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Ontstaan van Godsdienst

Er zijn op aarde diverse godsdiensten. De aanhangers ervan menen het

allen goed. Zij menen dat ze de ware god hebben gevonden en willen

hem dienen. De paus -en ook kardinalen- zeggen dat het niet uit maakt

tot welke god men bidt, want alle religies hebben volgens hem dezelfde

god. Evenwel blijft Rome -ironisch genoeg- erbij dat zij de alleen ware

zaligmakende kerk is. Je vraag je wel af hoe godsdiensten begonnen

zijn. Hoe deden Adam en Eva het? Wat werd hen door de Scheppergod

opgedragen? Gaf Hij hen een boek met voorschriften en geloofsregels?

Nee, heel simpel werd tot hen gezegd dat zij zich op aarde moesten

vermenigvuldigen en de aarde aan zich onderwerpen. Zie Genesis 2:28.

Het gaat alhier om een taak tot gezinsvorming en een werktaak. Er

is/werd geen opdracht gegeven om een godsdienst op te richten en

daarvoor zieltjes te vangen. Het gaat immers altijd om de hoofdsom der

Wet, dat is liefde, liefde tot de Schepper en de naaste. In een wereld van

haat en doodslag, zoals Kaïn die demonstreerde, zal uiteindelijk liefde

overwinnen. Die strijd is in gang gezet en is nog niet ten einde. De

meeste mensen herkennen niet de motieven en bronnen achter deze

strijd, die vanuit de geestenwereld wordt aangestuurd. Vandaar dat men

zocht naar oplossingen, naar een god of goden die de mensheid zouden

verlossen van het kwaad. Waar was echter de god die men zich indacht?

Hoe manifesteerde deze zich? In de natuur merkte men grote

onverklaarbare zaken, waarachter men zich de god en goden dacht, die

ervan het brein zouden zijn. Men zag o.a. de bliksem en men hoorde de

donder. Men zag het zogenaamde St. Elmusvuur en men dacht na over

de bronnen van het leven. Uiteindelijk zijn het manifestaties van

elektriciteit, waarbij men licht en ook rook zag, en geluid hoorde. De

kennis aangaande de natuur en natuurwetten bij de zeer oude primitieve

volkeren was aanvankelijk gering en te verwaarlozen. Aldus ontstonden

er allerlei gedachten over de manifestaties die men zag in de natuur, wat

erachter kon zitten en wat voor betekenis deze hadden. Er ontstonden

mythen, en er ontstonden samenkomsten om de denkbeeldige goden

gunsten af te smeken. Wanneer er geen regen kwam, er mensen of

beesten geraakt werden door de bliksem of door natuurrampen, schreef

men dat toe aan de boze god/goden.. Er verschenen in de oudheid ook
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                 symbolen van religies

mensachtige wezens in hemelschepen, die op de aarde landden, groot

van gestalte, waarvoor men erg bang was. In Genesis 6 lezen wij

daarvan, dat de zonen der goden tot de dochters der mensen kwamen en

kinderen bij hen verwekten. In Babel waren het de oude Annunaki-

goden die er hun lanceerplaatsen hadden, waarvan men in heel het

Midden-Oosten er enkele had.

Zie brochure 405. De mensen

gingen deze plaatsen als

‘heilig’ beschouwen en richten

er later tempels op ter

aanbidding, n.l. toen de goden

van de aarde vertrokken waren en niet terugkeerden. De priesters die

wél de kennis van elektra (El-ek-tra) bezaten maakten misbruik van de

onwetendheid van het volk. Alzo ontstond georganiseerde godsdienst,

uitermate winstgevend voor de stichters ervan. 

Het christendom denkt algemeen dat de religie is ontstaan ten tijde van

Seth, die geboren werd nadat Abel door Kaïn was vermoord. Zoals het

in Genesis 4:26 staat, dat men toen de Naam ging aanroepen, of het

uitroepen van de naam JHWH. Wij lezen hier echter niet van een

religieuze samenkomst, noch van een Tempel of heiligdom dat werd

gebouwd.  Wel weten wij dat de oude Sumeriërs, en daarna de oude

Egyptenaren, tempels bouwden en er een priesterstand op na hielden,

die de natuurwetten bestudeerden. Zij zochten contact met de

Annunaki’s, met de goden, waarvan zij wisten dat deze om de zoveel

jaren de aarde een bezoek zouden brengen. Zij bestudeerden het

fenomeen ‘elektra’, en  probeerden de ‘geheimen’ der goden te

ontrafelen. Hier hebben wij dan ook het ontstaan van religie, waarbij

men zocht naar de levenskracht, naar onsterfelijkheid, naar de bronnen

van het leven en naar de plaats waar de goden woonden. De goden

kwamen voor hun waarneming immers uit het luchtruim ‘vallen’ en

daalden op de aarde neer met hun luchtschepen. Hoe dat alles in elkaar

stak kon men niet verklaren. Wij zullen in deze studie zoeken naar

mogelijke verklaringen, om de achtergronden van het ontstaan der

wereldgodsdiensten bloot te leggen. 
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De hemelpoort(en)

De hemel was voor de ouden een locatie waar de goden woonden, want

men had de goden zien vliegen en neerdalen in hun luchtschepen. Ook

voor de Israëlieten verplaatste de godheid zich in een Wolk, met

manifestaties van rook, vuur, bliksem, aardbeving en groot geluid. De

hemel zou twee poorten hebben om er naar binnen te kunnen gaan.

Ergens tussen de sterren zocht men de

woonplaats der goden, die in een hemelstad

woonden. Petrus zou de sleutels ontvangen

hebben van de hemelpoorten. Wíj zien dit

als een metafoor, maar oudtijds nam men

dit letterlijk op. Het universum zit echter zo

in elkaar dat er twee sterrenpoorten

verbonden zijn met elkaar via een

‘wormhole’, waardoor er verkeer tussen

verschillende planeten mogelijk is.  De

sterrenpoorten of ‘stargates’ zouden door

de goden zijn vervaardigd van een zwaar element dat op onze aarde niet

voorkomt, wat de naam naquadah draagt. Het is vrij massief materiaal,

waarvan men een ring maakte, die men een stargate noemde. Er waren

er veel meer dan twee, wel 1000 als netwerk, waarmee zij zich door het

grote universum konden verplaatsen. Men had ook speciale

krachtbronnen gemaakt om door het universum te kunnen reizen. Net

als alle oude technologie der goden, is de stargate een uitermate sterk

ding, dat bestand is tegen allerlei beschadigingen.

Wat een wormhole precies is weet Wikipedia ons te vertellen:  

2D voorstelling van een wormgat. Een wormgat, ook bekend als een

Einstein-Rosen brug, is een hypothetische mogelijkheid binnen de

ruimte-tijd. In de normale ruimte kan men tussen twee punten niet

sneller reizen dan het licht, maar volgens de theorie van een wormgat

bestaat er een "korte weg" in het universum. Via deze korte weg is het

dan mogelijk om sneller dan het licht van één punt in de ruimte naar

een ander punt in de ruimte te reizen.
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De naam wormgat komt van de analogie die vroeger gebruikt werd om

dit uit te leggen: beeld je in dat het universum de schil van een appel is,

en een worm van de éne zijde van de appel naar de andere zijde wil

geraken. Als de worm op de schil van de appel blijft is de kortste

afstand de helft van de omtrek van de appel. Maar als de worm in plaats

van rond te gaan, een gat (wormgat) graaft recht door de appel, is de

afstand merkbaar minder, namelijk de diameter van de appel.

Vele fysici, waaronder Stephen Hawking, geloven dat wormgaten niet

mogelijk zijn omdat ze theoretische problemen opwerpen, zoals de

mogelijkheid tot tijdreizen, en dat de wetten van de fysica ze verbieden.

Dit alles blijft speculatie.

Tijdgaten

Een wormgat zou tijdreizen

mogelijk kunnen maken. Dit

zou kunnen bereikt worden

door één einde van het

wormgat te versnellen ten

opzichte van het andere einde,

en deze twee einden later terug te brengen. Voor het versnelde wormgat

zou dan minder tijd voorbijgegaan zijn dan voor het wormgat dat is

blijven staan (Relativistische tijdsdilatatie). Dit zou dus betekenen dat

alles wat het stationaire wormgat zou binnengaan, het versnelde

wormgat zou buitenkomen op een tijdstip voor het object binnenging.

Dit wordt een "tijdgat" genoemd. Men denkt dat het misschien niet

mogelijk is om een wormgat in een tijdsmachine te veranderen op deze

wijze, maar sommige mathematische modellen tonen aan dat virtuele

deeltjes continu door een tijdgat zouden reizen met een steeds

toenemende intensiteit. Toch kan men ook denken aan een theorie van

wormgaten als gaten in de tijd en dat het LIJKT alsof de reissnelheid

hoger is dan de lichtsnelheid, maar dat is een illusie. Wij kunnen

reizen naar ver afgelegen sterrenstelsels in een fractie van de tijd die

men nu denkt nodig te hebben, met een fractie van de lichtsnelheid!

Tot zover Wikipedia.
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In de Egyptische kosmologie bestonden eveneens twee sterrenpoorten.

Eén Noordelijke en één Zuidelijke. De oude Egyptenaren geloofden

heel stellig in een soort weg of ladder die naar de hemel voerde. Via de

ruimteboot van de god Ra kon de ziel (Ba) van de gestorven farao

hemelwaarts reizen, afgebeeld door een valk met mensenhoofd. De

pylonen van de tempels waren afbeeldingen van de stargates. Egypte

was in twee delen gedeeld, in een zuidelijk deel, het Beneden-Egypte,

en in een noordelijk deel, het Boven-Egypte. Het beneden deel had een

rode kroon, en het bovendeel een witte kroon. De Bennu-vogel was voor

het Noorden, de Horus-valk voor het Zuiden.  Osiris had een Djed of

Tet, een apparaat dat uit vier delen bestond,

als generator of energie-opwekker om via de

twee sterrenpoorten hemelwaarts te reizen.

Het oog van Osiris was een kristallen bol, die

nodig was om een energieveld te maken. De

bol had inwendig vier piramiden, die gericht

waren naar het centrum.  

Stargates in Irak

In Irak zou nog een stargate van de oude Annunaki-goden ergens in de

buurt van Bagdad onder het zand begraven liggen. De huidige oorlog
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tegen Irak zou onder valse voorwendselen zijn begonnen, want de enige

ware aanleiding tot de oorlog zou in het feit liggen dat de Illuminati die

stargate(s) willen vinden. Zij hebben deze nodig om van de aarde te

kunnen ontsnappen. De oorlog om Irak gaat niet om vermeende massa-

vernietigingswapens en ook niet in de eerste plaats om olie. Het zou hier

uitsluitend gaan om de vermeende stargates der Annunaki-goden! zie de

volgende website:

www.abovetopsecret.com/forum/tread14655/p95

De Illuminatie willen in ieder geval nog vóór 2012 de Sumerische

stargates hebben gevonden, wanneer volgens de Maya-kalender de

aarde een totale ommekeer zal maken. Dan Burisch had hierover als

microbioloog contact met buitenaardsen, zie Dr. Ray Browns

ontdekking:  http://www.american-buddha.com/ray.brown.bio.htm

Wanneer de Illuminati de stargates in bezit hebben, kunnen zij er mee

tijdreizen, teleportatie verrichten, zich onzichtbaar maken, om ermee de

wereld te overheersen in hun Nieuwe Wereld Orde. Dat de Annunaki’s

konden tijdreizen en een luchtvloot hadden,  is te lezen in de werken

o.a. van Sitchin, von Däniken en anderen. Er zijn zeer veel bewijzen dat

de aarde ooit door de oude goden werd bezocht. Op de oceaanbodem

ligt ook zeer veel van hen te vinden. Men heeft planen om de maan

Titan van Saturnus bewoonbaar te maken. Cassini is onderweg naar

Titan. 

Stargates en wormholes liggen ten grondslag aan

alle mythen en religies op aarde, aldus de man die

er meer dan negen boeken over schreef, nl..

William Henry. De zogenaamde ‘Jakobsladder’ is

dan ook een sterrenpoort, een Bethel, een huis

Gods.  Volgens de oude Maya’s zal er in de jaren

1999 tot 2012 een ‘wormhole’ naar de hemel

ontstaan, waardoor de mensheid en de aarde een

nieuwe geboorte verkrijgt. Het gaat hierbij om het licht, om elektra, wat

men wel de ‘atomaire-christus’ noemt.  Christos = gezalfde, en de

‘christus-olie’ was de ‘heilige zalfolie’, zie Exodus 25:6.
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Precessie der aarde is

een vortex

Het USA-grootzegel is het

symbool van deze atomaire

christos, zoals de Illuminati

zich deze voorstellen en

verwachten. Zij behoren tot

het nageslacht van de oude

goden, van de Annunaki’s en

Nefilim.  Opmerkelijk dat

stargates door de hele Bijbel heen een hoofdthema vormen, maar dat tot

nog toe geen enkele theoloog hierover zijn mond

open heeft gedaan! De Bijbel houdt ons voor hoe

wij een ‘stargate’ kunnen bouwen, hoe wij

geestelijke mensen kunnen worden. Hierover later

meer.

De Grote Piramide is een ander soort ‘apparaat’ dat

een vortex schept, en in het midden van de vortex

ontstaat een soort chaos. De sleutel tot het geheim

van het licht in oude tijden was het getal 666, zoals

men dat vandaag heeft herontdekt in de bar-code.

Het getal 666 is het getal van de licht-geometrie

van Lucifer.   

http://www.ldi5.com/ovni/ancosmo.php

Mozes - Akhenaton

In het graf van Tutankhamon is een

gouden ark gevonden, waarop een

massief gouden deksel (een zogenoemde

‘genadestoel’) lag. De ark was in een

zonneboot geplaatst, zie afbeelding: 

Er staan goddelijke wezens bij om de

dode Farao te begeleiden tijdens zijn reis

naar de sterren, naar de hemel. De schrijver Ahmed Osman en anderen

stellen dat Farao Akhenaton niemand anders was dan Mozes. Hij sloot

de 300 tempels van de Egyptische goden en bracht de Aten-religie van
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Mummie van Achenaton

de Ene God, die hij afbeeldde via de

zonneschijf. Aten is Aton of Adon,

zoals de joden hem Adonai noemen. De

zoon van Akhenaton en Nefertite was

Tutankhamon, die weer terugkeerde tot

het veelgodendom om de priesterkaste

tevreden te stellen. Akhenaton zou 30

jaar in ballingschap zijn gegaan in de

Sinaï-woestijn. Inderdaad was Mozes

een woestijn-mens.  Hij had een

koninklijke scepter, die een elektrisch

vermogen had om er slangen

(elektrische ontladingen) mee te doen.

De tovenaars konden dat eveneens,

maar die van Mozes was krachtiger.

Akhenaton (Mozes) had uit voorzorg

zijn apparaturen in Amarna goed

verstopt, die hij vlak voor de Exodus

door Israëlieten heeft laten ophalen, volgens oude gnostische

geschriften, o.a. Nag Hammadi. Het gewone volk der Israëlieten ging

geloven in de ene God, zoals deze Zich manifesteerde in de

Verbondsark en noemden Hem JHWH, ook wel El of Elohim. 

De regerende Farao hoorde dat Mozes/Akhenaton naar Amarna was

geweest en aldaar verborgen schatten had opgegraven. Vandaar dat hij

de achtervolging inzette om vooral de ‘goden’ van Akhenaton in bezit te

krijgen. Met zijn staf kon Mozes het weer beïnvloeden, zodat hij met de

wind de zee verdreef om de doortocht mogelijk te maken. 

Zie onze brochure  over de staven @@@@@

Akhnaton was androgeen, had een misvormd

lichaam van 4.30 lang.

Het symbool van de Sumerische schepper god

Enki was eveneens een Caduceus, een staf

waaromheen twee slangen kronkelden die in

paringsactie waren. Dit symbool komt veel

overeen met de dubbelhelix van het DNA, de
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Maria Magdalena

Symbool van Simeon, een

pilaar of toren

structuur van de genetische code. Men noemt de manier waarop de

slangen rond de staf kronkelen ook wel ‘twisten’. De wortel van het

woord ‘torah’ is twisten. Deze wortel ligt ook ten grondslag aan

woorden als toren, tornado, torsie, turbine, storm, turnen, etc. De Thora

wijst erop dat er een verborgen geschiedenis in aanwezig is, in codes,

die gedecodeerd moeten worden. De Torah geeft ‘getwiste’ historie,

door elkaar geweven. Dat wordt aangetoond o.a. wanneer het erin over

de natuur van God gaat, die dan eens JHWH, en dan

eens El of Elohim is.  Toren in het Hebreeuws is

Magdala (Migdol), en juist de vrouw die het meest

zich rond Jesjoea bevond heette Maria Magdalena.

God-mensen worden allen uit een maagd geboren.

Isis gaf immers geboorte aan het goddelijke kind

Horus, dat een By of Ba had, dat is een ziel, waarvan

het woord Ba-by afkomstig is. Isis was de eerste

‘maagd Maria’, de vrouw van de piramide, de Me-

Ru. Maria komt van Mer, dat is meer of zee. De

piramide was zelf ook een Mer, daar mer ook ‘licht’ betekent, of vuur.

Oorspronkelijk was haar naam Mery, later Mary of Maray (een ray is

een lichtstraal).  De Mery’s waren hogepriesteressen in Egypte. De

naam is Miriam, Mirjam. yam = zee, kuststreek. Men heeft Jezus

geboren laten worden uit de maagd Maria op de

dag van Horus, n.l. op 25 december, het

kerstfeest.

Magdalena = toren. De toren is een

phallussymbool, net als een obelisk, een hoog

punt om de atmosferische elektriciteit op te

vangen. Men gebruikte oudtijds reeds zend- en

ontvangstorens, maar ook waren de torens

afbeeldingen van ruimtecapsules der goden

(raketten). Van koning Uzzia lezen wij dat hij

veel torens liet bouwen, zie 2Kronieken 26, en

waarom?  Waarom hadden Simeon/Levi een toren als wapensymbool?

De Illuminati en vrijmetselaren zien de Verbondsark als het

allervoornaamste teken van hun geheim, volgens Laurence Gardner (De
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schaduw van Salomo, p.331). De ark was een uitstekende elektrische

condensator die de atmosferische elektriciteit

kon opslaan, om daarmee duizenden volts te

kunnen produceren.  De cherubim waren een

soort koolstof-electroden, waartussen de

vlamboog of arc kon worden getrokken. De

vlamboog noemde men oudtijds wel camu-lot,

dat is ‘gebogen licht’. In dit vlambooglicht van

extreem hoge temperatuur kon Mozes goud

omzetten in mono-atomisch wit-goudpoeder, het ‘hemelse manna’ of

ook wel het ‘brood der goden’ genoemd, ormus. Dit wit-goudpoeder

heeft een gewichtsveranderende structuur, zie onze brochure 382 en

383.

Ormus is alsdan niet langer een metaal (goud), maar een unieke vorm

van silica (kiezel). Het kan zelfs bij verhitting de zwaartekracht

overwinnen. De Ark was een genererende supergeleider, en was van

eigen gewicht zo zwaar dat deze nooit door vier priesters kon worden

gedragen. De ark zal ongeveer 1200 kg hebben gewogen.  De Levieten

droegen de ark, en levi betekent opheffen, licht-in-gewicht.  Zij waren

de opheffers (levitators) van de ark en moesten speciale kleding dragen.

Het gaat hierbij dus om de techniek van het kunnen opheffen van zware

lasten. In de ark bewaarde men het manna (ormus), waardoor de ark een

supergeleider werd, die vanwege het Meissner-effect gedragen kon

worden. Het Meissner-effect is het effect dat

alle externe magnetische velden uitsluit. 

De stenen tombe of kist in de koningskamer

in de Grote Piramide heeft exact dezelfde

afmetingen als de Verbondsark. Verder is

ook de inhoud van de Koningskamer gelijk

aan de inhoud van het Heilige der Heiligen.

De oude Egyptische arken vertonen dan ook zeer veel overeenkomst

met de Verbondsark. Ook de Egyptische arken werden door priesters

gedragen, en het volk dat deze arken aanschouwde, viel hysterisch in

aanbidding ervoor neer. Tijdens oorlogen droegen de Egyptische
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priesters de arken mee in de strijd. In de arken zat hun god Amun-Ra

(een soort electra-generator). De farao’s noemden zich de ‘zonen van

Ra’.  Fa-Ra-O. De O wijst naar de zon, naar On of

Heliopolis, het centrum van alle oude Egyptische

godenverering en kennis. De priesters aldaar waren

geen donkerkleurigen, maar blanken, waartussen ook

Semieten zaten, waarvan Jozef een vrouw nam. De

Tempel met de ark plaatste men in later tijd in Zi-On,

in Jeruzalem, het nieuwe On of Heliopolis der

toenmalige Illuminati, waarbij Salomo zich had

aangesloten. On was de ‘heilige stad’, waar de kennis

en de ark van de lichtgod gevestigd was, n.l. op de berg Moria, een oude

lanceerplaats der Annunaki’s. On = huis der zon.  Heliopolis, en later

Jeruzalem was het centrum van de ‘Witte Broederschap’, de meester-

ambachtslieden, de oude vrijmetselaren. Hun naam houdt verband met

het aanmaken van wit-goudpoeder (ormus). Heeft men de ambtswoning

van de Amerikaanse president om die reden het ‘Witte Huis’ genoemd?

Het was een mysterieus priester-gezelschap, die men ook wel

‘therapeuten’ noemde.    

Wanneer Mozes inderdaad Akhenaton was, dan was hij geen raciale

Israëliet, maar een afstammeling van de goden-zonen, van de Nefilim,

via Kaïn en Ezau. Akhenaton was een reus en bezat eigenaardige

lichaamsvormen, alsmede zijn kinderen. Zeg nu niet bij uzelf dat het

onmogelijk is dat de Bijbelse Mozes de farao Akhenaton was, want

mathematici uit de 19e eeuw -dus nog maar even geleden- berekenden

dat een spoortrein nooit harder dan 34 km/h zou kunnen rijden, daar

anders alle lucht uit de wagons zou worden geperst en reizigers zouden

stikken. Momenteel rijden hogesnelheidstreinen wel 10x harder! Iets

langer dan 100 jaar terug zeiden wetenschappers dat zij onomstotelijk

hadden bewezen dat een voorwerp dat zwaarder was dan lucht, nooit

zou kunnen vliegen. Sinds 1903 veranderde deze ‘waarheid’ en nadien

vliegen wij met grote jumbo-vliegtuigen door het luchtruim!

In Exodus 6:20 staat dat de vader van Mozes ene Amram was, die zijn

moei Jochebed (tante) ter vrouw nam, dus de zuster van zijn vader. Dit
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Achenaton

wijst op incest, wat volgens Leviticus 18:12-13

verboden is.  De Nefilim deden echter zelf wel

aan incest, en de farao’s huwden met hun

eigen zusters. Dat deed koning Willem II ook, die

zijn halfzuster Mary huwde, welk huwelijk

(gelukkig) kinderloos bleef.  Het was Mozes die

de offers instelde, maar wat lezen wij in 1Samuel

15:22, Spreuken 5:1, Jesaja 1:11, Jeremia 7:21-23,
Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit

Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch hun

geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers, en

Hosea 6:6 over de bloedige offers? Dat JHWH

géén behagen had in al die offers!

Volgens Johannes 7:22 zou Mozes ook de besnijdenis ingesteld hebben,

terwijl in Deut. 10:16 staat dat het om de voorhuid des harten gaat, en

niet om de fysieke voorhuid. Verder wordt Mozes altijd met twee

hoornen afgebeeld, als teken van kracht. Wij weten nu dat de twee

hoornen koolstofstaven waren, om daarmee een arc of vlamboog te

kunnen maken. Mozes nam Zippora ter vrouw, een Kenitische, dus ook

van Kaïn, Richteren 4:11, hoewel zijn schoonvader in Exodus 2:18 ook

een Edomiet wordt genoemd, en Exodus 3:1 weer een Midianiet.

Amram wordt in 1Kronieken 1:41 een Edomiet genoemd.  

Akhenaton, tempels en chakra’s

De tempels langs de Nijl corresponderen met het menselijk chakra-

systeem, waarbij de Nijl wordt gezien als de ruggengraat. Een chakra is

een krachtencentrum in ons lichaam. De tempel te Aswan ziet men als

de wortel chakra, met als hoofdgod Khnum, de god met een kop van een

ram, de schepper god die aan een pottenbakkerswiel zit en van rivierklei

individuen maakt. Aswan wordt gezien als de plaats voor een nieuwe

geboorte. Zie: http://www.spiritofmaat.com/archive/nov2/fayed.htm

Luxor (Thebes) is de plaats waar de tempel van Amun staat, de solar

plexus chakra. Amun of Amon is de onzichtbare god, en is een van de

manifestaties van Ra, de latere Amon-Ra. De stad Akhat aton betekent
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‘horizon van Aton’, dat is de hart chakra, door Amon-hotep IV zo

genoemd, die zijn naam wijzigde in Akhnaton in 1379 v.Chr. 

De zon had oudtijds drie namen. De morgenzon noemde men Kheper.

De middagzon op z’n sterkst noemde men Ra. De avondzon noemde

men Aton. Sakkara met de tempel te Abydos is de keel-chakra. Giza is

de voorhoofd-chakra, met de Grote Piramide als centrum van de wereld.

Heliopolis (On) is de kroon-chakra, de meest heilige stad van Ra.

De oude Egyptenaren geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel, in de

onvernie t i gbaa rhe id  van  de  mense l i j ke

persoonlijkheid. De zon zag men als de al

overheersende kosmische krachtbron, die men Ra

noemde. De Farao zag men als de belichaming van de

goddelijke krachten van de Nijl, die immers zorgde

voor de instandhouding van het leven d.m.v.

vruchtbaarheid, voedsel en vegetatie. Akhenaton was

waarschijnlijk een halfbloed negroïde met Nefilim

bloed, van de reuzen afkomstig. Hij was een groot

revolutionair. Het gehele leven in Egypte werd door hem op z’n kop

gezet. Heilige plaatsen werden ontwijd, tempels waarin de mensen

honderden jaren traditiegetrouw hadden aanbeden werden gesloten.

Priesters werden ontslagen en verdreven.

Tempelinkomsten werden geconfisceerd en

de hele handel in Egypte stagneerde.

Handelaren die van de tempeldiensten rijk

waren geworden zagen hun inkomsten

ineenschrompelen. Bakkers die leefden van

het maken van producten die men tijdens

de tempelfeesten verkocht, verdienden

nagenoeg niets meer. Souvernier-kramers

ter ere van de goden werden gesloten.

Kortom, allen die leefden van de tempel en

haar religieuze festiviteiten waren

plotseling zonder inkomsten. De politie

werd ingezet om de Osiris-drama’s tegen

te houden. 
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De Levensbloem

Akhenaton was een intelligent en sterk leider om een dergelijke

revolutie te beginnen en door te voeren. De machtige priesterstand

begon nies tegen hem. Hij was de eerste grote reformator, die heel het

bestaande religieuze systeem in Egypte succesvol op de helling plaatste,

van veelgodendom overschakelde naar de éne God Aten.

Een veel gebruikt symbool in de meeste grote religies op aarde is de

zogenaamde ‘levensbloem’(flower of life), wat een blauwdruk is van de

schepping, zie brochure 417.  Akhenaton

onderwees het volk in de kennis van deze

levensbloem en het levensei. In zijn tijd werden

drie mysteriescholen ogericht. 1. Die van het

rechteroog van Horus. 2. Die van het linkeroog

van Horus. 3. Die van het midden-oog van

Horus.

Akhenaton bracht de verloren kennis uit Atlantis

weer tot leven, o.a. tot betrekking van de

levensbloem, de zevendaagse schepping. Het zaad des levens werd op

de 7e dag gevormd, nl.. door rust, stilstand, de shabbat. Het levenszaad

is de herkomst van alles dat bestaat. Alle dingen die bestaan kunnen

herleid worden tot de levensbloem. In de oude tempel van Osiris te

Abydos in Egypte zijn afbeeldingen van de levensbloem te zien. Men

kende ook het Mer-ka-ba diagram, dat elk ding gebaseerd is op drie

cirkels, die uit de eenheid voortkomen. Jammer dat Akhenaton de schijn

tegen zich kreeg toen er in Egypte de pest uitbrak. Onder de Amun-

religie had Egypte grote voorspoed, maar nu onder de Aton-religie

kwam er ineens de pest. De werkeloze priesters van Amun gebruikten

deze plaag als argument om de Aten-religie te blameren. Men poogde

Akhenaton te vergiftigen, die daarna naar de Sinaï-woestijn zou zijn

gevlucht en daar nog 30 jaar zou hebben doorgebracht. 

Orgone levenskracht

Dr. Wilhelm Reich is de onderzoeker naar orgone, naar de levenskracht.

U kunt op internet voldoende over hem en zijn werk vinden. Orgone -de

naam zegt het al- heeft verband met ormus, het witte goudpoeder, dat

men oudtijds gebruikte tijdens een ‘heilige communie’ als witte ronde
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  Wilhelm Reich

wafel. Rome gebruikt dit momenteel nog in die vorm tijdens de mis.

Mogelijk gebruiken de meeste christenen tijdens hun ‘heilig avondmaal’

om die reden stukjes witbrood. Men wist dat door het consumeren van

het ormus het bloed elektrisch werd geladen om onsterfelijk te worden.

Die onsterfelijkheid is echter niets anders dan een permanente astrale

gevangenis, gezien men in hetzelfde lichaam blijft en het DNA niet

wijzigt. DNA kan vervallen, kan zielloos worden, zoals bij de Nefilim

en o.a. bij de Askenazen het geval is, waar veel ziekten als Tay Sachs en

dergelijke voorkomen. Een golem is een zielloos persoon, heiden

genoemd.  Wegens het gebrek aan ziel in het DNA kan men nooit meer

tijdreizen, en ook kan het 3e oog niet op de juiste wijze worden

geopend, zie onze brochures 407, 408 en 409.  Via de thymus kan men

ook het immuunsysteem van kinderen niet meer versterken. Men mist

sterke emoties, men is koel, hard en liefdeloos.  Het orgasme speelt een

hele belangrijke rol vanwege de elektrische veld-effecten om een goede

ziel in een eitje te doen ontstaan. Hierbij staan wetenschappers niet stil

wanneer zij een kloon ergens van maken, of KI toepassen. Dan ontstaan

koudbloedigen, waarbij het opmerkelijk is dat autisme in verband wordt

gebracht met KI (kunstmatige inseminatie). Orgasme is immers een

oplading voor het moment van bevruchting, voor implosie. Het is

volgens artsen een fysieke zaak, maar dat is het niet,

het is de oplading van energie om de juiste en

volwaardige levenskracht aan het eitje te geven.

Tijdens het orgasme gaan er golven van energie door

een vrouw en man heen, waardoor het eitje wordt

gemagnetiseerd, bezield, om een puur mens voort te

kunnen brengen. De leer van de erfzonde heeft grote

afbreuk gedaan aan het tot stand komen van een

menswaardig geslacht. Rome ziet seksualiteit dan

ook als zonde, en vandaar het resultaat, dat er vele

‘zielloze’ mensen zijn verwekt.  Men kan in de werken van Wilhelm

Reich, en in het boek van het echtpaar Henschel (Van Chaos tot

Harmonie) daar veel meer over lezen.  

Verloren Waarheid
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Het verlies van waarheid kan vreselijke gevolgen hebben. Sommige

zaken zijn onomkeerbaar. Dan is er geen weg terug. Dat ondervonden

de gevallen engelen, die niet in de waarheid positie hebben ingenomen,

volgens Judas vers 6:
6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen

woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige

banden onder de duisternis bewaard.

De nazaten van de gevallen engelen (het slangenzaad uit Genesis 3:15,

en de Nefilim uit Genesis 6) weten dat er voor hen geen weg terug is om

ooit nog positie in te nemen in de waarheid. Het zijn gewiekste

leugenaars, die via diefstal en technologie trachten hun plaats op de

‘Berg der Goden’ weer te veroveren. Via de technologie als enige

mogelijkheid die voor hen overgebleven is, is men druk doende de fel

begeerde stargate te verkrijgen, om terug te kunnen keren naar de

‘planeet der goden’, zie brochure 13 over Elektra en de goden.

Chemtrails en Starwars

Chemtrails zijn chemische sporen die vliegtuigen in de lucht trekken.

Kijk eens op internet bij ‘chemtrails’, en u vindt

er een schat aan informatie over. Chemtrails

maken deel uit van de zogenaamde ‘Star-Wars’,

(sterren oorlogen).

Via chemtrails is men bezig een atmosfeer te

scheppen waarmee men elektromagnetische

golven kan ondersteunen, alsmede gyrotrons (dat

zijn elektromagnetische oscillatoren) en

ionensfeer  verwarmers .  Men sproe i t

bariumpoeder in het luchtruim, wat door het UV-

licht van de zon gefoto-ioniseerd wordt. Daarna

maakt men aluminiumplasma, waarbij barium dit plasma meer

dichtheid geeft. Meer dichtheid betekent dat men er een hogere lading

doorheen kan sturen via HAARP (Teslatorens). Chemtrails zijn dus het

medium en gerichte energie is de methode. Men wil erdoor een

offensief en defensief systeem opbouwen om zichzelf tegen

elektromagnetische aanvallen te beschermen. Eerst sproeit men het
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poeder in het luchtruim, waarna men het oplaadt met

elektromagnetisme, waardoor men in het luchtruim een onzichtbaar

schild verkrijgt. Men kan zelfs verschillende schilden boven elkaar

maken, net als een sluier, tot betere bescherming. 

In de chemtrails zit ook koolstof om er microgolven mee te absorberen.

Sommige poeders bevatten metalen vlokken, dit om de vliegtuigen

onzichtbaar te maken voor vijandelijke radar (spoofersprays).  Barium

is zeer refractief (valt in veel stukjes uit elkaar), nog meer dan glas.

Men kan de chemtrails inzetten ten behoeve

van mind-control. Via satellieten kan men

verschillende frequenties richten op het

menselijk lichaam. De satellieten kunnen de

mensen manipuleren, pijnigen en elektronisch

‘verkrachten’. Zij kunnen onze hersen-

frequenties scannen en zelfs onze gedachten

aflezen. Men kan ons overal ter wereld

vinden, zodat niets voor hun ‘alziend oog’

verborgen is. Via HAARP kan men

aardbevingen, tsunamis en dergelijke creëren,

en ook de grond doorlichten om ondergrondse

militaire basis op te sporen, en zelfs goud en olie. Het is nagenoeg

onmogelijk om zich tegen de moderne scalarwapens te beschermen.

Men kan ons heel persoonlijk bewerken via gerichte straling, vanuit

vliegtuigen, satellieten of helikopters. Wie er meer van wil weten leze

de studie van Coralyn Williams Palit erover, alsmede de werken van

generaal Thomas Bearden. Zie website:www.cheniere.org/ 

Indien de chemtrails zich in hun huidige vormen voortzetten en niet

worden stopgezet, zal ons DNA uit elkaar vallen vanwege de gifstoffen

die erin aanwezig zijn. Wij lopen zelfs het risico erdoor dat de rotatie

van de aarde wordt verstoord, dit vanwege de sterke magnetische velden

die men momenteel toepast in de moderne militaire technologie. De

chemtrails zullen ervoor zorgen dat er binnenkort miljoenen mensen

sterven, dit vanwege de vergiftiging, mislukte en besmette oogsten,

hartaanvallen, kankers, etc. De chemtrails zorgen ook voor veel

misgeboorten en onvruchtbaarheid. Regeringsleiders weten ervan en
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    De Moloch

nemen zoveel mogelijk eigen maatregelen als luchtfilters, etc. De

Illuminati misbruiken de natuurlijke elektromagnetische krachtbronnen

van de aarde voor hun tegennatuurlijke wapensystemen. De energie-

opwekkingssystemen die tot op heden zijn toegepast, zijn eveneens

schadelijk. Wij hebben behoefte aan schone en onschadelijke energie-

opwekking, die heel goedkoop en zelfs gratis kan zijn. De chemtrails

zorgen voor de ondergang van de mensenlijke soort, van de dieren en

planten, ja voor de ineenstorting van het gehele milieu. JHWH zal ons

beschermen en de aarde vrijmaken van haar dienstbaarheid. Daar zullen

wij om bidden en JHWH om verzoeken, dat zulks spoedig mag

geschieden. Zie Romeinen 8:22vv.

Salomo en Hiram

Salomo werd al spoedig corrupt. Zijn vele vrouwen neigden zijn hart tot

de afgoden. Vooral Hiram, als occultist, heeft grote invloed op hem

gehad, mede door de tempelbouw. Beiden waren heel rijk en wijs, maar

Hiram was wel een afgodendienaar en kabbalist.

De volgelingen van Hiram zijn de latere

vrijmetselaren en Illuminati, de satanisten. De

Tempelieren behoorden ook tot de rijksten van

Europa in de 14e eeuw, die zelfs 30% rente

rekenden. De Molochdienaren van vroeger hebben

zich voortgezet via de min of meer geheime

genootschappen der Tempelieren en hedendaagse

Illuminati. De Bohemian-grove is een club van

deze lieden die de Molochdiensten nog

praktiseren.

Salomo had nooit een stenen tempel mogen

bouwen, want JHWH wilde geen vaste

woonplaats. Hij ‘woonde’ in een verplaatsbare tent, de Tabernakel te

Sjilo. Salomo had ook nooit paarden mogen nemen voor de oorlog, en

hij had ook geen vreemde vrouwen mogen nemen. Het grondplan van

de Tempel, mede door Hiram ontworpen, is het diagram van de

kabbalistische levensboom de Sephiroth.  Roth wijst naar de kleur rood

van bloed (wraak, Rothschild).
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   De Molochdienst van vroeger

www.gnosticliberationfront.com/bohemian_grove...

Het licht (elektra) dat door de Schepper was gegeven kan voor kwade

doeleinden worden aangewend. De Illuminati hebben de geheimen van

het licht en van het atoom (de oerkracht) gestolen om ermee te kunnen

overleven, maar dat zal evenwel hun ondergang betekenen. Zij kunnen

als koudbloedigen niet de warmte of goddelijke intensiteit van het

levenslicht der liefde verdragen. Licht is leven, is liefde, terwijl hun hart

vervuld is met haat, afgunst, leugen en doodslag. De satanisten kennen

de geheimen van de geometrie van het licht. Het licht zelf is dus niet

kwaad, maar zij wenden het ten

k w a d e  a a n .  V a n d a a r  h u n

verderfelijke vernietigingswapens.

Uiteindelijk zal het goddelijke licht

de mensheid redden en bevrijden van

de slavernij en van alle ellende

waarin de kwade geesten ons

gebracht hebben. De geestenwereld

kunnen wij normaliter niet zien,

maar zij zien ons wel, zo helder als

de zon. Zij leven rondom ons en

zelfs in ons via verschillende licht-

frequenties. Ons fysieke lichaam

raakt vanwege licht in verval, maar

in de geestenwereld maakt het juist

onsterfelijk. Dat kunnen de gevallen engelen en hun nageslacht niet

meer bereiken. Hun ontbreekt de pure ziel. De schepping heeft een doel.

De materie is er eerst, daarna de geest. Wij zijn uit de materie gemaakt,

dat afgekoeld licht is, om kinderen van onze Schepper te zijn. Wij zijn

er om op positieve wijze met het licht om te gaan ten goede. Zoals een

vrouw zoekt naar de liefde van een man, om daarna nageslacht te

verwekken, alzo zoekt JHWH onze liefde, om ons geestelijk te maken,

om kinderen des lichts te worden. Wij dienen meesters van Zijn licht te

zijn in volkomen zelfovergave en liefde. De Schepper is liefde, licht, is
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 De huidige Moloch-diensten der Illuminati in

Noord Californië

één en geen drie-in-een.    Dan worden wij een ‘gezalfde’ van JHWH,

een Christos, die in verbinding staat met de Schepper. Dan zijn onze

ogen verlicht en is ons derde oog geopend, ons hart gereinigd en zijn wij

nieuwe mensen. Dan is de

t e c h n o l o g i e  v a n  d e

Verbondsark de onze.

JHWH zal voor ons recht

strijden én ons bevrijden van alle kwaad vanuit de nachash-zaadlijn.

http://www.flickr.com/photos/antifluff/150198305/

http://www.illuminati-news.com/occult-activities-at-bohemian-gro

ve.htm

Hij die op Gods bescherming wacht,

wordt door de Allerhoogste Koning

beveiligd ..........

Dan mogen we het zingen met onze kinderen:

‘k Stel mijn vertrouwen op Jahweh onze God,

want in Zijn Hand is heel ons levenslot.

Hem heb ik lief, Zijn vrede rust op mij,

‘kZie naar omhoog, Hij is mij steeds nabij.


