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De Biosfeer
Onze aarde is zover wij weten de enige planeet waarop leven mogelijk is.
Wat er allemaal voor komt kijken om een planeet te scheppen waarop leven
zich kan voortplanten en ontwikkelen is zeer complex. Voorzover wij op
dit moment weten is de aarde een grote ronde bal, met inwendig een
ijzerkern, en daaromheen een aardkorst met gesteenten, zand en stof, water
en andere mineraalsoorten. De aarde is
afgeschermd door een dunne laag, de
ozonlaag, en verder de Van Allen-gordel. De
schepping is uniek, en Elohim zei dat het zeer
goed was.
Om het leven mogelijk te maken hangt álles
van elkaar af en staat alles op aarde en boven
de aarde met elkaar in verband. Er is
wisselwerking. Heel de kosmos is een
Van Allengordel
samenwerkingsverband. Elektriciteit speelt in
het leven, in de biosfeer, een héél belangrijke rol. Meer dan wij vermoeden.
De aarde heeft een magnetisch veld, en daarin leven wij. Ons leven,
denken, doen en geheugen zijn ervan afhankelijk. Ja, het magnetisch veld
van de aarde is zelfs in staat om de hele aardas te laten kantelen d.m.v.
magnetische hydrodynamica. Er zijn storingen in het aardmagnetische veld,
doordat er ooit een disharmonie is ontstaan in de loop der planeten. Tijdens
vollemaansperiode vindt er een storing plaats in het
magnetisch veld der aarde, wat tot gevolg heeft dat er
in die tijd veel mensen emotioneel uit evenwicht
raken, waardoor er vooral in grote steden veel
misdaad plaatsheeft, en ook geboortegolven. Politie
zal dit gegeven bevestigen. Het tijdelijk uit evenwicht
zijn van het magnetische veld kan voor grote chaos
onder de mensen zorgen. In onze tijd zijn er
opmerkelijke gedragingen van dieren die wijzen op
In Tasmanië 11/2004 veranderingen in het magnetische veld van de aarde.
Denk aan de vogeltrek en de trek der walvissen en
zijn 80 walvissen en
dolfijnen gestrand en andere vissen die uit hun koers raken.
gestorven
Ook vliegtuigen moeten regelmatig hun instrumenten
herijken. Tijdens een poolwisseling die om de zoveel jaren plaatsheeft, zal
dat onder de mensen voor de nodige onrust zorgen, en daarbij een dag of
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drie volslagen duisternis. Dat zou reeds verschillende malen hebben
plaatsgevonden, laatst ongeveer in 1400 voor Christus (dat is ongeveer ten
tijde van de 10 plagen in Egypte en de uittocht). Tegelijk met de wijziging
van de aardas treedt er in het menselijk bewustzijn een grote verandering
op. Sommige bronnen noemen dit keerpunt wel een “dag van de reiniging
der aarde”, die ook een reiniging inhoudt voor de dieren en gehele natuur.
Zij veronderstellen dat er op de huidige constellatie een volgende volgt. Als
gevolg van het instorten van het magnetische veld ontstaat er volgens hen
een drie-daagse donkerheid. Ons
gezichtsvermogen dooft dan uit, zodat
we ons in een soort Egyptische
duisternis bevinden, een donkere
leegte. Daarna wordt een nieuwe
dimensie, een nieuw tijdperk geboren
en gaat het magnetische veld der aarde
zich herstellen. Dan lijken voor ons en
voor ons lichaam alle dingen nieuw.
Ook de structuur van de atomen wordt
dan gewijzigd. Wijst dit op hetgeen in
Jesaja 66 staat over de nieuwe hemel
en nieuwe aarde?
Inwendige van de aarde/poolverschuiving

Het magnetische veld der aarde wordt geproduceerd door elektrische
stromen in de ijzerkern. Dit veld beschermt de aarde tegen de geladen
deeltjes die van de zon afkomen (Poollicht).
Wij mensen zijn op aarde onlosmakelijk verbonden met twee belangrijke
energiebronnen, nl. als eerste onze eigen aarde waaruit wij zijn gemaakt en
waarheen wij lichamelijk ook terugkeren, én als tweede de zon. Wij leven
en ons lichaam heeft dezelfde frequentie als het magnetisch veld der aarde.
Ons lichaam straalt warmte-energie uit, infrarood, gelijk aan de zon.
Zonder de zon en het magnetisch veld der aarde kan er geen leven
voortbestaan. Verstoringen brengen ons uit balans. Door het gebruik van
allerlei elektrische apparaten wordt ons lichaam verstoord (elektro-smog).
Ons lichaam is omgeven door een scala aan elektriciteits voorwerpen,
draden, kabels, zendmasten, etc. Wij leven in een luchtruim dat doordrenkt
is van allerlei golflengtes die gebruikt worden voor communicatie
doeleinden.
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Sommige stralingen van de
zon zijn onzichtbaar, o.a. de
infraroodgolven, die wij als
warmte ervaren. Er bestaan
dichtbij-stralen,
midden=stralen en verafinfrarood stralen. De
dichtbij-stralen verwarmen
slechts de oppervlakte. De
ver-weg stralen dringen tot
ongeveer 5 cm diep in
weefsels door. De ver-weg
stralen zorgen o.a. voor het
omzetten van koolhydraten
in suikers, zowel in fruit als
Het aard-magnetische veld
in ons lichaam. Het fruit
rijpt in de zon, en in ons lichaam gaat de PH-waarde erdoor omhoog.
Synthetische kleren werken verstorend op het magnetische veld van ons
lichaam. Er zijn momenteel bio-keramische vezels ontwikkeld die heilzaam
zijn voor ons lichaam. Maar enkel wol, katoen en andere natuurlijke stoffen
zijn ook goed. De huidige kleding van ons werkt echter op basis van
isolatie, om de warmte vast te houden tegen het lichaam aan. Dat heeft tot
gevolg dat bij extreme warmte het lichaam de warmte niet kwijt kan en wij
het benauwd krijgen. De nieuwe bio-keramische vezels zorgen ervoor dat
wij het in elk jaargetijde behaaglijk krijgen.
Het leven openbaart zich verder in ritmen,
bioritmen. Tijdperken lang heeft het leven zich in
een tamelijk gelijkmatig tempo ontwikkeld. Dat
kon, doordat de mensen toen leefden in een balans
van oscillerende (schommelende) velden .
Verstoring van het ene veld brengt verstoring aan
in de andere velden. En daarin leven wij heden ten
dage.
Impulsen of resonanties (trillingen) en signalen
verbinden ons met het aardmagnetische veld.
Schumann heeft deze impulsen ontdekt, vandaar Magneetkern van de aarde

De tekenen des tijds:
HAARP, Chemtrails, Global Warming en Poolshift

No. 327

dat ze naar hem zijn genoemd, de SR’s, Schumann-resonanties. Ons leven
en onze gezondheid is afhankelijk van het ritme en tempo van deze
impulsen/resonanties, die voortkomen als uit een soort onzichtbare
gangmaker (net als een pacemaker). Via moderne technieken wordt de
“levens-pacemaker” van de aarde en al wat leeft sinds enige jaren bedreigd
door o.a. HAARP. (High-frequnecy Active Auroral Research Program) De
Amerikanen hebben in Alaska een groot HAARP project gebouwd, dat in
1997 begon met test-experimenten.
Met behulp van HAARP kunnen de Illuminati miljarden watts aan
energievermogen de atmosfeer insturen.
Daarmee koken zij als het ware de
ionensfeer op en maken er een soort
antenne van, om daarmee energie naar de
aarde terug te sturen. Men zendt ELFgolven naar boven, die terugkeren als
lange golven, die doelgericht kunnen
worden gestuurd naar plaatsen waar men
maar wil. Hiermee kunnen zij grote schade
aanrichten aan de mensen en aan de aarde.
Toen men in 1997 met de HAARP-testen
begon, wist men niet waar het op uit zou
lopen, maar men riskeerde de gok.
Met HAARP kan men vanuit de ruimte via
HAARP-masten in Alaska
lasers energiestralen op de aarde afvuren,
zo nodig gericht op vijandige doelen. Toen in 2003 de Amerikanen bezig
waren met proefnemingen van HAARP op volle krachten, waren er vooraf
bezwaren aangetekend door 90 Russische geleerden. Zij waren bang dat er
grote ongelukken erdoor zouden ontstaan. Men kan er op afstand
elektriciteit-netwerken mee uitschakelen. Wij hebben in 2003 dergelijke
plotselinge elektriciteits uitvallen gehad. Mogelijk door HAARP?
HAARP werkt via de ionensfeer. Deze sfeer beschermt ons tegen dodelijke
straling van de zon en tegen stralingen van de ruimte. Met HAARP schiet
men regelmatig gaten in de ionensfeer, waardoor dit vlies mogelijk zou
kunnen openscheuren. Dat zou dodelijke gevolgen hebben voor veel
aardbewoners. Met HAARP is de mens bezig de orde van de natuur
dusdanig te verstoren, wat niet ongestraft kan blijven. Onze gezondheid
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de godheid, aan Wodan en Donar, de dondergoden, of aan de oude Anunaki
die de bliksem beheersten.

houdt direct verband met geofysische
factoren, met name met de
Schumannfrequenties. Onze hersenen
zijn erop afgestemd. Onze
hersengolven helpen onze slaap (REM
= Rapid Eye Movement) en hormonen
te reguleren. Via HAARP kunnen
storingen optreden, zodat wij te maken krijgen met asociaal gedrag,
criminaliteit, neurologische afwijkingen, abnormale celgroei (kanker),
verzwakking van immuniteit en sperma, etc.
Bij een ontspannen persoon kan men ritmische sinusgolven van 6 - 8 Hz
meten in het EEG, en ook op de aorta-oscillator. De elektrische lading van
de aarde pulseert van nature op dezelfde frequentie. Dit is geen toeval, daar
wij immers uit de aarde gemaakt zijn en daarnaar
weer terugkeren.
De ionensfeer is een laag (een soort vlies) met
elektrisch geladen deeltjes en begint op ongeveer
60-80km hoogte. Deze sfeer weerkaatst
radiogolven. Er zijn natuurlijke kleine
schommelingen d.m.v. de maanveranderingen en
zonnevlammen. Via HAARP treden er echter
onnatuurlijke veranderingen op, doordat men de
onderste laag van de ionensfeer bombardeert met
signalen en deze verder van de aarde weg duwt.
Men heeft zich met HAARP gelijk gemaakt aan
Thor als dondergod

De ionensfeer vormt met de aarde een soort condensator. Er bestaat immers
een verschillend elektrisch potentieel tussen deze twee, waarbij de aarde
negatief en de ionensfeer positief geladen is. Ons lichaam heeft een eigen
elektrostatisch veld (bio-veld). Het veld van 6 miljard mensen zit
gekoppeld aan het aardmagnetisch veld. Schumann berekende in 1957 dat
de staande golf op dat moment rond de 7,83 Hertz lag. Een mens kan met
de aarde in resonantie komen, gezien een op elkaar afgestemd systeem
altijd bestaat uit twee oscillatoren met gelijke frequenties. Als één ervan
begint met uitzenden van trillingen, zal dat de ander activeren en aansteken.
Dan vindt er energie-overdracht plaats en communicatie. Alzo schijnt de
ark des verbonds (en ook de Urim en Thummim) een soort ontvanger te
zijn geweest waarmee Jahweh met Mozes communiceerde. De mensheid
heeft altijd al getracht om zich af te stemmen op de planetaire resonantie
van de aarde, o.a. door het trommelen van de sjamanen, waardoor men in
trance geraakte. Ook via gebedshoudingen en andere manieren trachtte men
in trance te geraken. In Balinesië leren ouders hun kinderen om bepaalde
lichaamsdelen hevig te laten trillen, zodat ze trillen op de frequentie van de
Schumannresonantie, waardoor zij in trance raken. Let maar eens op dat
vooral kinderen erg bewegelijk zijn, wat waarschijnlijk een natuurlijke
vorm is waarop het lichaam zichzelf van energie voorziet. Bij
natuurgenezers die in actie zijn begint ook veel van het lichaam te trillen.
Bij koude gaan wij eveneens rillen om het warm te krijgen. Duidelijk is dat
het menselijk lichaam kan meetrillen op het trillen van de “hartslag” van
het leven zelf. Ook dat de menselijke gezondheid in verband staat met de
resonanties van Schumann, met de geofysische factoren. De hedendaagse
technologie brengt hierin grote storingen teweeg, en deze disharmonie zorgt
voor veel kwalen en ziekten. Het menselijk systeem is reeds gevoelig voor
zwakke signalen van extreem lage frequenties (ELF), laat staan voor hogere
frequenties. Vanuit de kosmos bereiken ons verschillende stralen, waarvan
sommigen met een hoge energie. De Oostenrijkse natuurkundige Victor
Hess ontdekte in het begin van de vorige eeuw de kosmische stralingen.
Deze bestaan uit elementaire deeltjes, die met hoge energie zijn geladen.
Het aardmagnetische veld oefent op sommige geladen deeltjes invloed uit.
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Het leven is afhankelijk van twee krachten: de aardse, én de kosmische
krachten. De biosfeer is onze levenssfeer, die mogelijk is door de
samenwerking van deze twee krachten. Het is vastgesteld dat ongeveer 80%
van de aardstralen een negatieve invloed hebben op de mens, en 20% een
positieve. Bij de kosmische stralen is dat precies omgekeerd, waarvan er
80% gunstig zijn en 20% ongunstig. Het is van belang dat de kosmische
stralen ons kunnen bereiken, ook als
we in huis zitten of op ons werk zijn.
Betonnen dakpannen laten geen
stralen door, ook sommige isolaties
niet. Betonnenvloeren en staalmatten
daarin houden ook de stralen tegen.
Wij hebben de kosmische stralen
nodig, doordat onze hersenen
miljoenen kleine magnetische deeltjes
bevatten, die reageren op deze stralen
Inwendige van de zon
en ook reageren op veranderingen in
het magnetische veld der aarde. Zoiets
heeft gevolgen voor het functioneren van ons lichaam en van onze geest.
Ons elektrisch bestaan
Er zijn Bijbelteksten waar ons Elohim als een Licht wordt omschreven, zie
1 Timotheüs 6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk
licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken
zij eer en eeuwige kracht
Wij zijn door Hem geschapen, uit de aarde geformeerd door Zijn Hoge
hand, naar Zijn beeld en gelijkenis, n.l. het Licht, dus met een Lichtlichaam. Ons bestaan is grotendeels elektrisch en chemisch. Adam en Eva
waren omringd met het Licht, als een soort lichtkleed naar men denkt, als
een manifestatie van de Almacht. Vanwege hun ongehoorzaamheid zouden
zij duisternis zijn geworden, ontviel het enorme lichtkleed hen, zodat zij
zich naakt zagen en zich ervoor schaamden. Christus kwam als het Licht
der wereld tot herstel, opdat een iegelijk die in Hem geloofd wederom tot
een lichtend licht zou worden (denk aan de kaars op een berg). Die lichtdimensie was er, én ze is hersteld weer aanwezig en verkrijgbaar. Die
lichtdimensie behoort nog tot de onzienlijke dingen, hoewel ervan soms
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manifestaties zichtbaar zijn, denk aan het gezicht van Mozes dat glinsterde.
Hoe verder de mens van de levenslichtbron verwijderd raakt, des te
duisterder. De Schrift spreekt over
een “buitenste duisternis”,
Mattheus 8:12, 22:13.. Ziet dit op
de zogenaamde “zwarte gaten”? De
zwarte gaten zuigen alles in hun
nabijheid naar zich toe, en eenmaal
in hun bereik, komt iets nooit meer
terug.
Model voor poolwisseling
Wij weten dat er een geestenwereld bestaat, die zelfs veel groter is dan onze
stoffelijke wereld. Met onze vijf zintuigen kunnen wij slechts waarnemen
wat tot de stoffelijke wereld behoort. Met ons 6e zintuig kunnen wij de
astrale wereld waarnemen, de wereld der geesten. Naar het schijnt is er in
die astrale wereld verdeeldheid gekomen en is een hoofdengel met zijn
gevolg in overtreding geweest en uit zijn standplaats verdreven door
Jahweh. De goede geesten zijn in hun staat vastgesteld, die gelukkig in
meerderheid zijn. Opmerkelijk dat ons lichaam, ook al is dat verduisterd,
wordt vergeleken met een tempel of tabernakel, zie 1Corinthe 3:16, Efezen
2:21, 2Corinthe 5:1, 2Petrus 1:13. De Tabernakel en Tempel waren
plaatsen waar de manifestatie van Jahweh zichtbaar was in een pilaar van
vuur (elektra/ vuurkolom en wolkkolom). Evenzo kan in ons mensen de
manifestatie van Jahweh weer zichtbaar worden, zodat wij als sprekende
toonbeelden van Hem zijn.
Ons DNA en onze geesten moeten verlicht worden. De vibratie-modus van
ons lichaam en van onze geest moet afgestemd worden op Jahweh. Deze
vibratie-modus wordt in ons afgesteld door een waterstof-atoom, wat het
lichtdragend circuit samenstelt in de vorm van de dubbelhelix-DNAmolecule. Het waterstofatoom is het hoofdcomponent van het
intercellulaire water in ons lichaam. Wij bestaan voor wel 90% uit water.
De structuur van dit water is vastgesteld door de resonantie van het
waterstofatoom. Wij spreken wel over het leven als “lymph”, dat betekent
levenssprong, leven in en uit het water.
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Waterstof is het hoofdelement van de
zon. Ons DNA kunnen wij zien als de
urn van onze levensgeest. Ons
lichaam, en het licht in ons lichaam
wordt gevormd door ons DNA.
Wanneer nu de atomische modus van
het waterstof wordt opgetuned, begint
de DNA-molecule het bewustzijn
meer en meer te verlichten. Hiervoor
zijn wij afhankelijk van buiten ons
liggende krachten, o.a. de kosmische
stralingen en de straling van het
aardmagnetisch veld. Daardoor heroriënteert zich de atomische modus
van het waterstofatoom, zodat in ons
het licht wordt geactiveerd. Hierdoor
De grote jaarcirkel 25.920 jaren
ondergaat de mens een grote
verandering in biologisch en neurologisch opzicht.
Spreekt de Schrift op gelijke wijze van een “verlicht worden met of door de
heilige Geest”? Of zelfs van een “overschaduwd” worden?
Er zijn immers rijke beloften van het te ontvangen Licht van de heilige
Geest, zoals in Jesaja 44:3 en Joel, etc.
Toen de discipelen op Pinksteren vervuld werden met de heilige Geest,
manifesteerde zich dat in tongen als van vuur op hun hoofden, zie
Handelingen 2:3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het
zat op een iegelijk van hen.

Tabel toename van aardbevingen

Poolwisseling
Alle schommelingen van
de aarde zijn van groot
belang voor ons menselijk,
maar ook voor het dierlijk
bewustzijn. Zoals wij
weten bestaan er
verschillende aardschommelingen. De
denkbeeldige aardas staat
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ongeveer 23 graden scheef, schommelt, en beschrijft als deze as
doorgetrokken wordt in de kosmos een cirkel (de dierenriem, of Grote
Jaarcirkel van 25.920 jaren, Ouroborus). Om deze Grote Jaarcirkel gaat het
ons voornamelijk, die verdeeld is in 12 delen, of astronomische
aionen/tijdperken. Door deze schommeling van de aardas worden o.a. dagen nacht-eveningen vervroegd. Voor ons bewustzijn zijn er eveneens
tijdperken aanwezig, als nacht en dag, ontwaken en slapen. Het leven
beweegt zich dus niet lineair (rechtlijnig) voort. Nee, de lijn beweegt zich
omhoog en omlaag. Er zijn tijden van onwetendheid, zie Handelingen 17:30
God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen
mensen alom, dat zij zich bekeren. , en er zijn tijden van licht en kennis en

zelfbewustzijn. Wat in het klein de cyclus van nacht en dag is, is in het
groot de Grote Jaar-cyclus van de Ouroborus, waarvan elk kosmisch tijdvak
2160 jaren omvat. Elke dag vermeerderen wij onze kennis, het ene tijdvak
meer dan het andere. Wanneer de polen van de aardas zich wijzigen, treedt
er verandering op in de magnetische polen der aarde. Dat heeft in het
verleden reeds plaatsgevonden. Men heeft kernmonsters genomen van lava
zodat wetenschappelijk de juiste positie kon worden bepaald van de
vroegere aardasstanden en de magnetische polen. In Lava zit een
concentratie van ijzer. In gesmolten lava gaan de ijzermoleculen liggen in
de richting van de magnetische polen. Wanneer het lava stolt blijven de
ijzermoleculen liggen in de richting van dát moment. Er is ontdekt aan de
hand van lava-monsters dat de magnetische polen van de aarde zich hebben
omgekeerd in één dag. John White schreef hierover een boek “Pole Shift”.
In het apocriefe boek 2 Ezra 5:4 staat: universele wanorde, de zon zal snel
in de nacht komen te schijnen, en de maan in de dag.
Dit wijst kennelijk op een askanteling dan wel poolwisseling van de aarde.
Wanneer erin Hebreeën 3:11 wordt gesproken over de zon en maan die in
hun woonplaats blijven, wijst dit op een grote kosmische gebeurtenis.
Volgens een uitgelekt rapport van het Pentagon staan ons grote
klimaatveranderingen te wachten, met natuurrampen waarbij miljarden
mensen het leven zullen laten. Global Warming zorgt voor het smelten van
de polen in snel tempo, waardoor de zeespiegels zouden rijzen, wat echter
andere oorzaken heeft. De Zwitserse Alpen staan onder vuur, daar de
gletsjers in snel tempo smelten. Door het stijgen van de zeespiegel gepaard
met andere invloeden kunnen hoge golven ontstaan, waardoor ook
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Nederland kan worden getroffen, en grote delen van Engeland onder water
komen te staan. Tevens zijn er onbekende atmosferische krachten
werkzaam waardoor wij in een soort schemertoestand geraken. De sterkte
van het zonlicht is in 30 jaar tijd met 10% afgenomen. De rotatie der aarde
om haar as is aan het vertragen. De Schumannfrequentie is van 7,8 Hertz
tijdens de laatste jaren verhoogd tot bijna 13 Hertz. Alle aardlijnen, leylijnen, etc. stralen meer energie uit en zijn breder geworden. Het aantal
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen neemt sterk toe, ook het aantal
oorlogen. De mensen worden opgejaagd als kuddedieren. De aarde wordt
kennelijk gereed gemaakt voor de grote zuivering, de algehele reiniging
van alle vuil en disharmonie die wij erop hebben aangebracht, zie Jesjaja
24. Reeds enkele jaren achter elkaar is het midden van Europa getroffen
door ongewone stortbuien. In 2002 leidde dat tot de ergste overstromingen
van de eeuw. In Duitsland zijn sommige steden en dorpen op grote schaal
geëvacueerd, wat nog nooit in de geschiedenis van de Bondsrepubliek is
voorgekomen. In Tsjechië kwamen steden blank te staan, en in Oostenrijk
werden straten onder meters dikke modder en steenmassa’s bedolven.
Sterke aanwijzingen bestaan dat de zogenaamde “opwarming der
aarde”(Global Warming) of broeikaseffect van de aarde, te wijten is aan
menselijke activiteiten.. Smeltende gletsjers vormen een bedreiging voor de
drinkwatervoorraden. De gletsjers zijn in feite grote watervoorraad-torens,
een buffer o miljoenen mensen op aarde te voorzien van drinkwater.
Ongeveer 75% van het wereld-drinkwater ligt opgeslagen in de gletsjers.
Grote steden, speciaal in Latijns Amerika, zijn ervan afhankelijk. In warme
landen zorgen gletsjers voor meer dan 95% voor de watervoorziening via
de rivieren. In Duitsland komt 40% van het water van het ijs der bergen.
Studies geven aan dat de ijskappen van de Kilimanjaro-berg in Tanzania in
het jaar 2020 geheel gesmolten zullen zijn, aldus persberichten van Reuter.
De Maya-kalender is de meest correcte kalender die ooit is gevonden. Deze
geeft aan dat op 21-12-2012 de grote omwenteling zal plaatsvinden. Op die
datum komen wij als aarde op één lijn te staan met het hart van de
Melkweg, hetwelk éénmaal in de 13.000 jaar plaatsvindt. Dit geeft men aan
als het moment van de poolwisseling. Ook kalenders van de Hopi’s, Inca’s
en oude Egyptenaren geven deze datum aan. Zal dát het reddende en
verlossende moment zijn, waarop de Hand van de Allerhoogste de aarde zal
verlossen van de smart die wij als mensdom haar aan deden?
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Volgens de Hopi-traditie zal de grote zuivering plaatshebben wanneer de
bomen overal sterven, wanneer de mensen huizen bouwen en die in de
lucht gooien (zoals het Skylab en Mir-ruimtestation), en koude plaatsen
warm worden (Global warming), en het land onder het zeepijl zakt (de
Nederlandse kust zakt een halve meter per eeuw), en wanneer er banen aan
de hemel zullen zijn (Vliegtuigsporen, chemtrails) als spinnewebben in de
lucht, en er een kalebas uit de hemel zal vallen om het land te verbranden
en oceanen te laten koken (de atoombom). In die tijd leven wij heden!!
Leven
Ons leven heeft een organische structuur, die weliswaar reageert op
signalen die van buitenaf komen. Ons lichaam reageert op kosmische
stralingen en veranderingen in het lucht-elektrisch potentiaal. Ook reageren
wij op magnetische stromen, afkomstig van de zonnevlammen. Er blijkt
tussen ons lichaam en de kosmos een soort elektro-magnetische band te
bestaan, die door de oude Egyptenaren werd aangeduid als “zilveren
koord”. De Bijbel neemt dezelfde uitdrukking over in Prediker 9.
Ons lichaam is opgebouwd uit cellen, die een programma bevatten dat
gewijzigd kan worden, o.a. door middel van stralingen. Ook verouderen
onze cellen. Ons lichaam wordt gedicteerd en geprogrammeerd door niet
stoffelijke krachten. Ons leven is immers niet alleen maar op stoffelijke
zaken gericht, maar voor een groot deel op onstoffelijke. Wij mensen zijn
lichamelijk-geestelijke wezens. Onze geest is zoiets als een energieveld dat
begrensd is t.a.z.v. zijn omgeving. De geest kan indrukken ontvangen van
buitenaf, maar ook impulsen uitzenden. Dat is leven, dus communicatie,
contact hebben met anderen. Dat verloopt via zenden en ontvangen. Ik
moet bereid zijn te zenden en mijzelf bekend te maken, maar ook om te
ontvangen wat anderen mij aanbieden. En dat is nog al wat, waar selectie
geboden is. Dan pas krijgt het leven waarde bij informatie die verrijkend is,
als wij anderen erkennen en erkend worden.
Wetenschappers zeggen het moeilijk te vinden in “God” te geloven.
Evenwel staan zij voortdurend voor raadsels, zeker als het gaat om vragen
als: waarom lijkt het universum specifiek te zijn ontworpen om leven in
stand te kunnen houden? Dan staan wij voor raadsels. De kosmos is
toegerust met onveranderlijke natuurwetten om het leven te garanderen. Er
bestaan daartoe vier fundamentele natuurkrachten:
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de z waartekracht, de
elektromagnetische kracht,
de sterke kernkracht en de
zwakke kernkracht.
Die vier krachten zijn
uitgebalanceerd overal
aanwezig.
Kleine
veranderingen daarin zou het
leven al spoedig doen
Nulpuntzone poolwisseling
eindigen. Bij het ontstaan
van het universum kán eenvoudig niet van toeval sprake zijn, daar er
bijzonder goed over nagedacht is. De kans dat één enkele DNA-molecule
spontaan zou kunnen worden gevormd, wordt volgens
computerberekeningen één op de 10 tot de 415e macht geschat. Men kan
het ontstaan van DNA slechts toeschrijven aan een super-intelligentie! Doe
daarbij dat de wereld nog veel en veel gecompliceerder is dan de
wetenschap kan verklaren. Er zijn dan ook veel wetenschappers die eerlijk
bekennen dat veel dingen bewijzen dat er een intelligent Bouwmeester en
Kunstenaar moet bestaan. Hoewel dat wordt erkend,
zullen velen zich niet laten overtuigen, dat is jammer.
De zwaartekracht zorgt ervoor dat wij op de aarde
blijven en alles recht naar beneden valt. De
elektromagnetische kracht is de kracht o.a. achter de
bliksem. Wij werken veel met deze kracht in onze
eeuw voor energie-opwekking. Zwakke kernkracht
zorgt er o.a. voor dat de zon vrij gelijkmatig brandt.
Sterke kernkracht houdt de kern van atomen bij
elkaar.
Chemtrails
Ongeveer 5 jaar geleden is men wereldwijd
begonnen met in het luchtruim zogenaamde
chemtrails (chemische sporen) te trekken. Uit
vliegtuigvleugels worden chemicaliën gesproeid
over de aarde. Contrails zijn condenssporen die
uit de motoren van vliegtuigen komen, en die
zich weer snel oplossen. Elk jaar is er een toename te zien van de
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chemtrails. De vraag is waarvoor deze chemtrails dienen. Sommigen menen
dat regeringen dit laten doen om ons te beschermen tegen de verhoogde
UV-straling van de zon. Wetenschappers denken dat een verzwakkend
magnetisch veld van de aarde en een aanstaande poolwisseling verband
kunnen houden met de chemtrails. Het aardmagnetisch veld beschermt ons
tegen de UV-straling der zon. Langdurige blootstelling van de aarde en de
mensen aan de UV-straling zou catastrofale gevolgen hebben.
De aarde is een reuzenmagneet. Wanneer de bliksem in een magneet slaat,
keren de polen ervan om. Wanneer er een ander hemellichaam (Nibiru?) de
aarde kruist, kan dat zorgen voor enorme interactie, zodat de polen
plotseling omgekeerd worden. Volgens dr. W. Grössler kan, vanwege het
afgezwakte magnetische veld van de aarde, bij een geconcentreerde
natuurlijke kosmische ontlading de omkering van de aarde spontaan
plaatsvinden. Dat kan tevens d.m.v. nucleaire explosies of met HAARP.
Dan ontstaat er in Europa een subtropisch klimaat.

Chemtrails bevatten aluminium en barium oxide
poeder. Deze stoffen zijn schadelijk voor mens, dier
en milieu. Cellen kunnen erdoor worden gemuteerd.
Mogelijk worden, volgens oud-generaal Tom Bearden,
chemtrails getrokken om de gevolgen van de globale
opwarming van de aarde tegen te gaan. Of ze worden
gebruikt als een soort biologische oorlogvoering.
Soms is de gehele atmosfeer doordrenkt met aërosols,
die door vliegtuigen worden gesproeid. Deze spray heeft de atmosfeer meer
conductief gemaakt voor elektromagnetische frequenties, zie
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www.carnicom.com/conduct1.htm
en www.cheniere.org/clouds
Men kan met deze spray’s kunstmatige wolken creëren.
Het barium dat in de spray’s zit is giftig en ioniseert
snel in zonlicht. Volgens Italiaanse wetenschappers
staat HAARP in verband met de chemtrails. Vanuit het
Tesla-centrum Wright Patterson in Ohio werd aan de
journalist B. Fotrakis gezegd dat men de chemtrails
gebruikte als tijdelijke antennes om daarmee radio- en
radargolven over de horizon te leiden. De extreem lage
energiestoten van HAARP konden door de barium-chemtrails geleid
worden, om landen op duizenden kilometers afstand nog te beïnvloeden.
HAARP in Alaska is tot nog toe de meest krachtige energie-zender ter
wereld, en kan tot één miljard watt uitzenden. Barium is een uitstekende
elektrische geleider, en is tweemaal zo reflecterend als glas, zodat het goed
werkt als zonlichtreflector. Wat er zich allemaal boven onze hoofden
zónder ons medeweten afspeelt, lijkt op een sinister spel, niet bevorderlijk
voor onze gezondheid. Wij weten echter dat géén wapen kracht heeft om
ons te vernietigen, zie Jesaja 54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt,
zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij
verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit
Mij, spreekt de HEERE.

Conclusie
Het is duidelijk dat er zeer grote veranderingen gaande zijn op aarde en
rondom de aarde. Wij bevinden ons in het geboorteproces voor een nieuwe
komende tijd. Wij gaan als mensheid naar een andere dimensie. Dat wordt
door New Age als het nieuwe Waterman-tijdvak gezien, en de Illuminati
zien het als de nieuwe eeuw van Horus, de Nieuwe Wereld Orde. De Bijbel
tekent het als de wedergeboorte af voor Israël en de volkeren, voor het
komend Messiaans Vrederijk. Dat is een grote bewustzijnstransformatie,
die plaats heeft op één enkele dag! Zie Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zulks
gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op
een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar
Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard. Dan zal alle oude

kerkelijk-dogmatische ballast van onze schouders vallen, en wordt de sluier
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weggenomen van de Israël-volken zodat zij hun ware identiteit zullen zien
en aanvaarden, Jesaja 25:7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel
des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede
alle natiën bedekt zijn.

Wanneer de dag van de omwisseling der magnetische polen plaatsheeft, is
er ongeveer 3 dagen lege ruimte. Dat noemt men de “elektromagnetische
nulzone”. Daar onze hersenen op ionenstroompjes werken en ons geheugen
door een elektromagnetisch veld in stand wordt gehouden, zal ons
geheugen beschermd dienen te worden, volgens sommige geleerden.
Jahweh zal een vurige muur rondom ons aanleggen ter bescherming,
Zacharia 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur
rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar, dat kan
zijn om ons tegen HAARP te beschermen. Na de nulzone herstelt zich het
magnetische veld der aarde en begint het nieuwe bewustzijn te werken op
een nieuw en hoger niveau. Hoe het ook zij, de toekomst van Israël en de
Israëlvolkeren ziet er rooskleurig uit, waarnaar wij verlangend uitzien.
Ingang in het Koninkrijk van Jahweh geschiedt door wedergeboorte en
vernieuwing van de geest, of met de woorden uit de gelijkenis, “het
aandoen van het bruiloftskleed”. New Agers en Illuminati verwachten ook
deel te kunnen nemen aan de komende wereldomvattende veranderingen
zoals hiervoor genoemd. Zij zullen teleurgesteld uitkomen, er zijn duidelijk
voorwaarden aan verbonden om aan de bruiloft deel te mogen nemen, zie
Mattheus 22:11, en Mattheus 7:21 ¶ Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere,
Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns
Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere!
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in
Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit
gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! 24 Een iegelijk dan, die
deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man,
die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;

Wij hebben diverse zaken besproken die mogelijk kunnen gerangschikt
worden onder de “tekenen des tijds”. Laten wij er met verstand op letten en
er tegen waarschuwen, in de verwachting van het herstel van Jahweh’s
koninkrijk.

