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Nog nooit eerder vertoont
In het begin van de Bijbel is nergens sprake van een Wolk- en
Vuurkolom. In Exodus 13:21 duikt plotseling dit fenomeen op. De
Israëlieten zullen hun ogen hebben uitgekeken. Wat was dat voor een
verschijnsel en vertoning? Een grote wolk die overdag schaduw gaf
tegen de hitte, en die des nachts zorgde voor licht, mogelijk een soort
fluoricentie. Of had men zoiets reeds in
Egypte gezien, waar hoog ontwikkelde
technologie reeds bestond?
Alles went. Even nadat het volk Israël
in de woestijn zich realiseerde dat de
woestijn voor hen het einde betekende
indien er geen wonder zou gebeuren,
begon men te morren en te foeteren.
Er was geen water en geen brood voor
zoveel mensen. Wie was nu die ‘God’
die hen nota bene in een hete en droge
woestijn had gebracht onder leiding
van Mozes, waarvan men wel Zijn
manifestatie zag? Onherroepelijk zou
de dood volgen op deze zeer
hachelijke onderneming indien er geen water en brood zou komen tot
instandhouding van hun leven. Men zag wel de Wolk- en de
Vuurkolom, maar waar bleef water en brood? En toen men bij een
watertje kwam was het nog wel liefst bitter en ondrinkbaar!
Wij dienen ons te verplaatsen in de leef- en gedachtewereld van onze
verre voorvaderen, die geen kaas hadden gegeten van techniek. Zij
wisten zo goed als zeker niets af van hoog ontwikkelde techniek, zoals
dat reeds in oud-Egypte en Babel bekend was. De technische kennis was
aldaar overgeleverd, volgens verschillende wetenschappers, door de
‘goden’ uit de voortijd, via Atlantis, en door de latere Nefilim, Genesis
6. Men had reeds vliegende voertuigen, zoals deze eveneens in de Bijbel
worden genoemd. Men vloog door het luchtruim, dat men ‘hemel’
noemde. Het woord hemel betekent gewoon luchtruim en wijst niet op
een specifieke locatie. Wij lezen dat de godheid JHWH door de hemel
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vloog op of in een wolk, een witte wolk of vurige wolk. Zie Exodus
19:9, 34:5 en Jesaja 19:1. De Bijbel spreekt over ‘vurige wagens en
paarden’, over cherubims, over wervelwinden, vurige wielen, pilaren,
tronen, etc. Er staan in de Bijbel ongeveer 160 vermeldingen van
vliegende voorwerpen, waarvan de Elohim of de goden zich bedienden1.
Er waren zelfs hele vloten vliegende voorwerpen, waarmee de hoofdgod
ten strijde trok, als de God der hemelse ‘legermachten’. Deze
legerscharen konden zelfs onzichtbaar opereren, maar konden wel door
sommigen mensen worden gezien die verlicht waren, zie Elisa,
2Koningen 6:16.
Mozes
Mozes en enkele andere Israëlieten waren op de hoogte van de ver
ontwikkelde technologie van de oude Egyptenaren. De Egyptenaren
werden ongeveer 250 jaar lang geregeerd door de Hyksos, dat waren
blanke Aziaten (Ariërs), blank, zoals de Israëlieten waren. Hyksos
betekent zoveel als ‘leiders uit vreemde landen’.
Zij regeerden drie dynastieën lang, de 14e, 15e
en 16e dynastie. Zij waren zo goed als zeker
afstammelingen van de Atlanten, van de goden
uit de voortijd, die grote technologische kennis
bezaten. Zij spraken Semitisch. Echnaton en zijn
vrouw Nefertite is het aan te zien dat zij geen
Semieten waren, maar afstammen van de
Nefilim, van reuzenformaat. Akhenaton was 4.50
m lang en Nefertite 2.45 m. De autochtone
Egyptenaren waren donkerkleurig en niet zo
hoog ontwikkeld. Het ging meer om de blanke
bevolking in Egypte, waarvan er velen priesters
waren. De Hyksos vereerden de god Seth, en introduceerden de godin
Astarte. Het is dan ook in het geheel niet zo verwonderlijk dat de
dochter van de farao Mozes als stiefzoon adopteerde. Mozes werd
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onderwezen aan het hof en verkreeg zijn kennis uit de eerste hand. De
Egyptenaren hadden toen reeds arken of kisten, mysteriekisten,
waarmee men elektra liet manifesteren. Arc betekent vlamboog, zoiets
waarmee wij nu elektrisch lassen. De Israëlieten bouwden hun eigen
ark. Het gewone volk had er geen enkele notie van wat voor mysterieus
ding dat was. Zij zagen er de godheid in, als een voorwerp dat briljant
licht kon voortbrengen. In de hemel zag men immers ook de bliksem en
hoorde men de donder, waarachter of
waarin men de godheid zag. En nu zag
men in een kleine kist dezelfde soort
fenomenen als vuur, geluid en rook.
Het gewone volk zag in de
Verbondsark dan ook een instrument
waarin de ‘elektrische godheid’
woonde en zich manifesteerde. Mozes
leerde het volk dat zij de verkorenen Doortocht Rode Zee reeds met de Ark
van deze godheid waren,
Deuteronomium 7:6, 14:2, die hij JHWH noemde.
De Ark was niet zonder gevaar. Alleen speciaal opgeleide Levieten
mochten met de ark omgaan, waarschijnlijk om het licht (electra) ervan
te bedienen. Zij moesten grote voorzichtigheid in acht nemen, daar er
levensgevaar bestond bij het niet opvolgen
van de instructies. Elektriciteit kan heel
gevaarlijk en dodelijk zijn. Aanvankelijk
mocht de ark door het volk wel gezien
worden, maar later werd de ark opgeborgen
in het Heilige der Heiligen en mocht alleen
de Hogepriester eenmaal des jaars de ark
zien, op de Grote Reinigingsdag.
Nadat Mozes had geëxperimenteerd met
het ark-licht op de berg Sinaï, waarvan gezegd wordt dat hij met de
godheid had gesproken, schitterde het vel van zijn gezicht. Nadien
gebruikte hij een soort sluier. Ook mocht men niet te lang in het arklicht kijken, want dan ontstaan de zogenaamde ‘las-ogen’, die heel
pijnlijk zijn.
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Dr. Wallace Budge heeft een zeer oud
Ethiopisch boek vertaald, genaamd ‘De
Glorie der Koningen’, waarin gesproken
wordt van het licht der verbondsark dat
de ogen pijn aandeed, dat de mensen
verbaasd deed staan en die het voor een
hemels iets hielden.
In een oud handboek over mythologie
Ark in Egypte met gouden polen
staat dat de zonen van Kohath de ark
droegen, maar deze absoluut niet mochten aanraken. Zij die de ark wel
aanraakten waren in gevaar te sterven vanwege de Ka (elektrische
ontlading). In 2Samuel 6:6-7 lezen wij van een dodelijk ongeval tijdens
een transport van de ark. Noodgedwongen moest de ark toen enige tijd
in het huis van Obed Edom blijven. Obed Edom betekent zoveel als
‘dienaar van Edom’. Edom betreft hier de zonne- of lichtgod Atum of
Etum (Edom). Atum of Atoem was de zelfscheppende god. Atum had
als vrouw de Kanaänitische vuurgod Respu. Heeft zijn naam verband
met ons woord ‘atoom’?
In Egypte noemde men het licht van de vlamboog een
‘tweede zon’, vanwege de straling. Dat de ark een groot
gevaar was, is duidelijk, daar de Filistijnen het aan den
lijve ondervonden, toen zij de ark als oorlogsbuit
hadden meegenomen. Het licht van de ark werd meestal
toegeschreven aan JHWH, maar ook aan de
meervoudsvorm Elohim, de goden. Men kan zelf meer
over de Arken en Elektra lezen uit de oudheid wanneer Arc-vambooglassen
men op Internet de website bekijkt van Ancient
Lighting en Electric Mirror on Pharos Lighthouse. Heel interessant!
zie http://ancientskyscraper.com/118901.html
Verbondsark
Op plaatjes staat de verbondsark meestal afgebeeld als een kist waarop
een deksel ligt, met erop twee ‘engelen’, de zogenaamde cherubs.
Wanneer dit inderdaad afbeeldingen zouden zijn van levende wezens, is
dat in strijd met Exodus 20:4, het verbod om geen gesneden beelden te
maken, zie tevens Deut. 27:15.
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De twee cherubs waren, zoals
onderzoekers stellen, van koolstof met
goud overtrokken, daar goud een goede
geleider is van elektriciteit.
I
n
2Samuel 22 en Psalm 18 lezen wij van
de lichtgod, de vlamboog, die JHWH
werd genoemd. De vleugels van de
cherubs waren dan ook geen metalen
vleugels, maar wijzen erop dat de
vlamboog zich er tussen als met Ark en Piramide lichtbronnen
vleugels door de ruimte bewoog. Dat
kunnen koolstof staven geweest zijn. In de Bijbel worden het ook wel
‘vurige kolen’ genoemd, dat is identiek met koolstof. Zie ook: vurige
pijlen, hoornen Ps.75.76
Tussen de cherubs op het deksel van de
Ark des verbonds sprak JHWH, als de
lichtgod. In de tempel te Denderah in
Egypte is een afbeelding te zien van een
lichtgod en vlamboog. De vlamboog of
elektrische lichtstraal die men zag,
noemde men ‘vurige slang’. De vurige
slangen waren gelijk aan kleine
bliksemstralen, die dodelijk waren. Zoals Egyptische lichtbollen
een slang kan sissen, zo ook hoorde men
het geluid dat de vlamboog maakte, als of het een sissende slang betrof.
Professor A.H. Sayce schrijft dat in oud Babel er reeds arken waren, dat
noemde men ‘genade-stoelen’ met cherubims erop. De cherubims
hebben een Babylonische oorsprong. Het waren natuurlijke stukken
koolstof. Ook had men in die tijd reeds felle of krachtige schijnwerpers.
In het oude Jeruzalem waren er 8 van zulke schijnwerpers geplaatst.
Bisschoppen uit de 7e eeuw die Jeruzalem bezochten maken melding
van deze lampen. Ook in het O.T. zijn aanwijzingen dat men reeds een
vorm van elektrische verlichting gebruikte en kende. Het gewone volk
wist van deze techniek niets, maar de priesters mogelijk wel, althans zij
konden die van de Egyptenaren overgenomen hebben. De vuurkolom
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kan wijzen op een verticale lichtstraal (laser). In
de borstlap zouden ook lichtstenen hebben
gezeten. Mozes liet zijn staf (waarschijnlijk een
stok met koolstof) veranderen in een vurige slang.
De tovenaars deden alzo, maar de staf van
Mozes/Aäron was krachtiger en verslond de staven
of vlambogen van de tovernaars. Toen de
Israëlieten Egypte verlieten, eisten zij van de
Egyptenaren al hun schatten. Waren daar ook
technische apparaten bij?
Energie, licht, is vibratie, trilling. De gehele
schepping werd door oude culturen gezien
als één groot vibrerend geheel, als een soort
muziekstuk. Men zag dit vibrerend geheel
als het zogenaamde ‘vijfde element’, na
aarde, water, lucht en vuur. Zie Wikipedia
over plasma als 5e element, dat is
elektrisch
Schijnwerpers oudheid
gel a d e n gas .
D e z e
5
elementen kenden volgens Plato 5 vormen,
waarmee en waaruit de gehele wereld was
opgebouwd. De ‘heilige geometrie’ noemden
de ouden dan ook de ‘taal van het licht’. Wij
mensen zijn geschapen uit de materie, uit
afgekoeld licht. Onze oorsprong is dan ook
dat wij lichtwezens zijn, zie Jakobus 1:17.
Kristallen hebben geweldige eigenschappen,
dat wist men oudtijds heel goed, die grote
invloed op ons mensen hebben. Kristallen
groeien, en ze zijn zelfs geslachtelijk. Koolstof is een heel belangrijk
element, doordat ons lichaam erdoor kan bestaan, daar in ons periodieke
systeem koolstof het enige levende atoom is. Ook silicium (kiezelzand
of ‘vuursteen’) vormt patronen en gaat chemische verbindingen aan met
nagenoeg alles waarmee het in contact komt, net als koolstof. Uit de
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aarde (dus mede uit silicium) zijn wij gemaakt en keren er naar terug.
Ons koolstof-atoom blijft echter leven. Computers -althans de chips
ervan- zijn van silicium gemaakt. Zullen zij eens ons menselijk brein
overstijgen?
Eeuwigheids-machine
Het boek ‘De eeuwigheidsmachine’ door J. en P.
Fiebag, beschrijft ons de Israëlieten die onder
leiding van Mozes in de woestijn vertoefden, en
hoe zij door manna werden gevoed. De schrijvers
menen dat Mozes door buitenaardse wezens werd
bezocht, en dat hij van hen een ‘brood-machine’
had ontvangen om het volk te
voeden. Erich van Däniken schrijft ook in deze
trant. Het zou hier om een high-tech apparaat gaan,
om voldoende voedsel per dag voor de Israëlieten
te bereiden. Laurence Gardner in zijn boek
‘Oorsprong van de Graalkoningen’ schrijft dat het
om alchemistisch manna ging, het zogenaamde
‘mono-atomische wit-goudpoeder’. De machine
werd volgens de Fiebag’s vereenzelvigd met
JHWH, en ze mocht alleen door priesters worden
bediend en gereinigd om de 7 dagen. De priesters
zelf wisten volgens de schrijvers in de verste verte
niet hoe de techniek van de machine in elkaar stak,
Arc-lichten
maar volgden de instructies die zij ervoor
ontvangen hadden.
Twee zonen van Aäron waren eigenwijs en brachten vreemd vuur
(volgens de Staten Vertaling) voor JHWH, waarop zij abrupt stierven.
Andere vertalingen spreken erover dat de twee zonen te dicht tot de ark
naderden. De gewone mensen van die tijd begrepen niets van de
werking van dergelijke apparaten. Zij beschreven de apparaten dan ook
op velerlei mystieke manieren. Ze veronderstelden dat God zelf zich via
het apparaat manifesteerde en erin aanwezig was. De broodmachine zou
zich in de Ark des Verbonds hebben bevonden, en kan deswege niet
groot van afmeting zijn geweest, aldus de Friebags. Toen Robinson
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Crusoë op een eiland in de eenzaamheid
vertoefde na een schipbreuk, vond hij
daar later een inboorling. Robinson
kookte zijn potje, waarna het water ging
borrelen. De inboorling had zoiets nog
nooit gezien en dacht dat Robinson aan
magie deed. Wanneer momenteel
Arc-bark met licht voorop
z e n d i n g s w e r k e r s
o f
ontwikkelingswerkers een radio, tv, computer of
m o b i e l t j e
a a n
inboorlingen geven, denken deze wezens dat de
apparaten van de goden afkomstig zijn, ja dat de
Godheid er zich in bevindt. Zij zullen onze
Westerse apparaten benoemen in termen van hun
primitieve mythologie. Hun nageslacht ontvangt
dan ook via hun overlevering een mythologisch
beeld van wat echter
volle werkelijkheid is,
alleen begreep men de realiteit
niet. Het kan echter ook andersom
plaatshebben, nl.. dat wat ooit als mythe werd
geschreven, later door mensen als
werkelijkheid wordt opgevat. Er waren in de
oudheid vele mythen over de god-mensen,
die geboren werden uit maagden, leefden en
wonderen verrichten, stierven en weer op
stonden. Denk aan Osiris, Dionysus en naar
men zegt ook Jezus. Wanneer men de mythe
als een historisch waar gebeuren opvat, krijgt
men een heel vertekend beeld.
Mozes was aan het hof in Egypte opgegroeid,
bekend met de Egyptische wijsheid, mythen,
techniek, filosofie, astrologie en astronomie,
etc. Hij zou met de goden contact hebben
gehad, althans met JHWH via communicatie
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apparaturen (Urim en Thummim). De manna-machine moest volgens
strikte eisen en
voorschriften worden
bediend, volgens
Fiebag, zoals dat
momenteel nog met
machines
of
gebruiksvoorwerpen
het geval is. Wanneer
de manna-machine in
werking was, kwam
Zie: www.worlder rook of damp uit
mysteries.com/sar_lights_fd1.htm
voort, wat volgens
sommigen zou
wijzen op de wolkkolom. Op de sabbat lag de machine stil, en op die
dag rustte de godheid, en werd de machine gereinigd door de priesters.
Men denkt zelfs eraan dat de machine een nucleair apparaat was,
uitgerust met een kernreactor. Rond deze machine werd een religie
opgezet, die men aan JHWH toeschreef, waarop het latere christendom
werd gebouwd. Naar het
schijnt was deze machine
superieur aan die van de
andere volkeren. In het
latere christendom begreep
men in het geheel niets meer
van de oude mythen en hoe
zij waren ontstaan en
opgeschreven. Men dacht
dat er oudtijds geen
Grote Lichtbollen te Denderah in Egypte
technologie bestaan had. Op
die wijze kon er een religie ontstaan die slechts van haar leden ‘geloof’
eiste. Het is wel opvallend dat de Bijbel veel geschiedverhalen
weergeeft, waarvan in buitenbijbelse bronnen helemaal niets is terug te
vinden. Neem het verhaal van Mozes, van Israël in Egypte, van de
uittocht, van de woestijnreis, er is van dit alles niets in de oude
Egyptische boeken terug te vinden. Zo is er ook van Jezus in de
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evangeliën niets terug te vinden in de Romeinse en buitenlandse
bronnen. Wij weten echter dat zowel de Egyptenaren als de Romeinen
preciese geschiedenisschrijvers waren. Het ontstaan van de christelijke
religie, en van het judaïsme, berust dan ook veelal op menselijke
overleveringen en sterke verhalen, op mythen die men voor
werkelijkheid ging houden. Is religie daarom zo ongeloofwaardig,
doordat het de vastheid en zekerheid van waarheid mist? Wanneer
religie écht een kern heeft, moet het zich dan maar eens van alle bombast ontdoen om bestaansrecht te hebben!
Torus
Wat is een torus? Het is het eerste
driedimensionale object dat uit het
platte vlak van de levensbloem
voortkomt. Een torus is iets unieks. Het
is de enige vorm die zichzelf naar
binnen en naar buiten kan oprollen. In
heel de schepping is dat met geen
enkele andere vorm of object mogelijk. Een 4 mtr hoge torus voor kernfusie
Volgens de ontdekker van deze vorm in Oxford, Engeland
Arthur Young zijn er op deze vorm 7 regionen, die men wel de ‘zevenkleurenkaart’ noemt. Het zijn zes cirkels die
rondom de zevende lopen. De torus-vorm
regeert over veel aspecten van ons leven. Ons
hart heeft 7 spieren die een torus vormen. Ons
hart pompt in de 7 regionen. Rondom alle
levensvormen is een
torus aanwezig,
vanaf het kleine
atoom tot de grote planeten en sterrenstelsel.
Ook taal, klank en woord worden omhuld door
de torus. Een sigaar kan ook een mooi
rookwolkje maken, een torus. Het is JHWH die
woonde in de wolkkolom en vuurkolom, die
zoals velen menen op een hele grote torus
geleek. JHWH is het Licht, en wit licht omvat 7 kleuren. Hij is het
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Woord, de klank, dat het octaaf bevat van 7 tonen.
JHWH is de allerhoogste levensvorm Zelf,
waaromheen de torus zich ook moet manifesteren.
Op veel plaatsen op aarde komt men
het zevenvoudige wereld-labyrint tegen, dat wijst op
de 7 regionen van de torus, dus wijst het naar ons
hart. In veel kathedralen, kerken en tempels treft men Labyrint in de
dit symbool aan. Mensen die het labyrint doorlopen kathedraal te
ondergaan verschillende bewustzijns-staten, van pad Chartres Frankrijk
3 naar 2 naar 1, en dan naar pad 4, 7, 6 en 5. Men kan hiervan lezen in
het boek van Michael Schneider: ‘Ontdek en creëer zelf het universum’,
bladzijde 331.
De wereldlabyrinten hebben 7 regionen, maar
bevatten een 9-puntige kern. Een labyrint heeft in
tegenstelling tot een doolhof één route, dat is een
pad dat men af moet lopen. Het pad is afgebakend
door wanden. Het pad symboliseert de inwijding
van degene die het pad loopt. De reiziger verandert
9x van richting. Het mystieke middelpunt wijst op
het bereiken van het octaaf, de transformatie naar
een hogere trap.
De paus met een

De heerlijkheid van Jahweh, zie Jes. 66:15. 18. monstrance, reflector
Jes.60 etc. Volgens Strongs 3519 Kabood = 1)
glorie, eer, eervol, overvloed
1a) overvloed, rijkdom 1b) eer, pracht, glorie 1c) eer, waardigheid 1d)
eer, achting, goede naam 1e) eer, eerbied, glorie 1f) glorie, faam
Zie vervolgens:
http://www.cs.kuleuven.ac.be/~twr/teaching/results2005/bartvde/index.shtml
http://www.wisfaq.nl/showrecord3.asp?id=21930
http://www.knots.org/exhibit/panels.html
http://www.simonprone.com/indexSacredGeo.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PIA04433_Jupiter_Torus_Diagram.
jpg
http://www.lsw.uni-heidelberg.de/users/mcamenzi/RelAstrophys.html
(gaswolk-torus)
http://www.harmonicresolution.com/Toroidal%20Space.htm
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http://hometown.aol.com/rkress024/UFOChartsTenCommandments.html
http://ancientskyscraper.com/118901.html

Wilhelm Reich
Dr. Wilhelm Reich ontwikkelde apparaten
die op gelijke techniek berusten als die van
de verbondsark, en zoals ook de Egyptenaren
die kenden, wat men wel de ‘Hiram-sleutel’
noemt. De Egyptenaren hadden hun
apparaturen in de Koningskamer van de
Grote Piramide afgeschermd, terwijl Mozes
de Ark afscher mde onder di kke
http://www.freemasons-freemasonry dierenhuiden. Reich kon met zijn apparaat
.com/pillar_solomon_temple.html
(de Cloudbuster of Orgone accumulator
genoemd) het weer beïnvloeden, zodat het
ging regenen. Het apparaat is heel simpel. Het zijn een aantal pijpen van
staal of koperwerk, met een conus bovenaan, gericht naar de hemel.
Rond de pijpen zijn een aantal windingen van koperdraad, dat met een
meertje of waterreservoir verbonden is ter aarding. De aarde is negatief.
Via de pijpen wordt er negatieve
aantrekkingskracht van elektra in de
atmosfeer gestuurd. De positieve deeltjes in
de lucht ontmoeten de negatieve en er
ontstaat regen. Volgens sommigen was de
t a b e r n a ke l e e n ze l f d e eenvou d i ge
verplaatsbare Orgone accumulator. Later
bouwde Salomo een vaste woonplaats, de
Tempel, met ervoor twee grote koperen
pilaren, Jachin en Boaz (de pijpen van
Reich) en daarbij plaatste hij de koperen
zee, het wasvat, en we hebben de Orgone
accumulator in beeld. De Ark des verbonds
was verder een soort militair wapen dat de
Reich met Cloudbuster
hitte van de zon ergens op kon richten. Wij
zouden zeggen dat het een modern microgolf-wapen of scalar-wapen
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was. De techniek van de verbondsark werd
strikt geheim gehouden. Verder blijkt dat de
verbondsark een multifunctioneel apparaat
was. De ark had twee cherubs of twee
‘hoornen’2 (Horussen), dat lichtbronnen
waren en tevens reflectoren. De reflectoren
op de twee pilaren Jachin en Boaz noemde
men ‘diademen’.
De Horussen waren
lichtbundels om ermee een zogenaamd
‘stargate’ te scheppen. Een stargate is een Egyptische Ark
poort naar de sterren. Via drie lichtstralen die
men samenbundelde vanuit twee locaties, liet men een stargate ontstaan,
zodat men kon reizen met de lichtsnelheid. Via lichtbundels vanuit de
zon en maan schiep men de zogenaamde ‘Morgenster’, een pentagram.
Het pentagram is gemaakt uit één ononderbroken lijn, wat drie V’s zijn,
die de eenheid vormen, de drie gebundelde
lichtstralen. Licht is geen materie en neemt
geen ruimte in. Het universum is ether, en is
ook geen materie. Ook een atoom is geen
ding, maar is een lichtbron. Men kan zich
via het licht verplaatsen. Dat geheim kenden
de Egyptenaren, en ook Mozes kende dat.
De huidige Illuminati kennen het ook
Egyptische Bark-Ark
(Montauk). Dat is geen magie, maar het is
licht-techniek. Wanneer wij weer de kennis hebben van de verbondsarktechnologie, kunnen wij ons daarmee bevrijden van alle kwaad in deze
wereld. Dan kunnen wij reizen met de lichtsnelheid. In deel 2, een
volgende studie, wordt hierover meer gezegd. Wij zouden vervolgens
alle wereldproblemen ermee kunnen oplossen, zodat er geen files meer

2

In de Psalmen wordt regelmatig over ‘hoornen’ gesproken, zie o.a.
Psalm 75. Een hoorn van een dier is heel sterk, dat als voorbeeld werd
genomen om er macht en kracht mee aan te duiden. Een hoorn is een
afweerwapen, en met de ‘Horussen’ kon men ‘vurige pijlen’ afschieten, dus
een soort lasergun. Wij zien dan ook op veel oude afbeeldingen de goden
met een soort hoorn-wapen elektrische stralen schieten.
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behoeven te zijn, want alle transport gaat
alsnu via het licht. De Illuminati zien wel
in dat de wereld zoals ze nu is afstormt op
een grote chaos, onvermijdelijk. Het kan
niet lang meer doorgaan met de productie
van de huidige vormen van transport en
techniek, met de systemen van woeker en
dictatuur, slavernij en uitbuiting van honger.
Wij dienen terug te keren tot onze
Achenaton op draagbare troon
Schepper, de grote Eén. De eenheid was
androgeen, dat is mannelijk en vrouwelijk,
en splitste zich, een proces wat wij celdeling of mitose noemen. In heel
de schepping vinden wij het mannelijke en vrouwelijke terug. Niet
alleen Eva die van Adam werd afgesplitst, maar ook andere levens, die
reeds afgesplitst waren. Wij komen het mannelijke en vrouwelijke in het
gehele universum tegen, zowel in het kleinste atoom, waarin protonen
mannelijk zijn en elektronen vrouwelijk. De
neutronen zijn androgeen, dat is
mannelijk+vrouwelijk. Chemistry is de beweging
van elektronen en is een vrouwelijk proces.
Elektriciteit is vrouwelijk, magnetisme is
mannelijk, en elektro-magnetisme is androgeen,
dus mannelijk+vrouwelijk.
Elektromagnetisme is licht. Een
elektrisch veld met een magnetisch veld
beweegt 90 graden golfbeweging. De
microkosmos is een spiegel van de
macrokosmos, waarin de zon is als
nucleus met mannelijke protonen, en
man+vrouwelijke neutronen (het vuur).
Planeten zijn als elektronen, dus
vrouwelijk. De aarde is als een lichaam dat zich wijzigt, regenereert,
dus is vrouwelijk.
Oude culturen zagen de aarde als moeder, de lucht als
geest/inspiratiebron, en de zon als vader/vuur, en het water als
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emotie/intuïtie. In de ‘heilige geometrie’ zijn geo-vormen vrouwenlijk
en is energie mannelijk. De 5 platonische lichamen kende men als 1.
Tetra, dat is vuur, 2. Kubus, de aarde, 3. Octa, de lucht, 4. Ico, het
water, 5. Dodekaëder, de ether, de levenskracht.
http://www.rexresearch.com/airwells/airwells.htm
zie: www.unifiedworlds.com/male-female.htm
Tempelieren Illuminati
Het meest geheime wapen van de CIA (Illuminati) heeft men via de
Tempelieren in handen gekregen n.l. de
Verbondsark met de daarbij behorende lichttechnologie. Het is een soort laserwapen waarmee
men zelfs stenen kan doorsnijden, nl.. met de
temperatuur van de zon (dat is ongeveer 5500
graden Celsius). Hun geheim duiden zij onder
diverse namen aan, o.a. als ‘Ster van David’, als
‘Heilige Graal’, als het
‘Rode Schild’, etc.
Men maakt er een stargate mee d.m.v. 3 of 4
reflectors waarmee een pentagram wordt
gecreëerd. In een Davidster (zespunt) zijn drie
hoeken van 60 graden, waar men in het midden een
grote G plaatst, die staat voor ‘gate’. Onder de
vroegere goden heerste rivaliteit, en die rivaliteit heeft zich voortgezet
in hun nazaten. De goede machten op aarde zullen in de zogenaamde
‘eindtijd’ een krachtmeting aangaan met de kwade machten of
andersom. Dat is wanneer de Illuminati de wereld in een derde
wereldoorlog willen storten. Alsdan zullen zij met alle technieken
waarover zij beschikken proberen om de goeden -het vrouwenzaad- te
vernietigen. De Almacht zal het vrouwenzaad beschermen, want JHWH
bleek oudtijds superieur aan alle andere goden, zelfs over die van
Egypte. De kwade machten hebben de Verbondsark en technologie
ervan weliswaar in handen, maar dan lezen wij in Openbaringen 11 dat
de Hemelse Verbondsark zal gezien worden, die nog veel krachtiger zal
zijn dan de aardse, waarvan donder, bliksem, dood en verderf komt over
de kwaden. Openb.11:
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Er zal een ongekende strijd ontstaan tussen de kinderen van Nachash en
de kinderen van Adam. Hoewel de kinderen van de ‘slang’ zich
nagenoeg in alle regeringen van de wereld hebben ingenesteld en aan de
macht zijn en aldaar een ‘atomaire priestercult’ vormen, zal hun macht
inferieur blijken aan JHWH. Zij zijn dienaren van de andere JHWH, nl..
van Lucifer, de anti-christus-machten, via het
grootkapitaal, en Nieuwe Wereld Orde. Hun lichtwetenschap berust niet op magie, maar op diefstal
van de technologie van de Verbondsark. Mozes
plaatste, volgens laatste onderzoekingen, (zie
www.luciferia.tv/1seal.htm) de verbondsark in een
tent, waarmee hij de vijf-puntige ster kon
projecteren, de Shechinah. Hij gebruikte daartoe
verschillende lichtbronnen die op de vier
reflectoren waren gericht, opgesteld in de vier
hoeken van de rechthoekige tabernakel. Die
reflectoren waren gericht op lenzen om het licht te intensiveren. Binnen
in de aldus geprojecteerde pentagram (de Morgenster) bevond zich de
gouden Gate of Poort des hemels. De Verbondsark was
multifunctioneel, zoals gezegd, zodat men er stenen mee kon
doorsnijden, en men kon er
mee tijdreizen via stargates,
en men kon het als laser
(scalar) wapen gebruiken om
bijvoorbeeld stadsmuren te
laten vallen (Jericho). Men
kon er ook manna mee
Jericho en de val der muren
maken, mono-atomisch
goudpoeder. Oorspronkelijk was de Verbondsark gemaakt om Israël uit
de Egyptische slavernij te bevrijden, waar de oude Egyptische
‘tempelieren’ hen in gevangenschap (slavernij) hielden. De verlossing
welke JHWH aan de verdrukte Israëlieten beloofde, werd via een hoog
ontwikkeld apparaat bewerkstelligd, nl.. door de Verbondsark. De
Verbondsark zou dus niet in de woestijn, maar reeds in Egypte door
Israël zijn gebouwd. Mozes heeft met zijn kennis gezorgd dat Israël uit
de slavernij kon worden verlost. Techniek kan men aanwenden tot
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knechting en slavernij van de gehele wereld, maar het zal binnenkort
door JHWH aangewend worden tot onze bevrijding, zie o.a.
www.luciferia.tv/1seal.htm
Alsdan zal er geen religie meer zijn, daar
religie een ontwerp is van Lucifer en de
Illuminati. Er zal in het Nieuwe
Jeruzalem geen tempel meer zijn. Alle
tempels, kerken, loges zullen van de
aarde verdwijnen, tezamen met alle de vuurkolom
banken, paleizen en woeker-instituten. Er
mogen geen afgoden meer aanbeden worden. Religie is de vijand der
armen en is het voedsel (als drugs) voor de rijken. Huidige religies zijn
theatervertoningen, waar steeds
hetzelfde drama in wordt opgevoerd.
De oorspronkelijke religie is de religie
van het licht, de aanbidding van
elektra, wat niet door de Almacht werd
geëist. Hij eist gehoorzaamheid aan
Zijn Wet(ten), een leefwijze die
daarmee accordeert. Het waren de
oude Illuminati die zich de ‘meesters
Kosmische Zon-licht-religie
van het licht’ noemden en een atomaire
priestercult vormden, waarvan de
huidige Illuminati de voortzetting zijn. Zij behouden de geheimen van
het licht voor zichzelf en maken er grote winsten mee, door de
bevolkingen onwetend en in slavernij te houden. Dit, terwijl het licht
vrij is, toegankelijk en voor iedereen gegeven. JHWH doet Zijn zon
opgaan over bozen en goeden. De geheimen van de Verbondsarkt e c h n o l o gi e zu l l e n , vo l ge n s s o mmi ge
wetenscheppers, binnenkort de mensheid bekend
worden en in hun voordeel aangewend worden.
Daarmee zullen de wereldproblemen worden
opgelost, want die behoeven er niet te zijn, ze zijn
gecreëerd door de Illuminati. Jahweh zal lachen om
het atomaire priesterschap der Illuminati
(CIBITRI), zie brochure 404.
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Met de ark-technologie is destijds de Grote Piramide gebouwd volgens
laatste vindingen, en ook de Tempel van Salomo. Met de arken kon men
stenen doorsnijden, als met een laserstraal, zo precies en perfect op
maat, dat men tussen grote blokken een vloeipapiertje kan leggen in de
voegen. Bij de Tempelbouw van Salomo werd immers geen enkele
hamerslag gehoord. Over de Tempel van Salomo straks nog meer.
De Tabernakel
De Tabernakel was gemaakt van 50 bronzen palen die in een rechthoek
van 46 bij 23 meter stonden opgesteld, waarlangs gordijnen waren
gespannen. In het centrum stond de tent, ook een rechthoek, waarover
geitenvellen waren gespannen als dak. Het watervat diende als punt van
aarding, en als waterreservoir ter wassing. De verbondsark met daarop
het deksel (ook wel genadestoel genoemd) stond in het Heilige der
Heiligen, de cellla, waar het volkomen duister
was. Deze ark of kist lijkt heel veel op de kist
die in de Koningskamer van
de Grote Piramide staat,
waarvan het deksel
verwijderd is. Mozes had
een speciale staf, naar men
denkt een Caduceus, een staf met vleugels. Men
beeldt Bafomet eveneens
af met een Caduceus. Op
de rechterarm van Bafomet(de bokgod der
Illuminati) staat ‘solve coagula’, dat is zoveel als:
‘oplossing van de puzzel’. De kwade geesten
hebben dus de oplossing van het Goddelijk geheim
gevonden via de ark-technologie, en daarmee
bestrijden de goden elkaar onderling. Die
machtsstrijd zien we in Egypte tijdens de 10
plagen. Op de top van de staf van Mozes zou een
ronde bol als reflector zijn aangebracht, die als een
soort lens het zonlicht kan richten waarheen men wil. Bafomet wordt
vereerd door de Illuminati en satanisten, de Nazi’s en oliebaronnen en
drugsmaffiose, etc., als zijnde de Morgenster. Mozes kende het geheim
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van de Ark en heeft die voor Israël gebouwd. De Tempelieren blijken
hem gestolen te hebben, waarschijnlijk uit Ethiopië, en hebben daar een
klein formaat duplicaat achtergelaten. De ark die destijds Israël
bevrijdde uit Egypte en hen in het beloofde land succes deed hebben
over alle afgodische volkeren, staat in de eindtijd
gereed om gebruikt te worden tégen het
overblijfsel van Israël. De oorspronkelijke oude
symbolen die bij de verbondsark zouden behoord
hebben zoals het Pentagram, de Swastika en de
Davidster, zijn nu de symbolen van het
Satanisme, Nazisme en Internationaal Zionisme.
De oude culturen zagen de Scheppergod als
vrouwelijk, later als androgeen vrouw/mannelijk,
en nog weer later is men Hem als mannelijk gaan
zien. Daaruit is het patriarchaat ontstaan, met de Moderne wolkkolom: de
atoombom
gedachte dat de Godheid een zoon had. Waar de
moeder ineens is gebleven is een open vraag. De oude culturen zagen
God als vrouwelijk, aanwezig in ieder echt mens, daar de hybride
mensen van Genesis 6, de Nefilim, het vrouwelijke misten. Door
invloed van de mannelijke Nefilim, de ‘godenzonen’ die de dochteren
der mensen misbruikten, is men de Godheid als mannelijk gaan zien, die
als Vader een verblijfplaats zou hebben ergens in een
locatie in de hemel. Die gedachte is door het
christendom overgenomen.

De Engelse vlag draagt het St. Georgekruis, hetwelk
een satanische oorsprong heeft als zijnde een
vrouwelijk vagina-kruis, rood van kleur. De
Rozenkruisers hebben ook dat kruis met een rode roos,
de roos die gedragen werd door de prostituees in de
oudheid, de dochteren der mensen die zich inlieten met
de zonen Gods. In oud Rome droegen de hoeren ook
een rode roos, ten teken dat men hen kon huren voor
korte tijd, dat men hun vagina-kruis kon gebruiken voor
genot tegen betaling. In veel religies waren sex en godsdienst met
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elkaar verweven, één en hetzelfde. De
vlag van het Rode Kruis is hiervan nog
een nalatenschap, een kruis met de kleur
van menstruaal bloed. Onder de nazaten
van de ‘zonen Gods’ zijn veel
afwijkende lieden, pedofielen, en
anders-geaarden. Dat komt vanwege de
vermenging. Hierover zijn voldoende
feiten bekend.
Bafomet is een wezen met vleugels dat kan vliegen. Dat wijst op
tijdreizen, via de stargate, via de ‘poort des hemels’. Hij zit op een bol,
en kan via de ene planeet naar de andere reizen. Hij heeft het
pentragram (de vijfpuntige ster) boven zijn kop
afgebeeld, met daarin de hoofdletter G, wat staat
voor ‘gate’(poort). Bafomet is één van de vele
goden, zoals Baäl en Mithras. In die religies
wordt men gered door bloed, door het bloed van
de onschuldige zoon der godheid. Dit werd later
door het christendom ingevoerd en overgedragen
op Jesjoea - Jezus, de Hezus Krisnah van keizer
Constantijn. Jesjoea zou als onschuldige zijn
bloed gegeven hebben voor schuldigen, om ze
naar de hemel te halen, via de ‘poort des hemels’. De Jakobsladder Bethel
De werkelijke verlossing van het kwaad zal
echter niet komen op de wijze van de Nefilim of Illuminati, maar zal
komen wanneer wij via de Verbondsark-technologie en met hulp van
JHWH en Zijn ark in de hemel, worden geholpen om het bloed van alle
kwade lieden van de aarde te verwijderen. Dan pas zal het ‘Godgeheiligd zaad het gezegend aardrijk beërven’. Het slangenzaad zal
verwezen worden naar hun vader der leugens in het dodenrijk.

