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Het Feest van het Beest
Wanneer de Illuminati feest gaan vieren doen ze het goed, op een
occulte wijze. Een voornaam ritueel van hen wordt het ‘Feest van het
beest’ genoemd. Wel heel typerend.
www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/feast_of_the_beast.htm
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Het Illuminati-offer
Volgens een insider van de illuminati (zie wie de illuminati zijn in
brochure 405) wil men voor of in het jaar 2012 een zéér grote oogst aan
mensenzielen binnenhalen, aldus dr. Henry Makow, zie:
http://www.henrymakow.com/the_cabalist_plan_to_harvest_y.html

Het is een feest dat een heel jaar lang duurt en wat om de 28 jaren wordt
gevierd, volgens Fritz Springmeier. Alleen de top van de illuminati viert
dit feest. Zij hechten grote waarde aan getallen met hun kabbala en
gematria. Het getal 28 is 4 x 7, de maan en maandcyclus. Dit getal is het
nummer van het beest dat de naam Bahimiron (Bafomet) draagt. Het
wijst heen naar kracht, zoals het door hen ook ‘netzach’ wordt genoemd.
In 1Kronieken 29:11 staat het zelfde woord, waar het wijst op
overwinning, of zoals de voortbeweging van
een schitterende ster of planeet. Volgens
insiders hielden de illuminati in 1981/1982
voor het laatst dit feest, en in 1953/1954 was
het voorlaatste feest. Tijdens dat feest werd de
Bilderberg-beweging door prins Bernhard
opgericht. Hoe en op welke wijze men het jaar
van het feest precies laat aanvangen is
vooralsnog onduidelijk. Mogelijk in het najaar. In 2009/2010 is het
vervolgens weer het ‘Feest van het Beest’. Het Beest (satan) zal dan
verschijnen, en hij zal de top der illuminati voorzien van kracht om te
overwinnen, plus de macht om hun plannen uit te voeren, althans, daar
gaan zij vanuit. Volgens voormalige illuminati is er op 5-7 september
een huwelijksceremonie van het Beest. Sinds 1618 wordt dit feest
gehouden, en in 1982 wat het het 13e feest. De Rothschilds hebben er de
financiële macht, en de familie Collins verzorgen de rituelen tijdens dit
feest, doordat zij de beste heksen in hun familie hebben voortgebracht.
Uiteindelijk komt dit feest vanuit Babel, als maanfeest, wat ook te
maken heeft met de menstruatie-cyclus van de vrouw. Wij zullen hierna
bespreken wat de gevolgen zijn van dit feest, tot 2012 en daarna, maar
wij zullen ook bespreken dat JHWH eveneens een zéér groot feest gaat
houden, een vreugdemaaltijd voor alle goedwillende volkeren, zoals in
Jesaja 25 beschreven staat.

Wij -en ook de illuminatibevinden ons momenteel in wat
men noemt ‘de derde dimensie’.
Deze dimensie is voor hen niet
zonder meer overleefbaar, zie
brochure 457 en 476. Zij missen
volgens Dan Winter en anderen de
implosie in hun DNA, de
oplaadstraling. Hun voorgeslachten
waren ooit verenigd met de grote
Eén, de Schepper. Hun leider -de gevallen hoofdengel- kwam in opstand
tegen de Schepper en is met een grote groep mede-engelen uit zijn
woonplaats verbannen. Zij werden op de aarde geworpen en
introduceerden aldaar het kwaad. Zij misbruikten hun vrije wil en
meenden dat de heerschappij en het beheer over de aarde en haar
bewoners in hún handen was gelegd. JHWH had het echter in handen
van Adam gelegd. Het conflict bleef niet uit,
de confrontatie tussen Adam en de kwade
engelen volgde, waarbij Adam viel. De
leefstijl van de gevallen engelen is de weg
des doods, van de zelfvernietiging, de ikgerichtheid. Zij zijn geesten, die op de aarde
in de 3e dimensie terecht kwamen, wat niet
bij hen paste. Hun woonplaats (oiketerion)
was een planeet, ook wel Nibiru of 10e Het Bahimiron-teken (El-cornuto
satansteken)
planeet genoemd (brochure 378), zie:
Judas 1:6 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.
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De illuminati willen zich wederom
verenigen met de Schepper om hun oude
standplaats weer in te nemen. Daartoe
hebben zij een plan klaar, wat echter een
zéér groot mensenoffer eist. Zij willen de
derde dimensie weer verlaten, om hun
vorige woonplaats te veroveren. Hun
vorige woonplaneet is in aantocht en zal
omstreeks 2012 arriveren rond onze aarde.
Dat zal heel wat voeten in de aarde hebben
en voor grote verstoringen zorgen. Hun Bahimiron = Bafomet, de
plan is om via een zeer grote oogst van bokgod
mensenzielen (gebundelde energie) de weg
vrij te maken om zelf uit de derde dimensie
te ontsnappen, om in de toekomende
‘gouden eeuw’ te delen. Die gebundelde
energie komt in de energiebanen in- en
rond de aarde (grids). In vroeger tijden
gebr ui kt e m en m egal i ten ( gr ot e
rechtopstaande stenen) als energie-nodes.

bewustzijn dat men
ronddraagt. Gedachten
vor m en c r e a t i e ve
energie, uitstraling.
Deze collectieve
energie hebben de
illuminati nodig om
over te kunnen
stappen uit de derde
dimensie naar de
volgende. Op 21-12Een zeer groot mensenoffer
2012 begint volgens
de betrouwbare Maya-kalender de Grote Jaarcirkel een nieuw tijdvak.
Het Maya-jaar 13.0.0.0.0. begint op 21-12-2012. Het getal 13 is hun
geluksgetal, wat men in het Amerikaanse Grootzegel dan ook veelvuldig
kan terugvinden. Dan willen de illuminati hun karma reinigen door
middel van een heel groot mensenoffer. Indien zij niet via een grote
oogst 95% aan negatieve energie kunnen opwekken, zullen zij weer een
volgende cyclus van éénvijfde deel van de Grote Jaarcirkel, dat is 26.000
: 5 = 5125 jaren op aarde in hun ‘gevangenis’ moeten doorbrengen.

Nibiru wordt ook wel de ‘Heer der Oogst’ genoemd, die volgens velen
op 21-12-2012 zal terugkeren, na ongeveer 3600 jaar weg te zijn
geweest. Bij zijn terugkeer heeft Nibiru aanvankelijk een negatieve
polariteit, dat wil zeggen, dat de ik-gerichte wezens erdoor worden
gevoed. Er is op dat
moment een zeer grote
oogst nodig, volgens de
illuminaten, van ikgerichte mensen zielen.
De rest van de mensheid
zal alsdan onwetend deel
krijgen aan het
v e r l o s s i n gs pl an d e r
illuminati, vanwege het
collectieve negatieve

De negatieve energie (het kwaad) werkt voor hen als een katalysator. Zij
zijn dan ook de verborgen instigators van oorlogen, slavernij, uitbuiting,
decadentie, drugs, prostitutie, economische crisis, etc. Het gaat de
illuminati om ónze reacties op het
kwaad, want onze reacties vormen
energie, welke zij nodig hebben
voor hun vrijmaking. De mensheid
dient in hun ogen dan ook zo rot,
pervers en slecht mogelijk gemaakt
te worden tegen de tijd dat Nibiru
aankomt. Daardoor zal er voor hen
zoveel mogelijk energie worden
gebundeld. Doordat in ons als
Israëlieten het licht van JHWH en
de kracht van Zijn liefde nog

Bahimiron, de god van dood en terreur
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aanwezig is, is het voor ons moeilijk
om voor 100% negatief te worden.
Vandaar dat wij door de illuminati als
opgejaagd wild worden behandeld,
door crisis en oorlog op ons los te
laten.
Satan is geen persoon, Lucifer
evenmin, zie brochure 331. Het is de
menselijke groepsziel, het sociale
bewustzijnscomplex, onze licht-engel,
onze verlichting en/of verblinding van
ons derde oog (zie brochures 407,408
en 409). De groepsziel is de
gebundelde energie van de groep, en is als een lichtende ster, of als een
zon, die beïnvloedbaar is. Over de groepsziel en energie, zie brochure
311, de magie via sacramenten. De groepsziel wordt gemakkelijk
beïnvloed via de media, die geheel in joodse handen is. Vanwege de
verduistering van ons derde oog verkeert de mensheid in een comateuze
toestand. Via de media komen geweld, moord,
porno, drugs, terreur, etc. en alle slecht nieuws
tot ons. Volgens de visie van de illuminati welke berust op de kabbala- heeft het effect van
onze onmacht tegen al het kwaad een grote
impact op ons, waardoor wij energie opbouwen
en vrijgeven aan de groepsziel. Zolang als wij
op onze aarde in de 3e dimensie zijn, zullen we
niet verlost kunnen worden van onze onmacht
het kwaad te overwinnen en uit te bannen
Lucifer
vanwege onze aardgebondenheid. Wij kunnen
slechts los komen van het ‘rad van onze
geboorte’ in de zogenaamde ‘oogsttijd’. De oogst is de voleinding van
de huidige aioon (tijdvak). Als ons dat niet lukt, en als het de illuminati
niet lukt, los te komen, dan zouden wij ook een nieuwe cyclus van 5125
jaren nodig hebben om in een volgend tijdvak los te kunnen geraken.
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De illuminati bestaan uit 13 bloedlijnen, 13
families. Zij weten dat ze in 2012 voor de
definitieve keuze staan om los te kunnen komen
van de derde dimensie via een heel groot offer
van mensenzielen. Zij hebben Obama verkozen
om de nieuwe president te zijn van de USA. Hij
zal voor de wisseling zorgen, de ‘change’, waar
men zozeer naar verlangt in Amerika, en wat
Obama beloofde te zullen geven. Hij zegt dat
hij in persoon zelf de nieuwe wisseling is.
De Rothschilds behoren tot de aardse basis-bloedlijnen, die niet in de
toekomst kunnen kijken, dus die nog niet geheel verlicht zijn. Zij zouden
behoren tot de Lucifer-zielengroep. Zij zullen hun rol verliezen om over
de wereld te regeren. Rothschild wordt gezien als de koning van de
wereld, dus de koning van Babel, die heel bang wordt wanneer hij
bericht ontvangt dat de grote legers van het noorden zullen komen
(Rusland?).

13 stars above the eagle
•
13 steps on the Pyramid
•
13 letters in ANNUIT COEPTIS
•
13 letters in E PLURIBUS UNUM
•
13 vertical bars on the shield
•
13 horizontal stripes at the top of the shield
•
13 "Buttons" to the left of the pyramid and to the right of the
eagle
•
13 leaves on the olive branch
•
13 fruits
•
13 arrows
•
The number of letters in NOVUS ORDO SECLORUM (17)
plus the number of letters in the Roman Numeral date
MDCCLXXVI (9) is 26, which divided by 2 (for the two
phrases that add up to it), equals 13

Jeremia 50:9
Want ziet, Ik zal
een verzameling
van grote volken
uit het land van het
n o o r d e n
verwekken, en
tegen Babel
opbrengen; die
zullen zich tegen
haar rusten; van
daar zal zij
i n g e n o m e n
worden; hun pijlen
zullen zijn als eens
kloeken helds,
geen zal ledig
wederkeren.
41 Ziet, daar komt
een volk uit het
noorden; en een
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grote natie, en geweldige koningen zullen van de zijden der aarde
opgewekt worden.
42 Boog en spies zullen zij voeren; wreed zijn zij, en zullen niet
barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij
rijden; het is toegerust als een man ten oorlog, tegen u, o dochter van
Babel!
43 De koning van Babel heeft hunlieder gerucht gehoord, en zijn handen
zijn slap geworden; benauwdheid heeft hem aangegrepen, weedom als van
een barende vrouw.
44 Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der
Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning;
want Ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen;
en wie daartoe verkoren is, dien zal Ik tegen haar
bestellen; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij
dagvaarden? En wie is de herder, die voor Mijn
aangezicht bestaan zou?
45 Daarom hoort den raadslag des HEEREN, dien
Hij over Babel heeft beraadslaagd, en Zijn
gedachten, die Hij gedacht heeft over het land der Rothschilds
Chaldeen: Zo de geringsten van de kudde hen niet
zullen nedertrekken! Zo hij de woning boven hen niet zal verwoesten!
46 De aarde is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel,
en het gekrijt is gehoord onder de volken.

De Rothschilds vervullen wel een grote taak ten dienste voor de
illuminati en hun beoogde wereldregering. Het geld van de Rothschilds
is hun macht. Wanneer de Rothschilds zouden weten
waarvoor zij door de illuminati worden gebruikt,
zouden ze zeker afhaken. De illuminati gebruiken de
Rothschilds en hun geldmacht om de mensheid t.z.t.
als katalysator klaar te maken, om het fel begeerde
niveau van 95% negatieve energie te bereiken, om
daarmee een soort kwamtumsprong te kunnen maken
naar de nieuwe dimensie.

Shabatai Zvi

De Rothschild wordt de ‘koning der joden’ genoemd,
doordat de ziel van de fanatieke Shabatai Zvi (23-7-
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1626-1676) op de 9e dag van de maand Av (dat is 23 juli) zou zijn
oververhuist naar de Rothschild-familie. Op die dag
werd de 1e en de 2e tempel verwoest. De Rothschilds
zijn de controleurs van de Vrijmetselaars en de
Zionisten. Men geloofde destijds dat Shabatai de
Messias was. Hun messiassysteem vereist een
Rothschild als koning der wereld, tijdens de Nieuwe
Wereld Orde.
Daaraan hangt echter wel een
prijskaartje: Er dient een groot slachtoffer te worden
gebracht, n.l. tweederde van alle joden, zoals in
Zacharia 13:8-9 zou staan, plus het grootste deel der
mensheid. Wat overblijft dient onder volkomen
slavernij te worden gebracht. Zie:
http://www.eqgen.nl/artikel_pianka.html

De volgelingen van Shabatai geloven dat het de plicht is
van hun koning om alle joden naar de staat Israël te
brengen, en om alle heidenen af te slachten. De Messias
verschijnt pas weer volgens hun visie wanneer de
wereld één grote chaos is. Slecht is in hun ogen goed.
Zij geloven dat alles wat in de Torah verboden is, nu
voor hen toegestaan is. Hun God Lucifer was immers
zelf ook afvallig en kwaad. Na Shabatai stond Jakob
Frank op (1726-1791). Volgens David Livingstone zijn
de Rothschilds Frankisten, dus navolgers van Frank. Zij
laten zélf de profetie uit het O.T. in vervulling gaan. Zij
zijn verantwoordelijk voor de
Russische Revolutie in 1917, en voor
beide wereldoorlogen. Via de wereldmedia die geheel in hun handen is,
kondigen zij aan dat de zogenaamde
‘eindtijd’ aanstaande is. Zij zelf zorgen
dat er chaos ontstaat, o.a. door de geldcrisis te
Jakob
scheppen, en oorlogen, die God als straf aan de mensheid
Frank
zou opleggen. In werkelijkheid zijn het de volgelingen
van Shabatai en Frank die hun protocollen afwerken. Zij hebben via de
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vrijmetselarij wereldwijd hun pionnen uitgezet, o.a. in bankiers,
regeringsleiders, etc. Deze ‘heidenen’ helpen hen hun doelstellingen te
verwezenlijken, en verwachten van hun superieuren dat ze ervoor
beloond zullen worden. Zij creëren tezamen een zogenaamde eindtijdapocalyps!
David Livingstone schrijft in
zijn boek ‘Terrorisme and the
Illuminati’ dat de meeste
illuminati -inclusief de westerse
vorstenhuizen- crypto-joden
zijn. Hij traceerde de genealogie
van de Khazaren, van de
Rothschilds, van de
Merovingers, van de Windsors,
etc. Gewone joden hebben er
volgens Livingstone geen flauw
idee van hoe zij worden
gemanipuleerd door deze
crypto-joden, of wannabe-joden De Maya-kalender-tijden
(Khazaren/Askenazen). Zie:

http://biblesearchers.com/yahshua/beithillel/emden.shtml
Volgens Livingstone controleren de illuminati in elke oorlog beide
partijen. Iran, Venezuela en andere landen van de ‘as van het kwaad’
zijn volgens hem niet onafhankelijk. Dat lijkt maar zo. Een goed boek
van Livingstone over de illuminati is: The Illuminati and Terrorism: A
Three Thousand Year History.

http://www.theedgeam.com/guests/pastguest19.htm
http://www.thedyinggod.com
http://www.terrorism-illuminati.com
http://www.escapeallthesethings.com/
Livingstone zegt dan de illuminati het plan hebben het Westen te
nazifieëren voor of in het jaar 2012. Alle mensen die in God geloven
moeten opgeofferd worden. Zij gebruiken als aanloop daartoe de
economische crisis van vandaag. Ook Leo Zagami zegt dat de illumiati
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oorlogen en crisis gebruiken voor hun doel. Zagami komt zelf uit een
illuminati-familie en rebelleerde. Hij had genoeg van die zwarte
magische rituelen en het satanisme. Zagami was 33e graad van de
vrijmetselarij, en aangesloten als lid van de Ordo Templi Orientali.
Volgens Zagami hebben de Illuminati via de Jezuieten in het Vaticaan er
de macht in handen. Hij kent en weet de dingen uit de eerste hand.
Zagami meent dat de Iraanse president Ahmadinejad een satanist is en
geen echte moslim. Ook Poetins conflict met de Rothschilds zou slechts
een toneelspel zijn. Zagami beweert dat de Amerikaanse regering heel
Amerika heeft verkocht aan Rome.
Amerika als Nieuw Atlantis
In Amerika zijn veel gebouwen verrezen waarin de Griekse architectuur
aanwezig is. In Nashville staat het fabelachtige Tennesees Parthenon,
wat gebouwd is als een kopie van de
Griekse Tempel van de godin Athene. In
New York is het Stock-Exchange gebouw
in Wallstreet gebouwd zoals de Griekse
tempels, met Corinthische pilaren. Manley
P. Hall schrijft als 33e graad vrijmetselaar
in zijn boek ‘The Secret Destiny of
Nashville parthenon
America’ dat deze grootse vormgeving zal
resulteren in de
verlichting van een klein aantal superieure
goddelijke mensen (de illuminati), die zullen
zorgen voor de regeneratie van de planeet
aarde. Hall noemt architectuur als het
gekozen instrument om de grote vormgeving
van het komende nieuwe Atlantis duidelijk
te maken. De illuminati geloven dat hun
occulte symboliek in deze gebouwen zal
functioneren om te overleven, en om de
goden te verwelkomen wanneer deze naar de
aarde terugkeren met hun Messias. Texe
Marrs geeft in zijn video ‘Planet X’ te
Godin Athene in Nashville
kennen dat de hoogste vrijmetselaren ervan
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overtuigd zijn dat de krachtige goddelijke geesteswezens, die geleid
worden door draakachtige leiders (zoals
Dracula, waarvan prins Charles afstamt, die
als wapen een draak heeft), spoedig naar de
aarde zullen terugkeren. Rome is het hiermee
The Impaler
eens, en verwacht vanuit de Pleiaden hun
Vlad Tespes
1431-76
aankomst. De grote Griekse gebouwen zullen
Dracula,
voor deze demonische wezens zijn om er
verre familie
zich te huisvesten. De komst van deze
van prins
draken-leiders naar de aarde is om het
Charles en
de Bush‘heilige doods-festival’ te vieren, het ‘feest
familie
van het beest’, om tweederde deel van de
mensen af te slachten. Er zal veel bloed vloeien! Het zal voor hen een
glorieuze Griekse Gouden Eeuw worden, onder leiding van deze
draakachtige reuzen, de illuminati. De meeste mensen die dan nog leven
zullen hun leugens geloven, Openb.13:4, 9-10.
http://www.grailcode.net/

Illuminati waanwereld
De illuminati zeggen dat zij hun verlossing niet van Boven (van JHWH)
verwachten, maar vanuit hun binnenste. Van binnenuit willen zij deel
zien te krijgen aan de Christusgordel in de vierde dimensie. Wanneer de
oogst van de aarde eenmaal rijp is (zie Openb.14:14-16) is het voor hen
de grote vraag of ze voldoende negatieve energie kunnen opbrengen om
over te kunnen gaan vanuit de 3e naar de 4e en 5e dimensie. Zij weten
dat gedachten energie zijn, en het totale ‘gewicht’ aan negatieve
gedachten van de mensheid moet volgens hen 95% zijn om te overleven.
Negatief wil zeggen: ik-gericht. Volgens de illuminati is alles op deze
wereld in de 3e dimensie een illusie, een gedachtevorm. Niemand zou in
die zin volgens hen werkelijk sterven of beschadigd worden. Zij zien het
leven als een spel, waarin je moet leven alsof alles echt is. Het wezenlijk
echte komt echter nog (de 4e/5e dimensie, en daarvoor zouden wij
dienen te kiezen nu wij in de 3e dimensie vertoeven. Wij zouden in ons
illusionaire leven wel kunnen uitdrukken wat echt is. In het levensspel
zoeken wij te winnen, en om te winnen zouden wij een zo hoog
mogelijke negatieve polariteit dienen op te bouwen. Alle ellende, leed en
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bedrog op aarde dient in die zin het doel der illuminati. Alles is voor hen
illusie, en die illusie kunnen zij manipuleren in hun voordeel, zo denkt
men. Alle zienlijke en onzienlijke dingen zijn aan elkaar gekoppelde
levens-energie, ons gegeven om er iets mee te scheppen. Alle gedachten
en woorden van ons mensen zijn scheppend. Zij vragen zich wel af,
wanneer JHWH een positieve Polariteit en
Eenheid is, waarom zou Hij dan jaloers en
wraakvol zijn? Hun grote vraag is hoe zij als
negatief gepolariseerden kunnen overleven. Een
32e graad vrijmetselaar vroeg eens aan een
illuminaat of het volgende juist was: ‘Om het
positieve pad te verkiezen dient 51% van onze
gedachten en werken gewijd te zijn aan het dienen
van anderen (coöperatieve instelling). Om het
negatieve pad te gaan dient men echter 95% Polariteit
negatief te zijn in woorden en werken. Hier ligt
een wereld van verschil tussen. Hoe zit dat?
Het antwoord was, dat deze vraagstelling juist was. "Om die reden
strijden wij als illuminati zo hard mogelijk voor het negatieve, voor de
chaos (Ab Ordo Chao). Wij als illuminati weten dat veel mensen
momenteel toe zijn aan die 51% positief, wat door ons voorkomen dient
te worden. Er bestaat een wet van straling en aantrekking, dat houdt in
dat onze gedachten en werken op ons zullen terugkeren. Zolang als wij
in de 3e dimensie zijn zien wij de werking van deze wet niet. Wij zien ons
gehele levensplaatje niet. Het is zo, dat wat wij anderen in positieve zin
aandoen, wij dat ons zelf aandoen, en omgekeerd. Wij willen zoveel
mogelijk negatieve polariteit bereiken, dus moeten wij de mensen veel
ellende en kwaad aanbrengen. Wij kennen deze wet goed, en de reden
waarom wij de negatieve zijde ervan verkiezen is, dat wij onderscheid
maken tussen eigenliefde en jezelf-zijn. Wanneer wij echt weten wat
eigenliefde is, kan men anderen niet liefhebben en dienen".
Nog een vraag aan deze illuminaat was, hoe het kwam dat zij Lucifer en
andere goden uitbeelden met vleugels, waarop het antwoord luidde:
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"Voeten richten zich naar de aarde, handen en vleugels richten zich
hemelwaarts. De levenskracht-energie vloeit in het menselijk lichaam
vanuit de aarde door de voeten naar omhoog. De intelligente energie
van de Schepper komt vanaf boven via de kroon-chakra in ons. De
vleugels vertegenwoordigen de goddelijke aanwezigheid in ons. Veel
goden, oa. Bafomet zitten, wat wijst op de kracht die hemel en aarde
verbindt.’
Nog een vraag hoe het komt dat illuminati veelal
superrijk zijn,
waarop het antwoord luidde:
"Onze rijkdom
is familie-rijkdom, van
generatie op generatie, miljonairs en biljonairs.
Echte rijkdom is echter dat je diep in je hart weet
dat jij en je Schepper één zijn, zoals in de Bijbel
staat geschreven om eerst het Koninkrijk Gods te
zoeken, en vervolgens alle dingen je toegeworpen
worden".
Wij zien hieruit dat de illuminati wel weten wat échte rijkdom is,
vandaar dat zij hartstochtelijk zoeken om het niveau van 95% negatieve
polariteit te bereiken, om zelf los te geraken uit de 3e dimensie waarin
alles toch maar illusie, lucht en waan is, volgens hun eigen zeggen.
Nog een vraag aan de illuminaat waarvandaan het kwaad zou komen,
waarop het antwoord luidde:
"Kwaad is niet wie wij zijn. Kwaad is een deel van een complex van
illusies, die men in de 3e dimensie gebruikt, waardoor getoond wordt
wat wij in werkelijkheid niet zijn’.
Hieruit zien wij dat de illuminati hun boze werken niet zichzelf
toerekenen, maar hun omgeving de schuld geven. Dat is een vorm van
zelfbedrog. Het gaat de illuminati om de oogst, die verdeeld is in positief
en negatief. Zij die 51% op het positieve pad zijn zullen van de 3e naar
de 4e dimensie overgaan. Zij zullen daar als liefdevolle en vreedzame
mensen leven in een nieuwe vredevolle wereld. In die dimensie is er
geen geheim meer. Elk ding is open via telepathie, zodat men ieders
gedachten kan lezen en weten. De illuminati echter moeten voor 95%
negatief zijn willen zij uit de 3e dimensie los kunnen komen, om over te
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gaan in de 4e, en later in de 5e en 6e
dimensie. Om te kunnen promoveren dienen
zij dus zo negatief mogelijk te zijn. Dat lijkt
op een tegenstelling. Zij zeggen dat ze wel
positief zouden willen zijn, maar uit
eigenbelang dat niet kunnen en willen,
vanwege hun noodzaak om te kunnen
gradueren. Nog een vraag aan de illuminaat
over de bet r ouwbaar hei d van de
Bijbelteksten.
Zijn antwoord luidde:
De Moloch mensenoffers
"Nee, zoals alle heilige teksten zijn ook de
Bijbelteksten verminkt. Er schuilt veel meer waarheid achter deze
teksten dan nu het geval is. Bijbelschrijvers die het dichtst bij de
waarheid kwamen zijn er bewust uitgelaten, althans uit de publieke
edities. De beste geestelijke teksten bevatten de ware natuur van de
grote Eén, dat zijn de Taoist-teksten, Tao Te Ching’. Zie
www.llresearch.org
Uit alles blijkt dat de illuminati ons gebruiken om hun systemen in stand
te houden, en ons als slachtoffer willen brengen aan
hun Bohemian-grove-god Moloch, om een hoge
energie van negativiteit te verkrijgen en te
overleven. Zij kunnen echter niet overleven! Hun
dagen zijn geteld en gewogen. Wij houden hun
piramide-systemen nog in stand, maar zodra wij het
vertikken om langer hun slaven te zijn, stort hun
piramide in elkaar. Wij hebben als argeloze
Israëlieten het Kaïn-Ezau-systeem in het zadel
geholpen en gehouden, o.a. geld-rente, wat nu aan
het wankelen is. Er komt iets nieuws. Het Feest van JHWH gaat
beginnen.
Jeremia bad om wraak:
Jeremia 11:20 Maar, o HEERE der heirscharen, Gij rechtvaardige
Rechter, Die de nieren en het hart proeft! laat mij Uw wraak van hen zien;
want aan U heb ik mijn twistzaak ontdekt. Wij zullen de wraak van JHWH
mogen aanschouwen.
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Translation-periode
De zogenaamde translation-periode is een korte periode die voorafgaat
aan de poolwisseling van de aarde. In die periode zal er een algehele
chaos ontstaan, daar de illuminati alle aardse systemen zullen laten
instorten, om hun Nieuwe Wereld Orde er door te drukken. Zowel op
financieel gebied via de huidige geldcrisis, als op politiek, religieus en
sociaal terrein zal
de chaos ontstaan.
Wanneer de
poolwisseling
eraan komt zakt
het magnetisch
veld van de aarde
naar het nulpunt,
waardoor alle
mensen daas
(insane) worden.
Er zij n grote Het aardmagnetische veld
groepen mensen
die er zich reeds jarenlang op hebben voorbereid, zoals de Mormonen en
de St. Germain-groepen. Men kan er zich moeilijk goed op
voorbereiden, daar ons bewustzijn een grote wijziging zal ondergaan.
Wij gaan allen door een nulpunt, een grote leegte, van de 3e naar de 4e
dimensie. Het is dan ook onmogelijk dat men zich fysiek erop voor kan
bereiden. Duitse en Russische bronnen zeggen dat het geomagnetische
veld van de aarde reeds hard terugloopt en het nulpunt nadert. Bij het
nulpunt zal alle elektriciteit wegvallen, waardoor er een zeer grote chaos
zal ontstaan. Er komt alsdan een driedaagse duisternis, zie brochure 457.
Vooral in grote steden zal er een volslagen chaos ontstaan, daar de
voedselvoorraad er in veel gevallen heel beperkt is.
Volgens geologen is het aard-magnetisch veld in de afgelopen 2000 jaar
met 58% verminderd en naderen wij het nulpunt. Tijdens het nulpunt
draait het magnetisch veld zich om. De laatste poolwisseling zou
ongeveer 13.200 jaren geleden zijn geschied. De mensheid werkt er zelf
aan mee dat het leven op aarde snel aan een algehele omkeer toe is. De
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wereldbank heeft 26 grote bossen in deze wereld opgeschreven, die niet
aangetast mogen worden door houtkap. Wanneer deze bossen zouden
sterven of zouden verdwijnen, wordt leven op aarde niet langer
mogelijk. Wij hebben 21% zuurstof nodig, wat in hoofdzaak door de
bossen wordt geproduceerd. In Brazilië en Peru zijn enkele van deze
grote bossen. Juist daar vindt veel illegale houtkap plaats.
De veranderingen op aarde gaan versneld. Zaken die vroeger traag
verliepen, gaan nu sneller. Het Pentagon in de USA voorziet binnen
enkele jaren een nieuwe ijstijd. New York, Noorwegen, Zweden en
Denemarken zouden alsdan onder een dikke laag ijs komen te liggen.
Migratie van deze bevolkingen zal een groot probleem opleveren.
Voedsel wordt schaars, omdat het klimaat algeheel van streek is,
waardoor oogsten mislukken.
Nieuw Levensveld
Er komt een nieuw elektromagnetisch levensveld, wat ook wel het
‘christos-veld’ wordt genoemd. In de Bijbel wordt het aangeduid als
zijnde de ‘wederkomst van Christus met de wolken des hemels’.
Algemeen denken de christenen hierbij aan de verschijning van een
fysiek persoon in de wolken, de zogenaamde ‘Jezus-figuur’, die door de
vroege kerk en oude
gnostici werd
bedacht. Het gaat
echter om het
her s t el van de
leven- en lichts c h enke n d e
stralingsgordel (de
zogenaamde
Christos-grid) rond
deze aarde, dus in
de ‘wolken des
hemels’.
De
hemelen zullen vernieuwd worden en opgerold worden als een doek,
volgens Petrus. De profeten die deze wedergeboorte of regeneratie van
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h e t
a a r d magnetische veld
aankondigden zagen
wel in dat de mensen
in hun tijd ‘ziende
blind’ waren. De
mensen leefden in
een dialect i s che
wereld
vol
tegenstrijdigheden,
dat wil zeggen: in
het duister. De
profeten riepen op
dat men zich op
moest maken om argusoog.punt.nl/?id=392475&r=1&tbl_archief=&
verlicht te worden,
zie Jesaja 60:1. De nieuwe realiteit is immers aanstaande! De algemene
‘gekte’ van ik-gerichtheid en oorlogvoering die nu de volkeren bezielt,
zal verdwijnen. Zij die nu reeds als eerstelingen verlicht werden door de
Geest van JHWH, werken mee aan het herstel, zodat het oorspronkelijke
aardmagnetisch veld spoedig mag hersteld worden. Dat aardmagnetische
veld, de ‘grids’ die de aarde omvatten, is als een gebouw van de Geest in
opbouw. Het is een nieuwe heilige Tempel, waarin en waardoor JHWH
bij ons zal wonen, zie Openb. 21:3.
Dat wordt de Christos-kracht genoemd, die wij alsdan demonstreren in
heel ons nieuwe leven. Van deze nieuwe Tempel gaat de roepstem uit
naar alle volkeren, want hierin is men werkelijk vrij, verlost van de ikgerichtheid van de dialectische wereld. Dan zijn de mensen weer
verbonden met het nieuwe levensveld en is er geen stoorzender meer,
daar het boze weggezonden is naar de woestheid. Dan worden de
mensen pas echte reformators, die zich geheel richten op waarheid. Men
is alsdan een échte protestant, die zijn protest tegen alle misstanden laat
horen.
http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm
www.diagnosis2012.co.uk/7.htm
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Ter verduidelijking: ‘Grids’ zijn energiebanen, die bestaan uit
holografische fractals (steeds
dezelfde terugkerende
harmonische vormen). De
grids’ zijn in heel het
universum aanwezig. Ze
transporteren
de
levenskracht-energie en
vormen een blauwdruk voor
bewustzijn. De grid van de
aarde is een geometrische en
energetische uitdrukking van
de scheppings-wetten. De
grid dient alzo als blauwdruk
voor de bouwstenen van de
schepping. In alle geschapen
dingen is de ‘heilige
geometrie’ aanwezig en
waarneembaar. De grid heeft
een frame, een geo-vorm,
vijfhoekig. Plato beschreef
reeds dat de aarde een Dodecaëder-grid bezat. De christosbewustzijnsgrid verschilt echter wel van de grid die Plato beschreef. De
vorm van de christos-grid is wel geassocieerd met de vorm van de Platogrid, nl. de vijfhoekvorm, maar dan ruimtelijk, waarin men de andere
geo-lichamen kan zien, zodat men erin de
verschillende stadia kan zien van ontwikkeling. Het
begint alles bij de cirkel, en daarin de tetraëder,
waarna de kubus, en octaëder, icosaëder en
tenslotte de dodecaëder. De integratie van al deze
vormen geven de christos-grid te kennen. De
grondvorm is altijd de vijfhoekvorm, de
dodecaëder. Dit wijst op algehele zelfovergave en
Het Heelal volgens
onvoorwaardelijke liefde, door verbinding met Franse kosmologen, zie
deze christos-grid. Dat maakt ons zelfbewust en brochure 469.
opent ons derde oog door verlichting met de Geest
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van JHWH. Het stelt ons tevens in verbinding met alle anderen die
verbinding hebben met deze grid (gemeenschap der heiligen). Dan zijn
wij de nieuwe vredemakers op aarde. De ik-gerichtheid wordt afgelegd,
en de nieuwe mens aangedaan. Het brengt in ons DNA wijzigingen aan,
wat in, aan en rondom ons is te zien (zelfs te fotograferen met Kirliantechniek). In die nieuwe mens en nieuwe mensheid zullen wij het Feest
van JHWH mee mogen vieren.

Het Feest van JHWH
De illuminati zijn niet de enigen die feest vieren. JHWH heeft een grote
vreugdemaaltijd aangekondigd in Jesaja 25. Het Feest van JHWH omvat
o.a. het schoon-schip-maken en afrekenen met heel het adderengebroed
op deze aarde. Het omvat tevens het herstel van alle twaalf stammen
Israëls in de verstrooiing en de wederoprichting aller dingen, zie
brochure no.8. Volgens Jesaja 25:6 zal het Feest van JHWH een zeer
vette maaltijd worden, die Hij bereidt voor ons op de berg Sions, met
oude wijn, etc. Dat houdt in dat wij de volle waarheid zullen ontvangen.
Alle bedrog, waan en illusie zal verdwijnen. De geestelijke dood wordt
verslonden en de smaad van ons volk wordt weggenomen.
Jesaja 25:6 En JHWH der heirscharen zal op dezen berg allen volken een
vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van
reine wijnen, die gezuiverd zijn.
7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts,
waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natien
bedekt zijn.
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en JHWH zal de tranen van
alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de
ganse aarde wegnemen; want JHWH heeft het gesproken.
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Er zal een grote slachting plaatsvinden van JHWH, en de goddelozen
zullen het gezegend aardrijk niet mogen beërven.
Jeremia 51:6 Vliedt uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel;
wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak
van JHWH, Die haar de verdienste betaalt.
Jesaja 14:21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner
vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en
de wereld vervullen met steden;
Jesaja 34:6 Het zwaard van JHWH is vol van bloed, het is vet geworden van
smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren
van de rammen; want JHWH heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote
slachting in het land der Edomieten.

Het bedrog van de Kaïn-Edom-joden zal openbaar worden (Openb.2:9)
en de onverhulde waarheid zal aan het licht komen. JHWH bereid ons
een feestmaal, en dat dat iets groots zal zijn, daar kunnen we zeker van
zijn! De rust zal op aarde weerkeren. De slavendrijvers zullen ophouden
te bestaan. Geen rente en woeker meer, geen belastingdieven meer, geen
oorlogvoerders en zelfverrijkers meer, maar allemaal rechtvaardigen,
zie:
Jesaja 60:21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij
zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit
Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.
Jesaja 32:15 Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan
zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal
voor een woud geacht worden.
16 En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het
vruchtbare veld verblijven.
17 En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der
gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid.
18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in
welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.

