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Vulkanische uitbarstingen

Er zijn in het verleden al verschillende vulkanische uitbarstingen geweest.

Op zichzelf lijkt dat niets bijzonders. Moeten wij het dan maar laten voor

wat het is en tot de orde van de dag overgaan? Nu ja, de Etna ligt ver van

ons huis af, en de vulkaan Mayon in de Filippijnen zal ons weinig of niets

kunnen doen. De Etna en de Mayon zijn momenteel flink aan het werken.

Deze vulkanen spuwen gloeiende assen en dikke rookwolken uit tot een

hoogte van wel 10 km. Ook zijn andere vulkanen in de Filippijnen actief.

Geologen waarschuwen voor de Pinatubo in de Filippijnen, die op springen

staat vanwege het stijgende water in de krater.

De Etna is al zo’n jaar of zes actief, maar nu er zelfs uit de zijflanken lava

stroomt, is het oppassen geblazen. Al tien miljoen kubieke meter lava heeft

de vulkaan inmiddels verlaten. Van de erupties is nog niet zo heel veel te

merken. Dat kan echter snel veranderen. Wanneer er kamers -waarin het

magma zit- leeg raken en er bij de daarin aanwezige gassen zuurstof komt,

ontstaat er een gigantische explosie. Dat is in het verleden al meerdere

malen voorgevallen, o.a.. bij de Krakatau. Dan komen er enorme

hoeveelheden stof en gassen vrij, die tot grote hoogte in de atmosfeer

komen, soms tot boven de 15 km. Dat stof kan daar enkele jaren blijven

hangen, wat weer van invloed is op het klimaat in de gehele wereld. Het

vulkaanstof kan zich heel lang handhaven, omdat er op die grote hoogte

geen neerslag valt, waardoor het zou kunnen verdwijnen. Zo’n stofwolk

bestaat o.a. uit zwavelzuur en kooldioxide, waardoor de intensiteit van de

zon sterk afneemt. Vulkanen zijn niet zo heel onberekenbaar volgens

experts, en  er zijn in de rest van de wereld veel andere vulkanen die

gevaarlijker zouden zijn.

Het verleden

Uit opgravingen en onderzoekingen blijkt dat er in het oude Egypte, en ook

in Sumer of Babylon, allerlei rampen zijn geweest. Er waren toen reeds

vliegende machines en buitenaardse bezoekers, die genetische manipulatie

kenden, ook nucleaire energie en geluidskracht, etc.  Ook wordt er melding

gemaakt in oude Egyptische boeken van een planeet die explodeerde tussen

Jupiter en Mars. Daarin wordt ook beschreven dat er een vulkanische

lichtflits werd gezien op de splitsing van de Blauwe Nijl en de Witte Nijl. 

Verder is het heel goed mogelijk dat de vormen der piramiden imitaties

waren van vulkanen. De Farao die erin begraven werd, verenigde zich

alsdan met Osiris, de god van de onderwereld. Osiris heeft dan ook te
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Piramide

maken met dat wat zich in en binnen de aarde bevindt, het magma. De

namen van de goden van het oude Egypte wijzen naar de vulkanen en hun

erupties.

Links een vulkaan, rechts een

piramide. Zie en vergelijk, dat

de vormen nagenoeg hetzelfde

zijn.

De Bijbel en vulkanen

In de Sinaï en op het schiereiland de Sinaï, liggen weliswaar geen

vulkanen, maar wel ligt er een breuklijn die gewerkt kan hebben tijdens de

beroemde uitbarsting van Thera in 1628 BC.

In ieder geval wijzen teksten als Ex.9:22-23, 19:18 en Deut.4:33 daar sterk

heen. De naam JHWH (Jahweh) zal mogelijk geklonken hebben als het

geluid van een vulkaan-uitbarsting, waar gas, stoom en sulfer onder grote

druk wordt uitgestoten. Dat geeft het geluid van een zware stem, waarin het

volk Israël de stem van Elohim meende te horen. Sommigen menen dat

Adam geschapen is uit de rode lava (aarde, of dat wat uit het binnenste der

aarde komt, de gereinigde aarde of adamah). De oude afgoden der

Egyptenaren, Grieken, Maya’s, Inca’s en Azteken stammen nagenoeg allen

af van vulkanische erupties, waarnemingen en natuurverschijnselen. De

oude Egyptenaren zélf stamden af van de Nefilim, de goden van weleer. In

de herleving van een vulkaan zag men het voorbeeld van de

wederopstanding. De ouden kenden de astronomische feiten heel goed, en

opvallend dat veel erupties samenvielen op bepaalde punten in de Grote

Jaarcirkel van 25.920 jaren en hun tussenfasen van 2160 jaren, de

kosmische tijdperken of aionen. Men zag dan ook in de vulkanische

uitbarstingen een soort gericht van JHWH. In het bijbelboek Openbaring

lezen wij catastrofen van wereldwijde omvang, die eveneens wijzen naar

vulkanische uitbarstingen, gepaard gaand met grote aardbevingen. Zie o.a.

Op.8:8, 9:2, 16:18, 17:9.

Vul - can.   Can heeft met cannabis te maken, dat is de bedwelmende rook

van hasj. Vuur komt van pyr, purom, puur, dat is reinigen, zuiveren, licht

en gloeiende as.
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Volgens de Encarta Encyclopedie: vulkaan (v. Vulcanus), een plaats op het

aardoppervlak waar vulkanisch materiaal (lava, pyroklastica en gassen) naar

buiten treedt. De kenmerkende kegelvorm ontstaat door opeenhoping van de door

de vulkaan zelf omhoog gebrachte producten (efflata).

Op andere planeten, o.a. Mars en Venus, zijn ook (zeer grote) vulkanen

waargenomen.

 1. VORMING 

 Een vulkaan wordt gevormd door uittredende vulkanische massa's van lava en

gesteenten. Zij stijgen op door een toevoerkanaal, diatrema of eruptiepijp

genoemd. Dit verwijdt zich in het bovengedeelte nabij het aardoppervlak tot een

trechterachtige opening, de krater. Het door vulkanisme geleverde materiaal

bestaat uit gassen, vloeibare lava, vaste vulkanische steenbrokken en fijnere

korrels, die al naar hun grootte worden aangeduid als vulkanische bommen, lapilli

en as; deze vaste bestanddelen vormen na hun (eruptieve) afzetting de vulkanische

afzettingen, tuf en ignimbrieten ( ‘welded tuf’); de typisch gevormde eruptiewolk

blaast de losse, vaste en asdeeltjes vaak tot zeer grote hoogte. Meestal ontstaat zo

door de opeenhoping van gestold lavamateriaal een typisch gevormde

vulkaanberg. De vulkanische bergen verdwijnen na verloop van tijd daar ze ten

prooi vallen aan de erosie, maar de magmahaarden en de toevoerkanalen kunnen

lang bewaard blijven en getuigen aldus van de aanwezigheid van vulkanisme in

vroeger tijden, tot diep in het Precambrium.

Een vulkaan en de uitbarsting ervan moet wel een indrukwekkend gezicht

zijn voor de aanschouwers. Zeker des nachts, wanneer er vuur en

vuurvonken in het rond spatten en de berg als een fakkel brandt. Oudtijds

wist men niet precies wat vulkanen waren. Men observeerde de dingen

destijds beter dan wij, en men zag in vulkanen een magisch fenomeen. Men

zag dat er vloeibare lava uitstroomde hetwelk na afkoeling in steen

veranderde, en dat er later een vruchtbare grond van werd, waarop allerlei

groene planten en bomen als vanzelf kwamen groeien.  Met verbazing

sloegen onze ouden dit fenomeen van wedergeboorte gade. Dat was voor

hen magie. Men was al tot de ontdekking gekomen dat er vier

hoofdelementen waren: aarde, vuur, water en lucht. Momenteel kennen wij

ongeveer 118 chemische elementen.

Men dacht zich in dat de erupties en vulkanische werking het werk der

goden was. De goden maakten immers vuur, en dat zelfs vanuit het

binnenste van de aarde. Men kende verschillende soorten vuur/licht: de

zon, maan en sterren, de weerlichten, en het St. Elmusvuur. De gehele
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essentie van alle lichten noemde men RA. Materie kende men als zijnde

afgekoeld licht (magma/lava).

De zon ging op en onder. De zon ging naar de ‘onderwereld’. De rode

ondergaande zon noemde men Atum, met een link naar de rode lava. Hete

lava dat in het koude water van de zee terecht komt koelt af en vormt

nieuw land. Daarin

hebben de ouden een

soor t  he rn ieuwende

scheppingsdaad gezien.

In de vulkanen en hun

werking zagen de ouden

een regeneratie, een

wederopstanding:

1. Eerst rees er uit de zee

een vulkaan op

2. De lava koelde af en

vormde een soort ei, een

harde rots (het ei van

Horus).

3. Van lieverlee werd de

lava tot vruchtbare grond.

4. Er ontstond een

ongekend mooie flora en fauna.

5. Daarna trad de vulkaan weer in werking en vernietigde alles wat was

opgebloeid en begon het regeneratieproces opnieuw.
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Djed?

           

Men dacht zich in dat dit proces het werk van de godheid was, van Osiris

of Vulcanus. Deze godheid zorgde steeds voor hernieuwde biosferen. In het

uitstoten van de gassen zagen de ouden dat de aard-atmosfeer (Shu = de

god van de lucht) uit het binnenste van de vulkanen voortkwam. Dit zag

men als een soort reïncarnatie. Niet dat de mens persoonlijk opnieuw

ergens ter wereld kwam, want elk mens is uniek, genetisch en totaal. 

In de afgekoelde lava zag men de god Tefnut, de leeuwin-godin, die

vreemde vormen vertoont. De phallus van Ra wijst waarschijnlijk op een

eruptie, dat men zag als een zaadlozing. In het Egyptisch dodenboek wordt

over de phallus van Ra gesproken.  

Osiris als god van de onderwereld is dus tevens de god van de geologische

krachten, die eilanden schept en land vermeerdert. Hij beheerst de lava, de

explosies en het sulfer (zwavel). Op één van de oudste hiërogliefen staat

Osiris afgebeeld, waar zijn zetel wijst op een vulkaan en zijn oog op een

krater.

Duat = de onderwereld. De poorten van Duat zijn de

kraters.

De aarde kent dus een zelfreinigingsproces, een

zelfvernieuwing, door middel van vuur. Dat geeft een

kringloop te zien. De oude vuile aarde verdwijnt, wordt

door vuur thermisch gereinigd, komt gereinigd als lava

weer terug, koelt af en wordt weer tot vruchtbare aarde.

De lavastromen konden soms heel groot worden, zodat

men wel sprak over ‘meren van vuur’. De Djed-pilaar

van Osiris kan wijzen op de vulkanische naalden,
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Oude vulkaanpijp in de Waddenzee

wanneer het lava plotseling omhoog springt, dus op ontploffingen, zie

figuur

Vulkanen kunnen zelfs bliksemen. De wolken die uit de vulkaan

voortkomen zijn elektrisch geladen, zodat er bliksem en donder uit kan

voortkomen. Dat moet een heel indrukwekkend gezicht te zijn.  Zo iets

moet het geval zijn geweest met de berg Sinaï, die in Arabië lag (niet op de

plaats waar de huidige Sinaï ligt). 

Tekenen van de eindtijd

De huidige uitbarstingen van de Etna en van de vulkanen in de Filippijnen

kunnen het begin zijn van de reinigingsprocedure der aarde, van de

vernieuwing of wedergeboorte zoals door onze Heiland en Petrus

voorzegd.  Dr. Edgar Cayce, de wereldberoemde psycholoog en ‘profeet’

of paragnost, heeft al jaren terug voorzegd dat de nieuwe uitbarstingen van

de Etna rond en na het jaar 2000 het begin zullen vormen van een reeks

catastrofen die de aarde zullen treffen. In de oudtijd was het de vulkaan

Santorini die via een geweldige uitbarsting ervoor zorgde dat grote delen

van de aarde (Atlantis) naar beneden zakten en er nieuwe landdelen

gevormd werden. In die tijd had men de atoomkrachten ontdekt en

uitgetest.

Wanneer mensen met de Goddelijke oerkrachten gaan werken (spelen) gaat

het op zekere dag fout. Dan verbreekt men het ‘verbond’, zoals staat in

Jes.24-25. Dan gaat deze ongerechtigheid zwaar op de aarde drukken en

splijt de aarde uit haar voegen. De gevolgen zijn desastreus voor de aarde

en haar bewoners. 

In de vulkaan die bliksemde zagen de ouden in Griekenland de god Zeus,

als de winnaar van de strijd tegen de

titanen. In Egypte zag men dit

natuurverschijnsel als de strijd van Osiris

met Seth. Osiris als de vulkaan, en Seth

als de bliksem (slang-elektra). Seth is de

god van de donder en stormen. Tijdens

een vulkaan-explosie wordt meestal het

midden-lichaam van de vulkaan uit elkaar

gereten (Osiris’ lichaam werd in 14 delen
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verdeeld). De Krakatau in 1883 laat zien op de tekening dat de vulkaan

gescheurd is. 

De nieuw ontstane eilandjes op het

onderste plaatje links zouden wijzen

indien de oude Egyptenaren dit

zouden zien  op Isis en Nephthys, daar

Osiris tussen hun vleugels in staat, zie

plaatje rechts. En een heel klein

eilandje wijst naar Horus, een Khin.

Het Egyptische Dodenboek noemt nog een fenomeen

in hfst.108: De slang van de berg. Dat wijst zowel op de gloeiende

lavastroom die naar beneden komt, als op de explosie van de vulkaan, die

men het “Oog van Horus” noemde, de Ureaus of slang die zichzelf in de

staart bijt. De voorpoten van de slang produceerden vuur.  De zwarte

stofwolken die erdoor ontstaan kent men aan Seth toe. De zon kan hierdoor

voor enige dagen verduisterd worden. Wanneer de vulkaan tot rust komt,

meent men dat Horus en Seth voor de goden moeten verschijnen voor wat

ze deden, waar Thoth, de god van kennis en onderwijs, bemiddeld en tot

rust maant. Osiris was een dood

man, een slapende vulkaan. Aan

hem wordt het oog van Horus

gegeven, en tevens ontvangt hij zijn

eigen Ka terug, waardoor Osiris tot

nieuw leven komt (de vulkaan

wordt weer actief). 

In Dante’s boek “Goddelijke

Komedie”, symboliseert de phallus

het centrum van de hel. Dat wijst

naar de vulkaanpijp die vanuit de

aarde omhoog komt, waardoor de lava (het sperma) naar buiten komt. 

Tijdens een speciale ceremonie opende men van een mummie de mond met

een speciaal instrument. Dat wijst op de herleving van de vulkaan, als de

krater z’n mond opengaat. Door de vulkanische werking in zee ontstonden

er soms hemelhoge vloedgolven (tsunami’s). Men dacht dan dat er een

groot zeemonster (Leviathan) in de zee oorlog voerde. De Phoeniciërs
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   De hoer Babel en de zevenkoppige draakVurige draak Japan

waren een zeevarend volk, die hun naam van de mythische Phoenix vogel,

de Bennu, herleiden. 

De Fenix leefde lang, soms wel 500 tot 1460 jaren, was roodpurper van

kleur, verbrandde zichzelf, maar herrees uit zijn eigen as. Alzo begon de

Fenix aan een tweede   jeugd. Meestal denkt men dat het vuur waarin de

Fenix zichzelf verbrandt, wijst op de zon. Méér voor de hand liggend is, dat

het vuur wijst op de vulkanen. Door de eeuwen heen neemt de kennis en

wetenschap toe. Wanneer de mensheid komt op het punt dat zij de

oergeheimen van het leven, het atoom en de kernenergie weer ontdekken,

is het tijdstip nabij dat de Fenix zichzelf gaat verbranden. Daar wijst ook

Jes.24 op, dat de “ongerechtigheid zwaar op de aarde zal drukken”.  Men is

via CERN in Geneve en HAARP in Alaska zover dat dit punt bereikt is.

Het verrijzen van vulkanische eilandjes in zee was een groot fenomeen

voor de ouden. Men zag daarin het werk van de zeven-koppige zeeslang.

De vulkanische werkingen, de aardbevingen en het ontstaan van nieuwe

eilanden, wezen er volgens de ouden op dat er ergens in de aarde een

levend wezen moest zijn, dat zich roerde. Men noemde dat wezen Naga,

slang.

De toenmaals bekende zeven planeten associeerde men met het vuur van de

aardse vulkanen. Dit was voor hen een soort Unified Field theorie.

Khnum was de Egyptische god van de alchemie, had de kop van een ram.

Khnum of kemit = zwart, zwarte aarde, afkomstig van lava. Lava lijkt

steen. Het is bros. Schilders gebruiken het als puimsteen om iets glad te

polijsten.   
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Ba van Nefertari

  Ka, Ba en Ank

De zeven-koppige slang van Zuid Oost Azië zag men in de zeven grote

vulkanen die daar zijn. Mogelijk wijst dit naar de Menorah, de

zevenarmige kandelaar. In de uitstoot van as en licht zag men het werk van

boodschappers, engelen. Het woord engel heeft verband met urn, waarin de

verbrande as werd gedaan. Soms stoten de vulkanen ook witte rook uit,

stoom, waterdamp. Daarin zag men het vormloos en

onzichtbaar worden van de vloeistof . Men wist dat de mens

voornamelijk uit vloeistof bestond en leeft van zuurstof. De

geest van de mens noemden de Egyptenaren Ka, als de

leven-gever die in de lucht aanwezig is, en die zich met de

rode levensvloeistof (bloed) verbindt. 

De ziel zagen zijn als Ba, de onzichtbare vormloze

persoonlijke levengever in de lucht, die via de longen in het

lichaam kwam. Geest is hier dus zoveel als bloedcirculatie.

Ziel is hier zoveel als zuurstof.

Water verdampt en wordt onzichtbaar. Zuurstof is eveneens

onzichtbaar aanwezig in de lucht. Het leven gevende aspect

was voor de ouden dus vormloos en onzichtbaar. Zoiets vond men

mysterieus en bovennatuurlijk.

In werkel i jkheid is er  niets

bovennatuurlijks, want ook al zien wij

iets niet, het behoort evenwel tot de

natuur en maakt er deel van uit. Tussen

geest en ziel zag men een verbinding,

daar het bloed via de longen de zuurstof

ontvangt. Aldus kenden de ouden twee

fundamentele levensprincipes: de Ka en

de Ba. Om verval en dood tegen te

gaan, balsemde men de dode lichamen,

om onsterfelijkheid te verkrijgen, wanneer eenmaal de Ka en Ba zouden

terugkeren om de mummie te reanimeren. In sommige piramiden waarin de

mummies werden begraven maakte men luchtschachten, waardoor de

onzichtbare Ka en Ba zouden kunnen afdalen naar de mummies.

Wij weten dat de mummies nog héél lang zullen kunnen wachten op wat de

ouden Ka en Ba noemden. Want wat zij Ka en Ba noemden, noemen wij

vandaag zuurstof!

Ka zal niet terugkeren, want dat is wat wij waterdamp noemen. De wens

van de Farao’s onsterfelijk te zijn, is ongegrond. Wel kan het mogelijk zijn

10         Tekenen der tijden: vulkanische uitbarstingen     No.239

dat via allernieuwste DNA-kloon-technieken ooit de wens van een Farao in

vervulling zal gaan. Maar dan nog zal het niet precies de oude Farao zijn.

Wanneer een mens sterft en tot ontbinding overgaat, komen de meeste

atomen weer in de biosfeer terug. Dat is de levenskringloop. In dit licht is

de ziel en de geest een deel der atomen, een deel van de onzichtbare

wereld, en gelijkt de mens op JHWH die onzienlijk is.

De leer van de zogenaamde ‘onsterfelijke ziel’, komt hiervandaan en is

door de Grieken overgenomen. Deze leer berust op feilbare menselijke

waarneming en interpretatie.

De oude Egyptenaren zagen dat mensen en beesten na hun sterven tot

ontbinding overgingen. Zij meenden dat de ziel

alsdan van het lichaam was vertrokken. De ziel

zagen zij als de onzichtbare levengever die in de

lucht aanwezig was, wat wij zuurstof noemen. De

bevolking van de Nijlvallei vertegenwoordigde de

ziel, Ba, symbolisch als een havik met een

mensenhoofd. De havik kon zich door de lucht

bewegen, net zoals zuurstof.

De eeuw van Horus komt eraan

Horus van de horizon. Horus verschijnt aan de horizon, en wel als een berg,

een vulkaan, die uit de zee oprijst, met daarboven het vuur uit de aarde.

Doe daarbij de opkomende zon, het hemelse vuur, en het schouwspel is

compleet.

Osiris, de god van het dodenrijk, werd ‘president’ genoemd. President =

voorzitter. “Osiris, de eerste president van de Westersen”, zo werd hij

genoemd, wijzend naar hen die aan de westwijde van de Nijl begraven

liggen. De eerste zoon van Osiris is Horus, zodat ‘president’ wijst op

Horus. De nieuwe politieke Horus zal dan een Westerling zijn, uit het

Nieuwe Atlantis, de USA. De religieuze Horus wordt verwacht door het

Vaticaan, zie brochures 437, 471.

De millenniumfestiviteiten in Washington, New York, Parijs, Londen en

Gizeh en andere plaatsen, waren allen gewijd aan de aanbidding van Sirius,

de ‘heilige ster’. Sirius is dikwijls uitgebeeld als een zevenpuntige ster.

Zeven is het maximale rotatiegetal dat symmetrisch met een tetrahedron

bereikbaar is. De oude Egyptenaren beschrijven Sirius als de deur naar
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hogere dimensies. Zij geloofden dat de gestorven Farao naar

S i r i u s  w e r d getransporteerd, waar hij tot een ster werd.

Eén van de luchtschachten van de Grote Piramide te Gizeh is gericht op de

ster Sirius, nl. die van de Koninginnekamer. 

zie www.terminator3armageddon.com/conspira/aghorus1.html

Op 1-1-2000 12 uur middernacht stond Sirius exact op de 33 graden

meridiaan. Dat was voor de Illuminati en hogegraad vrijmetselaars

bijzonder interessant. Sirius is een ster in het sterrenbeeld Hond, Canis

Major. 

In Washington was de toenmalige president Bill

Clinton met zijn vrouw en dochter getuige van het

speciale vuurwerk en concert op het Lincoln Memorial.

Even voor 12 uur betrad Clinton het podium, onder het

wakende oog van Horus, met een speldje van het

Alziend Oog op de revers van zijn jasje. Horus wijs op

de rijzende zon en actieve vulkaan. Op de stoelen van

de ondertekenaars van de Amerikaanse Constitutie staat een rijzende zon

afgebeeld, nl. Horus. Toen de klok 12 uur sloeg werd aller aandacht

gevestigd op de grote obelisk te Washington, het National Monument. De

obelisk is gemaakt van wit marmer en calcium, is exact 111 meter hoog.

Washington herbergt het Sirius-geheim der

vrijmetselaars, der oude Egyptenaren en van de

Dogon-stam uit Afrika. Het groots opgezette

vuurwerk op en rond de obelisk vertoonde de

geometrische figuren zoals door de Dogon-stam

gebruikt. En ook vertoonde de lichtbeelden soms

maskers van de Dogon-Sirius vereerders.

De rijzende zon is het beeld van Horus, zoon van Isis (Sirius) en Osiris

(Orion). Horus is de zaligmaker van de oude Egyptenaren, die hen verloste

van de kwade god Seth, die Osiris had vermoord.

Weliswaar verloor Horus in die strijd één oog, maar hield

gelukkig nog één oog over om te zien. De rijzende zon

van Horus verrees in het Westen, en niet zoals

gewoonlijk in het Oosten. Dit wijst erop dat er ooit een
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askanteling van de aarde plaatsvond, samen met grote catastrofen,

aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, etc.

In Frankrijk vond een gelijksoortig feest der Illuminati plaats, rond de

Eifeltoren. De verlichting verschilde niet veel van die in Washington. Ook

in Parijs werden dezelfde Dogon-symbolen vertoond.

En in Egypte stond Sirius om 12 uur 1-1-2000 exact boven Gizeh. De

Meridiaan is de meest belangrijke markeerder in de lucht om de hemel in

Oost (het leven) en in West (de dood) te splitsen. Dat is geen toevalligheid.

Sirius passeerde precies op 1 januari 2000 de meridiaan

om 12 uur ‘s nachts van Gizeh. Dat was in geen

duizenden jaren het geval. Dit was met recht een Nieuw

Millennium! Aan zulk een

stand van Sirius boven Gizeh

werden de oude kalenders

geijkt. Wel verschijnt Sirius elk

jaar 70 dagen boven Gizeh, en

de herverschijning van Sirius in

het Oosten, noemt men de

‘zonverschijning van Sirius’. Ook noemt men dit

wel de ‘wedergeboorte’ van Horus, van de Nijl of

Isis. De Gregoriaanse kalender loopt aan deze meting gelijk. In oude tijden

viel de verschijning van Sirius samen met zomer-solstitium. Horus staat

alzo gelijk met het nieuwe jaar, of met het nieuwe tijdperk, of te wel de

Novus Ordo Seclorum der Illuminati.

De enige plaats op deze aarde waar de werkelijke equinox kan worden

waargenomen, mag terecht de naam “het beloofde land” dragen.  En dat

was in de dagen van Gregorius reeds de USA, de nieuwe wereld,

vanwaaruit de Nieuwe Wereldorde is gevestigd, met name Washington, dat

onder Rooms Katholiek beheer staat. Uiteindelijk staat alles weer onder

gezag van het Britse Imperium. Gregorius vervaardigde de 33-jaarcyclus

kalender. 33 is de hoogste trap of graad in de vrijmetselarij. 

www.awakentothetruth.com/did_you_know.htm

De NASA (en daarmee de Illuminati) heeft een obsessieve passie voor de

hemelse vertegenwoordigers van de hoogste goden van de oude

Egyptenaren: Isis, Osiris en Horus. Wanneer wij de ontwikkelingen van de

NASA volgen in hun ruimtereizen, wijst dit op hun bijzondere
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Sirius als Horus

Aan Anubis

wordt de tand

getoond van

de slang

belangstelling voor o.a. de ster Sirius (Isis), die

tijdens de lancering van de shuttle STS-96 precies

op 33° en 33' stond boven New York en

Washington. Het getal 33 is het hoogste niveau

(graad) in de vrijmetselarij.

Wanneer Orion reizende is, wijst dit op de

geboorte van nieuw leven. Robert Temple schreef

in 1976 hierover reeds een boek: The Sirius

Mystery.

De hiërogliefen of symbolen van Sirius zijn: een cobra-slang in de aanval

en een scherpe tand van een slang, die als een vulkaan is van vorm. Op een

embleem dat de vorm heeft van deze tand staat de ster Sirius als vijfpunt

afgebeeld, met de shuttle erop die de aarde verlaat. De shuttle is op zoek

naar de 12e planeet (de planeet der Goden/Elohim), om vroegtijdig de

NASA te waarschuwen, zodat men actie kan ondernemen. 

Zie www.enterprisemission.com/isis.htm

De primitieve Afrikaanse Dogon-stam zou

beschikken over astronomische kennis van Sirius en

sterren rond Sirius. Zonder over moderne telescopen te beschikken heeft

deze stam kennis van het bestaan van Sirius C, die pas in 1995 ontdekt

werd door de Franse astronomen Benest en Duvant.

De Dogons en oude Egyptenaren spreken van een samenleving die haar

oorsprong in het sterrenstelsel Hond heeft,

waarvan Sirius een ster is. Ooit stond de

Sfinx van Egypte als een eiland in het

water, en is alzo het standbeeld van de god

Anubis. De bezoekers van Sirius waren

water-wezens, die ook in de kamers onder

de Sfinx konden gaan en staan. De Grote

Piramide vertegenwoordigt Sirius B, en de

andere piramide daarnaast van Khephren

vertegenwoordigt de zon. En de 3e kleine
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  Horus met valkkop

Osiris, Isis en Horus

piramide op het Gizeh-complex is die van Mycerinus, die een ratio heeft

ten opzichte van de twee anderen, als 2160. En dat is precies de tijd van de

kosmische tijdperken!

 De Dogons en oude Egyptenaren geloofden dat de gestorvenen naar Sirius

verreisden, naar de “andere wereld”, naar de velden van Anubis. De radius

van Sirius B en onze zon is in de Grote Piramide aangegeven, als 51° en

51' naar de grond gericht. Dit is de basishoek van de Merovinger Piramide

zoals afgebeeld op de One Dollarnote.

Horus 

De Egyptische God Horus stond destijds

ook bekend als Horakte, dat betekent zoveel

als ‘Horus van de twee horizonnen’.  Horus

vloog van horizon tot horizon. Men noemde

hem ook Iusu, dat betekent: Het komende

kind. Een aantal facetten uit de mythe van

Horus komen overeen met wat beschreven

staat over het leven van Jezus. Horus zou -

net als Jezus- als plaatsvervanger door zijn

vader naar de aarde zijn gezonden.  Horus

zou ook zonder conceptie zijn verwekt, net

zo als de mestkever (scarabee).  Horus is de

eerstgeboren God uit een moedermaagd, net

als Jezus. Horus werd gedoopt in de rivier de

Eridanus (Jordaan), net als Jezus. Horus werd door

Anup gedoopt, die later werd onthoofd, net als

Jezus en Johannes de Doper. Er bestaan alzo een

groot aantal paralellen tussen Horus en Jezus.

Zelfs de naam Jezus is afgeleid van Iusu, zie het

boek van Lauri Fransen: "Het evangelie van Isis".

In de eerste eeuwen van het christendom waren er

inwijdingsscholen. Daar werden mensen ingewijd

in de oude mysteriën. Men vormde daar de

mensen om, daar een mens zoals hij wordt

geboren uitsluitend gericht is op zijn lichaam,

gewikkeld in de strijd om te overleven. Dat is het
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Sofia met haar dochters: geloof, hoop

en liefde

materialistisch beginsel van zelfbehoud. Tijdens de eerste inwijding werd

de kandidaat in water gedoopt, om hierdoor te worden geconfronteerd met

zijn of haar eigen psychologische persoonlijkheid. In deze fase vertelde

men hen de Jezus-mythe, zonder verdere uitleg. Daarna volgde de door

door lucht (zuurstof), waardoor men in verbinding trad met de ‘adem van

de Geest’, ten bate voor het hogere zelf.  Hierdoor kon de kandidaat zich

identificeren met de godmens Jezus. Net zo als Jezus in de mythe gaat de

kandidaat zijn leven afleggen via een kruisweg, zijn eigen valse ego, om

daarna gedoopt te worden door vuur. Daarna volgt de opstanding van het

herboren en gelouterde ego. Dan volgde

de wijsheid en groei ervan. De eerste

christenen vereerden nog de wijsheid als

godin Sofia. Rome heeft deze verering

verbannen, daar Rome man-gericht

(patriarchaal) was ingesteld. De waarheid

in de evangeliën werd in verborgen taal

weergegeven en moest ontdekt worden

door de ingewijde. De Maria’s spelen

hierbij een voorname rol. Mari of Meri

komt van voortbrengster van de

sterrenhemel, dat wijst weer naar de

Egyptische godin Nut. Meri betekent

zoveel als liefde.  De eerste christenen

zagen Maria Magdalena als de

drievoudige godin, n.l. als de Babylonische Isthar - Mari - Anna, en als de

Griekse Demeter -Hercate - Persephone, en als de Egyptische Isis -

Sekhmet - Nephthys. Het gaat in het Jezus-verhaal om archetypen, niet om

historische personen. Maria Magdalena was de Isis-figuur in de Jezus-

mythe. Het heilige huwelijk volgde, waaruit tenslotte de geboorte van

Horus voortkwam. Dat wijst naar de verlichting van ons 3e oog, het

christus-bewustzijn. Dan is men een gezalfde, een christos. 

Rome is het bolwerk van mannelijkheid, macht en controle. Wat maar

enigszins met het vrouwelijke te maken had, werd door de kerkvaders uit

de Bijbel verwijderd. Als gnostieken hadden de kerkvaders geen notie van

de geheimen van de Jezus-mythe, zoals deze in de evangeliën staan.

Vandaar dat in de evangeliën nog heel wat vrouwelijks staat. Dat is leven

gevend, gelijkwaardigheid. In de Jezus-mythe zit de Isis-boodschap heel

goed verpakt! 
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Piramide Prisma

Profetie van Edgar Cayce (1877-1945)

Dr. Cayce geldt als één van de beste doktoren en psychologen van deze

eeuw, die de meeste mensen kon genezen. Hij wordt ook wel de “slapende

profeet” genoemd. Hij voorspelde veel dingen die exact uitkwamen (of die

de illuminati zelf in vervulling lieten gaan). Volgens Cayce zouden de

grote meren (in de USA?) droog vallen, doordat de aarde verbroken wordt.

Daarbij zal een groot deel van Japan in zee verdwijnen. Het westelijk deel

van de USA zal eveneens geheel gewijzigd worden, terwijl er aan de

oostkant land bij zal komen. En wanneer bij de Etna en omgeving de aarde

in beweging zal komen, weten wij dat de wereld op het punt staat geheel

gebroken te worden, aldus Cayce. Wanneer de Vesuvius weer actief wordt,

zal dat gevolgen hebben voor de Nevada en Salt-Lake omgeving. De polen

der aarde zullen gewijzigd worden om en nabij het jaar 2001 tot 2012, New

York, San Fransisco en Los Angeles zullen verdwijnen en Atlantis zal

opnieuw uit de zee herrijzen. In de Middellandse Zee zal het beginnen, bij

de Etna, waar het land zal wegzinken en elders

zal oprijzen. Noord Europa zal geheel gewijzigd

worden.  Aldus Cayce. 

Wij laten ons echter niet door de paragnost Cayce

leiden. Of Cayce gelijk heeft of niet doet er

weinig toe. De Schrift toont ons de werkelijkheid,

en aan de hand van de natuurgegevens zien wij de

dingen in vervulling gaan. De vermeerdering van

erupties wijzen daarop.

Onderwater vulkanisme veroorzaakt de zogenaamde El Nino, volgens

sommige geleerden. El Nino is meer een straalstroom-effect. Regeringen

en politici geven de schuld van El Nino echter aan de mensen, die het

milieu zouden aantasten door hun vervuiling en leefwijze. Daarmee kunnen

de politici hun belastingen omhoog schroeven. Dit berust op

volksverlakkerij en bedrog.

Het zijn de zon, de aarde en de vulkanische uitbarstingen die zullen zorgen

voor de terugkeer van de Phoenix (Atlantis). Dit wijst op een wereldwijde

grote catastrofe, zoals in de Bijbel op vele plaatsen staat aangekondigd.

Lees slechts Joël 2:30, 3:15-21 en Jes.24 over het waggelen, omklappen en

openbreken der aarde. De “Dag van Jahweh” is aanstaande, de dag der

gerichten, waar er op de berg Sion ontkoming zal zijn. Dat Sion ligt hoog
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in het Noorden, een kustland met een veerkrachtige kleibodem, bestand

tegen de grootste aardbeving aller tijden die te komen staat. Landen met

rotsbodems zullen het zwaar te verduren krijgen. Vanuit de Etna en

Vesuvius zal Italië voor een groot deel wegzinken en de Rijn als breuklijn

dienen in het Jura-massief om Nederland los te maken van Babel/Europa,

en ook via het Brabant-massief. Dan wordt Nederland, samen met Zuid

Afrika, wat los zal komen via de Zambesi- en Limpopo-breuklijn, het

nieuwe Sion, waar ontkoming is voor de overgebleven Israëlieten der

twaalf stammen.  Zuid Afrika ligt al hoog en droog ongeveer 1500 m boven

de zeespiegel, terwijl Nederland momenteel voor een groot deel zelfs nog

onder de zeespiegel ligt. Nederland zal oprijzen en omhooggeduwd worden

tot een top der bergen:
Jesaja 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven

worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

Intussen zit satan niet stil, en de Illuminati met hun Novus Ordo Seclorum.

Zij hebben een obsessieve verering van de oude Egyptische goden, vooral

voor Osiris en zijn zuster en vrouw Isis en hun uit bloedschande

voortgekomen  zoon Horus, nadat Seth als broer van Osiris laatste had

gedood en in 14 stukjes had gesneden.

Alle lichaamsdelen werden door Isis en Thoth teruggevonden, behalve de

phallus, het 14e deel. En toen maakte Isis zélf een phallus, een obelisk, om

daarmee Horus te verwekken. De Obelisk te Washington stond dan ook in

het centrum der belangstelling tijdens de millenniumwisseling. Met

vuurwerk en verlichting werd er een magisch seksueel spektakel

symbolisch opgevoerd, waarbij de meeste toeschouwers niet zullen

begrepen hebben waar het in werkelijkheid om ging.

De phallus is het 14 deel van Osiris, dat

is 2 x 7, dus de dubbele ronddraai-

mogelijkheid van de tetrahedron, zie

figuur vorige bladzijden.

Dit geometrisch figuur wordt ook wel

de Merkaba genoemd, het Goddelijk lichtvoertuig. Dit zou ontworpen zijn

door Farao Akhenaton, wat in werkelijkheid Mozes zou zijn geweest. Deze

Merkaba geeft de oorsprong van de huidige Davidster weer, als dubbele

tetrahedron, zoals deze gebruikt wordt in de hyperdimensionale fysica.  De

vrijmetselaren gebruiken de Merkaba als hún symbool, als passer en
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winkelhaak over elkaar heen gelegd. Mer = licht, Ka = geest, en Ba = ziel

(lichaam).

Dit wijst op de mannelijke en vrouwelijke energie in de kosmos om de

nieuwe Horus te verwekken, de Nieuwe Eeuw. In New York hebben de

Illuminati daarvan iets vertoond, door een grote ronde bol met 77

lichtpunten erop te laten zien. 77 als 7 + 7 = 14, de dubbele tetrahedron of

Merkaba.

De Star of Hope in de USA is zevenpuntig, en

wordt toegeschreven aan Noach. Deze ster zou dienen om de hemel met de

aarde te verbinden om te overleven, zoals Noach in de Ark overleefde. De

drie bovenste punten wijzen naar het leven, licht en magie. Het heelal en

het buitenaardse leven wijst naar Horus, wat de Illuminati op de planeet

Mars zoeken.

Ra is de zonnegod, Osrisi is Orion, Isis is Sirius, Horus is Mars. Horus en

Mars werd Hor- Dshr, of te wel Horus de Rode. Geheime informatie over

Mars en leven op Mars houden de vrijmetselaren

(zonen Belials) angstvallig voor zich. Mars heeft als

symbool de zes-puntige ster. Venus als acht-

puntige, en de planeet van Enlil (in het oude Sumer)

heeft zeven punten. In de passer en winkelhaak der

vrijmetselaren staat de grote letter G, dat wijst naar God, genesis, maar ook

naar het getal 7, de 7 draaiingen van de tetrahedron. Alzo is het

vrijmetselaren-logo het symbool van de Aarde-Mars verbinding. Zij zijn

zich dan ook aan het voorbereiden op 20 juli 2009 een bemande Mars-

landing te maken. In mei 2008 heeft men de Marslander op Mars laten

aankomen. Is het toeval dat de G7 de rijkste landen zijn die zich als zodanig

presenteren: G (genesis, God, en 7 de aarde, als de “goden van de aarde”)?

Men is bezig er een G8 van te maken.

De vrijmetselarij kent drie niveau’s:

1. De eerste 30 graden als exoterisch, zij kennen de algemene waarheid.

2. De laatste drie graden als esoterisch, zij kennen de bijzondere waarheid.

3. Een aantal elite bloedlijnen die de volle waarheid zouden kennen.
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De vrijmetselarij aanbidt de natuur, via de phallus als zon en vulva als

aarde, het mannelijke en vrouwelijke, gesymboliseerd in de passer en

winkelhaak, waarin de letter G wijst op het generatieve principe, om hun

bloedlijnen te beschermen. (Zie David Icke: Children of the Matrix, en, The

Biggest Secret)

De eeuw van de Messias

Al spreken de Illuminati en hun aanhang over de komst van de “eeuw van

Horus”, wij horen in de Bijbel de komst van de “eeuw van de Messias en

Zijn vrederijk” aankondigen. Die komst gaat gepaard met grote

wereldomvattende catastrofen, ook wel plagen genoemd. De zogenaamde

12e planeet, met als satelliet het Nieuwe Hemelse Jeruzalem, komt eraan en

zal heel wat veranderingen op en in de aarde veroorzaken. Daarover maken

de Illuminati en wereldleiders zich grote zorgen, want hoe zullen zij deze

keer het overleven. Zij hebben in de aarde grote onderaardse steden

gebouwd, waarin zij het wel een aantal jaren kunnen volhouden.

Uiteindelijk zullen ze toch hun hoofden weer eens bovengronds moeten

steken om te zien hoe het daar eruit ziet ná al dat kosmisch geweld, na de

gerichten, na de dag van Jahweh!

Elohim weet hen wel te vinden, zie Amos 9:2  Al groeven zij tot in de hel,

zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al klommen zij in den hemel, zo zal

Ik ze van daar doen nederdalen. Hoe letterlijk zullen deze woorden in

vervulling gaan, gezien men technologisch in staat is tot in het dodenrijk te

graven en onderaardse steden als Mount Weather, Mount Pony, etc. te

bouwen, en Mars-reizen te ondernemen.

Herstel is iets dat JHWH als factor in de ganse schepping heeft ingebouwd.

Ons lichaam herstelt zichzelf na verwondingen of geneeslijke ziekten. Ook

de aarde herstelt zichzelf en werpt de onreinheid die de bewoners der aarde

vanwege wanbeheer en wangedrag erop produceren er weer af. Of anders

gezegd, gezien de vulkanische werkingen en de kringloop in het

reinigingsproces maakt de aarde zichzelf schoon   na verloop van tijd. De

vuiligheid wordt thermisch in het inwendige van de aarde, wat ook wel het

dodenrijk of de hel wordt genoemd, gereinigd. De gereinigde aarde komt als

magma en lava naar buiten en geeft een nieuw leven te zien, vruchtbaar en

weer leefbaar. Opvallend is het feit dat de meeste kerncentrales

“toevalligerwijze” wereldwijd gebouwd zijn op of nabij breuklijnen.

Wanneer de aarde gaat breken, scheuren en waggelen, zullen deze centrales
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  De Fuego vulkaan

en radioactieve vervuilers ter helle nederdalen om algeheel geschoond te

worden in de vuuroven der gerechtigheid.

Op de berg Sion zal ontkoming zijn: Joel 2:32  En het zal geschieden, al wie den

Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te

Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de

overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Obadja 1:17  Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn; en

die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.                  

Het gaat om Sion, om Israël, zoals duidelijk te lezen is in Psalm 68, 

En Psalm 46:1  Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van

Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in

benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al

werden de bergen verzet in het hart der zeeen; 3 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd

worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela. 4 De beekjes der rivier

zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. 5 God is in

het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den

morgenstond. 6 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem,

de aarde versmolt. 7 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een

Hoog Vertrek. Sela. 8 Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op

aarde aanricht. 9 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog

verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. 10 Laat af, en weet,

dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de

aarde. 11 De Jahweh der heirscharen is met ons; de Elohim van Jakob

is ons een Hoog Vertrek. Sela.


