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HAARP-Tesla

In Atjeh staat bijna niets meer overeind

Verwachtingen
En nu wat verwachten wij, onze hoop is op Jahweh! Zie Psalm 39:7.

Om van aardse systemen en mensen wat goeds te verwachten, daarmee
komt men in veel gevallen bedrogen uit.  Wij leven als “gelovigen” in deze
wereld en verwachten de toekomende. Het heden ziet er niet al te
rooskleurig uit, en gezien de omstandigheden en gebeurtenissen in deze
wereld, kan men wel bange verwachtingen hebben.
Aan de grote dag van Jahweh gaan ook bange tekenen vooraf, nl. oorlogen,
aardbevingen en grote beroerten op verschillende plaatsen op aarde. Wij
w e r d e n  o p  2 6 - 1 2 - 2 0 0 4
geconfronteerd met de grote tsunami
(zeebeving met vloedgolf) die 11
Aziatische landen trof, waar men
aanvankelijk uitging van ongeveer
700 slachtoffers, maar wat er
mogelijk honderdduizenden blijken
te zijn. (Volgens de laatste telling
zijn er reeds 280.000 slachtoffers).
Exact één jaar en één dag (vanwege
het schrikkeljaar) na de zware
aardbeving in Iran, te Bam, op 26-12-2003 vond de tsunami plaats nabij
Sumatra, een zeer grote van 9,2 op de schaal van Richter.
Het is merkwaardig dat deze tsunami één jaar en één dag na elkaar
plaatsvonden. Dat wijst op een occult patroon, zoals de antichristelijke
machten dat hanteren. De mens kan zijn hand hebben gehad in deze

rampen. Met de HAARP in Alaska is het mogelijk het
weer te beïnvloeden en de aarde op te laden, zodat er
aardbevingen ontstaan. Zou het kunnen zijn dat de
Illuminaten erop uit zijn om éérst chaos te scheppen op
aarde, waaruit men de antichrist zal laten verschijnen, de
Nieuwe Wereld Orde of éénwereldregering? Hun motto
is: Ab Orde Chao (orde uit chaos).  De wereldleiders
zijn bezig zich te verenigen in economisch, politiek en
religieus opzicht, om daarna hun macht over te dragen
aan het Beest, zoals in Openbaring 17:12-17 staat. Dan
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krijgen wij een kasloze maatschappij, met een chip in de hand of in het
voorhoofd, zoals in Openbaring 13 staat.
Waarom moesten de Aziatische landen getroffen worden door een
ongekende tsunami? Het voordeel van de Illuminati ermee is, dat deze niet-
geïntegreerde landen nu via de VN en wereldbank onder hun controle
zullen komen. De VN wil alle landen van deze wereld onder haar controle

krijgen. Het ziet ernaar uit dat één echtpaar straks
over deze wereld het zeggenschap zal hebben, n.l.
het echtpaar Clinton, voormalig president van de
USA. Bill Clinton staat op de nominatie om
secretaris generaal te worden van de VN, ter
vervanging van Kofi Annan. En zijn vrouw
Hillary staat op de nominatie om bij de volgende
presidentsverkiezingen de 40e presidente te
worden, de eerste vrouwelijke presidente van de
USA. Dan zal de macht over het nucleaire

wapenarsenaal van deze aarde liggen in handen van één echtpaar. Van
Hillary is bekend dat zij occulte relaties heeft met o.a. Sjamanen.

Wetenschappers, die mogelijk geen rekening houden met HAARP en
menselijk handelen inzake aardbevingen en tsunami’s, verwachten dat het
slechts een kwestie van tijd is dat New York eveneens zal getroffen worden
door een tsunami, en ook de gehele oostkust van Noord- en Zuid-Amerika.
Het eiland Manhattan van New York staat los op een schuine rots en kan er
door middel van een aardbeving afglijden en wegzinken in de oceaan.
Professor Bill McGuire uit Londen voorziet een zeer grote tsunami die met
een snelheid van 900 km per uur New York zal raken, met golven van 20
tot 40 mtr hoogte. Ook Portugal, Frankrijk, Ierland, Engeland, etc. zullen
erdoor worden getroffen. De Cumbre Vieja-vulkaan op het eiland La Palma

kan elk ogenblik uitbarsten.
Niet alleen Amerika is in Alaska
met HAARP bezig om het weer
te beïnvloeden en gerichte
aardbevingen te creëren. Ook
Rusland bezit deze technieken,
en mogelijk hebben nog andere
landen deze Tesla-technieken.
Wetenschappers staan dan ook
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De thermonucleaire bom

verbaasd ervan te kijken dat er in de omgeving van Zuid Azië zulk een
grote tsunami kon plaatshebben, daar men mogelijk geen rekening houdt
met menselijk ingrijpen. Er zijn ook Russische geleerden die grote

tsunami’s verwachten bij de
kusten van Zuid Amerika.
Wel merkwaardig dat de
A m e r i k a n e n  a l  h u n
marineschepen uit  die
omgeving hadden laten
vertrekken,  zonder  de
Aziatische landen ervan in

kennis te stellen.

Volgens Joe Vialls kunnen de Amerikanen met een 9-megaton W-53
thermonucleaire bom de tsunami opgewekt hebben. Het gevaarte weegt 5
ton. Het water geeft een druk op de bodem van 700 kg/cm2. De bom geeft
daarbij een grote extra druk op de bodem. Het is merkwaardig dat het
epicentrum zoals door Indonesië werd vastgesteld, lag op 155 mijlen ten

zuid-westen van de provincie Atjeh, en
dat men een beving had gemeten van
6,4 Richter.  Later heeft  de
Amerikaanse NOAA vastgesteld dat
het epicentrum ten noord-westen van
Atjeh lag, en de sterkte van de beving
8,9 tot 9,2 Richter was. Op vele
seismografen van de 11 Aziatische
landen die getroffen zijn waren er geen
voorafgaande S-golven gemeten, die
altijd een aardbeving aankondigen. Dit
zou erop wijzen dat er een
mensenhanden gemaakte tsunami kan
hebben plaatsgevonden. Er zijn wél P-

golven gemeten, zoals deze bij ondergrondse kernproeven in de Nevada
ook werden gemeten. Er zijn ook geen directe naschokken gemeten en
waargenomen, zoals gewoonlijk wel het geval is bij bevingen.  De regering
van India is tot de conclusie gekomen dat de tsunami geen normale
aardbeving is geweest. Het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen
dat er rond de 11 Aziatische landen zo’n zware aardbeving plaatsvond, en
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Ruimtelaserwapen

de tsunami zich met zo’n geweldige snelheid
voortplantte. Professor Thomas Leech van de
Auckland University werkte aan tsunami-
bommen, die een effectieve rol spelen. De
minister van Buitenlandse Zaken van Nieuw
Zeeland heeft documenten vrijgegeven van het
tsunami-bom project “Project Seal”, al kort na de

2e wereldoorlog.
Zie   http://porland.indymedia.org/en/2004/12/306992.shtml

Op 27 december 2004 zijn vanuit Australië vier grote Hercules vliegtuigen
van de Amerikaanse Luchtmacht vertrokken naar Atjeh, vol met zwaar
bewapende soldaten. Dit, terwijl op de 27e niemand nog afwist dat Atjeh
zo zwaar was getroffen. De Amerikanen wisten het blijkbaar wél. Atjeh is
olierijk. Onder het mom van een humanitaire missie kan er in werkelijkheid
een invasie en bezetting hebben plaatsgevonden, aldus Joe Vialls. Indonesië
kijkt met argusogen naar de Amerikanen en hebben al opdracht gegeven dat
buitenlandse hulpverleners dienen te vertrekken, inclusief de Amerikanen.
De Amerikanen zeggen dat ze er tenminste nog 3 maanden willen blijven. 
Indien al deze gegevens juist zijn, en dat dergelijke omvangrijke rampen
door mensen kunnen worden geschapen, zijn wij aangekomen in het
eindtijdperk waarin de allergrootst denkbare criminaliteit plaatsheeft vanaf
regeringsniveau.   
Anderen zeggen dat Amerika een ruimte laserwapen heeft waarmee men
dergelijke bevingen doelgericht kan veroorzaken.
Ex-generaal Tom Bearden denkt meer aan de Yakuza (Japanse maffia) die
de hand heeft achter de tsunami, via inductie-wapens, waarmee zij
aardbevingen kan creëren. Zie 
www.chenerie.org/corresponcence/122804.htm

Planeet X
Op 19-12-2003 heeft de NASA een grote komeet waargenomen, op 550
miljoen mijlen vanaf de zon, met een veldsterkte van 20x die van Jupiter. Is
het de 10e planeet Nibiru die eraan komt?
Planeet X is vanouds gezien als de planeet der goden, die in direct verband
staat met de Grote Piramide te Gizeh in Egypte.  Wanneer deze planeet de
aarde nadert, zal dat grote gevolgen hebben vanwege gravitatiekrachten.
Deze planeet zal via de Grote Piramide de aarde en haar bewoners voorzien
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LNG tanker

Sunburn raketten

van energie transformatie, door een andere vibratie-frequentie te geven aan
de aarde en aan ons. Dat zou ons fysiek en mentaal sterker maken, zoals
vroeger het geval was vóór de zondvloed. Op deze wijze zou de Grote
Piramide fungeren als een soort “boom des levens”, wanneer de topsteen er
als receptor weer op geplaatst zal zijn, om daarmee de kosmische krachten
door te geven en uit te wisselen aan de aarde. 
Zie http://www.nmia.com/~sphinx/egyptian_spinx.html
en www.prweb.com/releases/2003/2/prweb57393.htm
Op 31-12-2004 ontstond er een enorme zonnevlam. Wat zal dat voor
uitwerking hebben? Afgelopen tijd zijn er veel tekenen en opvallende
verschijnselen in de kosmos waargenomen, zie de site van Richard
Hoagland, Enterprise Mission.

De Grote Satan
Volgens onderzoekers als Joe Vialls en Lyndon LaRouche is Amerika het
zionistische hoofdkwartier, de Grote Satan. China is met Rusland, Iran  en
Brazilië een bondgenootschap aangegaan, om zich gezamenlijk tegen

Amerika te beschermen. Mogelijk weten de
leiders van China, Iran en Brazilië niet dat
Rusland en Amerika slechts schijn-
tegenstellingen zijn, van één en dezelfde
zionistische samenzwering, om de schijn te
wekken dat de wereld verdeeld zou zijn in
machtsblokken. Nu zou Rusland, Iran, China
en Brazilië een nieuw machtsblok vormen,
tegen het Amerikaanse machtsblok, en tegen
de EU. Iran gaat voor 25 jaar lang vloeibaar
gas leveren aan China, dat via grote
zeeschepen wordt vervoerd. Er worden 87
nieuwe LNG-tankers bijgebouwd. LNG =
Liquid Natural Gas. Amerika en Israël

dreigen Iran aan te vallen vanwege vermeende nucleaire activiteiten, en
wanneer dat zal geschieden, raakt dat tegelijkertijd China en Brazilië.
Rusland levert aan haar bondgenoten super-Mig-29 straaljagers en SS-N-22
en 25-sunburn-raketten. Ook aan Venezuela en Cuba, die voorzien worden
(of reeds voorzien zijn) van de zgn. Mach-2.9-raketten, die voor Amerika
een grote dreiging vormen, want met deze raketten kan men
vliegdekschepen in de grond boren, olieplatforms vernietigen, etc. 
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We zien het voor ogen dat de grootmachten der aarde een totale
wereldoorlog voorbereiden, om daarmee de mensheid te decimeren en hun
plannen voor de Nieuwe Wereld Orde onder de Antichrist ten uitvoer te
brengen. LaRouche zegt dat wij het strategische gevarenpunt bereikt
hebben dat de “beestmensen” als Cheney en Sharon de wereld in een
nucleaire oorlog zullen slepen. Verwacht wordt dat Israël binnenkort Iran
zal aanvallen, waarna de “poppen aan het dansen” gaan. Iran heeft meer dan
25.000 zelfmoordcommando’s klaarstaan om aanvallen uit te voeren op
Amerika en de staat Israël. Op conventionele wijze oorlog voeren tegen
Iran, Noord Korea en Syrië is voor Amerika niet haalbaar, gezien tekorten
aan manschappen. Dus zal men de toevlucht nemen tot nucleaire wapens.
Op 12-10-2004 vergaderden volgens LaRouche de “beestmensen” in
Jeruzalem 5 dagen lang om de nieuwe oorlog voor te bereiden, met als
brein achter deze zaak de voormalige minister George Schultz van
Amerika.. David Icke noemt deze “beestmensen” reptilians.

De Veiligheidsmuur
De in aanbouw zijnde veiligheidsmuur zal dit jaar gereedkomen, en is dan
bijna 700 km lang. Dan zitten de Palestijnen letterlijk en figuurlijk
opgesloten en kunnen zij geen kant uit. De staat Israël beweert dat de joden
het uitverkoren volk van Jahweh zijn, en dat zij het recht hebben om het
Goddelijk gericht te voltrekken over Edom. Edom zien zij als het
Palestijnse volk. Op grond van Obadja vers 17-18 zijn de zionisten van
plan om het ganse huis van Edom -dat is in hun ogen het Palestijnse volk-

uit te roeien. Israël beschikt over de militaire
middelen dit te doen.
Het militaire middel
om dat te doen is de
Fuel-Air bom, die
tijdens de Golfoorlog
werd getest. Het is
een vuur-wapen,

(daisy-cutter) waarmee meer dan 1500 Iraakse
tanks en legervoertuigen met hun inzittenden totaal werden verbrand in
enkele seconden tijd. Zie 
www.bullatomsci.org/issues/1991/may91/may91walker.html
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 Wie zijn de wáre Edomieten, want de Palestijnen kunnen geen Edomieten
zijn, maar zijn meer een mengelmoes van Arabieren. In de Jewish
Encyclopedie van 1905 en 1925 staat: Edom is in modern Jewry! 
Dan hebben wij de Edomieten niet te zoeken onder de Palestijnen, maar
onder de zionisten zélf! 

Kanker
Kanker is vandaag de dag de inwendige vijand nummer één. In Engeland
bestaat eenderde van de ziekenhuispatiënten uit kankergevallen. Twee van
de vijf Britten heeft kanker, volgens berichten! De lijn stijgt nog zeer snel
ook. In 1980 had 30% van de bevolking kanker. In 2004 had 40% van de
bevolking kanker, en in 2010 zal 50% kanker hebben.  Alarmerend!
Voor de farmaceutische industrie is kanker een zeer goede bron van
inkomsten, die in Engeland al wordt geschat op 1.000.000.000.000 dollar.
Wat zijn de mogelijke oorzaken van zoveel kanker? Medici en
wetenschappers schrijven de oorzaken toe aan luchtvervuiling, roken en
zonnebaden. Dat is gedeeltelijk waar. De wáre oorzaken liggen in de
voeding. De mens is wat hij eet. Vandaag de dag is bijna alle voedsel in
ons Westen bewerkt, verrijkt (in feite verarmd), voorzien van synthetische
stoffen, bestraald, doordrenkt met pesticiden, voorzien van allerlei
toevoegingen, kleurstoffen en E-nummers. Verder zijn heel veel medicijnen
en medische behandelingen kankerverwekkend, zoals vaccinaties,
antibiotica’s, röntgenstraling, etc.. Ook geurstoffen uit de petrochemische
producten.  Vaccinaties bevatten een mix aan dierlijke eiwitten en virussen,
formaldehyde (gif), aluminium (Alzheimer), carbolzuur, etc. Wanneer
dierlijke stoffen direct in onze bloedbaan worden gespoten via vaccinaties,
ontstaan er wijzigingen in de genetische structuur van de eiwitten. Het
eigen immuunsysteem kan daarna niet meer goed onderscheiden tussen de
verschillende cellen, waardoor cellen op hol slaan, wat kanker in feite is.
Veel borstkanker ontstaat door het gebruik van medische röntgenstraling.
Chemotherapie is een laatste redmiddel tegen kanker, zo zegt men. In
Engeland leeft volgens bereichten echter na 5 jaar nog slechts 2% van de
behandelde patiënten. 
De meeste mensen geloven de artsen blindelings op hun woord. Zij laten
zich met allerlei medicijnen behandelen die een chemische basis hebben en
meer kwaad doen dan goed. Nadat radium werd ontdekt waardoor tumoren
slonken, rees de prijs ervan met 1000%, zodat er een multi-miljoenen
industrie kon ontstaan. Bestralingen bij kanker zijn eveneens zeer
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schadelijk en richten meer kwaad aan dan goed. Artsen werken ermee
omdat het nu eenmaal geld oplevert en men niets beters voor handen meent
te hebben. Er is voor duizenden geïnvesteerd in machines, en die moeten er
toch weer uit komen. Door bestraling worden goede delen, zoals de
hersenen, beschadigd. Chemotherapie en bestraling zijn gelijk aan het
ouderwetse bijgeloof om gaten in een schedel van een patiënt te boren,
zodat de demonen eruit konden ontsnappen! 
  
Wanneer pijnstillers als ibuprofen langer dan drie maanden achter elkaar
worden ingenomen beschadigen zij bij 70% van de gebruikers hun
ingewanden, volgens USA-onderzoekers.
Mensen worden volgens een Oostenrijkse professor zieker van de
medicijnen dan van hun oorspronkelijke kwalen.
Statistieken tonen aan dat onbehandelde kankerpatiënten meestal 10x zo
lang leven als patiënten die met chemotherapie en bestraling zijn
behandeld. Borstkanker-onderzoek met x-stralen verhoogt het risico bij
vrouwen, aldus prof. A. Miller. Wanneer er een begin van borstkanker is
geconstateerd door pathologen, is de helft daarvan geen daadwerkelijke
borstkanker. Meestal is het dan een soort tumor die op kanker lijkt. Bij
velen is er een borst afgezet, wat in feite onnodig was. Hetzelfde geldt voor
prostaatkanker, waar 7 van de 8 gevallen géén echte kanker is. 
Voortplantingsorganen waarbij de functies afnemen vertonen dikwijls
tumoren die op kanker lijken. Veel borst- en prostaat-patiënten krijgen een
kankerbehandeling, waardoor zij in veel gevallen juist ziek worden en eraan
sterven, wat voorkomen had kunnen worden. Dit soort medische inquisitie
kan zich helaas straffeloos voortzetten.  Dr. Linus Pauling, dubbele
Nobelprijswinnaar heeft gezegd: “Iedereen moet het weten dat de oorlog
tegen kanker grotendeels een fraude is.” 
Leukemie begint o.a. door een gebrek aan ascorbine volgens dr. Stone, en
kan eenvoudig met fruit waarin veel vitamine C zit worden bestreden.
Wanneer specialisten leukemie willen bestrijden met chlooramfenicol of
chloromycetin zal er juist ergere leukemie door ontstaan. Men leze vooral
het boek van Lasko “De grote miljoenen dollar medische zwendel”.   
Wij dienen zelf zoveel mogelijk synthetische producten te vermijden,
alsmede insectensprays, luchtverfrissers, geurstoffen, uitlaatgassen,
pijnstillers, koortsonderdrukkers, antibiotica, fluoride-producten, voedsel
van magnetrons, elektromagnetische velden via tv, computers en allerlei
elektrische apparaten. Zoveel mogelijk onbespoten groeten en fruit.
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Dochter van Bush

Berlusconi Italië

Beiden maken het
satans teken

Bush, 2e presidentiële termijn
Op 20 januari 2005 werd Bush ingezworen als president van Amerika. Dat
ging gepaard met veel uiterlijk vertoon, en daarna een ball.
Enkele afbeeldingen tonen overduidelijk aan dat Bush en zijn vrouw
satanisten zijn, gezien de symbolen die zij met hun vingers maakten, zie
afbeeldingen:

De inauguratie van Bush was de 55e in de nationale historie van de USA.
Deze vond plaats bij het nationale monument, de obelisk van 555 feet hoog
en 55 feet breed. In het occulte staat het getal vijf voor de dood. Het getal
55 is de dubbele dood, en 555 een drievoudige dood.
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Op 20 maart 2003 begon de inval in Irak, en 555 dagen na de 9/11
aanslagen.
Condi Rice is de 66e secretary of State. Het getal 66 wijst op het meest
perfecte regeersysteem.  De vrijmetselaren gebruiken het getal 33, om er de
hoogste graad mee aan te geven. De ster Alcyone van het sterrenbeeld de
Pleiaden is de grootste ster en is 33 graden tozv het Noorden, is de
moederster. Het Engelse woordje master komt van ma-star, of te wel de
moeder ster. Volgens oude tradities is Alcyone de centrale spirituele zon,
die geboorte geeft een grote leiders. Alcyone of Al-cion klinkt als Zion, de
hemelse stad van Jahweh. De Pleiaden bestaan uit 7 grote sterren. Het
woord Macon, is Ma-son, de moederzon. Ma is genoemd naar de ster maia
in de Pleiaden. Maia is de maagdmoeder van Maria. De 1-mei viering in de
maand mei is die van Maia, Maya, wanneer de zon in Taurus staat. Het is
het Beltone-feest, een vruchtbaarheidsfeest. November is de 11e maand, de
sterfmaand, waarin volgens de Talmud 2 sterren uit de Pleiaden op de aarde
vielen, waardoor Atlantis en Mu verdwenen en de aarde bijna dood was ( in
9500 voor Christus). 
Serpent is het symbool van schranderheid. Jezus wordt wel de “zoon van de
timmerman” genoemd. Er staat in het Aramees niet het woord nagger
(timmerman), maar nanger, dat komt van naga, en wijst naar slang
(nachash), of te wel schranderheid, daar een serpent staat voor de wijsheid
en het inzicht.  Serpenten waren symbolen van hogere ingewijden aan de
mysteriescholen van Isis in Egypte. Zie ook Matth. 11:16. Jozef was zeer
schrander, integer en een man met inzicht.

Een kasloze samenleving onder het BEAST
In Brussel staat een groot computercomplex dat de naam “La Bête” draagt,
dat is “Het Beest”. De chef van het instituut is de computer analyticus dr.
Hendrik Eldermann. Volgens onderstaande website is hij bezig om alle
personen in de EU met een identificatiekaart te registreren d.m.v. een getal
met 18 cijfers. Dat getal bestaat uit drie groepen, waarvan de 1e groep
begint met het getal 666, en de 2e groep begint met het land-getal, en de

derde met de woonplaats en
persoonsgegevens.  De grote
computer in het gebouw
draagt de naam BEAST, wat
staat voor Brussels European
A u t o m a t e d  S y s t e m s
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Transactions, of ook wel Battle Engagement And Simulated Tracking. In
Brussel en Almere staan de super computers, de Quantum computers, die
de huidige computertechniek ongeveer 25 tot 50 jaar vooruit zijn. Wanneer
de antichrist verschijnt zal hij van deze computers gebruik maken. Via het
BEAST-satellietsysteem zal hij de gehele wereldbevolking kunnen
controleren, via de geïmplanteerde chips. Wie geen chip wil ontvangen, zal
niet in de Nieuwe Wereld Orde kunnen delen. Zie
http://www.magi.com/~rah/beast1.html

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zijn wij zover dat wat in
Openbaring 13 staat technisch realiseerbaar is. De micro-chip biedt hier dé
oplossing voor de vele problemen rond de identificatie van personen, dieren
en goederen. 

Biometrische identificatie zal binnenkort massaal worden toegepast door
banken, om tot een kasloze samenleving te komen. Biometrie lijkt de
passende sleutel te zijn voor het “volmaakte” identiteitsbewijs.
Biometrische identificatie houdt in dat aan de hand van lichamelijke
kenmerken een automatische identificatie mogelijk is, o.a. via het oog (de
irisscan), via de stem herkenning, via het DNA en de vingerafdruk.
Persoonsverwisselingen kunnen nu niet meer plaatsvinden. Geen pincodes
meer en geen ingewikkelde fraudegevoelige paspoorten, chipcards, etc.,.
meer. Hiertegen zou op zich niets zijn in te brengen. Wel wanneer wij
weten wat men ermee gaat doen, nl. de bestanden aan elkaar koppelen, om
voor andere doeleinden te gebruiken. Wij
laten nu reeds elke dag een elektronisch
spoor achter ons, laat staan als we ook nog
eens een chip in ons lichaam dragen. Echter,
wie niet mee wil doen aan de chip-
implantatie zal van het sociale en
economische verkeer buitengesloten
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Mondex via GPS-systeem

worden. Dan komt
m e n  i n  d e
problemen, want
alzo ontstaat er een
financiële handicap.
Het gewone geld
gaat binnenkort uit
de roulatie. 

Dan zal er alleen nog
elektronisch geld
bestaan en is men
m i n  o f  m e e r
gedwongen slaaf te
worden van een

nieuw systeem dat de naam MONDEX heeft. Alle banken zullen
verdwijnen en er zullen alleen nog hoofdbanken zijn, waar alleen met de
computer en de telefoon nog gebankierd kan worden. Muntgeld en
papiergeld, goud en zilver inwisselen zal illegaal en strafbaar worden
verklaard. Dus ligt er een zeer moeilijke tijd voor degenen die niet mee
willen of mee kunnen doen.

Elektronisch geld
Elektronisch geld zal de gehele wereldsamenleving drastisch veranderen. 
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De microchip

Langzaam maar zeker
is de techniek erin
geslaagd om een
m i c r o c h i p  t e

vervaardigen die op grote schaal kan worden toegepast. Verschillende
fabrieken en ontwikkelaars hebben hun producten gereed, getest en
aangeboden. Het is de Mondex-fabriek die tot nu toe het grootste succes
heeft geboekt. Er zijn reeds 20 landen die het Mondex-systeem toepassen.
Mondex is eigendom van de Londense bankiers Jones en Higgins, de
persoonlijke bank van de Britse koninklijke familie. Het mondex-systeem
is op de smartcard gebaseerd. Het systeem heeft de SET-protocollen
geadopteerd (Secure Electronic Transaction).
Mon-Dex komt van Monotary en Dexter. Monotary wijst het geld aan, en
dexter wijst naar de locatie van de rechterhand. Set is de Egyptische god
van het kwaad, satan of duivel. Het Mondex-systeem is reeds in Ontario
getest, in plaats van Guelph, en ook in Amerika en Engeland.  Er zijn 250
industrieën in 20 landen bezig om Mondex in te voeren, o.a. Amerika,
Engeland, Canada, Australië, Nw Zeeland, Israël, Hongkong, China,
Indonesië, Macau, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Thailand, India,
Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Honduras,
El Salvador, Brazilië. De EU is bezig eveneens Mondex te introduceren,
zodat niets Mondex meer kan stoppen hét wereldwijde standaard systeem te
worden. De chip-kaart heeft nadelen, daar men deze altijd bij zich moet
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dragen, men de kaart kan verliezen, deze beschadigd kan worden, etc. De
microchip die geïmplanteerd wordt in het menselijk lichaam lijkt dé enige
goede oplossing te zijn. De chip kan door een scanner gemakkelijk worden
afgelezen. Motorola zal de microchips voor de Mondex-smartcard-chip
produceren. De chip heeft het nummer BT952000 en werd door dr. Carl
Sanders ontwikkeld. Deze is waarschijnlijk de beste om wereldwijd
toegepast te worden. Met een afmeting van 7 mm lengte en 0,75 mm
doorsnede heeft de chip de grootte van een graankorrel.  De chip bevat een
transponder en een lithiumbatterij, die geladen wordt d.m.v. de fluctuaties
van de lichaamstemperatuur. Er is 1,5 miljoen dollar aan research besteed
om de beste plaats uit te zoeken in het lichaam om de chip te plaatsen.
Opvallend genoeg was de uitslag van het onderzoek, dat het voorhoofd en
de rechterhand de beste plaatsen waren, zoals wij reeds uit Openbaring
13:16 wisten. Het gebruik van de lithiumbatterij is niet zonder gevaar. Bij
beschadiging kan er een grote zweer ontstaan. Wijst Openbaring 16:2 erop?

Mondex zet gang achter de productie van de chips, één miljard per jaar. In
feite betekent mondex: Geld in je rechterhand!
Zie http://www.fintec.com/mondex.html
http://www.mondexusa.com/
http://www.snopes.com/politics/business/mondex.asp
Er zitten ook goede kanten aan de chip, zoals toepassing bij dieren, of bij
demente mensen die steeds weglopen, om hen op te sporen.
Verder werkt men aan de MARC smartcard (Multi-technology Automated
Reader Card), waarvan de codenaam tijdens het ontwikkelen “teressa” was.
Een teressa is een Romeins insigne dat de eigenaar van slaven op zijn
slaven plaatste als brandmerk. 
Het logo van Mondex bestaat uit drie in elkaar gestrengde ringen. Dit wijst
naar de drie Egyptische goden, Osiris, Isis en Horus. Een ander Mondex-
symbool is de vlinder. Het Griekse woord voor vlinder en ziel is psyche.
Wie deelneemt aan het Mondex-chip-systeem verliest er zijn eigen ziel bij.
Dus laten wij oppassen en anderen waarschuwen! 

Er is in Amerika al een grote kerkorganisatie die al haar leden voorziet van
een microchip in hun rechterhand.
 www.holyobserver.com/detail.php?isu=v01i11&art=techno-tithe
 en http://www.surfingtheapocalypse.com
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het betreft de Crocketts Bluff Community Church. Zij gebruikt de logitech
bio-chip, om daarmee de wekelijkse tienden te innen. Zodra een kerklid de
ingang van het heiligdom binnentreedt, wordt hij gescand en wordt zijn
bijdrage automatisch van zijn bankrekening afgeschreven. Er zijn 15.782
leden. Het gemak dient de mens én de kerk.

Openbaring 13:11 ¶ En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee
hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
12  En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en
het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke
wonde genezen was.
13  En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde,
voor de mensen. (via tesla-technieken en HAARP)
14  En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen
gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde
wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld (beeld-
scherm/computer?) zouden maken.
15  En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest (wereldwijd
netwerk www?) te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat
allen, die het beeld van het beest (BEAST in Brussel?) niet zouden aanbidden, gedood
zouden worden.
16  En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; (de
chip?) 17  En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den
naam van het beest, of het getal zijns naams. (dus drie mogelijkheden)
18  Hier is de wijsheid (om het getal te decoderen?): die het verstand heeft, rekene het
getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en
zestig.
  
Hier eindigt echter het boek Openbaring niet, maar vervolgt met het
volgende relaas: 

14:1 ¶ En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en
veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
2  En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van
een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
3  En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de
ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend,
die van de aarde gekocht waren.
4  Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het,
die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot
eerstelingen Gode en het Lam.
5  En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van
God.
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Het nieuwe tijdperk (Jes. 60) is aanstaande. Het oude verdwijnt en houdt geen stand.
Slechts 42 maanden of drie en half jaar van (schijn)overwinning.  Wij verwachten........2
Petrus 3:13, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke
gerechtigheid woont.

Jesaja 65:16  Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God der
waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God der waarheid, omdat de
vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.
  
Wij hebben lijdzaamheid en volharding nodig,  Openbaring 14:12  Hier is de lijdzaamheid
der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  

Dit beeldje uit oude culturen maakt
met handen, voeten en mond het
satansteken Il Cornuto


