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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der



14      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het

11      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het

3      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun

5      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  

19      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht



18      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,



4      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The

17      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van
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Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:

21      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje
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Symbolen van het moderne Babylon

 Wij drinken hier alleen lekkere “Bloed-wijn” 

de zee’, zoals wij tot een

voorbeeld zijn voor de gehele

wereld met onze Deltawerken

en beheersing van de zee. De

macht der zee is gebroken.

Assur zal ons aanvallen vanuit

het Noorden, en tegelijkertijd

zal het hemelse Zion verschijnen. De Scandinavische landen zullen

dan reeds ingenomen zijn door Assur, en veel vluchtelingen zullen

naar ons toegekomen zijn. De zegen voor Gad, de 7e zoon van

Jakob, lezen wij in Deuteronomium 33:20-21, dat is ruimte. Daar

ligt ook de heersersstaf verborgen.  Ergens zit in Gilead ondergronds

nog de wortel van Isaï, om aan David een nieuwe loot te laten

uitspruiten. Gad is als een leeuw, die de arm en schedel verbrijzelt

der tegenstanders. De kop van het slangenzaad zal hier vernietigd

worden. Wanneer dit inderdaad o ons land/volk wijst, zal Nederland

overwinnen en tot heelmeester der volkeren worden.

  

Jahweh heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit

gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn

heil ons schenkt, etc. Psalm 89.
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De Illuminaten (Illuminati)

Voor velen is deze term of naam onbekend. Het gaat volgens de

Duitse Wikipedia encyclopedie om een groep mensen die beweren

verlicht te zijn. Het Latijnse woord lumine = licht. Op 1 mei 1776 is

door Adam Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht in Ingolstadt

in Duitsland. Hun doel is om de heerschappij over de mensheid te

verkrijgen.

Is het zinvol voor christenen om hun kostbare tijd te besteden aan

het naspeuren van dergelijke genootschappen, die zich bezig houden

met occulte en satanische zaken?  Ja, dat is heel zinvol daar wij de

werken der bozen dienen te ontmaskeren en aan het licht te brengen,

zodat wij weten tegen wie wij hebben te strijden. Zie oa.: Efeziërs

6:12 

 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw,

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  

Het is dan ook van het hoogste belang te weten wie die ‘overheden’,

en wie die ‘machten’, en wie de

‘geweldhebbers der wereld’, en wie die

‘geestelijke boosheden in de lucht’ zijn.

Dat zijn niet zomaar even een paar

kabouters of engeltjes met vleugels. Nee,

het zijn hele gevaarlijke kwaadaardige

rakkers. Men leze het boek ‘Bloodlines of

the Illuminati’ van Fritz Springmeyer. En

‘Worden wij wakker’ van M. Messing

(uitgave Ankh-Hermes).

De Illuminati is voornamelijk een vermeende geheime organisatie

van invloedrijke mensen. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk

'verlichte personen'. Deze benaming is dan ook door vele

groeperingen gebruikt. Het meest wordt het woord Illuminati in

historische zin geassocieerd met de Beierse Illuminati.
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  Wapen van Wales / Charles

Pindar

De leider van de aardse Illuminaten wordt Pindar genoemd. Hij is

lid van één van de 13-Illuminati-bloedlijnen. Zij werken veel met

het getal 13, zoals te zien op het Amerikaanse één-dollarbiljet of

Amerikaanse Grootzegel. De Bilderberg groep heeft 3 x 13 leiders.

13 uit de Maltezer Jezuïetenorde, 13 uit de Wicca vrijmetselaren, en

13 uit de Black Nobility (West-Europese koningshuizen).

De titel Pindar komt van de pinnakel van de draak, de mannelijke

penis van de draak. Symbolisch wijst dit naar de top, dus naar de

leider. De Pindar is een pure Reptilian (afstamming van reptielen)

die uit het binnenste van de aarde is voortgekomen. De huidige

Pindar is het hoofd van de Rothschild-dynastie, die normaal in

Frankfurt in Duitsland woont. Hij zou tevens in Den Haag of

omstreken een woning of ‘paleisje’ hebben. Hij vertegenwoordigt de

gouden topsteen en afdeklaag op de Merovinger-piramide, zoals

deze staat afgebeeld op het Amerikaanse een-dollarbiljet. De 13

steenlagen van die piramide vertegenwoordigen de navolgende 13

families: 1. Rothschild (Bauer of Bower), 2. Bruce, 3. Cavendisch

(Kennedy), 4. De Medici, 5. Hanover, 6. Hapsburg, 7. Krupp, 8.

Plantagenet, 9. Rockefeller, 10. Romanov, 11. St. Clair, 12.

Warburg (del Banco), 13. Windsor (Saksen-

Coburg).

Aan elke familie is een deel van de aarde

toegewezen om daarover te regeren.

Waarom zij het getal 13 verkiezen, zou te

maken hebben met het feit dat de

Dierenriem geen 12, maar 13 tekens heeft, nl. die van de Draco als

13e teken. Men houdt dit gegeven zoveel mogelijk geheim, om hun

afstamming van de draken te verbergen. Alle 13 families behoren tot

de zogenaamde ‘shape-shifters’ (gedaante wisselaars), die als draken

een menselijk lichaam hebben aangenomen. Prins Charles behoort

tot hen en heeft een draak in zijn wapen, de draak van Wales.
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Vrijmetselaar slangen en draken

herstelde Israël in Noord-West Europa zou worden verzameld, dan

zou niemand dat begrepen hebben. Men wist waarschijnlijk niets af

van Noord-West Europa. Dat

dáár de veilige plaats of stal

zou zijn wist men niet.

Daarom sprak de profeet in

voor hen begrijpbare woorden

en namen van plaatsen. Wel

gaf de profeet te kennen dat

het herstelde Sion tegen Babel

aangeklemd zou liggen. Maar

dat was destijds ook het geval.

Wij weten dat het nieuwe

moderne Babel Europa is, en de dochter van Babel, of het Grote

Babylon is de USA . Brussel is het centrum van het Westerse Babel.

De grote steden van Babel zullen met vuur worden verbrand, zoals

Sodom en Gomorra, vers 40. De Chaldeeën (Engeland) zullen ook

niet ontkomen, vers 35. Er komt een blitz-aanval vanuit het Noorden

tegen Babel, vers 41-44, waarvan de aarde beeft, vers 46.

Gilead Gad

In Gilead is balsem. In Gilead lag het Basan-gebergte. Gilead is het

land der Galaten, waarvan wij denken dat het Gelderland kan zijn,

met de Veluwe als ‘Basan’.  Wanneer de dag van Jahweh er is en er

velen ontheemden zullen zijn op aarde, is er in Gilead balsem. Wij

zullen vele ontheemden opvangen en plaatsen. In de stal zal het

deunen van de schapen. In Gilead wordt het overblijfsel vergaderd,

als schapen in een kooi. Zie Micha 2:12-13, Zacharia 1:10-11.  Het

is Ruchama die deze taak van ontferming over de ontheemden

krijgt. De doorbreker gaat voor het overblijfsel heen. Zal de hemelse

stad Zion voor hen heengaan, zoals de wolk/vuurkolom voor Israëls

destijds heenging?  Het volk trekt achter hem aan door de poort.

Welke poort?  Dat is de ingang tot Gilead en Europa, vanaf de

zeekant, dat zou dan de Europoort zijn.  Nederland is de ‘breker van



22      Het Babel der Illuminaten                      No. 405

Michael verslaat de draak

Bush maakt satansteken

37  En Babel zal worden tot steen hopen, een

woning der draken, een ontzetting en

aanfluiting, dat er geen inwoner zij.  

42  Een zee is over Babel gerezen, door de

veelheid harer golven is zij bedekt. (Babel

zal  geheel van de aarde

verdwijnen, zoals eerder Lemuria

en Atlantis weggezonken zijn).
43  Haar steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wildernis; een land, waarin niemand woont, en

waar geen mensenkind doorgaat. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op (om op de Maan en op Mars een kolonie te

bouwen), en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen haar toch

verstoorders van Mij overkomen, spreekt Jahweh.  

44  En Ik zal bezoeking doen over Bel (de goden van Babel, de kinderen Belials,

zoals eerder besproken) te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij

verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook

Babels muur (sterkte, het gebouw der Verenigde Naties te New York?) is

gevallen.

Tijdelijk zullen wij als Israël in het

Westen wel even vreemd opkijken

als de koningen der Media vanuit het

Noorden op ons af zullen komen, zie

  51  Gij moogt zeggen: Wij zijn

beschaamd geworden, want wij

hebben versmaadheid gehoord,

schaamroodheid heeft ons aangezicht

bedekt; omdat uitlandsen (de koningen

van Media) over de heiligdommen van

des HEEREN huis gekomen zijn;

Dat zal echter maar heel kort duren. 

Babel is een valstrik geweest voor Israël, maar zal nu zelf gevangen

worden. Sion wordt hersteld, en dáár gaat het Jahweh én ons om!

Zie Jesaja 62. En lees Jeremia 50:19 over de terugkeer van Israël.

Wij dienen de profeet en zijn uitspraken te nemen in het licht van

zijn tijd.  Wanneer de profeet tegen het volk had gezegd dat het
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Koningin Beatrix woonde in Drakensteijn (Lage Vuursche). Zij

hoopt na haar afstand van de troon er weer te gaan wonen.

Het Comité der 300 staat onder deze 13 families. Daarvan hebben de

families of leden wel een hoog reptilian-DNA, maar ze kunnen niet

van gedaante verwisselen. Tot het Comité der 300 behoren o.a. de

families Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron,

Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford,

Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay,

Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer,

Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart,

Taft, Wilson, etc.  Wie meer over de Shape shifters wil lezen, zie de

boeken van David Icke.

Het Comité der 300 heeft verschillende instituten als de CFR,

Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, CIA,

NSA, Mossad, SS, IMF, Federal Reserve Bank, Interpol, etc.., die

allen opgezet zijn onder het mom van publieke dienstverlening. Zij

hebben wereldwijd vertakkingen, die met speciale doelstellingen

werken. Zwitserland is hun neutrale bank-staat, de veiligste plaats

op aarde om hun goud op te bergen.

De VS is een corporatie die eigendom is van de Virginia Company,

die in 1604 in Engeland werd opgericht met medewerking van de

Rothschilds. In werkelijkheid is de VS het eigendom van het

Vaticaan, dat daarover de Britse koningsfamilie heeft aangesteld als

leidinggevende familie. De naam Amerika is niet afkomstig van de

zogenaamde ontdekker Amerigo Vespucci, maar is er door de

Illuminaten aan gegeven.

Am in het Hebreeuws betekent volk. Ame betekent in het Spaans of

Latijn amor, dat is liefde. Eri of Ari betekent in het Hebreeuws

leeuw. Rica is in het Spaans rijk-zijn. Ka is het Egyptische woord

voor ziel. Vrij vertaald is Amerika: Het volk van de leeuw, het volk

bezield is met geestkracht. 

Het is het rijkste volk met de hoogste technologische ontwikkeling.

Ook denkt men dat de naam Amerika te maken heeft met Amalek,
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Amelika. Amalek was de bastaard-kleinzoon van Ezau. A - mer - i -

ka. De Mer’s zijn Draco’s die afkomstig zijn van de berg Meru.

Hiervan stammen de Merovingers. Amelek = Ameleukos (leukos =

bloed) Ameleukos = verhoerd bloed.

Satans huis is verdeeld. Er is altijd verdeeldheid onder de 13

families over de rol van de VS. De Spaanse, Engelse en Franse

Illuminaten strijden regelmatig om de controle over de VS. Men wil

volgens Albert Pike via 3 wereldoorlogen komen tot hun Nieuwe

Wereld Orde.  In de eerste wereldoorlog zijn de chemische wapens

uitgetest om de wereldbevolking sterk te verminderen. In de tweede

wereldoorlog zijn de atoomwapens uitgetest, op de 33e parallel in

Japan, 1945. Dat jaar was voor hen perfect uitgekozen, 1 + 9 = 10,

het Goddelijk volmaakte, en 4 + 5 = 9, het einde van een cyclus. Het

jaar 1945 was voor hen het begin van het einde van een oude cyclus,

waarna een nieuwe cyclus begint. De Japanse Illuminaten kregen de

atoombom op hun thuisland, om hun streven naar de eerste plaats

onder de Illuminaten te smoren. De Hirohito’s beweren af te

stammen van de Lemurische reptilians en dat zij tot de hoogste soort

te behoren. De Europese en Amerikaanse

Illuminaten beweren dat de Japanners een

veel lagere Draco-hiërarchie vormen. De

Japanners namen wraak op 17 januari 1994

en veroorzaakten in Californië een grote

seismische gebeurtenis (aardbeving) vanuit

hun technologisch defensie-centrum te Kobe.

Exact een jaar erna op dezelfde datum

hebben de Amerikanen met hun HAARP de

stad Kobe vernietigd, waar de Japanners hun

centrum hadden voor elektro-magnetische wapens. De Japanse

familie Hirohito knijpt hem momenteel als een oude dief, vanwege

Noord-Korea’s nucleaire proeven. Amerika heeft Japan belooft het

te zullen beschermen, maar zal dit waarschijnlijk niet nakomen. Zie:
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  Bush in de

satanschaduw

heraldiek zien wij die gespletenheid terug in de tweekoppige

adelaar.

Babels ondergang

In de Bijbel kunnen wij op verschillende plaatsen lezen dat Babel in

de eindtijd verwoest zal worden, algeheel.

Jeremia 51 spreekt erover op de volgende wijze:

Jahweh zal een verdervende wind tegen Babel

opwekken. Dat mag dan wel een zeer zware

orkaan worden. Dat is niet vreemd, wanneer wij

bedenken dat de stad van Jahweh eraan komt en

rond de aarde zal scheren, wat een enorme impact

zal hebben. Tegelijkertijd zullen grote naties

tegen Babel ten strijde trekken. Jahweh heeft de

geest van de koningen van Media opgewekt tegen

Babel, vers 11.  Het achterliggende doel van

Jahweh is, dat Israël en Juda niet in weduwschap gelaten zullen

worden, vers 5. 

Het is de tijd dat Jahweh Zijn wraak over Babel doet gaan, vers 6. 
13  Gij (Babel), die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw

einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.  

Het ware Israël is de voorhamer van Jahweh, waarmee Hij de Babel-

volkeren in stukken zal slaan, vers 20.
25  Ziet, Ik wil aan Babel, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.  

Babel heeft de gehele aarde bedorven (vanwege hun boosheid aan

Sion, vers 24) en zal als een steen in de oceaan worden geworpen en

geheel ten ondergaan.
35  Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! zegge de

inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge

Jeruzalem.

36  Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak

wreken; en Ik zal haar zee droog maken, en haar springader opdrogen.
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Bush en Putin tweekoppig

overeind van woede. Tijdens die strijd in de voortijd zijn vele

reptilians opgesloten in de aarde (bokken der aarde, zie Jesaja 14:9).

Er zouden zeven soorten reptilians zijn, waarbij de onderlinge

verdeeldheid spreekwoordelijk is.

Gedaante-verandering of shape-shift komt ook in de Bijbel voor,

o.a. bij Jesjoea op de berg der verheerlijking, Lucas 9:30

Sommigen van hen zijn Draco’s van de Dacian-lijn uit Roemenië.

Prins Charles voelt zich zeer tot hen aangetrokken en heeft onlangs

in Roemenië een groot landgoed gekocht. Korinna Mulller en haar

man schreven een boek over de geheime genootschappen en de

afkomst van de Roemenen, met als titel ‘Antonescu’, waarop zij

prompt werden vermoord.  Uit Roemenië

komt de Dracula-familie van Saint Germain.

Drag of Mag betekent zoveel als verheffen,

ergens bovenuit torenen. Uit Uriania of Ru-

man-ia zou de hoofdgod Anu komen, en Ur

of Or = goud, het ormus dat zij gebruikten.

De Draco-lijn verviel tot de Draco-

Sumerische lijn en daarna tot de Nefilim. De

Dragon-familie werd verwond tijdens een

gevecht met Michael, (Michael en de draak)

en werd gesplitst, zowel hun hersenen als hun

hartsferen, tweetongig en tweekoppig, te zien

in hun heraldiek. Was dit gevecht iets dat

gelijkt op de vernietiging van Sodom en Gomorra, waardoor de

Sinaï-woestijn ontstond?  Sumer was een klein deel van deze

Draco’s. Sumer komt van Sum-Ur-Ia. Ur of Or = goud, en Ia - vuur,

ontvlamming. De Nefilim zijn de vervallenen, zij die van hun

Draco-DNA vervielen vanwege vermenging. Wanneer eenmaal een

hart op deze wijze is gesplitst, kan het niet meer ontvlammen. Dan is

het hart als een steen zo koud, zoals later bij koning Saul. Men heeft

geen medelijden meer, maar is verhard. De nazaten van de

Merovingers zijn dubbelhartig, deels koud, deels warm. In hun
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De god Anu
Skelet vogelgoden

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/effects-kobe.html

Annunaki’s en Reptilians

Op de Sumerische koningslijst die wel 240.000 jaar terug gaat, staat

Anu als de hoofdgod, en zijn zonen Enki en Enlil, die een reptiel

achtige verschijning waren. Enki gaf de eerste mensen de vrucht van

de boom der kennis, volgens de Sumerische kleitabletten. Enki had

tot taak een slavenvolk te maken op de aarde. Hij beschikte over

genetische kennis en schiep een hybride-soort. Dit zouden o.a. de

Nefilim zijn, een reuzensoort die Jahweh algeheel wil uitroeien.

Sommigen van deze ‘reptilians’ zijn goedaardig en vegetariërs,

anderen zijn carnivoren en kwaadaardig. De Annunaki’s, de

kinderen van Anu, vormden een hoogontwikkelde samenleving,

bekwaam in ruimtereizen.  In de Bijbel wordt ook over

verschillende ruimtevaartuigen gesproken, zoals het

luchtschip in Ezechiel, een

‘ v u r i g e  w a ge n ’ .  D e

Egyptenaren noemden het

hemel-boten.  De Bijbel

noemt  ze  kabod o f

s c h e c h i n a h .  E e n

commando-capsule of een

kleine shuttle wordt in de

Bijbel een “bet-el” of betyl

genoemd. Bethel = huis

Gods, dus een huisje of ruimtecapsule voor de goden. De

Egyptenaren noemden dat een Ben-ben. 

 Met de shuttles reisden de goden heen en weer naar hun

moederplaneet, welke zeven hemelen of zeven paleizen had, die in

concentrische vorm gelegen waren.  Het centrum van het hemelse

ruimteschip (de moederplaneet) heette Arabot.  Daar woonde de

hoofdgod.  In de Haggadah (de mondelinge joodse traditie) wordt

verwezen naar de Shekinah, waarmee de goden de steden Sodom en
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Gomorra vernietigden. De kabod of schekinah was omgeven door

een wolk (stoom? Of uitlaatgas?) Het voertuig maakte een heel

zwaar geluid en had vleugels of wieken (propellers?), vierkant

(zoals oude propellers?).  Josef F. Blumrich, Nasa-ingenieur, schreef

een boek erover: ‘The Spaceships of Ezechiel’.   Ezechiel stond bij

de rivier Chebar, dat ligt kort bij Nippur, waar een lanceerbases was.

De Tent der Samenkomst kan een soort hangaar zijn geweest voor

de shuttle. Wij lezen dat Jahweh in de deur der tent stond met de

kabod. 
Exodus 33:9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo

kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.  

De kabod stond op een lanceerplatform wanneer deze naar de

moederplaneet wilde vertrekken, dat de naam cherubim droeg. De

kabod kon over kleine afstanden zich ook zelfstandig verplaatsen.

Cherub of keruv betekent zoveel als wagen, branders, zoals in Psalm

18.  In Genesis 11 wordt over een shem gesproken, dat door de

vertalers is vertaald als zou dat een ‘naam’ betekenen. Een shem is

een soort raket of ruimtecapsule. De mensen wilden te Babel een

shem maken, een ruimteschip om naar de moederplaneet der goden

te kunnen reizen. Daartoe bouwde men de toren te Babel. De

mensen wilden de goden imiteren en gaan bezoeken. En waarom?

Om van hen het geheim der onsterfelijkheid te bemachtigen. De

shem was een soort raket om een shuttle de ruimte in te sturen.

Kades Barnea

In Libanon, Palestina, Trans-Jordanië en de Sinaï waren ruimte-

faciliteiten ongeveer 5000 jaar terug. In deze landen heerste destijds

een ander klimaat, niet zo droog en warm als momenteel.  In Sippar

(in Irak) lag een voorname ruimte lanceer- en landingsbases. In

Larak lag een communicatiecentrum, dat later verhuisde naar Ur-

Salem (Jeruzalem).  Op de Sinaï/Horeb lag een alternatieve

lanceerbases.  
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Romeinse Lucifer en Rooms Katholieke

Satan.  De Reptilians haten en verachten de

gewone bevolkingen en staan daar mijlen ver

boven. Zij zijn momenteel onze regeerders en

‘weldoeners’, zodat wij in hun gevangenschap

mogen leven en voor hen mogen arbeiden. Zij

laten het toe dat wij langzaam maar zeker

worden vergiftigd via luchtverontreiniging

(o.a. chemtrails)  medicijnen en voedsel.

Stewart Swerdlow beschrijft in vijf boeken dat ook hij getuigen is

geweest van bloedrituelen te Montauk. Hij beschrijft dat in het DNA

van de reptilians een open en een gesloten volgorde is. De open

volgorde of sequenties manifesteren zich als een karakteristiek.

Daarmee heeft men de mogelijkheid om bepaalde genetische codes

te openen en of te sluiten. Als men dit doet vindt er een

transformatie plaats van de cellulaire structuur, om van een mens in

een reptiel te kunnen veranderen. Wel hebben zij

als reptilians menselijke hormonen nodig om in

de menselijke verschijningsvorm zich te kunnen

handhaven. Hun basis is echter reptilian. Nu is

het zo gelegen dat wij mensen allen iets van het

reptilian hebben meegekregen via Eva en Adam,

die dit van Nachash ontvingen. Dit zou o.a. de

Rhesusfactor in ons bloed zijn. Bij ons

overheerst het echter niet. Wij hebben allen een

soort reptilian-hersenen. Ook de foetus in de

baarmoeder heeft aanvankelijk de vorm van een

klein reptiel. Het was ook de vloek over Eva dat zij voortaan met

smart kinderen zou baren, wat voorheen niet het geval zou zijn

geweest. De reptilians hebben de mogelijkheid om van hun

reptilian-basis een menselijke vorm aan te nemen, en andersom. Zij

waren de eersten die onze planeet aarde bevolkten, en vandaar dat

zij de aarde als hún domein zien. Toen Jahweh via Adam en Eva in

Eden de aarde kwam opeisen, stonden al hun schubben recht
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Wapen van Londen 2 draken
 Draak van Welsh

David Icke en Arizona Wilder hebben langdurig onderzocht wat de

reptilians eten en drinken, om hun aangenomen menselijke vorm te

kunnen handhaven. Daartoe behoort o.a. het consumeren van

menselijk bloed, dat zij tijdens satanische rituelen tot zich nemen.

Zij hebben voorkeur voor bloed van jonge, blonde blauw-ogige

kinderen, om daarmee het verval van hun eigen DNA te voorkomen.

Arizona heeft met haar eigen ogen gezien dat Laurence Gardner

bloed dronk en van gedaante verwisselde tijdens een bijeenkomst in

Montauk (New York).  Ook Bush, Albright, Kissinger, Reagan,

Rockefeller, Ford, Carter, koningin Elisabeth, prins Charles, Tony

Blair, prins Philip, Z. Sitchin en anderen zijn Shape shifters volgens

Arizona Wilder, die zelf gedwongen tot hun club behoorde, maar

daaruit wist te ontsnappen.

 

Meestal worden

in ondergrondse

r u i m t e n  v a n

kastelen worden

d e  r i t u e l e n

u i t g e v o e r d .

D i a n a  w a s

ooggetuige ervan

dat koningin Elizabeth veranderde in

een reptiel. Zij deed er niet aan mee, kreeg er een afkeer van, wat

blijkt uit haar correspondentie, en moest deswege ‘geruimd’ worden.

Sommigen van de Spencers nemen wel deel aan deze rituelen. Prins

Charles zei eens dat hij graag een tampon wilde zijn om van Diana‘s

periodieke menstruatie te kunnen genieten! Het is een soort

vampirisme, om ‘s nachts terwijl de ander slaapt, deze te

hypnotiseren en in die toestand te misbruiken.  Tijdens hun zwarte

missen staat de sabbatsbok centraal, de Chem Zoroaster, die door

heksen ‘satan’ wordt genoemd, maar ook wel ‘Christus’ en ‘zone

Gods’. Deze Je-zeus der druïden is satanisch, afstammeling van

Enki. Chem Zoroaster is gelijk aan de Akkadische Samaël of
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   Oude nederzetting te Kadesh

De zionisten hebben bij

Kadesh hun ster als

monument.

Kades Barnea was een oase, waar

men een groot fort had gebouwd om

de ruimte-capsules  en  de

astronauten te beschermen. De

hoofd-astronaut heette Utu.  In het

boek Jubilees worden de drie

‘heilige plaatsen’ der aarde

genoemd, die in het gebied van de

stamvader Sem lagen.  De eerste was de Hof van Eden (Libanon met

Baäl-bek), de tweede was de berg Sinaï, en de derde was de berg

Zion met Jeruzalem. Deze drie lanceer-bases waren afgeplatte

hoogten, platforms. Ur-salim was omringd door drie bergen:

Zophim, Zion en Moria. Op deze drie bergen waren controle stations

gebouwd. Jeruzalem werd de navel van de

aarde genoemd, het centrum of omphallos.  Te

Sichem, bij de berg Gerizim, waren terafims

gestationeerd, dat waren heilige communicatie

apparaten  waarmee de  as t ronauten

communiceerden.  Op de berg Zion werd later

door Salomo de tempel gebouwd.  Jakob heeft

vlakbij de berg Zion de droom gehad van de

hemelladder. Bethel ligt vlak bij Jeruzalem. Zag

hij de astronauten heen en weer vliegen?  De

berg Horeb/ Sinaï ligt in Arabië, en niet in de

Sinaï-woestijn.  De Midianieten waren de

aardse bewaarders van de installaties der

Annunaki‘s. Zij noemenden zich de ‘zonen der

slang’.  Jetrho, de schoonvader van Mozes, was in Midian

hogepriester. Mozes wijst ook in Deuteronomium 33 de vier locaties

aan: Horeb, Sinaï, Paran en Kades-Barnea.  Mozes was opgeleid aan

het hof van Egypte, waar hij de Egyptische/Hermetische mysteriën

leerde kennen. De Griekse Hermes is gelijk aan de Egyptische Thoth

en Niburische Nannar. Tijdens het leven van Mozes was Nibiru, de
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 Orde van Malta

Occult kunstwerk te Kadesh

planeet der goden, aanwezig en veroorzaakte

in het voordeel van Israël een aantal plagen

over de Egyptenaren. 

Kades betekent heilig. Barnea betekent

brandplaats (zulks kan wijzen naar de

lanceerplaats.) Te Kades waren de

communicatiemiddelen die de goden

gebruikten. Voor de zondvloed was hun

communicatiecentrum te Larak in Mesopotamië. Wordt in Psalm 29

gesproken over een hele sterke zender/ontvanger voor de stem van

Jahweh? Vanuit Jeruzalem zou uitgezonden zijn naar Baälbek en

Kadesh, de stem van Jahweh. Er waren ook veldstations o.a. te

Sichem en Bethel, waar men de goden kon raadplegen.  Op oude

afbeeldingen van de Sumeriërs zien we ronde hutten waarop

antennes staan. Die hutten waren verplaatsbaar.  De Ark zou ook een

soort mobile zender/ontvanger zijn geweest.

Voor meer informatie over het monument te Kades Barnea, zie:

http://www.ales-vesely.cz/monumenty7.html

Naar het er uit ziet is dit een occult monument.

Bilderberggroep, Malta en Rome

Zoals bekend is de Bilderberg-organisatie door Prins

Bernhard opgericht, nadat hij met president

Eisenhouwer in 1954 had gesproken in de USA. De

president had kort ervoor contact gehad met een

groepje buitenaardsen, ET’s.  De mensheid moest op

de komst van deze ‘goedaardige’ buitenaardsen

worden voorbereid, en daartoe moest de Bilderberg-

groep in het leven worden geroepen.  Via deze ET’s

werden Amerikaanse geleerden onderwezen in het

maken van chips, fiber optics, lasers, genetische manipulatie,

klonen, superlichte vezels, keramische- en stealth-technologie,

gravitatie, etc. Dr. Michael Wolf schreef er een boek over, nl. “The
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Zoroaster in luchtschip

Drakentroon

dopamine, telomerase en retinol. Vandaar dat men er grote harems

op na hield. In Genesis 9:4 wordt gezegd aan Noach dat

bloedconsumptie verboden is, om daarmee

op tegennatuurlijke wijze het elixer des

levens te bereiden. Men produceerde toen

reeds het zogenaamde ‘potable gold’ (zwarte

goudpoeder of occultum). 

Merovee, de stamvader der Merovingers, zou

afkomstig zijn van een zeemonster, half

mens, half vis. De god EA wordt afgebeeld

als een Mer (u) man, meerman, deels mens, deels vis. De pilaar van

de god EA bestaat uit licht, een lichtstraal (een soort vuurkolom?) en

wordt amor genoemd, dat is liefde, waarin de wortel MR aanwezig

is, dat betekent: ‘schitterend licht’. Meru heeft met Moria te maken,

en is de centrale pilaar van Atlantis. De Grieken noemden Atlantis

Meropes. MR is de olie-achtige substantie die via de Ark

vervaardigd werd. De latere Meropes waren de Ophiten, kinderen

van EA, waarvan de Merovingers afstammen. Hun Nieuwe Atlantis

is de USA, wat Meroz wordt genoemd. Is dit hetzelfde Meroz uit

Richteren?

 Richteren 5:23  Vloekt Meroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk; omdat zij niet

gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des

HEEREN, met de helden.  

Het woord Messiah betekent gezalfde. Mes in het

Egyptisch betekent: voortkomen van het water

(denk aan de naam Mozes). Melak - melech

betekent in het Hebreeuws koning of bode. Lake in

het Engels is meer, dus water. Engeland is ook

geheel omgeven door water, en daar zitten de Merovingers als

koningen der aarde. Momenteel is er veel desinformatie over deze

materie, te zien in het boek van Dan Brown ‘De Da Vinci Code’.

Laten wij daarom goed opletten.
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zonde en valse profeet zullen voortkomen. Zij meent dat de

Merovingers via Noachs zoon Cham zijn meegelift in de ark en zich

daarna hebben voortgeplant. Volgens Laurence Gardner (zelf een

shape-shifter) en andere schrijvers  leeft er momenteel een

nakomeling van de Merovingers die op zekere dag zal opstaan om te

regeren over het Nieuwe Atlantis, de NWO.  Ook de Priori de Sion

stammen van de Merovingers, die de naam

van hun leider geheim houden Deze meest

machtige mens is nog voor de massa

verborgen, totdat het juiste moment er is, zie

2Thess.2:3.  Occultisten en New Agers

weten waarschijnlijk reeds wie het is.  De

meest occulte hermetische zijde van de

Merovingers is de Malthezerorde, waarvan

koningin Beatrix lid is. Het hoofdkwartier

van de Priori de Sion was in Zuid Frankrijk,

maar is naar Malta verhuisd. Napoleon was

één van hun ingewijden, die zich later tegen hen keerde. Hij nam

zelfs hun schatten in beslag toen hij onderweg was naar Egypte.

De Merovingers hebben een buitenaardse en in-aardse oorsprong. Ze

zijn koudbloedig over het algemeen. Het zit in hun genen.

Melatonine wordt in de pijnappelklier aangemaakt (het 3e oog).  Bij

de Reptilians ligt dat heel gevoelig, vandaar dat zij veel in het

donker verkeren. Dan vindt de melatonine-aanmaak versneld plaats.

Bij verhoogde melatonine ontvangt en/of zendt men hoogfrequente

straling uit, dat tot een hoger bewustzijn leidt. De pijnappelklier

werkt dan als een soort kristalontvanger. Bij een Skull&Bones-rite

eet men de pijnappelklier van een mens of dier op.  De Anunnaki’s

hebben een endocrine-systeem dat grote hoeveelheden melatonine

vraagt, en ook vraagt om andere substanties zoals menstruaal bloed,

wat zij tijdens hun ‘zwarte mis’ opdrinken. Dat menstruale bloed

dient van ‘heilige maagden’ afkomstig te zijn en bevat alsdan veel

oxycatin, prolactin, melatonine, seratonine, adenosyne triphosphate,
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 Te Sintra mozaïek Malthezerkruis, wijst

op hun streven naar wereldmacht

Catchers of Heaven”, waarin hij beschrijft hoe hij samenwerkte met

de ET’s, veelal in ondergrondse laboratoria. Deze ET’s zouden van

de Pleiaden afkomstig zijn. Verschillende UFO’s van de ET’s zijn

ooit gecrasht, o.a. te Roswell in 1947. De ET’s zouden reeds

ruimtestations hebben ergens boven onze aarde, waarin sinds 1968

enkele Amerikanen en Russen met hen samenwerken. De

ruimtevaartprogramma’s van de VS en Rusland met de Space-

shuttles zijn slechts ‘cover’-programma’s. 

Op de Antarctica zouden zij een nederzetting hebben, de

‘Rainbowcity’.  Daar heeft Timothy Green Beckley een manuscript

over geschreven, nl. ‘The Hefferlin Manuscript’.  De ET’s hadden

hier een hi-tech basis, die in 1940 was ontdekt door een groep

Amerikanen, waarin nog mechanische instrumenten aanwezig waren

en een ondergronds railsysteem.

Prins Bernhard behoorde, en koningin Beatrix behoort, tot de

Bilderbergers, maar ook tot de Malthezerorde, die weer nauw

verbonden is met Rome. Alle leden van deze orde dienen Rooms

Katholiek te zijn, met uitzondering van de Prins en zijn dochter.

Beatrix behoort en haar vader behoorde tot de ‘Black Nobility’, die

hoofdzakelijk in ons land, Engeland, Duitsland, Griekenland, Italië

en Zwitserland wonen. Hun wortels gaan terug tot de Venetiaanse

oligarchie, die van de Khazaren afstamt.  De familie De Medici

leverde enkele pausen (Khazaarse

afkomst), zoals Pius XII (Pacelli) en

John Paul II.  Deze nobele (?)

families regeren over Europa,

waarvan de meesten behoren tot de

Vri jmetselari j .  Zij  beli jden

overwegend wel het christendom.

Via intermediairs handelen velen

van hen in drugs en wapens.  De

Rothschilds behoren tot deze groep,

en zij beheren in feite het Vaticaan,
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vanuit hun stad Londen. Is dit in opdracht van ons koningshuis? De

Black Nobility behoren tot het Comité 300, dat de VN controleert.

Prins Bernhard had het vetorecht in het Vaticaan, om zelfs een door

de kardinalen gekozen paus uit te sluiten. Bernhard was een

Habsburger, afstammeling van de laatste Romeinse keizer. Bernhard

beweerde van David af te stammen via de Merovingers en Maria

Magdalena. Dit is  onjuist en misleidend. 

In een document van Fatima staat dat het einde van Rome nabij is en

door nucleaire wapens zal worden voltrokken. De nucleaire ‘wind’

zal overwaaien naar Jeruzalem, dat eveneens vernietigd zal worden.

Rome neemt dit heel serieus en de paus heeft in het geheim zijn staf

reeds gestationeerd in Sintra te Portugal. Daar waant men zich

veilig, want te Sintra is het Draco-konijnenhol. Men is bang dat

dezelfde vernietiging die Enlil (volgens de Sumeriërs) aan Sodom

en Gomorra toediende, ook aan Rome en Jeruzalem ten deel zal

vallen.  Enlils halfzuster is Innana (Ninhursag). Enki is de broer van

Enlil en gebruikte zijn eigen sperma met een (Cro-magnon)-ei in

zijn halfzuster Innana (ook wel Assa-ra of Sarah). Op die wijze

wilde Enki proberen hun eigen DNA opnieuw te bezielen, door een

eitje te maken dat opnieuw kon imploderen (via implosie wordt de

levensenergie opgewekt). Het levensbeginsel is immers een Gods-

geheim, en daar is men via technologische kennis bijna achter hoe

dat werkt. Het leven heeft een elektrische bron, via biologische

implosie. Hoe kon men nu elektrische structuren verkrijgen die het

leven zouden verwekken?  Hoe wordt leven in een eitje verwekt?

Leven ontstaat alleen in een biologische capacitor (kooi van

Faraday, dus een ei-vorm) waaruit geen elektrische lading kan

ontsnappen, zover had men reeds kennis opgedaan. Via ‘Heilige

Geometrie’ zou dit zijn toe te lichten.  De levenskracht kan worden

gemeten, zoals men deze ook kan meten bij een ei of met water.

Wij mensen dienen in huizen en gebouwen te wonen waar de

levenskracht niet kan ontsnappen, om onszelf fit en in conditie te
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Logo van de Orde van

Lucifer

laatste of 7e Brits/Romeinse wereldrijk een feit, wat uit zal monden

in het 8e, de totale Nieuwe Wereld Orde der Illuminati.

Tijdens de vroege christelijke kerk in Rome omvatte de joodse

gemeenschap ongeveer 40.000 leden. Deze joodse clan was de

drijvende kracht achter de oprichting van het Vaticaan. Het woord

Vaticaan betekent zoveel als ‘goddelijke slang’. Dit waren de valse

joden, Edomieten en andersoortigen, die de oude Egyptische

mysterie-religie aanhingen. Zij deden het goed in Rome, verkregen

overheidsfuncties en genoten bij de keizers aanzien. Julius Caesar

was hun grote vriend. De joodse gebroeders Lemann bekeerden zich

van het judaisme tot het katholicisme en

schreven het volgende aan hun joodse broeders: 

“O, Israëlieten van Rome. Wij begrijpen de

houding van ons volk. Wanneer jullie de

rechten op bezit die jullie voorstaan willen

laten gelden, doe gelijk als wij, en geheel Rome

zal binnen 30 tot 50 jaar in jullie handen zijn!”

Tijdens de regering van keizer Constantijn de

Grote hadden de joden het nog wel even

moeilijk, maar daarna was het Vaticaan geheel onder hun controle,

tot nu toe. Zie H. Graetz ‘History of the Jews’. Het Rooms

katholicisme is in werkelijkheid een voortzetting van het judaisme,

dat wortelt in de oude mysterie-religies. Zoals gezegd had prins

Bernhard het veto-recht om de nieuw gekozen paus te weren.

De Amerikaanse regeringsleiders zijn allen loopjongens van het

Vaticaan, ten behoeve van de Jezuïtische Nieuwe Wereld Orde,

aldus Greg Szymanski. Vijf van de acht rechters van het Hoge

Gerechtshof in de VS zijn Rooms Katholiek. De meeste hoge

militairen zijn R.K. De huidige Bush-regering is overwegend R.K. 

Merovingers

Volgens Barbara Aho in haar boek ‘The Merovingian Dynasty’ zijn

de Merovingers van de satanische bloedlijn, waaruit de mens der
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Reptilian hersenen

Het Huis van Oranje is met de Habsburgers verwant vanwege

inmenging met de Merovingers. Men beweert van de stam

Benjamin/Juda af te stammen. Mettertijd zijn sommige leden van de

stam Benjamin gevlucht naar Arcadië in Griekenland, en later naar

Europa langs de Rijn en Donau.  De Merovingers beweren dat Saul

hun eerste grote koning was als stamvader. Saul was echter een

Belialsman, geen echte Benjaminiet maar een Gibeoniet. In

Griekenland zouden deze lieden als Spartanen hebben geleefd. Sterk

en groot. Saul was ook een halve reus. De Spartanen zouden van

Bela afstammen, broer van Bileam. Vandaar dat ze kinderen Belials

werden genoemd, van Bela afstammend.

De Merovingers belijden het kabbalistische

pseudo-christendom van de Katharen. Zij

aanbidden Lucifer. Zij beweren vleselijke

nakomelingen te zijn van Jezus via Maria

Magdalena. Als Black Nobility beweren zij

het goddelijk recht te hebben om over de

volkeren te regeren. Zij zijn parasieten en

baden in grote weelde, ze zijn occult en

heerszuchtig. Hun meesterplan is een

Verenigd Europa.  In het jaar 496 sloten de

Merovingers een verbond met het Vaticaan. Constantijn had het

christendom reeds in de Roomse constitutie gebracht. Sindsdien zien

de Merovinger-vorsten zichzelf als Semi-goddelijke priester-

koningen. Ze vereren Dagobert II. Engeland speelt de hoofdrol in de

vereniging van Europa. Engeland herbergt de meeste satanisten en

vrijmetselaren van Europa.  Zij voelen zich in het land van de

gevallen engelen (Engel-land) het veiligst.

In juni 2009 of iets ervoor zal Engeland geheel in de EU worden

opgenomen. De EU is/wordt een soort politiestaat, geleid door

111.000 wetjes en regels. Engeland geeft al haar 48 landen en 153

ambassades weg aan de EU, alsook de Britse Politie, het leger, de

RAF, bankreserves, etc. zullen worden overgedragen. Dan is het
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 Ei- oersprong van leven

Thutmosis ontvangt

van de godin Hathor

nieuw leven

houden. Daar faalt het nog al eens aan, vanwege

het vele staal in de betonbouw, en vanwege

elektro-smog.  

Een vers ei genereert 2-10 millivolt. Waar komt

die elektrische lading vandaan?  Dat wijst men toe

aan de moedergodin Ninhursag (Innana, zie boek

van Mari Gimbutas erover).  De DNA wordt

alsdan geladen en gaat gloeien. Dat was oudtijds

al het geval, en vandaar dat men de oude goden

‘Shining Ones’ noemde. Ook het gezicht van

Mozes gloeide na zijn contact met Jahweh. Het

Ankh-symbool uit Egypte is een ei met een kruis. De godin Hathor

gebruikte het om de Farao weer tot leven te wekken.  DNA wordt op

die wijze een bron van zwaartekracht. Via het eten van Ormus

ontstaat eveneens in het DNA een elektrische lading, waardoor het

bloed elektrisch ‘onsterfelijk’ wordt. (manna-witgoudpoeder. heet

Or = goud, oer, of Ur.  Mus is voedsel, muesli.  Or-ion =

sterrenbeeld waar de Draco’s vandaan

komen) Echter ,  die  vorm van

onsterfelijkheid is niets anders dan een

permanente astrale gevangenis. Wanneer

men op die wijze onsterfelijk wordt, is

men nog niet verlost van zijn parasieten-

bestaan.  De geest of het hart blijft het

oude. Het ware geheim van de

hartsvernieuwing en het schenken van een

nieuwe levensgeest behoud Jahweh voor

Zichzelf. Daar komen de Reptilians of ET’s niet achter. De Boom

des Levens wordt zéér streng bewaakt!

Bij Kunstmatige Inseminatie vindt er geen orgasme plaats, zodat

men koudbloedig DNA verkrijgt, terwijl juist het orgasme bijdraagt

en ertoe leidt dat er een elektrische oplading geschiedt voor de
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Goden bij de levensboom en

het X-chromosoom

Stoel van de paus met draak

implosie in het nieuwe eitje. Op het moment

van het orgasme zijn de energie-golven in

ons lichaam zeer hoog. Die energie staat in

verbinding met ons bewustzijn. Wanneer wij

e e n  k i n d  w i l l e n

verwekken, zal het niveau van bewustzijn

afhankelijk zijn voor het orgasme en

hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de

paring op richten.  Het orgasme is alzo een

perfecte uitdrukking van ons bewustzijn!

Bewustzijn is immers álles! Wanneer men

dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe

vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen top-

kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen

wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede

conditie. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als

zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar

dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis

hier aangaande achtergehouden. Lees hier over het leerzame boek

van het echtpaar Henschel: Van Chaos tot Harmonie.

Het ormus (wit-goudpoeder) wordt

ook wel ‘titicaca’ genoemd. De

Enki’s zagen dat hun DNA verviel en

zochten naar oplossingen tot herstel.

Zij vonden ormus als middel tot

herstel, maar niet als middel tot

volledige onsterfelijkheid. Reeds de

Nefilim maakten goudpoeder en aten

dat op, waardoor hun DNA herstelde.

Zij verkregen  wel een groot verstand hierdoor, met DNA dat

telepathische kwaliteiten bezat. Echter, de echte individualiteit ging

erbij verloren, zoals liefde en bezieling. Zij werden hardvochtig
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  Enki rijst uit het water op naar het land

zonder medelijden.  De

Anunnaki’s zochten het

goud op onze aarde, daar de

andere planeten die zij

bewoonden door hun

toedoen onbewoonbaar

waren geworden. En door

hun toedoen verkeert onze

planeet aarde momenteel ook in groot gevaar onbewoonbaar te

worden.  Zij voeren een verschrikkelijk wanbeleid, te zien in de

vervuiling van de aarde, het opgebruiken van fossiele brandstoffen,

etc. Men kon met een gouden hart wel heel oud worden, maar

daarmee was hun karakter nog niet vernieuwd, en bleef men eigen

nest vervuilen. Zij konden geen tijdreizen meer ondernemen, zij

hadden geen verlichte dromen meer. Hun aura verviel geheel, zodat

zij hun ‘vleugels’ verloren. Hun harten werden gebroken en

gescheurd (dubbelhartig). 

Portugal Sintra

Portugals oorspronkelijke naam is Lusitania, dat betekent zoveel als

‘land van het licht’, waar het ‘volk van het licht’ woont. Het is het

licht van de Anunnaki’s. De vorm van het land Portugal heeft,

vanuit de lucht gezien, de vorm van een gezicht, zie Michell in zijn

boek Simulacra.  Lissabon de hoofdstad heeft zeven heuvelen, net

als Jeruzalem en Rome.  Spanje heette Iberia, vernoemd naar de

Ibis, of de Egyptische god Thoth. Het reptilian-brein (Portugal) zou

gehuwd zijn met het vogelgod-brein (Spanje). Sintra in Portugal aan

de kust, is een hele belangrijke plaats voor Rome om te overleven.

Sintra wordt de ‘heuvel van de maan’ genoemd. Er is te Sintra een

heel groot natuurlijk konijnenhol, en in dat hol ligt een grote parel,

een reptilian-ei. Is dáár de broedplaats van het occultisme?

God, Rome en Oranje


