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Wie was Nachash (slang)?
De zogenaamde “slang” die Eva verleidde heeft al heel wat mensen aan het
denken gezet. Heel kerkelijk Nederland heeft in de beginjaren 1900 in
beroering gestaan over de kwestie van de “sprekende slang” (dr.
Geelkerken en de Gereformeerde Synode in Assen).
O, die slimme slang toch!
Ze heeft al wat onrust en kwaad in de wereld veroorzaakt!
Maar, de slang sprak toch de waarheid? Immers, wanneer er iemand in het
Paradijsverhaal zou hebben gelogen, dan wijst dat in de richting van
Elohim, die beweerd zou hebben dat Adam en Eva door te eten van de
verboden vrucht de dood zouden sterven. Welnu, ze stierven niet! Althans
niet terstond.
Dus zou de “slang” de waarheid hebben gesproken en niet Elohim. Juist de
“slang” schijnt een helder inzicht te hebben gehad in de ware betekenis van
de verboden vrucht en de waarheid te hebben gesproken tegen Eva.
De slang was in de gehele oudheid hét wetenschapsdier, van het hógere
weten, dat voortkwam uit de Onderwereld. Men dacht zich de aarde in als
een platte schijf. De hemel was boven, de Onderwereld beneden.
Dood in absolute zin bestond er volgens de ouden niet. Sterven zag men als
een overgaan naar het wáre leven, het wáre weten en kennen.

De slang zou uit de Onderwereld via spleten in de aarde omhoog zijn
gekropen en werd gedacht het wáre weten te bezitten en over te kunnen
dragen op mensen. Vandaar dat men slangen-orakels kende, zoals ook het
orakel van Delphi, waar de priesteres in een aardhol boven een spleet in de
aarde de opstijgende gassen inademde en half bewusteloos werd. In die
toestand meende men de influisteringen te ontvangen uit de Onderwereld.
De priesteres werd Pythia genoemd, naar de python-slang. Ook sprak men
wel van een “ophitisch” orakel. Ophis = slang.
Echter, het slangenvraagstuk wordt een heel stuk duidelijker en
eenvoudiger wanneer wij simpelweg het Bijbelse grondwoord dat men als
slang heeft vertaald, laten staan. Er staat Nachash. Het betreft hier geen
reptiel, maar een eigennaam van een geschapen wezen, rechtopstaand en
met spraakvermogen en denkvermogen.
Nachash was een wezen van een ándere zaadlijn als Adam. Er is in de
Schrift sprake van twee verschillende zaadlijnen, die tegenover elkaar staan
en waartussen Elohim vijandschap plaatste. Satan is uit de hemel geworpen
en heeft een eigen zaadlijn. Elohim heeft toegelaten Zijn zaadlijn te laten
beproeven of deze Hem zou gehoorzaam blijven. Indien Adam en Eva reeds
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op aarde de satan hadden weerstaan, zouden zij zonder omweg de hemelse
plaats van Satan hebben mogen innemen en vastgesteld zijn in hun nieuwe
status.
Het onzuivere zaad is van Satan, moordzuchtig, onoprecht, bedrieglijk,
ongehoorzaam, etc. De goede zaadlijn was oprecht en eerlijk. Door list
heeft Satan zich weten in te mengen, zodat van zijn zaad in de genen van de
goede zaadlijn kwam, waardoor deze degenereerde en de genen voorgoed
gemuteerd werden. Om herstel te verwezenlijken moest er een Verlosser
komen, die Zijn lichaam en bloed zou geven tot losprijs.

Nachash is een eigennaam. De betekenis van die naam kan zijn, slang,
sissen, schrander, vleier, waarzegger, slijmbal, een lichtend iemand.
Een eigennaam kan iets betekenen. Iemand die mijnheer Timmermans heet,
hoeft daarom nog geen houtbewerker te zijn. Iemand als prof.dr. K.
Schilder was geen man van de verfkwast, maar was doctor in de theologie.
Een eigennaam hoeft niets te zeggen over de persoon. Maar wanneer wij zo
naïef zijn om de eigennaam te vertalen, dus mijnheer Snoek vertalen in
“vis”, dan krijgen wij een vervormd beeld.

                  Slang met poten
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Het denkbeeld dat de slang voeten zou hebben gehad komt uit de
Egyptische mythologie, zie afbeelding
De satan was uit de hemel geworpen, maar wist ontzettend veel. Hij of één
van zijn knapste trawanten zag kans Eva te verleiden en zijn sperma in haar
bloedbanen te brengen, zodat de gevolgen voor het gehele nageslacht
desastreus zouden zijn (de zogenaamde erfzonde). Via de man kon satan
nooit een mutatie bewerkstelligen, daar de man de zaadgever is en steeds
nieuw sperma aanmaakt. Via de vrouw kon hij dat wel voor elkaar krijgen
daar de vrouw eierstokken heeft en géén nieuw zaad aanmaakt. Satan kon
op die wijze de geestelijke dood overbrengen op de Adamszaadlijn. De
natuurlijke dood was ingeschapen in de natuur, waarover later meer. Satan
was uit de hemel geworpen, afgescheiden van het leven van Elohim, dus
geestelijk dood. En dát wilde hij overbrengen op de Adamslijn, zodat
Elohim géén levend geestelijk nageslacht meer zou hebben.

Nachash was geen slang, want een vrouw is normaal gesproken bang voor
een slang en gaat ervoor op de loop, hoewel vòòr de val de dieren allen naar
Adam toekwamen en hij hen een naam gaf. 
Er is in Genesis 1-3 nergens sprake van satan, maar het leidt geen twijfel
dat Nachash satan zelf is, of zijn knapste discipel. 2Cor.11:3,14, Op.12:9,
20:2.

Nachash opende het gesprek met Eva, met een vraagstelling betreffende
Elohims betrouwbaarheid. Hij zaaide twijfel en zei een halve waarheid.
Juist voor halve waarheden dienen wij op te passen. Satan kent de Bijbel en
citeert vaak letterlijke teksten. Denk aan de verzoeking, Matth..4. De
Heiland verweet hem echter dat hij de tekst foutief interpreteerde!

We hebben hier te maken met de verzoeking van Eva en Adam, die de
hoeksteen is van het joodse, christelijke en moslim-geloof.
Dus is een goed verstaan ervan onontbeerlijk en noodzakelijk.
Het is satan gelukt zichzelf te vermommen, zodat de mensen geloven dat hij
een geestelijk figuur zou zijn die zich van een reptiel bediende. De Bijbel
beschrijft hem kort en krachtig als een persoonlijkheid met een eigennaam,
die een spraakvermogen bezat. Een slang hééft geen stembanden, geen
spraakvermogen, zodat satan zich daarvan nooit heeft kunnen bedienen.
Herodes werd wel een vos genoemd, maar daarmee was hij geen dier,
Luk.13:32. Dan wordt een slang genoemd, Gen.49:17, maar daarmee was
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hij geen échte slang. Juda werd een leeuwenwelp genoemd, etc. De Bijbel
spreekt veel in figuurlijke taal. 
Nachash was een fysiek wezen, een heerlijk iemand, als een soort cherubim,
met een lichtkleed. Ez.28:14-16.

Orakels
Waterbronnen waren volgens antiek geloof boodschapsters vanuit het
binnenste der aarde. De orakels zouden de goddelijke levensorde van de
aarde openbaren, n.l. het zichzelf vernieuwende aspect ervan. Een orakel
werd geraadpleegd als het leven werd bedreigd, zoals tijdens pest,
hongersnood of oorlog. Het orakel stond in verbinding met de Onderwereld,
dacht men, waar het absolute leven zou heersen. De slang was volgens de
ouden het typische dier der aarde dat met dit absolute leven in verbinding
stond. En wie dit levensbeginsel kende, bezat het hoogst denkbare inzicht,
de schranderheid, zoals van Nachash in zijn naam tot uitdrukking komt.
Oudtijds zei een naam iets over de persoon en zijn wezen. In orakels
speelden slangen dan ook een hoofdrol.
En Nachash betekent zoveel als “waarzeggen”. Aan de aardslang werd het
vermogen toegekend de mensheid te redden van haar ondergang. En die
gedachte was niet zo vreemd als het lijkt. Zelfs in Israël is het te zien,
tijdens de woestijnreis, dat Mozes de koperen slang (Nehustan) maakte op
goddelijk initiatief, zodat ieder die erop zag gezond werd, Num.21:9. En
Johannes 3:14  En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet
de Zoon des mensen verhoogd worden;

Nachash  werd echter vervloekt als zijnde een aartsvijand van de mensen,
die de geestelijke dood in de wereld had gebracht.
Bij de aardslang zien wij twee tegenstrijdige dingen: enerzijds een brenger
van de geestelijke dood, anderzijds een redder van het bedreigde fysieke
leven. Reeds de oude Egyptenaren kenden de dubbelvormige aardslang-
god. De slang uit de onderwereld heette Apis, en was de grote vijand van de
zonnegod Re. De vriend en beschermer van Re was de goede slang Mehen.

En waarom zouden Adam en Eva zich bij de “aardslang” hebben
aangesloten? Waarom zouden zij naar Nachash hebben geluisterd? Omdat
ze zélf van de aarde en uit het stof waren, en de slang (Nachash) kennelijk
over kennis beschikte van de levensorde der aarde. Die kennis was
weliswaar eenzijdig, bedorven en ongeestelijk, hetwelk de val van Adam en
Eva werd.
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In werkelijkheid zijn er geen twee tegengestelde slangen, want de slang
(Nachash) die de mens in de geestelijke dood lokte, diende tevens als
symbool voor de verlossing der mensheid, Joh.3:14, n.l. Christus.
Dat lijkt ons mensen onmogelijk. Evenwel is dit de grondgedachte in alle
antieke mysterie-godsdiensten en óók die van de Bijbel. Het leven en de
dood vormen géén werkelijke tegenstellingen. Ze gaan in elkaar over en
werken samen. Het zaad moet sterven om nieuw leven voort te brengen. De
mens moet sterven om nieuw te kunnen leven. Zie Luk.9:24, Joh.12:24.
Ogenschijnlijk zouden Adam en Eva door het luisteren naar Nachash hun
eigen vernietiging over zich hebben gehaald. Echter, juist hun val werd hun
opstanding!

Wij leren hieruit dat onze Schepper zelfs satan weet te gebruiken tot Zijn
doel en ons uiteindelijk heil! Daarom hebben we totaal niets te vrezen!
Wel mogen wij nooit de religieuze betekenis van deze soort tegenstellingen
in acht nemen om ze te bagatelliseren. Wij zien hier dat Nachash Adam en
Eva verschrikkelijk heeft bedrogen, dus een vreselijk ontaard wezen moet
zijn. Het is echter óók waar dat Adam en Eva zichzelf hebben bedrogen. Zij
zijn met vlees en bloed te rade gegaan en hebben Elohim niet vooraf
geraadpleegd. Zij waren in de waan dat het (“eeuwige”) leven op aarde hen
via het eten van de verboden boomvrucht zou toevloeien, dus zónder de
fysieke dood te sterven. Dát was hun zelfbedrog! Van een geestelijke dood
wisten zij niets af.
De natuurlijke fysieke dood heerste op aarde, was in de schepping (de stof)
inherent aanwezig. Het zaad moet sterven om te ontkiemen en het menselijk
lichaam moest sterven om een geestelijk lichaam te kunnen worden. Dus
was de dood waarmee de mens bedreigd werd niet de fysieke dood, maar de
geestelijke, en als gevolg daarvan ook de “eeuwige” dood.
Het bewijs hiervan zien wij in het feit dat Eva en Adam niet fysiek stierven
na het eten van de verboden boomvrucht.
Het is dan ook in de theologie de altijd terugkerende noodlottige vergissing
te denken dat het alleen aan Nachash lag dat de mens is gevallen. Nee,
achterliggend was het Elohims wijze raadslag de Adamieten het
onvergankelijke leven onwankelbaar te zullen geven in de Verhoogde
koperen slang, Christus.

De slang die oudtijds gezien werd als de oorsprong van het leven, kon dus
ook dodelijk werken, in het geval van Nachash en Eva en Adam. En dat
heeft te maken met elektriciteit!
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Alle leven en beweging in de ganse schepping komt voort uit elektriciteit.
Elektra kan levenwekkend, maar ook dodelijk zijn. Dat weten wij allen heel
goed. Wanneer de frequentie van elektriciteit te hoog of te laag is voor ons
mensen, sterven wij erdoor. (De Tesla-techniek via HAARP maakt hiervan
gebruik).
Nachash nu was de “schijnende”, ook wel de “sissende”. Bekleed met een
elektrisch lichtkleed, dat wellicht knetterde, uitstraalde en schitterde, gelijk
de cherubs. De gedachte van de aardslang bij de ouden, wijst overduidelijk
naar elektriciteit. Het symbool van elektra is ook een kronkel/golf
beweging.

De aardslang ziet op de aard-elektriciteit, en de vliegende slang wijst op de
atmosferische elektriciteit (St. Elmusvuur).
Men wist dat in de dood het verrijzende leven lag en dat dát het grote
geheim was van de scheppingsorde. Men wist van dat geheim iets af. En
omdat de oude godsdiensten geen ethische religies waren, hebben zij beide
gestalten van de slang (elektra) vereerd, zowel de goede als de slechte. In de
bliksem zagen zij de kronkelachtige vorm van de dodelijke slang. En
intuïtief hebben zij aangevoeld dat er ook een goede elektriciteit moest zijn.

De Bijbel geeft uit een ethisch oogmerk een beschrijving van de val en
vonnist Nachash, en onthult daarbij dat juist door de neergang de opgang is
bewerkstelligd, door de dood het nieuwe leven. Er is dus sprake van een
dubbele orde in het leven, welke dood en leven omvat. Men zag het
onvergankelijke leven ontstaan waar de twee tegenstrijdige machten “dood
en leven” gingen samenwerken en zich met elkaar verzoenden, om van
tweedracht tot eendracht te komen. Zij zagen dat er eenheid was in
tegenstrijdige factoren. En dat bevestigt de Schrift zoals wij zagen.
Het absolute leven kent twee momenten: dood en leven, of in lichttaal
uitgesproken: duisternis en licht. De dood brengt het leven voort.

Door te eten van de verboden vrucht verkreeg de mens schaamtegevoel en
geslachtsbewustzijn. Dat staat in verband met het “stervende sterven”, de
geestelijke dood, of anders gezegd, de breuk met de goddelijke Geest. Na
de verleiding ontwaakten in de mens diens nog sluimerende goddelijke
vermogens, helaas losgekoppeld van de hemelse voedingsbron. Die
vermogens wijzen duidelijk op het procreatieve, de voortplanting, als
kennis van goed en kwaad, keuren tussen goed en kwaad. Kennis, dikwijls
door de ouden wijsheid genoemd, is nodig om de weg van levensbehoud te
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vinden. De mens vond die weg te vroeg, los van Goddelijke informatie,
maar via informatie van Nachash. Nachash werd veroordeeld, Eva en Adam
hadden hun straf reeds in zich ontvangen, en ontvingen daarbij de
Goddelijke toezegging van definitieve verlossing in een Ander zaad, de
Verlosser als enkelvoudig Zaad, en de strijd tussen het meervoudig zaad der
vrouw en het slangenzaad. 

In Egypte kende men de dualiteit, de tegenstellingen in het leven der natuur,
de polariteit, negatief en positief. Deze tegenstellingen beeldde men af in
mythologische dieren, o.a. twee slangen, in elkaar gedraaid. 

             Plaatje Isis, munt

Op die wijze tekende men ook wel twee kalveren, twee vissen, en soms
twee schepen. Wanneer er één van de dieren stierf, werd de ander opnieuw
geboren. Dit zag men eveneens in de maancyclus. De volle maan, daarna de
afnemende maan, en dan de nieuwe maan. Men sprak niet over een
hernieuwde maan, maar over een totaal nieuwe maan, als opvolger van de
oude. In die zin begrijpen we beter de spreekwijze van Joh.1:15 en 3:30.
De slang of vis was een soort paling, de sidder-aal, als vurige slang, waarbij
het gaat om de elektriciteit. Die sidder-aal tekende men op de zonneboten,
en de slang was in feite het schip zelf, identiek aan het maansymbool. De
slang werd gezien als het teken van de opstanding, én als teken van de dood
(de wormen of kleine slangen die het lichaam opeten).
Men kende de natuurorde, het was een sterven om weer te worden. En
vanuit diezelfde achtergrond sprak Nachash tot Eva, dat zij de dood niet
zou sterven, want ook al zou zij lichamelijk terstond sterven, dan komt er
uit die dood volgens de natuurorde altijd wel weer nieuw leven voort.
En dát natuurgeloof was zo sterk bij de Egyptenaren, dat Cleopatra, de
beroemdste koningin, zich opzettelijk liet bijten door een giftige slang en
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ervan stierf. Zij geloofde rotsvast dat ze door te sterven een nieuw leven
van onsterfelijkheid zou verkrijgen.

De cultus van de slang
Om het vrouwenzaad uit Gen.3:15 op te sporen en te identificeren is het van
belang ook de tegenpool te kennen, het slangenzaad.

Volgens ex-33e graad vrijmetselaars als Dennis Brunell en John Todd
vormen de Rothschilds in Londen, samen met de Jezuïeten in Rome het hart
van de huidige slangencult. Zij staan gedurig in contact met Lucifer, met de
satan. Zij zijn een voornaam deel van het zogenaamde “Slangenzaad”, en
vormen daarvan een integraal deel als “reptilians”. Zij vormen de elite-
groep van de satanisten. Karl Marx had nauw contact met de 33e graders
van deze elite. De top van hen bestaat uit dertien personen, meest van één
familie.
(In het boek “Bloodlines of the Illuminati” van Fritz Springmeier (ISBN 0-
9663533-2-3)., wordt beschreven dat er 13 families zijn, o.a. de familie
Todd, Putman, Rockefeller, die tot de top der Illuminati behoren. Een
gemeenschappelijke traditie bij deze families is, een kind te adopteren uit
één van de 13 andere families, zodat het kind een ándere achternaam krijgt.
Op die wijze wil men de ware herkomst van het kind verborgen houden. In
occulte ceremonies komen de biologische ouders van het kind aan bod. De
vader bevrucht zijn eigen jonge dochter, die toegewijd is aan de “Moeder
der Duisternis”. De eerste baby dient aan satan opgeofferd te worden. Het
tweede kind dat volgt, dient afgestaan te worden aan één van de 13    andere
families. Dit was o.a. met president Clinton het geval. Het gaat hier om de
13e bloedlijn. Zowel prins Charles als koning Carlos van Spanje zijn van de
13e bloedlijn der Illuminati en komen in aanmerking een antichrist te zijn).
Zij zien zichzelf als de goden van deze wereld, die over de wereldbevolking
moeten heersen als heer over slaven. Hun plan en doelstelling is een totale
wereldregering onder de Nieuwe Wereldorde van de V.N., waarvan
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voormalig president George Bush van de John Birch-society, als Skull &
Bones topman, de voorman is.
Dr. J. Coleman zegt dat de oude Babel-serpent-cult dezelfde is als die der
huidige Illuminati.

De huidige geheime organisaties zijn en worden geleid door deze reptiel
achtige rassen uit de Hades of onderwereld. Zij zijn door de satan met
bovennatuurlijke krachten begiftigd, brengen mensenoffers, ter
geruststelling van de demonen. Hun tempels zijn veelal gebouwd op
ingangen naar de oude onderwereld, zoals de Griekse tempel van Apollo in
Hieropolis (nu in Turkije). In 1987 zijn Australische studenten de ingang
van deze oude tempel ingegaan en nooit teruggekeerd. Sindsdien heeft de
Turkse regering de oude ingang met ijzeren hekken afgesloten.
In Tibet is ook een onderaardse stad, in Lhasa, waarover destijds een
strenge koning heerste (zie Theodore Illion “Darkness in Tibet”), die deel
uitmaakte van een internationale geheime organisatie. Deze koning stond in
contact met andere soorten of rassen uit de bodemloze put. De Illuminati
van de USA hebben in Washington een Hoofdloge waarin zij contact
hebben met de satan himself.
De onderaardsen zijn verdeeld (Satans huis is verdeeld, zie Luk.11:17.)
Sommigen bezitten T-krachten, de Tero’s, anderen D-krachten, de Dero’s.
De T is de positieve elektromagnetische kracht, en de D is de negatieve
elektromagnetische kracht. De D had (heeft) de wolf als symbool. De beide
groepen bezaten (bezitten) vliegboten, UFO,s. De Dero’s zijn gemuteerde
nakomelingen van de Atlanten, die in grote tunnels de ramp destijds
overleefden. Toen zij bovengronds kwamen werden zij aangetast door de
radioactiviteit die er heerste, zodat zij sindsdien het zonlicht niet langer
konden verdragen en weer ondergronds gingen.
Het oude Atlantis beschikte over een sterke licht-kracht zender, waarmee
men dodelijke stralen kon uitzenden. Dat is hetzelfde wat nu de HAARP in
Alaska is. Mogelijk hebben de Atlanten een kunstmatige Poleshift
(aardaskanteling) bewerkstelligd, waardoor hun eigen ondergang tot stand
kwam.
De Tero’s zouden onder de Antarctica leven, waar Generaal Byrd op
bezoek is geweest. Zij zouden hem gewaarschuwd hebben voor de nucleaire
bommen die in 1945 op Nagasaki en Hiroshima zijn gegooid. Nagasaki zit
de naam Nachash in.
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Dr. Richard Shaver zegt dat de Tero’s een vriendschappelijk soort is, en dat
de Dero’s een meer gedegenereerde technologisch soort is.

In Malta en op vele andere plaatsen op aarde zijn ingangen tot de
onderwereld, waarin steden en tunnelsystemen, etc. In Malta en Dixonville
(Pennsylvania) zijn mensen en expedities via de onderaardse ingangen op
zoek gegaan, waarvan sommigen lichamelijk werden toegetakeld door
reptiel-achtigen, met klauwen en nagels.
Sommigen denken dat Nachash uit Gen.2 en 3 zo’n reptiel is geweest dat
rechtop liep en kon spreken, die Eva heeft verleid. Nachash zou
ondergronds zijn gegaan vanwege de vloek, dat hij de stof der aarde tot zijn
deel kreeg toegewezen. Het slangenras heeft mensachtige wezens
geschapen en op aarde geplaatst, het zogeheten “Slangenzaad”, Joh.8:44.
Zij hebben het concept van rechtvaardigheid en morele integriteit
verworpen, of liever zij missen dat. Bedriegen en liegen is hun eigen als
tweede natuur. Oude Sumerische, Babylonische, Egyptische en Griekse
legenden wijzen naar een slangenras dat in de onderwereld woont, als
“Nagas”.
De Phoeniciers vereerden Ophion, de slangengod, en in Athene was het
Cecrops. In Griekenland was de slangendienst vrij algemeen. Ook de
Chinezen vereerden draken die onder de aarde leefden.
Gewone reptielen hebben schalen, zijn koudbloedig, leggen eieren, hebben
geklauwde tenen en ontwikkelde benen. Er zijn lizards (hagedissen’ met
slangachtige lichamen. Slangen zouden vroeger volgens de
natuurwetenschappers ook poten hebben gehad. Het zijn land en zeedieren,
die kunnen zwemmen en kunnen  zich over land verplaatsen.
Het slangenzaad meent stellig dat men god-gelijken is, zoals Nachash Eva
voorhield dat zij als God zou worden. Dat veronderstellen zij vanwege de
universele krachten die men uit de aarde put en aftapt. Hitler hield er ook
dergelijke occulte praktijken op na, met de theosofen, Rozenkruisers en
jezuïeten die hem omringden. In Tibet liggen reuzen uit de voortijd
opgebaard, in Lhasa. Tijdens een bezoek aan deze reuzen doet men de oude
slangenkracht van de aarde op, de “Vril-kracht”. Het is een soort geheime
inwijding voor hogere kennis.
Hitler kwam regelmatig in contact met het slangenras in de aarde en las veel
in het boek van de rozenkruizer Buwler Lytton “The coming race”.
In India of Tibet, in Benares, is eveneens een ingang naar de onderwereld,
genaamd Potala of Patola, waar een grote stenen deur met slangen erop de
toegang verschaft.
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In de plaats Naggar (afgeleid van Nachash) in India sprak Andrew Tomas
met een oude sadhu, die vertelde dat de Nagas goden waren die mensen met
hun staf konden vernietigen.
Tunnels, grote labyrinten en onderaardse ruimten zijn oa. Gevonden in
Kreta, Malta, Tibet, Angkor, India, Mexico, Ecuador, Bolivia en Peru, waar
de slangencult vandaan komt. Onder de Sfinx in Egypte ligt ook een ingang
naar de onderwereld, die afgegrendeld is. 
Dr. Ron Anjard zegt 44 onderaardse steden te kennen onder Noord
Amerika, waarvan zes aan de West kust.
In Egypte zijn veel onderaardse tunnels en steden, die gebouwd zijn door
vreemde wezens, zoals op Egyptische tekeningen is te zien, half mens, half
dier. Die wezens zouden behoren tot het “Phoenix-empire”, en stonden in
verbinding met de bevolking van Gizeh. Het waren een soort onderaardse
Illuminati imperialisten.

Alle dingen op aarde wijzigen. Niets is constant. Samenlevingen, religies,
wetenschappen, alles wijzigt. Maar wat niet wijzigt is...... het kwaad van het
slangenzaad, want dat is het gereedschap van de kwade geesten uit de
afgrond, met hun leider, de satan als de Vader der leugen, Joh.8:44.
De Naga’s zouden een ras zijn van 7-8 feet, met groene huid als hagedissen,
zeer intelligent. Overal in de onderwereld hebben zij bases. Onder de Tibet
bij het meer Manosarowar zou hun hoofdbasis liggen. 

Ons koninklijk huis is in haar geheel op “vakantie” (?) geweest in het
noorden van India. Ook Maxima zou mee zijn geweest om Alexander te
vergezellen. Bijna iedereen van de familie was mee, behalve de oude
prinses Juliana. Het was dus wel een hele belangrijke familie-vakantie dat
er zo velen meegingen. De Rijksvoorlichtingsdienst zwijgt in alle talen, ook
na hun terugkeer, daar het een privé-zaak betrof. 
De reis wekte nogal wat verbazing, daar de koningin het land verliet terwijl
het hele land -en de hele wereld- op scherp stond vanwege de eventuele
millennium-bug.
Wij zijn er zo goed als zeker van dat de koninklijke familie in India de een
of andere geheime occulte slangendienst heeft bijgewoond, waarbij
mogelijk Alexander ingewijd is. 
In India werden tijdens het millennium o.a. in de volgende plaatsen heilige
rituelen uitgevoerd: in de Golden Temple te Amritsar, te Haridwas en
Rishikeh, te Bodh Gaya, te Mount Arunachala, te Rameshvaram. In Nepal
te Kathmandu, en in Tibet te Lhasa..
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Zie http://www.sacredsites.com/test.html

Ook de Britse koningsfamilie houdt er ook dergelijke satansrituelen op na. 
Diana heeft tegen haar hartsvriendin verteld dat de Windsors inderdaad
afstammen van de reptilians. Ook oud prime minister Ted Heath heeft
verteld over de satanische rituelen en mensenoffers van de Britse
koningsfamilie. Tijdens de rituelen veranderen sommigen van hen
metterdaad in reptielen, als de trance-formation.
Hieruit blijkt dat het buitenaardse geesten zijn die lichamen nodig hebben
om zich daarin te kunnen manifesteren, zoals de demonen ten tijde van de
Heiland, die baden om in de zwijnen te mogen varen.
Diana heeft telefonisch contact gehad met een zeer voorname Zulu sjamaan
in Zuid Afrika en hem gevraagd over de Windsors en hun bloedlijnen. De
sjamaan bevestigde de feiten van Diana. In het koninklijke paleis in
Schotland worden regelmatig mensenoffers gebracht, ook in Glames Castle
en in het Belgische Castl of Darkness, volgens de bekende schrijver David
Icke.
Tijdens het ritueel van het slachten der kinderen (blonde blauw-ogigen)
transformeert Koningin Elizabeth in een reptiel, daar dit haar werkelijke
driedimensionale fysieke vorm is, aldus Arizona Wilder, die dit zelf heeft
bijgewoond en heeft gezien met eigen ogen.
In Amerika is een stichting “Parents Against Ritual Abuse”, waarvan de
leidster tegen David Icke verklaarde dat zij momenteel onder haar cliënten
er 12 had die vertelden dat tijdens de satans rituelen mensen veranderden in
reptielen. Deze wezens zijn uitdrukkingen van een lagere 4e dimensie die
de planeet aarde willen controleren, en die de vorm van het menselijke
lichaam nodig hebben om zich daarachter te kunnen verschuilen.
Deze wezens zijn de Nefilim vanouds, Gen.6, die met de dochters van
Adam gemeenschap hadden, waaruit het blanke ras der Phoeniciers is voort
gekomen. Uit de Phoeniciers zijn de Trojanen voortgekomen, en uit hen de
regerende Europese vorstenhuizen. De Maltezers komen oorspronkelijk uit
Phoenicië, en de Maltezer Ridders en hun orde is Fenicisch, waarvan
koningin Beatrix lid is, ingewijde is. In 3000BC kwamen zij naar Engeland,
waar zij St. George vereerden als god, die de draak versloeg. De Nefilim
kunnen oorspronkelijk van de planeet Mars zijn gekomen, toen die planeet
door een calamiteit voor hen onbewoonbaar werd. Er zijn op Mars dezelfde
geovormen van piramiden gefotografeerd als op aarde (Cydonia). De
Phoeniciers hebben de Sumerische, Babylonische, Egyptische, Griekse en



13      Israël Identiteit no.8.  De strijd der twee zaden, Gen.3:15

Romeinse cultuur beheerst, decadeerden en vervielen, maar herrezen steeds
weer in een andere vorm en op een andere plaats.
Zij moeten het bloed van blauw-ogige blanken drinken om zelf te kunnen
overleven, om hun driedimensionale vorm in stand te houden. Zonder dit
bloed zouden zij degenereren, daar zij niet het levensbeginsel hebben van
het mens-zijn.
Sommige invloedrijke bankiers, politici, vorsten, etc. zijn verslaafd aan het
bloeddrinken en slachten van kinderen. Wanneer een kind geslacht wordt
komt er adrenaline vrij in hun bloed, en daardoor leven zij weer op. De
Kanaanieten, de Babyloniers en Phoeniciers en andere volkeren
praktiseerden de rituele kinderslachting, de Moloch-dienst.

Volgens Sumerische kleitabletten waren er goden die met luchtschepen naar
de aarde kwamen, de Anunnaki, door Henoch “wachters” genoemd. Zij
kwamen van de planeet Nibiru. Dat was een planeet die door het
zonnestelsel croste en met Tiamat in botsing kwam. Wat er van Tiamat
overbleef werd later “aarde” genoemd. Het Sumerische woord voor aarde
betekent zoiets als “gekloofd”, omdat er een groot gat in de aarde was
ontstaan waardoor de aarde uit z’n voegen was gebarsten, gekloofd. Tiamat
zou als een kogel dwars door de aarde te zijn gegaan. Men leze van dr.
Z.Sitchin “The twelfth planet”.
Op de Nibiru en andere planeten woonden goden en rassen, oa. De
reptilians, die er kinderoffers en satanische rituelen op na houden. Volgens
de oude kleitabletten leefden de Annunaki in de aarde, in grote catacomben
en tunnels.
In 1909 is een onderaardse stad gevonden in de Grand Canyon in Arizona,
die met dezelfde precisie is gebouwd als de Grote Piramide. In die stad
konden wel 50.000 inwoners leven, volgens prof. S.A. Jordan, die de
expeditie leidde.
De Windsors en vele presidenten van de USA stammen van de hagedis-
achtigen af, van buitenaardsen die onderaards leven. Zij veranderen of
transformeren zich gemakkelijk in een reptiel. George Bush zou dit
meerdere malen hebben gedemonstreerd aan zijn personeel, volgens David
Icke in “The biggest Secret”.
Hun soort vormt een Brotherhood, een regerende elite-klasse.
Princes Diana wist van de ware bloedlijn van de Windsors af en noemde
hen wel bij hun scheldnaam “lizards” (hagedissen) en “reptiles”. Diana
beweerde openlijk dat de Windsors geen gewone mensen waren. Tegen
haar vertrouwelinge, de arts Christine Fritzgerald, heeft ze gezegd dat er in
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Schotland geheime ingangen naar de onderwereld waren, waar echte
reptilians leefden. Tijdens een ritueel wat Diana bijwoonde droeg koningin
Elizabeth een goudkleurige jurk met grote zwarte Onyx-stenen erop, zoals
een geschubte slangenhuid.

Bevolkingen worden wakker
Als gevolg van het verhogen van het aardmagnetisch veld door verhoogde
de uitstoot van zonne-energie is er een hoger vibratie-niveau komende
waardoor de mensen geestelijk gaan ontwaken. Dat is voor de Illuminatie
heel erg gevaarlijk, want dan kunnen de mensen gaan inzien wie de
Illuminati in werkelijkheid zijn. De Illuminati hebben dan ook diep
nagedacht hoe zij die ontwakende kracht kunnen aanwenden in hun
voordeel. Kissinger is een van de grote denkers achter het geheel. Hij heeft
de New Age opgericht om de gedachten van de ontwakende mensen op een
zijspoor te zetten, het zijspoor van de goeroes en oude afgoden. Via New
Age houdt men de mensen toch onder controle. New Age meent dat externe
krachten vanuit sterrenwerelden ons leven en onze toekomst bepalen, waar
het verleden van de mensheid zou liggen in Lemuria en Atlantis. De nieuwe
toekomst zou een herrijzing zijn van Atlantis.  Het is alles misleiding.
Nee, het zijn juist onze genen, onze hemelse afkomst waardoor onze
toekomst bepaald is, vanuit Elohim zelf. 
Door New Age geven de mensen zich over aan bovennatuurlijke krachten,
in feite demonen, terwijl er enkelen zijn die over hen heersen, de Illuminati.
Elohims rijk is daarentegen een rijk van dienaren, van priester/koningen,
een eenheid, zonder dwang.
New Age werkt in op het kudde-instinct der mensen, die als schapen door
de hond van de herder bijeen worden gehouden. 

Drie dingen zijn er waar de Illuminati doodsbenauwd voor zijn:
1. Wanneer de massa’s geen vrees meer hebben voor hun leiders met hun
wetten en systemen, maar een eigen leven gaan leiden naar de natuurwetten
en het juk van zich afwerpen, dus geen schapen meer zijn, maar zelfstandig
worden.
2. Wanneer iedereen de anderen respecteert, ondanks allerlei verschillen.
Wederzijds vertrouwen is funest voor de Illuminati.
3. Wanneer niemand meer een ander zijn wil op legt in enige zaak. Geen
dwingelandij in geloofszaken, in politiek en anderszins.
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Alleen door paniek en vrees te kweken, wantrouwen te zaaien, dwang uit te
oefenen, hebben de wereldleiders hun macht jaar in jaar uit kunnen
handhaven en uitoefenen. Zij zien zichzelf als de herders, die over de
massa’s, die dom zijn, zijn gesteld.

Hun plan is dan ook om binnenkort alle macht in handen te nemen om de
natuurlijke krachten der ontwaking zo te leiden dat zij er geen schade door
kunnen oplopen. Daartoe is de NWO komend en de Nieuwe Eenwereld-
religie in de maak, met de VN als wereldpolitie. Wie niet luistert en geen
microchip ingeplant wil hebben, zal niet meer kunnen kopen en verkopen.
En, bij teveel praatjes en tegenstand gaat men in een heropvoedingskamp
van de FEMA, en als dat niet helpt gaat men onder de guillotine.

De slang is de centrale figuur in mythen, verwijzend naar de kennis en
schranderheid. Dat is duidelijk zichtbaar in het beeld van de god Mithras.
Mithras is Ostia, ook wel de Griekse Kronos genoemd. Om zijn lichaam is
een slang te zien die zich zes maal om hem heen heeft gekronkeld.
Op.13:18. De kop van de slang rust op het hoofd van Mithras, Jer.51:34,44.
Mithras heeft vier vleugels, draagt de sleutels gelijk Rome om het
koninkrijk der hemelen te openen en te sluiten. Deze sleutels zou Christus
aan Petrus hebben gegeven.. In werkelijkheid zijn het de twee sleutels van
de dualiteit, te zien in de tweekoppige god Janus.
Naast de voet van Mithras staat een hamer en een tang, van de god Vulcan
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Het wapen van het Vaticaan
waar onderuit de tiara twee 
sjerpen komen, die de vorm 
aannemen van twee slangen

Mithras is in wezen dezelfde als de slangengod Quetzalcoatl, de gevederde
slang, die dezelfde is als de vliegende slang der Egyptenaren. Deze bracht
de zielen der gestorven Farao’s naar elders. Het is de god Thoth.

In de Latijnse kerk was Jupiter de hoofdgod, dat is de Rooms Katholieke
kerk geworden. Jupiter is de grootste planeet en heeft een rode vlek, gelijk
een rood oog. De R.K.kerk en de Mohammedanen geloven beiden dat er
een zwarte steen uit de hemel is gevallen. In Mekka is dat de kaäba, en bij
Rome is dit de “blarney stone”.
De Perzen geloven dat Mithras uit een rots is geboren, dus een generatieve
steen. Het lijkt allemaal net echt. Israël is eveneens een steen, Deut.32:18,
en het stenen koninkrijk Dan.2.
Deut.32:18  Den Rotssteen, Die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt
in vergetenis gesteld den God, Die u gebaard heeft.
Dan.2:44  Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een
Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat
Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken
vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.
45  Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen
is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God
heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is
gewis, en zijn uitlegging is zeker.
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Het nieuwe of hernieuwde VERBOND, Jer.30-33
Al lijkt het erop dat de boze een heel eind slaagt in zijn plannen en strijd,
toch is zijn macht beperkt. Het ontwakende Vrouwenzaad zal hem de kop
algeheel verpletteren, Gen.3:15. Dat is nog niet op Golgotha geschied.
Christus is wel de 2e Adam en heeft de dood overwonnen, maar het
slangenzaad leefde nog en kon zichzelf verder ontwikkelen. Dat heeft zich
voortgezet tot in onze tijd, waar het zeer verderfelijke wapens in handen
heeft gekregen, waarmee men het vrouwenzaad zou kunnen uitroeien, wat
Elohim zal verhoeden.
Het nieuwe ontwaken is komende. De wijze maagden zullen ontwaken en
ook de dwaze. Zijn Geest welke uitgestort is met Pinksteren zal zich
hernieuwen en verlevendigen zoals nooit tevoren. Joel 2., etc.
Wij zullen het zien en traceren wie en wat het slangenzaad is en wij zullen
ons van hen afscheiden en ontdoen. Zij zullen grote klappen krijgen, maar
nog niet geheel ten onder gaan. Pas na het Messiaans Vrederijk, aan het
einde, zullen zij onder hun leiders Gog en Magog zich verenigen en een
laatste aanval ondernemen tegen het vrouwenzaad, hetwelk hun algehele
vernietiging wordt. Op.20:10. Dan zal de oude slang Nachash geworpen
worden in de poel des vuurs tot in alle eeuwen.
1 Corinthe 15:55  Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Bronnen: Wezens uit de onzichtbare werelden, dr. W.C. van Dam
Goddelijke wezens uit de aarde, dr. M.F.G. Parmentier.
The worship of the serpent traced throughout the world, rev.J.Bathrust Deane.
Venomous reptiles, Shirman A. Minton Jr.
Boeken van dr. Anthony Sutton.
Weird America, Jim Brandon.
The Mothman prophecies, John Keel.
Darkness over Tibet, Theodore Illion.
Strange Destinies, John McKlin.
Les Extra-terrestres, Jac. Bergier.
Agartha, Robert E. Dickhoff.
On the shores of endless worlds, Andrew Tomas.
Dr. Cliff Wilson, UFO’s and their mission impossible.
The chronicle of Akakor, Karl Brugger.
Dr. Earlyne Channey, Voice of Astara.
Vesta, the earthborn Venusian, Dana Howard.
The life of the cave, by Mohr and Paulson.
Strange disappearances, John Keel.
Shambhala, N. Roerich.
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Ancient mysteries, D.H. Childress.
Lost Continent &Hollow Earth, R. Shaver.
Atlantean Secrets, S.Sagan.
The Biggest Secret, David Icke.
C.J. van Vliet, The coiled Serpent
Dr. W. Brede Kristensen, Symbool en werkelijkheid
E. Zehren, Goden aan het firmament.
P. Tierney, Goden en graven
F.Springmeier, Blodlines of the Illuminatie
T.Cohen, The antichrist and a cup of thea.
Zie verder Internet: http://www.davidicke.com/icke/magazine/vol-2/editorial.html
en van A. Collins “The forbidden legacy of a fallen race”, zie internet
http://www.newdawnmagazine.com.au/Resources/arts/42b-3.html
En “Reptilians as Aliens: http://www.reptoids.com/phydes.htm

Er zijn verschillende soortenDragons. Dragon is de heer van de afgrond, of
Kutulu, die Tiamat aanbidden. Een ander soort aanbidt de god Dagon, de
visgod, of Babylonische Oannes, een amfibi-ras. ET’s of extra-terrestials
zijn buitenaardsen. IT’s of inner terrestials zijn onderaardsen. ID’s of inner
dimensionals, zijn buitenaardsen die in een ander vibratieniveau leven.



19      Israël Identiteit no.8.  De strijd der twee zaden, Gen.3:15 20      Israël Identiteit no.8.  De strijd der twee zaden, Gen.3:15



21      Israël Identiteit no.8.  De strijd der twee zaden, Gen.3:15


