
1          Achtergronden Rome deel 3

Astronomische onder-/achtergrond der R.K.-religie

De Egyptische eredienst is gericht op de astronomische kennis. Bepaalde

Rooms Katholieke dogma’s en veel van de uitwendige vormen van de

R.K.-eredienst zijn rechtstreeks te herleiden naar de oude Egyptische

religie. Ook in het Protestantisme is daarvan nog veel terug te vinden. Wij

zetten ons onderzoek voort naar achtergronden en herkenningstekenen.

De leer der drie-eenheid is ontstaan in Egypte, waar Imhotep, Ptha en

Sekhmet een soort drie-eenheid vormden. Tegen de Egyptische goden heeft

Jahweh Zijn 10 plagen als uitdaging gegeven, om te laten zien dat die

goden geen goden waren.

De leer der drie-eenheid is door de Grieken overgenomen en de christelijke

kerk ingeslopen, om er nooit meer uit te gaan.

Van oorsprong zijn de oude Egyptische vorsten Atlantiden, net als de

Feniciërs, van de Nefilim afkomstig. Daar behoren kennelijk ook de

Maltezers toe.

plaatjes maltezers

Op de afbeeldingen zien wij o.a. het zogenaamde ANKH-kruis.

In “De sleutel van Hiram” van Chr. Knight en R. Lomas, staat geschreven

dat het crucifix dat door de christelijke Kerk werd gebruikt een oude

Egyptische hiëroglief was. De schrijvers verbaasden zich toen zij ontdekten
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dat het een eenduidige betekenis had, nl. “Verlosser”, in het Grieks

“Jezus”.

Dus is de vorm van het crucifix géén symbool van de persoon van Jesjoea

(Jezus), maar is een symbool van Zijn naam zelf!

De Vrijmetselarij gebruikt dit symbool, als de drievoudige tau, voor de

graad van het “Heilig Koninklijk Gewelf”. De drie onderling verbonden

tau’s symboliseren de macht van de koning, priester en profeet. 

Ook de vis, het ichthus symbool, wordt als een christelijk teken gezien,

doch is dat niet. Het is een heel oud priesterteken en symbool van de

Nazoreeërs. Tegen het einde van de eerste eeuw gingen christenen het

gebruiken om hun heilige plaatsen in Jeruzalem te markeren. Nazoreeër is

een variant van Nazrani, dat in het Arabisch zowel kleine vissen als

christenen betekent.

Jakobus de Rechtvaardige werd één der eerste bisschoppen en droeg een

witte mijter als teken van zijn ambt. In Egypte droegen de verschillende

goden allen vreemdsoortige mijters. De witte mijter wordt nu nog door alle

bisschoppen gedragen en over de herkomst bestaat geen enkele twijfel. De

mijter komt uit Egypte!

plaatje mijters
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Deze mijter, een visbek, komt van de god Amon, de scheppingsgod van

Thebe, die later de zonnegod Re als Amon-Re werd. Van deze god Amon

komt nog het slotwoord der christenen aan het einde van elk gebed

“Amen”. (Zo zij het).

Kloosters

Zonder homoseksualiteit laat zich geen Mithracisme en Rooms

Katholicisme begrijpen. Martin van Tours was een van de eerste klooster

organisatoren. Christelijke dienstweigeraars werden daarna naar een

Castrum (klooster) overgebracht. 

De Thessalische kloosters heetten Meteora (luchtverschijnselen) waar men

in gemeenschap leefde (koinos bios), let wel, in seksuele gemeenschap!

Ook de Kata Kumbas (katakomben) betekenen plaatsen te zijn voor

maximale seksualiteit, een soort onderwereld bordelen.

In de kloosters vierde de tegennatuurlijke ontucht hoogtij, waar men in de

naam “cassino” samen flikken kon aflezen. Klooster komt van claustrum,

dat is folterplaats, kluister. Een kluister is een ketting of hangslot op een

gevangeniscel.  Kloosters zijn haarden van sodomie.

Jupiter en Saturnus-verering

Jupiter is de god Thor, waarvan de naam donderdag komt, thursday.

In de mythologie maakte Jupiter de winter. De dankdag

(thanksgiveningsday) valt in de USA altijd op de 4e donderdag in
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november en heeft betrekking op Jupiter en ook op Saturnus (god van de

landbouw).

De ruimtesonde Cassini representeert Saturnus.. Cassini heeft Jupiter op

30-12-2000 gepasseerd. Dit was de openingsceremonie voor het nieuwe

millennium, dat in werkelijkheid pas begon op 1-1-2001?

De missie van Galileo schijnt mislukt te zijn, om op 31-12-1999 Jupiter te

ontsteken tot een tweede zon, via plutonium.

       

kaartje

Saturnus was de god van de gouden eeuw van Atlantis, als Osiris. Jupiter

en Saturnus zouden beiden ontwaken in de nieuwe gouden eeuw, de “novus

ordo seclorum”.

Cassini heeft 72 lbs (33 kg. 33 is bij de vrijmetselaren de hoogste graad)

plutonium aan boord en is op weg naar Saturnus. Pluto is de Griekse god

van de onderwereld.

De R.K. kerk is historisch geassocieerd met Jupiter en Saturnus. De

heerster in het Romeinse rijk werd Jovien, dat is Jupiter genoemd. De

R.K.kerk is zeer nauw betrokken bij de komst en viering van het échte

millennium. Dit vanwege de aloude verbinding tussen Jupiter en Atlantis.

Op Atlantis woonden de gevallen engelen, de Anakim, waarvan er

sommigen de ondergang van Atlantis overleefden. Door een zogenaamde
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“Dark Father” (donkere planeet) zou een andere planeet die tussen Jupiter

en Mars in stond, vermorzeld zijn geworden, hetgeen nu de astroïdengordel

zou zijn. Atlantis zou verwoest zijn door een groot brokstuk van die

planeet, toen het op aarde viel.

Jupiter is de dies pater (diespiter en Jup-piter), diu is “schijnend” de

schijnende vader, de god van het hemelruim, van de donder en bliksem. In

het Grieks is het Zeus.

In de mythologie was Europa de knappe dochter van de Fenicische koning

van Tyrus, Agenor.

Zeus zag Europa bloemen plukken bij de Middellandse zee en werd op haar

verliefd. Zeus verscheen toen op het strand als een witte stier, die voor

Europa knielde. Europa spreidde haar bloemen over de nek van Zeus en

klom op zijn rug. Toen Europa eenmaal op zijn rug zat, rende hij naar de

zee en verdween met haar in de zee om in Kreta weer te verschijnen. Daar

nam Zeus zijn mannelijke vorm weer aan en bevruchtte Europa onder een

cipressenboom. Haar eerste zoon noemden zij Minos (Minotauros).

Jupiter (Zeus) was beschermer van Rome, als Jupiter Optimus Maximus

(de beste en meest hoge). Hij was de beschermer van het land en de wetten.

Via orakels maakte Jupiter zich bekend. Zijn Engelse naam is Jove.

Andere titels voor Jupiter zijn Caelestis (hemelse), Lucetius (Lichtdrager),

Totans (die dondert), Fulgurator (de lichtende). De adelaar is zijn symbool

en boodschapper. Zijn tempel stond op één van Rome’s zeven heuvelen, de

Capitoline-heuvel. En een altaar van hem stond op de Campus Martius. Als

Jupiter Latiaris werd hij aanbeden op de Alban Heuvel. De eik was zijn

heilige boom.

Astronomen hebben ontdekt dat een groot aantal sterrenstelsels bestaan uit

een dubbelsysteem, waaruit weer nieuwe sterren worden geboren. Ons

zonnestelsel is echter enkelvoudig (de zon), dus in feite onvruchtbaar.

Lucifer, de lichtdrager heeft zijn woonstede (oiketerion) verlaten, zodat ons

zonnestelsel enkelvoudig werd, onvruchtbaar. De Illuminati (een geheime

groep wereldmachthebbers die streeft naar volledige wereldheerschappij)

willen in deze situatie spoedig verandering brengen. Zij beschikken over de

NASA, moderne ruimtevaart.

Wetenschappers van de NASA stellen dat Jupiter een onaangestoken ster

is, een nog maagdelijke gasplaneet. Zij willen Jupiter aansteken, zodat wij
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in de toekomst zullen leven in een binair (dubbel) zonne systeem. Wij

zullen alsdan twee zonnen hebben, zodat het geen nacht meer zal zijn.

Om Jupiter te ontsteken heeft men in 1989 Galileo gelanceerd, met 49

(7x7) lbs plutonium aan boord. Galileo is in werkelijkheid een mobiele

mega-waterstofbom.

De bedoeling was om deze bom op 31-12-1999 op Jupiter tot ontploffing te

brengen. Dat is kennelijk mislukt of uitgesteld. Ook de gouden topsteen is

niet geplaatst op de Grote Piramide. Op het allerlaatste moment werd dit

afgelast, mogelijk omdat Galileo faalde. Immers de gouden topsteen is als

de contactsleutel van onze auto. Zonder de gouden topsteen functioneert de

Grote Piramide niet. Maar zonder de nieuwe zon schijnt deze evenmin te

werken.

         Rome heuvels

De gevolgen van een tweede zon in ons zonnestelsel zijn vele. De nieuwe

zon-ster zal de naam “Lucifer” dragen, dat is de “brenger van het licht”.

Cassini is de volgende optie van de Illuminati. Hoe lang de nieuwe zon zal

schijnen is niet bekend. Sommige berichten zeggen dat dit slechts zeven
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dagen zal zijn. En ook zeggen sommigen dat de tweede zon van Sirius zal

zijn, Sirius-B.

Tegen die tijd verwacht men dat er ook twee nieuwe pausen zullen zijn.

Twee nieuwe pausen

De meest gebruikelijke weg om een nieuwe paus te kiezen is d.m.v. ballots,

dat zijn stembiljetten, stembriefjes.

De kardinalen kiezen drie personen uit die de stemmen inzamelen en de

stemmen tellen en het resultaat berekenen.

Elke morgen wordt 2x gestemd, en ook elke middag wordt 2x gestemd,

totdat er een tweederde meerderheid van stemmen bereikt is.

De mensen op het St.Pietersplein wachten in spanning af tot ze rook uit de

schoorsteen van het Vaticaan zien opstijgen. Dat is de rook van het

verbranden van de stembriefjes. Zwarte rook duidt erop dat er nog geen

tweederde meerderheid bereikt is. Witte rook is het signaal der verkiezing.

Er gaan stemmen op dat er na de huidige paus twee pausen zullen opstaan,

tijdens de periode dat er twee zonnen zullen zijn. De ene zal een standaard-

gekozen paus zijn, en daarnaast een soort tegen-paus. Malachy profeteerde

dit reeds in 1139, als bisschop in Ierland.

Sommigen speculeren erop dat een van de nieuwe pausen kardinaal Jean-

Marie Liguster uit Parijs wordt, een gelovige jood. En dat de ander

kardinaal Carlo Martini uit Milaan zal zijn. 

Wij wachten het maar af.

             Cassini
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De Jupiter-flyby heeft op 30-12-2000 plaatsgevonden op een hoogte van

9.7 miljoen km. Cassini naderde Jupiter tot op ongeveer 12km afstand.

Toen kreeg Cassini een duw van Jupiter waardoor deze een snelheid

verkreeg van 5.5 km/sec. Op 28-12-2000 werd Galileo bijgestuurd door

Ganymede, om samen het Cassini Jupiter te observeren (of op te blazen?).

Zal men een van beide, of beide ruimtesondes laten crashen op Jupiter?

Het Vaticaan komt onder hoge druk te staan. Kort voor de viering van het

Millennium is er in Italië een boek verschenen, waardoor de grond onder

het Vaticaan stond te trillen. Kritiek vanuit de R.K.kerk zelf. Hoge

ambtsdragers uit het Vaticaan deden een boekje open over de inwendige

kwalen van het Vaticaan. Daarin wordt het heilige ambt een “vet baantje”

genoemd, het Evangelie als motor voor de carrière, de intrige als

machtsinstrument en een beetje van de Heilige Geest om de boel op te

smukken. De schrijvers beschrijven de invloed van de vrijmetselarij en

vorderen een radicale loutering der kerk.

Het boek heet “Wir klagen an”, 342 blz, DM 39,90, door I. Millenari, en is

verkrijgbaar bij VAWS, Postfach 101350, D-47013 Duisburg. W-Dld.

Tweede zon

Er is in de jaren 1990/1991 een zeer grote ster ontdekt door Zuid

Afrikaanse en Japanse astronomen. Sinds 1997 heeft ook de Hubble

telescoop de ster geïdentificeerd als de grootste ster in het gehele

universum. De ster draagt de naam “Pistol Star”, of “Peekskill Meteoriet”.

Zie http://www.tldm.org/news/Pistol%Star%20messages.htm

De ster heeft een grote gaswolk en kan nog niet met het blote oog worden

gezien. De ster staat in de Melkweg.

De ster is een ruimtelijke mammoet die 10 miljoen maal meer kracht en

energie heeft dan onze huidige zon. De ster stoot in 6 seconden méér

energie uit dan onze zon in een jaar. De diameter van de nieuwe ster is

ongeveer 186 tot 280 miljoen mijlen. Onze zon heeft een diameter van

ongeveer 1 miljoen mijlen en staat 93 miljoen mijlen van ons af.

De Pistol Star staat 25.000 lichtjaren van ons af, maar beweegt zich naar

ons toe. De wetenschappers willen de mensheid niet ongerust maken voor

deze gigantische vuurbal. Sommige Rooms Katholieke theologen denken

dat deze ster de vuurbol kan zijn waardoor driekwart van de aarde zal
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worden beschadigd, zoals in het boek Openbaringen staat. Zij menen dat

deze ster een bovennatuurlijke verschijning is, die door niets en niemand te

stoppen is.

Rome vreest het ergste. Is Rome daarom bezig de grootste telescoop ter

wereld te bouwen?  In Chili?

Sinterklaas

Deze goed heilig man is wel zo populair in het westen, zelfs onder de

protestanten, dat elk kind ervan afweet. De originele Santa Claus is echter

een rode paddestoel met witte stippen, een geliefd voedsel van de

rendieren. Deze paddestoel veroorzaakt hallucinaties. Het rendier krijgt

daardoor de symbolische kracht om te kunnen vliegen. De naam Fly Agaric

wijst op het rendier. Amanita muscaria, dat is het vlees der goden, dat wijst

op deze paddestoel, uit een zeer oude drug cultus. Rome en drugs zijn twee

handen op één buik.

Rome, de zonnegod en de uitbeelding van seksuele gemeenschap

Zie hiervoor internet:

http://www.theforebiddenknowledge.com/chapter5/index.htm

Het plein voor de Sint Pieter in Rome is in werkelijkheid een groot

zonnewiel, met in het midden een obelisk, een phallussymbool of symbool

van seksuele gemeenschap. Het zonnewiel toont het achtvoudige pad tot

verlichting. En waarom promoot de R.K.kerk juist het celibaat, wanneer zij

openlijk de heidense symboliek van seksuele gemeenschap tentoonstelt? 

Het grootste en meest gebruikte symbool van heidendom en afgoderij is de

obelisk, de phallus of penis. En dat juist dit symbool opgericht staat vóór

de Rooms Katholieke kerk! Vrijmetselaren gebruiken eveneens dikwijls de

obelisk als symbool, om er de duivel mee te aanbidden, en de zonnegod

Osiris/Lucifer.
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Onderstaand een foto van een heidens zonnewiel in de tempel the Kararak

in India.

In 2Kon.23:11 lezen wij over de zonnewagens die verbrand werden. Israël

zondigde eveneens door de zonnediensten na te volgen.



11          Achtergronden Rome deel 3

De paus heeft op 16 april 2000 de palmzondag ingewijd, met een palm in

een pot te plaatsen bij de obelisk (matstsebah) op het Sint Pietersplein te

Rome. De palm in de pot is een honderd jaar oude olijfboom. 

Deze handelingen van Rome en van de paus zijn regelrecht in strijd met de

Bijbel. Zie Deut.16:21vv

21  Gij zult u geen bos planten van enig geboomte, bij het altaar des

HEEREN, uws Gods, dat gij u maken zult.

22  Ook zult gij u geen opgericht beeld stellen, hetwelk de HEERE, uw

God, haat.

Plaatjes spreken boekdelen 

Op de volgende pagina’s nog enige plaatjes en afbeeldingen waaruit

duidelijk de heidense achtergrond van Rome’s religie blijkt.
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