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  Klooster in Dendermonde

Rome’s multi-seksuele karakter

De oud christelijke kerk was zo obsceen en liederlijk, vol van

vrouwenmisdaden, dat tegen de 10e eeuw kardinaal Baronius sprak

van ........ een hoerenregiment.

In de R.K.kerk heeft men te maken met een door  eunuchen

(ontmanden) beheert  matriarchaat. Er blijft een oervete vanuit de

innerlijke verdeeldheid tussen enerzijds de  homosexuele clerus, en

anderzijds de vrouwelijke  lesbische gemeente. Dit alles wordt

gecamoufleerd door de liefde, waarmee ene Jezus Zijn ecclesia zou

hebben bemind. Het karakter van dit interne Roomse schisma is en

blijft altijd homosexueel/lesbisch! Niet voor niets heet het Rooms

Katholieke doopvont 'Uterus Ecclesia', dat is ... de baarmoeder der

kerk.

Zonder homosexualiteit (en lesbo)

laat zich geen kloosterwezen

indenken.  De R.K. wereldmacht

dateert uit 1100 n.Chr., en wat er

voordien aan Roomse macht was, was

derde machts geschiedvervalsing,

want alle bewijs over Rome’s

ononderbroken twist met Byzantium

ontbreekt.

De christelijke historie is beschreven

door beroepsleugenaars van clericale bron (en dat is tot op vandaag

de dag niet gewijzigd).

De historie der Inquisitie (de heilige oorlog) berust volledig op de

fantasie der kloosterlingen. Vooral in de 6e eeuw bloeide vrome

Schriftvervalsing, dit als een systematische vernietiging van alles wat

béter wist, beginnend bij de Ierse kloosters tot aan de ondergang van

Byzantium.  Achter de stichting van de Westerse kloosters ging de

infamia schuil om methodisch de oorspronkelijke kloosters te

vernietigen. Blijkbaar konden de monniken slechts zelden  Grieks
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Kloosters en kerken in Groningen

lezen, en konden uit het Griekse

kassuoo (samenflikken) niet de

juiste betekenis halen.

De niet-gebenediceerden noemden

kloosters  homo-nesten  en

bordelen. Het woord 'klooster'

komt niet van claustrum, maar van

het Griekse skoliazo (listige wegen

gaan) en kolasterion (folterplaats).

Rome toont immers een historisch

empirisme (dat is kennis gegrond

op ervaring), en daarvoor moest

men de historie onherkenbaar

vervalsen.  Het hoerenregime met het multi-sexuele principe ligt ten

grondslag aan Rome's permanente misdadigheid!

Rome is de hoer die bij alle regeringen op de eerste plaats wil zitten.

De Sint Pieter

Dit is één van de grootste gebouwen ter wereld. Indrukwekkend.

Hier volgen enige maten:

De lengte van de kerk is 192,76 mtr

Het ronde St. Pieterplein is 340 mtr, en tussen de colonnaden 240 mtr

(dat zijn de armen van Petrus).

In feite is het een Alternator, een kosmische dynamo.

In het midden van het plein is een obelisk uit Egypte geplaatst, 41 mtr

hoog, afkomstig uit Heliopolis, de stad van Apollo, de zonnegod.

Het plein is in acht delen verdeeld, zoals de Union Yack, de Britse

vlag, naar de achtpuntster van de godin ISTHAR of ASTARTE.

Deze achthoekige vormen van altaren en/of koepels komen wij

meermalen tegen, o.a. ook in de Nederlandse paleizen, waar de

Astarte-dienst een wezenlijk deel vormt in de architectuur.

Paleis op de Dam heeft zo'n achthoekige koepel. In Paleis Soestdijk

staan achthoekige huisaltaren. Paleis Huis ten Bosch heeft een

achthoekige koepel.

De colonnaden bestaan uit vierdubbele rijen van 284 zuilen en 88
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Het plein van het Vaticaan kan ongeveer 60.000 mensen bevatten

pijlers, van 20 mtr hoog. De middelste

zuilenrijen staan 5 mtr van elkaar af. Op

de colonnaden staan 140 beelden.

Twee fonteinen op het plein spuiten het

water 14-16 mtr hoog.

Het voorportaal van de kerk heeft een

trap van 22 treden.

De gevel is 115 mtr lang, 45 mtr hoog,

en de zuilen ervoor hebben een middellijn van 2.65 mtr. Op de

balustrade staan beelden van de apostelen, 5.70 mtr hoog.

De voorhal is 70 mtr breed.

De koepel is 119 mtr hoog, met een middellijn van 42 mtr (131 mtr is

de omtrek).

4      Rome en de Energie-god       No. 471

Een eerste trap brengt tot 40 mtr. hoogte, en telt 142 treden.

De bronzen kogel op de koepel biedt plaats aan exact 16 personen

(naar de 16 manen van Jupiter).

De St. Pieter moge groots en heerlijk

schijnen, toch is het géén gebouw

dat een  homokinetische  uitstraling

heeft.

Homo = gelijk. Kinetie = beweging.

Dus twee gelijke delen die in elkaar

zijn geschoven en één beweging

maken, zoals aandrijfkoppelingen in

de industrie.

Men heeft van de zonnedienst wel het één en ander overgenomen,

maar niet de symmetrie volkomen gemaakt.

De Oosterse Efa is de zonmaat, zoals in de zonnebloem, waarin

zowel de PI als PHI-maat zich toont. De zonnebloem heeft allemaal

kleine vijfhoekige bloemen.

De EFA-maat is nagebootst door de USA in

het Pentagon-building, aan de Potomac-river.

En ook Rome heeft het nagebootst aan het

begin van de St. Pieter, het St. Angelo-kasteel

(Engelenburcht), een grote Vijfhoek, gelegen

aan de Tiber. Zie verder brochure 448.

 Vanaf oude tijden zoekt men naar de oer-geheimen, naar de sleutels

der kennis. De Tempeliers zochten naar de sleutels der kennis via

meetkunde en de sacrale bouwkunst. Zij gingen op reis (de

kruistochten) en kwamen met een zekere opgedane kennis terug. Zij

bouwden daarna 'godshuizen' waarvan de oriëntatie, de proporties, de

ligging en de symboliek allen gericht waren op het verkwikken van

de ziel, en het opwekken van de geest.
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Neem b.v. de

kathedraal van

C h a r t r e s ,

alwaar in het

sacrale hart

een bron lag

m e t  e e n

waterpeil van

37 mtr diep, en

het gewelf er

b o v e n  i s

eveneens 37

m t r  h o o g ,

zodat het in

totaal 74 mtr

is.

De bron zag men als symbool van de oerbron, de baarmoeder, de

fontein van het leven. Het gewelf zag men als het hoofd, met daarin

de fontanel (fontein) voor de voeding van de geest.

Het doel was om de mensen via de sacrale bouw te transformeren

naar een hoger geestelijk niveau. Door hoogte, ruimte, lichtval en

mystiek trachtte men de mens ongewild te dwingen een rechte

lichaamshouding aan te nemen, ter voorbereiding op de 'goddelijke'

indaling, via een rechte wervelkolom.

De pelgrim liep op blote voeten op de grond van de bron naar het

labyrinth (met een diameter van 13 mtr.) en

danste in het rond tot hij het centrum had

bereikt. Vandaar liep hij dan naar het midden

van de kathedraal om de volle kracht te ont-

vangen van het licht dat uit drie rosetvensters

inkwam. De immense ruimte van de

kathedraal met alle muzikale, meetkundige

proporties, getallen, lijnen, etc. had op de

z i n t u i g e n  d e r  p e l g r i m  e e n

bewustzijnsverruimend effect. Dit kon tot extase leiden. De
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  Een Augur

kruisridders meenden dus het geheim gevonden te hebben, het

koningsgeheim, via Salomonsknopen en labyrinten, etc.

De goddelijke Hogepriester

De enige die op grond van historisch onderzoek rechtmatig aanspraak

kan maken op de titel van ‘goddelijke Hogepriester’ is de keizer van

Rome, de Pontifex Maximus. Deze titel is namelijk overgenomen uit

het Midden-Oosten, want daar was

Aesculapius het hoofd van het grote

systeem van vuur- en slang-aanbidding

in Pergamus (het St. Elmusvuur). In

Pergamus stond de troon van satan waar

het Babylonische systeem werd

doorgegeven aan de mensheid -

Opb.2:13. (het gebouw is overigens al

sinds 130 jaar in het museum van Berlijn te bezichtigen).

Onder Attallus III kwam deze stad onder Rooms beheer, en wel rond

-133. Pas onder Julius Ceasar kon men de titel Pontifex Maximus

toeëigenen aan de Ceasar titel, zo rond -70. Zo werd deze man de

legitieme Pontiff van het Babylonische systeem dat hij van geslacht

op geslacht moet doorgeven (van Poent in

Egyptisch ofwel 'heilig land' dus Poentiff, heer

van het heilige land). Ook nam hij de attributen

van Dagon over, een Vissekop op zijn hoofd en

werd zo 'het beest uit de zee'. Deze werd door de

hogepriester van Pergamus gedragen die een staf

in zijn handen had, een rood purperen cape, en

witte klederen, met om zijn nek een band met twee

neer hangende delen. Hierop stonden plus tekens.

De staf was het teken van zijn functie als 'ziener'

als profeet (de augur) en was bovenin licht

gekromd.

Tevens betekende de staf dat hij heerst, want het verwijst naar de
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herders staf. Woorden als Rex (Roi en Fex zijn een afgeleide),

Regulus, Regal (Hebreeuws), zijn de grondwoorden wat regelen,

regeren en (voorop) wandelen betekent. Dus in het Hebreeuws vinden

we ze nog terug in Ra'ah en Roi-Tzan (herder en schaapsherder). Het

licht gebogene verwijst naar de kop van de Pitonslang die op die

manier dreigend zijn vijand aankijkt. Een zonne-uitbarsting werd

afgebeeld als een slangenkop.

De vorst die een antichrist is, is dus ook een koning en hij hoedt de

kudde op aarde terwijl hij middelaar is tussen de goden en de mensen.

Hij vertegenwoordigt de macht der slang en heeft inzichten in de

duisternis als geen ander.

De vorst van Rome was de hogepriester van

Saturnus, ofwel de STUR (afgeleid van Saturnus)

al voor de dagen van Hiskia. Zelfs al voor Jozua

schijnt de stad te zijn gegrondvest door Babyloni-

ërs. Maar hij was toen nog niet de Pontifex

Maximus. Ten tijde van Mozes bv. was de Farao

dat. Farao komt van Phoroneus, de 'vurig

brandende' en dat had te maken met de

aanbidding van de vurige slang. Het betekent ook

'zijne naaktheid'. Het gaat hier duidelijk om het orakel van de

vlamboog of arc (het St. Elmusvuur). Om die reden had elke Farao

een Piton-teken op zijn hoofd en een vogel-teken dat 'geest'

symboliseerde. Piton komt van Phaeton 'de vurige' dat hetzelfde is als

Phoroneus en mogelijk uit twee taaltakken Egypte is binnengekomen

vanuit het Chaldees. Kortom 'de Farao is de hogepriester van de

slang'.

De stad Rome heette ten tijde van Hiskia (-700) nog Saturnia maar de

koningen hadden al eeuwen de stad in vervallen toestand gelaten

wegens de vreselijke afgoderijen die zij zelfs als ongelovigen niet

konden verdragen. Ten tijde van Hiskia ontstond het Rome, de stad

van de mythologische Romulus en Remulus (ga ik nu even niet

verder op in).
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Vrijmetselaars 19e graad Pontiff

De functie 'hogepriester van Saturnus'

bleef bestaan tot in de dagen van

Jezus. De aanbidding van Saturnus

vond plaats op de berg vlak naast het

Vaticaan. Het Vaticaan is gebouwd

op de plek waar Jupiter Capitolinus

aanbeden werd (de god waar Daniel

over sprak als 'de god der forten of

legers, Mahoziem'). Jupiter werd later

o.a. als Mars aanbeden en de

Koningin des hemels als Venus,

Hestia (van Hera en Diana bij de

Grieken) etc. een wezenlijk onderdeel

dat erbij genoemd moet worden

vanwege de kenmerken van de

Babylonische mystiek en dus de

herkenning ervan.

We zien dus dat de latere keizers die zich verchristelijkten allemaal

een 'Pontifex Maximus' waren, en allemaal een 'STUR' waren. STUR

nu is 666 als je het terug gaat rekenen (in Latijnse cijfers en hun

waarde). Het is in wezen de naam

van de persoon, want de oude

mens die de titel krijgt moet een

ritueel ondergaan, waarin hij zijn

oude naam moet afleggen alsof hij

g e s t o r v e n  i s  ( v g l .  d e

naamgevingen van de pausen) en

dan die ‘nieuwe naam’  krijgt als

één van de zeer vele.

De nieuwe paus moet naakt door

het Vaticaan lopen (Farao) naar

een altaar en daar op de grond

gaan liggen alwaar hij zijn nieuwe
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  Wapen op stoel van paus is een draak

kleding ontvangt als symbool dat hij

de incarnatie van de STUR is,

de volmaakte, de hogepriester, de

middelaar tussen de aarde en de

hemel (Saturnus is Chaldees voor

'god' en om die reden zeggen de

oude geleerden dat Zeus Saturnus is,

en van Zeus komen onze woorden

Deus en Deo bv. want Latijns,

Chaldees en Grieks zijn sterk verwant in de oerwoorden).

Wij kunnen zeggen dat elke Romeinse keizer een STUR was en dus

een 666 herkenning had. Tevens dat elke paus als opvolger van de

keizers van Rome dezelfde aanspraken kan maken (om die reden is

hij dan ook altijd 'bisschop van Rome' ivm zijn positie als

hogepriester van STUR, de aanbidding van

Saturnus te Saturnia, dat is Rome. Woorden

als Sater (grieks woord voor demon), Satan,

sater-dag ofwel 'saturnalia' nog bekend in de

Roomse diensten,  komen hier vandaan. Hij

is ook Nin, 'de zoon' (Nineve is 'de stad van

de zoon [Nimrod] en woorden als Nonnus

(ons begrip non) en Nunnus (ons begrip Monnik van Kanunnik)

hebben hun oorsprong in Babylon. Tevens kende men het verbod op

het huwelijk, het celibaat, voor de 'gewijden', de Vestaalse maagden,

de priesters.)

Kenmerk is het bezig zijn met de dood en het symbool van de dood,

de tammuz, het kruis-teken.

Nu kunnen wij vermoeden dat de naam van de nieuwe paus

misschien zelfs letterlijk als STUR zal klinken of mogelijk iets als

Taurus, een belangrijke naam die direct in relatie staat tot Nimrod.

Afleidingen van Tauran zijn bv. Tiran, Taurus (nog te vinden als

sterrebeeld) Toren ('Tower' is een sterkere klankverwantschap, en

wijst naar een Obelisk, als ontvangsttoren), maar ook Tirus, Tartarus

10      Rome en de Energie-god       No. 471

  Jezus op een tammuz-kruis

Zonnekruis-swastika

etc. Verder betekent het 'Macht, Kracht, Fort, Vesting (van de godin

Vesta)'.

Opmerkelijk is dat dit precies dezelfde betekenis is als Jupiter

Capitolinus. Deze godheid werd eerst als

mannelijk gezien, later als vrouwelijk en

had een zoon in de armen. Ze werd later

genoemd Diana, Hestia, Hera(cles), Circe,

Cybele, Astarte, Astaroth, etc. Jupiter zou

van Jove-ptr komen. Jove is verwant aan

Jahwe (God) en 'ptr' betekend in Chaldees

en in het Egyptisch 'tussen staan of

bemiddelen, bemiddelaar'. Vandaar

'interpreteren' of het sterke klankwoord

'interpreter' in het Engels.

Dus Jupiter is 'god-bemiddelaar'. En ze werd als vrouw uitgebeeld zo

rond de dagen van Abraham. Vandaar Maria als middelares tussen

god en de mensen in de Roomse leer.

Ander bronnen menen dat Jupi 'de

kleine van Jahoe' betekent, dus zoontje.

Jahoe, Jove, Jahwe hebben overigens

identieke betekenissen. Hoe dan ook, dit

alles moet in relatie staan tot de

komende antichrist en zijn 666 dat het

getal van zijn naam is.  

Er is een kardinaal in de Libanon die

een naam heeft die op Taurus lijkt, hij heet Kardinaal Tauran. Hij

staat op de lijst  om als Paus gekozen te worden, mocht de huidige

sterven. Of het van belang is weet ik niet want de naam STUR heeft

elke Paus in wezen al, maar het zou wel veel verklaren inzake de

vraag wie hij is, want in hem verenigt zich dan mogelijk Saturnus

(Chiyn in de bijbel is Moloch) en Jupiter Capitolinus (Maw-hos'iem

of Taurus).

Ooit heeft Nimrod dergelijke constructies verzonnen, demonisch
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Het EU-symbool, met de

concentrische letter e, van

de electra-godheid.

ingegeven, en nog steeds houdt men de overlevering van die titels

hoog welke dus via Azie mettertijd in Rome

terecht zijn gekomen. Het voornaamste

symbool dat men in Babylon, Pergamus en

Rome kende was de Tammuz, ons

kruissymbool. Dit was 'de levensboom' alwaar

geweend werd om de dood van de grote zoon,

die dan door het grote collectieve wenen zal

opstaan uit de dood. Dit was al bekend rond

-2000 en de profeten spreken er vaak over

(bewenen van de Tammuz). Gewoonlijk was

het een boom die van z'n takken gestript was

en maar twee takken overhield en waarin men

rituele symbolen sneed. 

Dit ging samen met het bakken van koeken voor de koningin des

hemels en het weven van een huis voor 'het beeld van het bos'. We

zien dit terug in de aanbidding van Maria en het kind (het beeld van

het bos was een afbeelding van een godin met een toren op het hoofd,

zie de latere Diana van Efeze, en droeg soms een zoon). Dus zien we

dat we ergens moeten zoeken waar al die

Babylonische systemen elkaar vinden binnen

één systeem en dat dan ook nog eens moet staan

op zeven heuvelen, waarbij uiteindelijk 10

'koningen of heersers' betrokken zijn. De enige

plaats die daarop aanspraak kan maken is...

Rome (de EU).

Voor een goede identificatie is het dus noodzaak de geschiedenis te

kennen en dat voorkomt loze voorspellingen die uiteindelijk de massa

juist doof maken voor de werkelijkheid. En tevens christenen

vrijwaren van teveel speculaties rondom het 666 berekenen.

De Paus verklaarde dat Rome meer invloed wil hebben op de uitvoer

van de rechterlijke macht in Europa om de waarden en normen te

bewaren. Hieruit blijkt weer dat Rome een opmaat doet naar de

nieuwe orde die nu reeds gedeeltelijk en straks geheel over Europa
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  Jakin en Boaz, met de Electra-god

zal heersen. Voeg hierbij zijn verklaring dat hij als Paus boven alle

godsdiensten staat en bevoegd is om bindende uitspraken (ex

cathedra) te doen inzake meningsverschillen tussen partijen en zijn

aanspraak op een deel van Jerusalem. Voor zover wij kunnen

overzien  heeft dat tot doel om de Joden en Moslims onder het gezag

van Rome te brengen, en beiden een deel van de tempelplaats te

geven, terwijl hij als 'neutrale bewaker' deze

gebieden beheert, en we weten wat de bedoeling is.

Verder heeft Rome al verklaard dat de regeringen

het Fundamentalisme moeten gaan aanpakken,

waarbij zij verklaarden dat Fundamentalisten o.a.

de christenen zijn die Schriftgetrouw zijn maar

weigeren een dialoog aan te gaan met Rome en een

gevaarlijk evangelie verkondigen dat de

gezondheid van de mensheid bedreigt. Kennelijk

vonden zij dus een weg om in Kroatie daar een

begin mee te maken. Rome maakt er geen geheim van dat zij de enige

ware Kerk zijn en dat alle andere geloofsrichtingen die niet met

Rome willen samenwerken als sektarisch bestempeld en aangepakt

dienen te worden.

Goddelijke tweelingen

Salomo komt van SOL AMEN, de zonnegod Amen.

Abso (a)lom =  Ab-slom = ziel van de

slangenwezens in de zon (zonne-

uitbarstingen). Deze stierf zonder zonen

en richtte een pilaar op, een obelisk.

Het hemelvuur kon men tussen twee

polen laten manifesteren. Die

tweelingen stonden als cherubs op het

deksel van de ark. Zo ook is Rome

gebouwd door een tweeling, Romulus

en Remus. Jemini (of Gemini) is de

tweelinggod, gelijk ook Castor en

Pollux.
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 Het Sint Pietersplein te Rome als alternator

(dynamo), een zonnekruis, of swastika, voor

energie-opwekking 

DNA in X-vorm 

Ambres noemden de Egyptenaren hun obelisken. Ambrosia is het

voedsel der goden. Nikias noemde amber ‘het zweet der

zonnestralen’. In het Grieks is Amber de naam voor electron. Electro

= vuur als  element.

Aristoteles noemde dit

goddelijk vuur ‘aether’, en

deze naam vinden wij in de

kabbalistiek weer terug.

H a s m a l ,  z i e

Ez.1:4 = elektriciteit.

Wie dit beheerste kon

daarmee over anderen

heersen en regeren. De

regalia der koningen, hun

regeerappel en scepter

wijzen naar de bolbliksem

en naar de rechte bliksem.

Daarmee regeert de vorst bij

de gratie der goden.

Op de bergtoppen en heuvelen pleegde men veel sex, daar dit

vruchtbare plaatsen bleken te zijn. Vandaar dat Rome op zeven

heuvelen een vruchtbare

p l a a t s  w a s  o m  h e t

hoerenregiment uit te

bouwen tot wereldmacht.

Het kosmische radioactieve

vuur was daar verhoogd of

sterker aanwezig, en vandaar

dat er veel afwijkende

mensen uit voortkwamen, dat noemde men

bastaarden. Dat is afgeleid van be- aster, wezens

van het sterrenvuur, met genetische afwijkingen. Ex. 34:7. Op de
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De zon als bron van energie voor de aarde, en

hieronder het Vaticaan wat dezelfde vorm heeft

Het vaticaan als zon - energie voor de mensen

In het midden zien wij de zwarte deur (poort)

bergen rook het heerlijk naar frisse lucht o.a. van het St. Elmusvuur.

Het woord parfum komt hier vandaan. Pyr-fume = vuur-reuk.

Rome werkt met de USA samen, en zo heeft uiteindelijk de paus de

macht over de Amerikaanse technologie. Via Tesla-technieken

(HAARP) staat het in de hand van de paus om hemelvuur te laten

nederdalen. Via VLF (very low frequency) en EMP (electromagnetic

propulsion). Rome is verbonden met de Illuminati, met de

hooggraadvrijmetselaars. 

De energie-god

De religies kunnen het niet verder brengen dan de verering van de

natuurkrachten. Daarmee wil men komen tot verlichting van het 3e

oog, om zich boven het aardse

uit te tillen. In de vormen van

het Vaticaan en van de Ka-aba te

Mekka is duidelijk te zien

waarmee men bezig is. Het heeft

te maken om toegang te krijgen

tot het bovennatuurlijke, tot het

ware licht. In de vorm van het

vaticaan is de ‘deur’ te zien tot

het hemelrijk, waarvan Rome

zegt de sleutels te bezitten. Om

het menselijk DNA om te

vormen of op te laden ter

verlichting heeft men de

energie-god nodig. De deur is

als een zwart-gat, dat alle

materie naar zich toetrekt

Om kinderen des lichts te worden, zal men via het zwarte gat (de

poort des doods) moeten gaan. De natuurlijke energieën grijpt men

aan om daartoe te geraken. 

Zie de informatie website van:
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Embleem voor de antichrist, heeft

dezelfde vormen als het vaticaan

Het electromagnetisch spectrum. 

 kachina2012.wordpress.com/category/black-door-the-sun-and-the-

moon -

Elektriciteit beweegt

zich niet rechtlijnig,

m a a r  i n

golfbewegingen, op

en neer (sinus en

cosinus). De heilige

Geest ziet men als de

z o n n e k r a c h t  d e r

natuur, als Spiritus

Sanctus, dat is SS, de

golfbewegingen van

e l e k t r a  e n

magnetisme. Men kan zwartegaten produceren met het ‘altaar’, de

alternator, net zoals men micro zwartegaten in CERN te Genève kan

produceren. Vlak voor het Vaticaan, tussen het plein en het gebouw

in, heeft men een zwarte deur of poort gemaakt. De betekenis ervan is

die van doorgangspoort, om via het zwartegat van de dood naar het

licht te kunnen reizen. Zwartegaten worden gekenmerkt door hun

massa en lading. Zij slurpen alle materie

op.  

Het plein en de vorm ervan is ontworpen

als een elektromagnetische galactische

vlinder (symbolisch). De vlinder is bij de

oude Egyptenaren een symbool voor de

wederopstanding. Het Sint Pietersplein is

ovaal, als een ei, een kosmisch ei.

Middenin een kruis met vier sterren, het

zonnekruis. 

Zoals gezegd werken verschillende

religies via hetzelfde principe. De Islam met hun heiligdom te
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Plattegrond van de Ka-aba in Mekka, halve cirkel en vierkant

   Turbulentie rondom de kubus

Mekka. Het gaat om de god van de energie. Energeia in het Grieks is

werkzaamheid, activiteit. Welnu, via actie, dus via zelfverlossing, wil

men naar hoger sferen trachten te komen. In brochure 311 en 454 (De

Magie der Sacramenten) is te lezen en te

zien hoe men omgaat met de

natuurkrachten. In brochure 448 is te

lezen en te zien dat het universum

vijfvoudig is, en wat Rome ermee doet.

Duidelijk is dat de Rooms Katholieke

kerk een voortzetting is van de oude

natuurreligies, zoals in Sumerië, Babylon

en Egypte, waarbij het gaat om de oude

Egyptische Ka, de ziel. Dat komt in hun

namen tot uiting, nl. KA-tholiek, Ka-aba,

MekKA, KA-balla, Ka-rakter. De kerk zou het nieuwe Israël zijn.

Straks gaan de wereldreligies een samensmelting aan, waar men zich

verenigd rond de KA, in de Nieuwe Wereld Orde, in AmeriKA.   

Zie website van:

kachina2012.wordpress.com/category/swastika-and-sacred-

geometry 


