vandaar zoveel ellende, verwarring en tegenstrijdigheid.
Wij moeten weer kosmisch bewust worden. Onze geest in ons moet
vernieuwd worden, en dé Geest zal ons alsdan in alle waarheid en
geheimenissen leiden.
Lucifer heeft niets dan verlichting en kennis, die gebaseerd en gemengd
is met leugen en bedrog. Dit werkt niet opbouwend.
Wij denken met onze hersenen DIOCHOTOMATISCH (motoriek) en
laten het grootste terrein van onze hersenen nog braak liggen. De
linkerhelft domineert, waardoor wij éénzijdig, egocentrisch zijn. Er
moet in onze hersenen weer balans komen, synchronisatie, daar álle
goede dingen bestaan door een DRIEKRACHT.
Dit weten de Luciferianen of Illuminati drommels goed, en vandaar dat
zij in hun symboliek dit duidelijk naar voren doen komen.
In het DNA van de Heilige Bloedlijn, via Izaak en Jakob, zit een
genetisch geheugen, en dat gaat terug tot op Adam. Lucifer en zijn
nazaten missen deze genetische blauwdruk, maar proberen er wél beslag
op te leggen.
PF VDM 28-04-97

HET KARAKTER van ROME is MULTI-SEXUEEL
De oud christelijke kerk was zo obsceen en liederlijk, vol van
vrouwenmisdaden, dat tegen de 10e eeuw kardinaal Baronius sprak van
........ een HOERENREGIMENT.
In de R.K.kerk heeft men te maken met een door eunuchen
(ontmanden) beheerd matriarchaat. Er blijft een oervete vanuit de
innerlijke verdeeldheid tussen enerzijds de homosexuele clerus, en
anderzijds de vrouwelijke lesbische gemeente. Dit alles wordt
gecamoufleerd door de liefde, waarmee Jezus Zijn ecclesia zou hebben
bemind.
Het karakter van dit interne Roomse schisma is en blijft altijd
homosexueel/lesbisch! Niet voor niets heet het Rooms Katholieke
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doopvont 'Uterus Ecclesia', dat is ... de baarmoeder der verkiezing.
De innerlijke levens-encycliek verloopt bij Rome in tegengestelde
richting tot de uiterlijke, en dat is schizofreen.
De aardse driehoek verloopt voor
Rome via Taurus > Scorpio > Virgo.
Taurus is de stier, de zaadgever. Het
zaad moet sterven om te ontkiemen,
en zo komt men bij Scorpio, dat is
zelfmoord-plegen om tot een reine
maagd te worden, de VIRGO.
Zonder homosexualiteit (en lesbo) laat
zich geen kloosterwezen indenken.
De R.K. wereldmacht dateert uit 1100
n.Chr., en wat er voordien aan
Roomse macht was, was derde machts
geschiedvervalsing, want alle bewijs
over Romes ononderbroken twist met
Byzantium ontbreekt.
De christelijke historie is beschreven door beroepsleugenaars van
clericale bron (en dat is tot op vandaag de dag niet gewijzigd).
De historie der Inquisitie (de heilige oorlog) berust volledig op de
fantasie der kloosterlingen. Vooral in de 6e eeuw bloeide vrome
Schriftvervalsing, dit als een systematische vernietiging van alles wat
béter wist, beginnend bij de Ierse kloosters tot aan de ondergang van
Byzantium.
Achter de stichting
van de Westerse
kloosters ging de
infamia schuil om
methodisch de
oorspronkelijke
kloosters te vernietigen. Blijkbaar
konden de monniken
slechts zelden
Grieks lezen, en
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konden uit het Griekse kassuoo (samenflikken) niet de juiste betekenis
halen.
De niet-gebenediceerden noemden kloosters
homo-nesten en
bordelen. Het woord 'klooster' komt niet van claustrum, maar van het
Griekse skoliazo (listige wegen gaan) en kolasterion (folterplaats).
Rome toont immers een historisch empirisme (dat is kennis gegrond op
ervaring), en daarvoor moest men de historie onherkenbaar vervalsen.
Het hoerenregime met het multi-sexuele principe ligt ten grondslag aan
Rome's permanente misdadigheid!
Rome is de hoer die bij alle regeringen op de eerste plaats wil zitten.

De voorhal is 70 mtr breed.
De koepel is 119 mtr hoog, met een middellijn van 42 mtr (131 mtr is
de omtrek).
Een eerste trap brengt tot 40 mtr. hoogte, en telt 142 treden.
De bronzen kogel op de koepel biedt plaats aan exact 16 personen (naar
de 16 manen van Jupiter).
Ten tijde dat Jupiter ontstoken zal worden als nieuwe zon zullen hier in
de bol vast en zeker 16 hoge kardinalen plaats nemen, om de eerste
stralen van het kosmische vuur op te vangen!

De Sint Pieter
Dit is één van de grootste gebouwen ter wereld. Indrukwekkend.
Hier volgen enige maten:
De lengte van de kerk is 192,76 mtr
Het ronde St. Pieterplein is 340 mtr, en tussen de colonnaden 240 mtr
(dat zijn de armen van Petrus).
In feite is het een Alternator, een kosmische dynamo.
In het midden van het plein is een obelisk uit Egypte geplaatst, 41 mtr
hoog, afkomstig uit Heliopolis, de stad van Apollo, de zonnegod.
Het plein is in acht delen verdeeld, zoals de Union Yack, de Britse vlag,
naar de achtpuntster van de godin ISTHAR of ASTARTE.
Deze achthoekige vormen van altaren en/of koepels komen wij
meermalen tegen, o.a. ook in de Nederlandse paleizen, waar de Astartedienst een wezenlijk deel vormt in de architectuur.
Paleis op de Dam heeft zo'n achthoekige koepel. In Paleis Soestdijk
staan achthoekige huisaltaren. Paleis Huis ten Bosch heeft een
achthoekige koepel.
De colonnaden bestaan uit vierdubbele rijen van 284 zuilen en 88
pijlers, van 20 mtr hoog. De middelste zuilenrijen staan 5 mtr van elkaar
af. Op de colonnaden staan 140 beelden.
Twee fonteinen op het plein spuiten het water 14-16 mtr hoog.
Het voorportaal van de kerk heeft een trap van 22 treden.
De gevel is 115 mtr lang, 45 mtr hoog, en de zuilen ervoor hebben een
middellijn van 2.65 mtr. Op de balustrade staan beelden van de
apostelen, 5.70 mtr hoog.

De St. Pieter moge groots en heerlijk schijnen, toch is het géén gebouw
dat een homokinetische uitstraling heeft.
Homo = gelijk. Kinetie = beweging. Dus twee gelijke delen die in
elkaar zijn geschoven en één beweging maken, zoals aandrijfkoppelingen in de industrie.
Men heeft van de zonnedienst wel het één en ander overgenomen, maar
niet de symmetrie volkomen gemaakt.
De EFA is een maat, een zonnemaat. Eyphka = drie driehoeken.

Efa is de zonmaat, zoals in de zonnebloem, waarin zowel de PI als PHImaat zich toont. De zonnebloem heeft allemaal kleine vijfhoekige
bloemen.
De EFA-maat is nagebootst door de USA in het Pentagon-building, aan
de Potomac-river. En ook Rome heeft het nagebootst aan het begin van
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de St. Pieter, het St. Andé-kasteel, een grote Vijfhoek, gelegen aan de
Tiber.
Vanaf oude tijden zoekt men naar de oer-geheimen, naar de sleutels der
kennis. De Tempeliers zochten naar de sleutels der kennis via
meetkunde en de sacrale bouwkunst. Zij gingen op reis (de
kruistochten) en kwamen met een zekere opgedane kennis terug. Zij
bouwden daarna 'godshuizen' waarvan de oriëntatie, de proporties, de
ligging en de symboliek allen gericht waren op het verkwikken van de
ziel, en het opwekken van de geest.
Neem b.v. de kathedraal van
Chartres, alwaar in het sacrale
hart een bron lag met een
waterpeil van 37 mtr diep, en
het gewelf er boven is
eveneens 37 mtr hoog, zodat
het in totaal 74 mtr is.
De bron zag men als symbool
van de oerbron, de
baarmoeder, de fontein van het
leven. Het gewelf zag men als
het hoofd, met daarin de
fontanel (fontein) voor de voeding van de geest.
Het doel was om de mensen via de sacrale bouw te transformeren naar
een hoger geestelijk niveau. Door hoogte, ruimte, lichtval en mystiek
trachtte men de mens ongewild te dwingen een rechte lichaamshouding
aan te nemen, ter voorbereiding op de 'goddelijke' indaling, via een
rechte wervelkolom.
De pelgrim liep op blote voeten op de grond van de bron naar het
labyrinth (met een diameter van 13 mtr.) en danste in het rond tot hij het
centrum had bereikt. Vandaar liep hij dan naar het midden van de
kathedraal om de volle kracht te ontvangen van het licht dat uit drie
rosetvensters inkwam. De immense ruimte van de kathedraal met alle
muzikale, meetkundige proporties, getallen, lijnen, etc. had op de
zintuigen der pelgrim een bewustzijnsverruimend effect. Dit kon tot
extase leiden. De kruisridders meenden dus het geheim gevonden te
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hebben, het koningsgeheim, via Salomonsknopen en labyrinten, etc.
DE GODDELIJKE HOGEPRIESTER
De enige die op grond van historisch onderzoek rechtmatig aanspraak
kan maken op die titel is de keizer van Rome, de Pontifex Maximus.
Deze titel is namelijk overgenomen uit het Midden-Oosten, want daar
was Aesculapius het hoofd van het grote systeem van vuur- en slangaanbidding in Pergamus (het St. Elmusvuur). In Pergamus stond de
troon van satan waar het Babylonische systeem werd doorgegeven aan
de mensheid - Opb.2:13. (het gebouw is overigens al sinds 130 jaar in
het museum van Berlijn te bezichtigen).
Onder Attallus III kwam deze stad onder Rooms beheer, en wel rond
-133. Pas onder Julius Ceasar kon men de titel Pontifex Maximus
toeëigenen aan de Ceasar titel, zo rond -70. Zo werd deze man de
legitieme Pontiff van het Babylonische systeem dat hij van geslacht op
geslacht moet doorgeven (van Poent in Egyptisch ofwel 'heilig land' dus
Poentiff heer van het heilige land). Ook nam hij de attributen van Dagon
over, een Vissekop op zijn hoofd en werd zo 'het beest uit de zee'. Deze
werd door de hogepriester van Pergamus gedragen die een staf in zijn
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handen had, een rood purperen cape, en witte klederen, met om zijn nek
een band met twee neer hangende delen. Hierop stonden plus tekens. De
staf was het teken van zijn functie als 'ziener' als profeet (de augur) en
was bovenin licht gekromd.
Tevens betekende de staf dat hij heerst, want het verwijst naar de
herders staf. Woorden als Rex (Roi en Fex zijn een afgeleide), Regulus,
Regal (Hebreeuws), zijn de grondwoorden wat regelen, regeren en
(voorop) wandelen betekent. Dus in het Hebreeuws vinden we ze nog
terug in Ra'ah en Roi-Tzan (herder en schaapsherder). Het licht
gebogene verwijst naar de kop van de Pitonslang die op die manier
dreigend zijn vijand aankijkt.
De vorst die antichrist
is, is dus ook een koning
en hij hoedt de kudde op
aarde terwijl hij
middelaar is tussen de
goden en de mensen en
hij vertegenwoordigt de
macht der slang en heeft
inzichten in de
duisternis als geen
ander.
De vorst van Rome was de hogepriester van Saturnus, ofwel de STUR
(afgeleid van Saturnus) al voor de dagen van Hiskia. Zelfs al voor Jozua
schijnt de stad te zijn gegrondvest door Babyloniërs. Maar hij was toen
nog niet de Pontifex Maximus. Ten tijde van Mozes bv. was de Farao
dat. Farao komt van Phoroneus, de 'vurig brandende' en dat had te
maken met de aanbidding van de vurige slang en het betekent ook 'zijne
naaktheid'. Het gaat hier duidelijk om het orakel van de VLAMBOOG
(het St. Elmusvuur). Om die reden had elke Farao een Piton teken op
zijn hoofd en een vogel teken dat 'geest' symboliseerde. Piton komt van
Phaeton 'de vurige' dat hetzelfde is als Phoroneus en mogelijk uit twee
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taaltakken Egypte is binnengekomen vanuit het Chaldees. Kortom 'de
Farao is de hogepriester van de slang'.
De stad Rome heette ten tijde van Hiskia (-700) nog Saturnia maar de
koningen hadden al eeuwen de stad in vervallen toestand gelaten
wegens de vreselijke afgoderijen die zij zelfs als ongelovigen niet
konden verdragen. Ten tijde van Hiskia ontstond het Rome, de stad van
de mythologische Romulus en Remulus (ga ik nu even niet verder op
in).
De functie 'hogepriester van Saturnus' bleef bestaan
tot in de dagen van Jezus. De aanbidding van
Saturnus vond plaats op de berg vlak naast het
Vaticaan. Het Vaticaan is gebouwd op de plek waar
Jupiter Capitolinus aanbeden werd (de god waar
Daniel over sprak als 'de god der forten of legers,
Mahoziem'). Jupiter werd later o.a. als Mars
aanbeden en de Koningin des hemels als Venus,
Hestia (van Hera en Diana bij de Grieken) etc. een
wezenlijk onderdeel dat erbij genoemd moet worden
vanwege de kenmerken van de Babylonische mystiek
en dus de herkenning ervan.
We zien dus dat de latere keizers die zich verchristelijkten allemaal een
'Pontifex Maximus' waren, en allemaal een 'STUR' waren. STUR nu is
666 als je het terug gaat rekenen (in Latijnse cijfers en hun waarde) en
het is in wezen de naam van de persoon want de oude mens die de titel
krijgt moet een ritueel ondergaan waarin hij zijn oude naam moet
afleggen alsof hij gestorven is (vgl. de naamgevingen van de pausen) en
dan die ‘nieuwe naam’ krijgt als één van de zeer vele.
Hij moet naakt door het Vaticaan lopen (Farao) naar een altaar en daar
op de grond gaan liggen alwaar hij zijn nieuwe kleding ontvangt als
symbool dat hij de incarnatie van de STUR is, de volmaakte, de
hogepriester, de middelaar tussen de aarde en de hemel (Saturnus is
Chaldees voor 'god' en om die reden zeggen de oude geleerden dat Zeus
Saturnus is, en van Zeus komen onze woorden Deus en Deo bv. want

73

Electra

No. 13-a

latijn, Chaldees en Grieks zijn sterk verwant in de oerwoorden).
Wij kunnen zeggen dat elke Romeinse keizer een STUR was en dus een
666 herkenning had. Tevens dat elke paus als opvolger van de keizers
van Rome dezelfde aanspraken kan maken (om die reden is hij dan ook
altijd 'bisschop van Rome' ivm zijn positie als hogepriester van STUR,
de aanbidding van Saturnus te Saturnia dat Rome is. Woorden als Sater
(grieks woord voor demon), Satan, sater-dag ofwel 'saturnalia' nog
bekend in de Roomse diensten, komen hier vandaan. Hij is ook Nin, 'de
zoon' (Nineve is 'de stad van de zoon [Nimrod] en woorden als Nonnus
(ons begrip non) en Nunnus (ons begrip Monnik van Kanunnik) hebben
hun oorsprong in Babylon. Tevens kende men het verbod op het
huwelijk voor de 'gewijden', de Vestaalse maagden, de priesters.)
Kenmerk is het bezig zijn met de dood en het symbool van de dood, de
tammuz, het kruis-teken.
Nu vermoed ik dat de naam van de nieuwe paus misschien zelfs
letterlijk als STUR zal klinken of mogelijk iets als Taurus, een
belangrijke naam die direct in relatie staat tot Nimrod. Afleidingen van
Tauran zijn bv. Tiran, Taurus (nog te vinden als sterrebeeld) Toren
('Tower' is een sterkere klankverwantschap, en wijst naar een Obelisk,
als ontvangsttoren), maar ook Tirus, Tartarus etc.
Verder betekent het 'Macht, Kracht, Fort, Vesting (van de godin Vesta)'.
Opmerkelijk is dat dit
precies dezelfde betekenis is
als Jupiter Capitolinus. Deze
godheid werd eerst als
mannelijk gezien, later als
vrouwelijk en had een zoon
in de armen. Ze werd later
genoemd Diana, Hestia,
Hera(cles), Circe, Cybele,
Astarte, Astaroth, etc.
Jupiter zou van Jove-ptr
komen. Jove is verwant aan Jahwe (God) en 'ptr' betekend in Chaldees
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en in het Egyptisch 'tussen staan of bemiddelen, bemiddelaar'. Vandaar
'interpreteren' of het sterke klankwoord 'interpreter' in het Engels.
Dus Jupiter is 'god-bemiddelaar'. En ze werd als vrouw uitgebeeld zo
rond de dagen van Abraham. Vandaar Maria als middelares tussen god
en de mensen in de Roomse leer. Andere bronnen menen dat Jupi 'de
kleine van Jahoe' betekent, dus zoontje. Jahoe, Jove, Jahwe hebben
overigens identieke betekenissen. Hoe dan ook, dit alles moet in relatie
staan tot de komende antichrist en zijn 666 dat het getal van zijn naam
is.
Er is een kardinaal in de Libanon die een naam heeft die op Taurus lijkt,
hij heet Kardinaal Tauran. Hij staat op de lijst om als Paus gekozen te
worden, mocht de huidige sterven. Of het van belang is weet ik niet
want de naam STUR heeft elke Paus in wezen al, maar het zou wel veel
verklaren inzake de vraag wie hij is, want in hem verenigt zich dan
mogelijk Saturnus (Chiyn in de bijbel) en Jupiter Capitolinus (Mawhos'iem of Taurus).
Ooit heeft Nimrod dergelijke constructies verzonnen, demonisch
ingegeven, en nog steeds houdt men de overlevering van die titels hoog
welke dus via Azie mettertijd in Rome terecht zijn gekomen. Het
voornaamste symbool dat men in Babylon, Pergamus en Rome kende
was de Tammuz, ons kruissymbool. Dit was 'de levensboom' alwaar
geweend werd om de dood van de grote zoon, die dan door het grote
collectieve wenen zal opstaan uit de dood. Dit was al bekend rond -2000
en de profeten spreken er vaak over (bewenen van de Tammuz).
Gewoonlijk was het een boom die van z'n takken gestript was en maar
twee takken overhield en waarin men rituele symbolen sneed.
Dit ging samen met het bakken van koeken voor de koningin des hemels
en het weven van een huis voor 'het beeld van het bos'. We zien dit
terug in de aanbidding van Maria en het kind (het beeld van het bos was
een afbeelding van een godin met een toren op het hoofd, zie de latere
Diana van Efeze, en droeg soms een zoon). Dus zien we dat we ergens
moeten zoeken waar al die Babylonische systemen elkaar vinden binnen
één systeem en dat dan ook nog eens moet staan op zeven heuvelen,
waarbij uiteindelijk 10 'koningen of heersers' betrokken zijn. De enige
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plaats die daarop aanspraak kan maken is... Rome.
Voor een goede identificatie is het dus noodzaak de geschiedenis te
kennen en dat voorkomt loze voorspellingen die uiteindelijk de massa
juist doof maken voor de werkelijkheid. En tevens christenen vrijwaren
van teveel speculaties rondom het 666 berekenen.
De Paus verklaarde dat Rome meer invloed wil hebben op de uitvoer
van de rechterlijke macht in Europa om de waarden en normen te
bewaren.
Hieruit blijkt weer dat Rome een opmaat doet naar de nieuwe orde
die straks over Europa zal regeren. Voeg hierbij zijn verklaring dat hij
als Paus boven alle godsdiensten staat en bevoegd is om bindende
uitspraken te doen inzake meningsverschillen tussen partijen en zijn
aanspraak op een deel van Jerusalem. Voor zover ik kan overzien heeft
dat tot doel om de Joden en Moslims onder het gezag van Rome te
brengen, en beiden een deel van de tempelplaats te geven, terwijl hij als
'neutrale bewaker' deze gebieden beheert, en we weten wat de bedoeling
is. Om die reden wil de Paus betrokken worden bij de gesprekken over
de status van Jerusalem. Verder heeft Rome al verklaard dat de
regeringen het Fundamentalisme moeten gaan aanpakken, waarbij zij
verklaarden dat Fundamentalisten o.a. de christenen zijn die
Schriftgetrouw zijn maar weigeren een dialoog aan te gaan met Rome
en een gevaarlijk evangelie verkondigen dat de gezondheid van de
mensheid bedreigt. Kennelijk vonden zij dus een weg om in Kroatie
daar een begin mee te maken. Rome maakt er geen geheim van dat zij
de enige ware Kerk zijn en dat alle andere geloofsrichtingen die niet
met Rome willen samenwerken als sektarisch bestempeld en aangepakt
dienen te worden.
GODDELIJKE TWEELINGEN
Salomo komt van SOL AMEN, de zonnegod Amen.
Abso (a)lom = Ab-slom = ziel van de slangenwezens in de zon. Deze
stierf zonder zonen en richtte een pilaar op, een obelisk.
Het hemelvuur kon men tussen twee polen laten manifesteren.
Die tweelingen stonden als cherubs op het deksel van de ark.
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Zo ook is Rome gebouwd door een tweeling, Romulus en Remus.
Jemini (of Gemini) is de tweelinggod, gelijk ook Castor en Pollux.
Ambres noemden de Egyptenaren hun obelisken. Ambrosia is het
voedsel der goden. Nikias noemde amber de juice of het zweet der
zonnestralen. In het Grieks is Amber de naam voor electron. Electro =
vuur als element.
Aristoteles noemde dit goddelijk vuur ‘aether’, en deze naam vinden wij
in de kabbalistiek weer terug.
Hasmal, zie Ez.1:4 = elektriciteit.
Wie dit beheerste kon daarmee over anderen heersen en regeren. De
regalia der koningen, hun regeerappel en scepter wijzen naar de
bolbliksem en naar de rechte bliksem. Daarmee regeert de vorst bij de
gratie der goden.
Op de bergtoppen en heuvelen pleegde men veel sex, daar dit
vruchtbare plaatsen bleken te zijn. Vandaar dat Rome op zeven
heuvelen een vruchtbare plaats was om het hoerenregiment uit te
bouwen tot wereldmacht.
Het kosmische radioactieve vuur was daar verhoogd of sterker
aanwezig, en vandaar dat er veel afwijkende mensen uit voortkwamen,
dat noemde men bastaarden. Dat is afgeleid van be- aster, wezens van
het sterrenvuur, met genetische afwijkingen. Ex. 34:7.
Op de bergen rook het heerlijk naar frisse lucht o.a. van het St.
Elmusvuur. Het woord parfum komt hier vandaan. Pyr-fume = vuurreuk.
Rome werkt met de USA samen, en zo heeft uiteindelijk de paus de
macht over de Amerikaanse technologie. Via Tesla-technieken staat het
in de hand van de paus om hemelvuur te laten nederdalen. Via VLF
(very low frequency) en EMP (electromagnetic propulsion).
Rome is verbonden met de Illuminati, met de hooggraadvrijmetselaars.
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Let op de vingers van de paus, die een Satir vorm

