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Maya-kalenderjaar 2012

Wordt het jaar 2012 een heel bijzonder jaar, of zal dit jaar net als andere

jaren gewoon aan ons voorbijgaan zonder grote wijzigingen of

diepingrijpende gebeurtenissen?

De nieuwe film van Ronald Emmerich over 2012 als wereldeinde moest

een bioscoop-hit worden. Hij kreeg een budget 250 miljoen euro om

eraan te besteden. Opvallend dat men algemeen spreekt over de Maya’s

en 2012 als of zij zouden beweren dat er op die datum een grote

wereldcatastrofe zou komen.

http://2012-movie-trailer.blogspot.com/2008/11/roland-emmerich-2012-movie-official.html

De Maya’s beweren echter in het geheel niet dat op 21-12-2012 het

wereldeinde er zou zijn. Zij zeggen slechts dat op die datum één van

hun kalenders afloopt. De cyclus van deze kalender is alsdan ten einde,

waarna een nieuwe cyclus begint. De film ‘Maya 2012' berust dan ook

op sensatie en valse beweringen. De film bevat thema’s die de mensen

aanzetten de Nieuwe Wereld Orde te accepteren, waarbij de komst van

de namaak Christus wordt aangekondigd. In de film

wordt het levensgrote Jezus-beeld te Rio de Janeiro

getoond, dat als een plumpudding in elkaar zakt. Dit

dient als symbool dat het conservatieve christendom

voor de illuminati heeft afgedaan. Reeds 100 jaar terug

hadden de illuminati besloten om via een gefrabriceerde

kunstmatige dreiging (het terrorisme) de mensheid klaar

te stomen voor de Nieuwe Wereld Orde. 
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Er is op Internet heel wat informatie over de Maya’s en hun kalender

die afloopt op 21-12-2012. Het merendeel is mis-informatie en

onbetrouwbaar, soms angstaanjagend. De meest betrouwbare informatie

zullen wij moeten zoeken bij enkele bekende onderzoekers en

publicisten als: William Henry, Gregg Braden, Drunvalo Melchizedek,

Michael Tsarion, David Icke, Robert Bauval,Texe Marrs, Patrick Geryl,

Wayne Herschel, Richard Hoagland, Dan Winter en dergelijke, hoewel

de meeste van deze lieden geen Bijbelgetrouwe

mensen zijn. Wij dienen zelf goed te

onderzoeken wat betrouwbaar is. William

Henry heeft veel goede boeken en dvd’s

uitgegeven, waarin hij de achtergronden van de

illuminati belicht, zoals in ‘The American

Rite’, over de Pelgrim Fathers, hun geheimen,

symbolen, tempels en rituelen. Het Capitol in

Washington is door hen gebouwd, waarin veel

vrijmetselaars-symboliek aanwezig is. Het

Capitol is een plaats voor transformatie en

verlichting. Zij worden dan ook illuminati genoemd, dat zijn de

verlichte lieden.  In zijn boek ‘Morph’ beschrijft hij het geheim van de

activering van ons lichaam, hoe de metamorfose zal plaatsvinden om

een gezalfde (christos) te worden en een lichtlichaam te verkrijgen. Ook

beschrijft hij stargates, tijdreizen en de mysteries van Sumerië en oud-

Egypte, de metamorfose in 2012, de lichtwezens en het God-deeltje te

CERN in Genève. 

In zijn boek ‘Revelation 2012' beschrijft hij de eindtijd, stargates die

volgens de Maya’s zich in 2012 zullen openen, en de Shining Ones en

het Sion (CERN) in Zwitserland.

In zijn boek ‘The A-tomic Christ’ beschrijft Henry de oorsprong van de

atoombom onder president Roosevelt. Deze president stamde af van de

Druïden, van Achenaton.  Tussen de Boom des Levens en de Boom van

Kennis van goed en kwaad zou de Olmboom hebben gestaan. Olm of

Elm wijst naar elementen, naar de oerkracht, de fysieke materie. Het

zou hierbij ook gaan om de taal der vogel-wezens en om de Ark van het

Verbond als elektrisch instrument. 

In zijn boek ‘The secret healing Codes of our mystic anatomy and

DNA’, beschrijft Henry waar wij vandaan komen en naar toe gaan. Ook

beschrijft hij de geheimen die ons DNA bevat en de genezende energie.
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Verder heeft hij het over de grote meesters die de geheimen van ons

DNA kenden, als Pythagoras, Jezus, Isis en Ptah.  De verloren gegane

technologie der ouden zal in 2012 weer

teruggevonden zijn.

In zijn boek ‘Blue Apples’ beschrijft Henry hoe

Jozua de geheimen van de stargates gestolen

had van de Kanaänieten, van de nakomelingen

van de Annunaki’s, die daar in de vallei van

Eskol leefden. In dat dal zagen de verspieders

een cluster, een enorme tros druiven (blauwe

appels) die zij met twee mannen moesten dragen.  Deze tros is het

symbool van een stargate. Het zijn de hemelse blauwe appels, zoals

deze afkomstig zouden zijn van de monastery in Sion, te Zwitserland.

 

Ptah heeft een hiëroglief waarop een DNA-

spiraal staat afgebeeld. Pa-tah betekent een

dubbele helix DNA-streng. Dat wordt ook

wel een ‘Jakobsladder’ genoemd. De retina

van onze ogen heeft 10 lagen, waarvan er 9

een Latijnse naam hebben, terwijl de 10e de

‘Jakobs-laag’ wordt genoemd. Ons oog

vervult een spirituele functie. Toen Jakob

Gods aangezicht zag tijdens zijn worsteling

noemde hij die plaats Pniël.  Dat komt van

Penuel, penial of pijnappelklier, ons derde

oog.  Dat is het ‘goddelijke’ deeltje tussen

onze hersenen in. Penial heeft in zich het

woord penta, vijf. Ons oog wordt verlicht voor de vijfde dimensie, het

5e wereldtijdvak der Maya’s. Daardoor ontstaat er een

metamorfose en bewustwording. De illuminati weten

dit beter dan menig christen. Zij werken aan de

totstandkoming van hun Nieuwe Wereld Orde, dat is

het herstel van Atlantis en Lemuria. De Atlantiden en

Lemurianen stammen af van de Annunaki’s of Nefilim.

Daarin zijn geslachtslijnen, waarvan ook de Maya’s, de

Hopi’s, en andere stammen van afstammen. De

Nefilim hebben met de dochters der mensen omgang

gehad, waaruit niet veel goeds voort kwam. Daarna en
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daardoor ontstond een gedegenereerd geslacht. Dat waren vijanden van

het Adamsras. De vijand zat sindsdien niet buiten de Adamsmensen,

maar zat in hen gemengd. Er ontstonden daarna vele oorlogen, waardoor

angst en ellende op aarde ontstond.  De illuminati weten hoe zij de

mensen moeten bespelen om hen in hun val te lokken. Zij kweken angst

voor het onbekende, voor de strijd tegen het terrorisme, een niet

zichtbare vijand. Men kweekte oudtijds angst voor een niet-bestaande

hel, voor een niet-bestaande duivel, voor alles waarmee zij de mensen in

bedwang konden houden. De mensheid dient te ontwaken opdat zij hun

vijanden leren kennen en hun werkwijzen. Het onderzoek naar de

illuminati is echter pas de laatste jaren goed op gang gekomen, en veel

wordt afgedaan als bijgeloof, onzin en complottheorieën. 

In werkelijkheid zijn de massa’s blind voor hun onderdrukkers. Men is

geacclimatiseerd in de wereld die door deze uitbuiters werd geschapen

en weet niet beter. Wij zijn hun slaven en werkbijen, die door hen

worden geëxploiteerd. Zij hebben onze hersenen gespoeld, houden de

massa’s bezig met brood en spelen, met TV en Internet, etc. Zij zijn als

de dood voor het ontwaken van het Adamsras, want dat betekent hun
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  Ondergrondse basis van de NASA

einde, het einde van hun parasietenbestaan.  Voordat het nieuwe tijdperk

van bewustzijnsvergroting aanbreekt, wil men zoveel mogelijk van het

Adamsras opgeruimd hebben. Daarmee is men nu reeds hard bezig, o.a.

via chemtrails, onze voeding te vergiftigen, vaccinaties, etc. 

Kwaad straft zichzelf

 Het zit in het karakter van de natuurwetten dat ongehoorzaamheid

ertegen zichzelf vroeg of laat wreekt. Dan is het niet God of JHWH die

straft of Zich wreekt, zoals dat dikwijls wordt voorgesteld en wordt

gelezen in de Bijbel. Het is de natuur zelf die in opstand komt tegen de

overtredingen. Indirect is het JHWH die Zich laat gelden, doordat

mensen hun hoofd stoten tegen

Zijn bevelen. Zijn wetten hebben

een corrigerend vermogen, en

wie niet luisteren wil, moet het

dan maar voelen. Dat lezen wij

o.a. in Jesaja 24, dat de

ongerechtigheid der mensen

zwaar op de aarde drukt, wat dat

dan ook precies moge zijn. In

oneigenlijke zin is het hier

JHWH die de aarde leeg en woest

maakt.  De aarde is volgens

Jesaja 24:5 bezoedeld door haar

bewoners. Welnu, dat zien we

vandaag de dag wel voor ogen!

Om die reden verteert de vloek de aarde en blijven er maar weinig

mensen over. Slechts in de kustlanden is er nog een overblijfsel, volgens

vers 15, die psalmen en lofzangen zingen ter ere van de Rechtvaardige.

De rest van het mensdom heeft overwegend verraad gepleegd, vers 16,

waardoor de natuur zich wreekt, vers 17-21. Zie:
16 Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen, tot verheerlijking des

Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: Ik word mager, ik word mager, wee mij! de

trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de

trouwelozen trouwelooslijk.

17  De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!

18  En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in den

kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want

de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen

beven.
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Onderaardse stad Mount Weather in Amerika

www.fas.org/nuke/guide/usa/c3i/mt_pony.htm

19  De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen

gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.

20  De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en

weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar

zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.

21  En het zal geschieden te dien dage, dat JHWH bezoeking doen zal over de

heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den

aardbodem.

22  En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij

zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht

worden.

23  En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als

JHWH der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn

oudsten zal heerlijkheid zijn.

Het is de hoogmoed der

mensen, zie Jesaja 2, die

vernederd zal worden,

waartoe JHWH een dag van

wraak en vergelding heeft

gesteld. De illuminati en

hun cohorten weten dat hun

einde nabij is, dat JHWH

Zich op hen zal wreken. Zij

hebben dan ook een

verbond gemaakt met het

dodenrijk,  met diepe

schuilkelders en steden die

zij aangelegd hebben in de

aarde. Zie o.a. Mount

Weather en Mount Pony in

de USA. De mensen zullen als die dag van vergelding er is, vluchten

naar de rotsen, spelonken en holen om zich te verbergen. De illuminati

menen dat zij diep in de aarde het veiligst zitten, met de grootste kans te

overleven. JHWH zal op de berg Sions regeren, vers 23. De aarde krijgt

er flink van langs en zal grotendeels verwoest worden. De film van

Emmerich ‘Maya 2012' laat ons fictie zien, wat alsdan werkelijkheid zal

worden. De steden zullen verwoest worden, volgens Jesaja 25:2.

Vanwege de zonne-uitbarstingen zal het enorm warm worden, Jesaja

25:4, maar JHWH zal Zijn volk beschermen tegen de hitte en vloed

(tsunami), 25:8-9; 26:1-5. Tijdens die gerichten wordt ons dringend
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  Nibiru in tegengestelde baan

aangeraden om in onze diepste binnenkamers te gaan en ons tijdelijk op

te sluiten, zie Jesaja 26:20-21, 54:7. Die binnenkamers zijn, volgens

Strongs concordance ‘cheder’, dat zijn bedkamers, de meest inwendige

schuilhoek of bergplaats, dus een schuilkelder. Daarin moeten we

tijdelijk wachten totdat de grimmigheid van JHWH is voorbijgegaan.

Zie hiervoor brochure 245 over de ‘Tiende Planeet’. 
Jesaja 2:17  En de hoogheid der mensen zal gebogen, en de hoogheid der

mannen zal vernederd worden; en JHWH alleen zal in die dag verheven

zijn.  18  En elkeen der afgoden zal ganselijk vergaan.

19  Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen

der aarde, vanwege den schrik van JHWH, en vanwege de heerlijkheid

Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te

verschrikken.

20  In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden

afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te

buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen;

21  Gaande in de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen,

vanwege den schrik van JHWH, en vanwege de heerlijkheid Zijner

majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te

verschrikken.

JHWH treedt in confrontatie met de

Leviathan en Draak, de machten der

duisternis van de illuminati. In die dag

wordt de overtreding van Jakob verzoend,

27:9 en wordt het overblijfsel van Israël

vergaderd op de berg Sion. De illuminati

en hun pionnen hebben zich tegen die tijd

in de aarde opgesloten. Zij vrezen voor de

‘gesel van JHWH’ als deze over de aarde

trekt. Dat wijst erop dat de planeet Nibiru

een aantal keren rond de aarde draait en

daar een groot verwoestend spoor achterlaat. Dat zal slechts een aantal

morgens zijn, volgens Jesaja 27. Alleen in Sion ligt de kostbare

Hoeksteen, waarvan JHWH de Beschermer is. Hun verbond met het

dodenrijk zal hen niet baten, zie 27:17-19. Zie Jesaja 29:4-6 hoe JHWH

met donder, hagel, vuur en wind tegen hen in de strijd zal treden, 30:30.

In die dag zullen de hoge bergen wegzakken in de diepte der aarde, en

zal de Berg Sion verhoogd worden, Jesaja 2. Dan zullen de torens en
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gebouwen van de illuminati in elkaar storten, wanneer Hij de breuk van

Zijn volk geneest. Hij stort alsdan Zijn Geest uit op het overblijfsel,

32:15, en geeft het koningschap aan David, een Davidstelg, 32:1. De

overtreders der natuurwetten zullen beven van angst, vanwege de grote

zuivering en metamorfose, waarin zij niet zullen delen. De

bewustwording en overgang naar de 5e dimensie is niet voor hen

weggelegd. 

  www.uaff.info/underground_bases.htm
www.subversiveelement.com/Dulce.html

De nieuwe aarde

Volgens sommige Maya-kenners stellen de

Maya’s dat wij bij zonsopgang 21-12-2012 de

geboorte zullen beleven van de ‘wereld van de 5e

zon’. Ook andere oude cultuurvolkeren zouden

hetzelfde zeggen. Dat houdt in dat de mensheid

die dan nog in leven is naar een hoger plan van

bewustwording zal overgaan. Het gaat hier om de

hoogste trap van bewustwording of verlichting.

Daarvoor staat het getal vijf, het getal der

regeneratie en perfectie. Wij hebben dat in de bouw

van ‘de Pentahof’ afgebeeld en gesymboliseerd,

zowel in het grondvlak als in de opbouw. Het

grondplan is enerzijds gebaseerd op de ‘Bloem des

Levens’, anderzijds op het oude Barneveldse

Wapen, waarop een vlinder staat die uit een cocon zich ontpopt en zich

op de zon richt. De rups als veelvraat symboliseert onze huidige wereld,

die zal sterven en zich in een cocon wikkelen, om daarna  te ontpoppen

via een metamorfose (gedaantewisseling) als een schitterend vliegend

wezen. Alzo staan wij op het punt om ongeveer rond 2012 over te gaan

in een nieuw tijdperk. Wij zullen alsdan zien dat niet de high-

technologie onze redder is. Niet onze logica en verworven kennis. Het is

het wonder van JHWH, waardoor wij regenereren en ons zullen

oprichten. Dr. Johan Oldenkamp geeft in zijn boek ‘Oorsprong en

bestemming van de mens’ een datum van de Tun-kalender der Maya’s

op. Deze datum zou meer in overeenstemming zijn met de berekeningen

der illuminati vanaf 4 juli 1776. Op dinsdag 8 maart 2011 zou de

afrondende scheppingscyclus beginnen, en de Tun-kalender stopt op 28-
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De cycli volgens de Maya’s, grote en kleinere cycli.

10-2011. Ook

d e  T z o l k i n -

kalender der

Maya’s stopt op

d i e  d a t u m .

N i c o l e

Z o n d e r h u i s

geeft in het blad

F r o n t i e r

no.91/2010 aan

dat de Tzolkin-

kalender een

tijdspiraal heeft,

waarbi j  e lke

winding 260

dagen telt. Deze

loopt volgens

haar van 27 juni

2010 tot 14

maart 2011, en

daarna tot 29

november 2011.

Er zijn ook 260

dagen nodig

v o o r  e e n

zwangerschap

bij een mens. 26 juli 2010 gaat in de Mayakalender het jaar van de Rode

Maan in. 

Het raam of eindtijd-venster waarbinnen deze metamorfose zal

plaatshebben is volgens de Maya’s begonnen op 24-10-2007 en zal

ongeveer 7 - 8 jaar duren.  Daarin valt ook de datum waarin de Maya-

kalender afloopt, 21-12-2012.  In die periode zullen de magnetische

polen van de aarde verschuiven, waarna ook de fysieke polen zullen

wisselen.  Dat zal ongeveer drie nachten en drie dagen duren (ongeveer

72 uren), maar volgens de Maya’s zal dat slechts 30 uren duren. Wij

kunnen de magnetische poolwisseling elke dag verwachten. Dat zal

volgens de Maya’s ongeveer 20 uren in beslag nemen, dus binnen één
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dag. Binnen die 20 uren zullen er géén magnetische velden zijn op en in

de aarde. Om de fysieke aardas te wijzigen is er enorm vele energie

nodig, wat voor de wetenschappers een raadsel is. Dat zal echter door de

komst van Nibiru plaatsvinden, die in 2005 is waargenomen en zijn

baan rond de aarde zal trekken in tegengestelde draairichting. Hierdoor

zal de aarde gaan waggelen als een dronken man, Jesaja 24, om daarna

te vallen en zich om te keren. Dat zal volgens de

Maya’s 30 uren duren, terwijl de Bijbel spreekt over

drie nachten en drie dagen. Dan zal het aarde-donker

worden, mede doordat ons gezichtsvermogen tijdelijk

zal wegvallen, vanwege de afwezigheid der

magnetische velden. Veel mensen zullen van angst

sterven en de geest geven. Wanneer wij en onze

kinderen ons erop voorbereiden, om dit proces van

metamorfose in alle rust te ondergaan, zullen wij het

overleven. Wij zullen een korte slaap slapen en als

‘dood’ zijn, om te herleven, zoals in Jesaja 26:19  staat, om uit de

‘cocon’ te voorschijn te treden als geheel nieuwe mensen. 

De Maya’s stellen dat er 9 werelden zijn. Wij staan op het punt om de

5e nieuwe wereld binnen te treden, wat plaatsvindt in het raamwerk

vanaf 2007 tot en met 2015. Ergens binnen dat raamwerk vindt de

overgang plaats. Dat houdt niet in dat volgens de Maya’s en Kogi’s er

nog 4 werelden zouden moeten komen. Nee, de 5e wereld is de laatste

en hoogste, het midden van de 9. Het getal vijf staat in het midden van

de negen. Dus 1-2-3-4   5   6-7-8-9. Dat wijst op de balans, het

evenwicht.    

Drunvalo Melchizedek heeft in 17 korte video’s weer gegeven wat de

werkelijke betekenis is van de Maya-kalender en de datum 21-12-2012.

Kijk bij Youtube of Google om de video’s op te zoeken: De eeuwige

tijd, Drunvalo Melchizedek. Deze man heeft ongeveer 14 jaar onder de

Maya’s vertoefd en weet er het fijne van te vertellen.  

In David Flyn’s boek: "Temple at the centre of time", staat dat de laatste

zeven jaren van de Bijbelse eindtijd beginnen in de week van 4-11 juli

2009. Daarom zal volgens Flyn de antichrist verschijnen, en ook de

twee getuigen. Deze zullen drie en half jaar hun getuigenis geven, tot

december 2012. Het jaar 2012 is gebaseerd op de astrologische Maya-
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kalender. Merkwaardig is dat dit jaar tevens het 67e jubeljaar is,

3323AE.

De illuminati leven reeds honderden jaren naar het jaar 2012 toe. Zij

kijken uit naar hun imitatie-Messias, hun Jezus, die in werkelijkheid

Lucifer is. Jezus heeft in het Grieks een getalswaarde van 888. Nu: 2 x

888 = 1776, het jaar over de oprichting van de USA, en ook het jaar van

de oprichting van de illuminti orde van Adam

Weishaupt.  Verder werken de illuminati veel met

het getal 33 en eenderde. Eenderde van een uur is

niet 20 minuten, maar geeft ons 19 minuten en 48

seconden, wat het jaar aangeeft -volgens Flyn-

waarin de zionisten hun staat Israël hebben

opgericht. Elke laag van de piramide op het USA-

grootzegel heeft volgens Flyn 19,48 jaren. De 12

lagen maal 19,48 = 233 jr + 1776 = 2009.

Wanneer we 12,121212 x 19,48 vermenigvuldigen

krijgen wij 2012,12, dus december 2012, dat is het Maya- kalenderjaar.

Het 67e jubeljaar geeft ons 6+7 = 13, het geluksgetal der illuminati.

Van 1945 (einde WOII) tot 2012 = 67 jaar.

In 1776 werd ook het geheime genootschap Phi Beta Kappa opgericht in

Williamsburg (USA). Uit dit genootschap kwam in 1832 een ander

geheim genootschap voort, nl.. Skull & Bones. Veel Amerikaanse

presidenten komen hieruit voort, na aan de Yale-universiteit te zijn

opgeleid en afstammen uit dezelfde vooraanstaande families. Zie:

 mayanprophecy2012.blogspot.com/2009/04/2012-o...

http://www.maya12-21-2012.com

thedutchperspective.blogspot.com/

De structuur van het universum is 13 : 20 : 33. Dat is volgens sommigen

de poort tot het nimmer eindigende van Gods wonderbare liefde, zoals

uitgebeeld o.a. in de fractals van het pentagram/pentagon.  Ook het getal

5 is van speciale betekenis, en om een christos (gezalfde) te zijn met

universeel bewustzijn heeft men het getal 555. 

Het menselijk lichaam heeft geharmoniseerd de 13 : 20 : 33 frequentie

in zich. Wij bezitten in ons lichaam 13 grote scharnierpunten, nl.  de

enkels, knieën, heupen, ellebogen, handen, schouders, nek. Wij hebben

bij elkaar 20 vingers en tenen. Onze ruggengraat telt 33 wervels. 
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Salomo, Hiram en Hiram Abiff

De oude Maya’s gebruikten de frequentie 13 : 20 voor hun kalender en

het doen ontwaken van hun Godsbewustzijn. De frequentie 13 : 20 : 33

is die van het ‘tijdloze’, of liever, dat wat voorbij onze huidige tijd ligt,

daar waar wij een nieuw lichtlichaam ontvangen als ‘kinderen des

lichts’. Zo’n nieuw lichtlichaam noemt men ook wel een ‘Merkabah’. 

De kosmische tijd heeft de frequentie

van 13 : 20 : 33. Onze huidige tijd

heeft 12 uur van 60 minuten tijd, en

deze zal eindigen, omdat deze

tijdfrequentie ons losmaakt van het

universum. 

Men kan deze tijdschaal geprojecteerd

terugvinden in de basishoek van de

Grote Piramide, n.l. 51 graden, 51 minuten en 14,3 seconden. Hierbij

komt men uit op ons huidige jaar van 365,4

dagen.

De Merovinger-piramide van de illuminati

heeft een iets andere basishoek, nl. 51 graden,

51 minuten en 51 seconden, waardoor men

uitkomt op een jaar van 390 dagen. 

Op 21 december 2012 eindigt volgens de

Mayakalender de huidige tijdfrequentie. 

De Illuminati gebruiken veelvuldig de

getallen 11, 13 en 33. 

www.abbaswatchman.com/PAGE%2025%20MASS%20MIND...

Kosmische gebeurtenissen

Kosmologen verwachten een sterke elektromagnetische golf, die in

2012 haar hoogtepunt bereikt. Het betreft de zogenoemde ‘Schumann-

resonantie’. Verhoogde e-m-stralingen kunnen de mensen in een soort

trance brengen. 

Zie: www.confissius.com

Het e-m. van de aarde is momenteel bijzonder laag volgens

wetenschappelijke metingen. Leylijnen of energiekruispunten in en

boven de aarde zijn plaatsen van de verhoogde e-m-stralingen, hetwelk

tot een bijzonder natuurverschijnsel leidt. Men bracht aldaar offers,

bouwde er tempels, en later kerken en kathedralen. Op die plaatsen

raakten de mensen in vervoering, en dat verschijnsel werd door de
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kerkelijke leiders uitgebuit. Men verloor daar tijdelijk zijn ego en

geraakte in hoger sferen. Rondom deze kerken vormden zich de steden

en dorpen.  Door de ontladingen van deze e-m-energie kunnen er

spontaan bosbranden ontstaan, zoals we de laatste tijd nog al eens

waarnemen. Zal de aarde op heel veel plaatsen in brand worden

gestoken door de enorm verhoogde e-m-stralingen in 2012? De aarde

zal niet meer door water, maar door vuur vergaan, of beter vertaald

‘overgaan’, in een andere door vuur gereinigde hoedanigheid. De e-m-

energiestralingen zullen alleen maar toenemen tot 2012, dus kunnen we

van alles verwachten. Ook wij mensen worden erdoor beïnvloed, zodat

er veel vreemde misdaden plaatsvinden, geweldsuitbarstingen, rellen,

etc. De mensen gaan zich meer op het spirituele vlak begeven. In de

hoofden van de leidslieden der aarde zullen ook vreemde dingen

ontstaan, zodat zij de volken aanzetten tot oorlogen, zeer grote

oorlogen, met nucleaire inzet.  De mensen worden ‘heet-hoofdig’.  Wij

denken dat ons nog een veel grotere omwenteling te wachten staat dan

de meeste mensen voor mogelijk houden. In 2012 vallen namelijk de

piekgolven van kleine en grote cycli in de kosmos samen, zie het boekje

van Jan Wicherink over 2012 (Achter de 2012 Horus-zon).  Alle cycli in

het universum zijn elliptisch, behalve die van planeten, zoals onze

aarde. Er komt een metamorfose, de huidige aarde als ‘rups’ gaat zich in

haar cocon wikkelen, om straks als ‘vlinder’ te voorschijn te komen,

zich te ontpoppen!

Apollo Rising 2012

Thomas Horn schreef het boek ‘Apollo Rising 2012'. Volgens Horn

zullen de illuminati hun vrijmetselaars-Christus verwelkomen in het

Capitol te Washington. Horn is op zoek gegaan

naar het verloren gegane symbool, wat Dan Brown

schijnbaar niet heeft kunnen vinden. Horn zegt het

wél te hebben gevonden. Horn zegt dat het Capitol

en het Vaticaan de geheimen van het verloren

symbool bevatten. Het is een oud magisch

talisman-symbool. Het wijst volgens Horn naar de

verschijning van de imitatie-Christus (antichrist),

wat in 2012 zal zijn. 
Over iets meer dan 3 jaar moet het eeuwenoude

14      Het Maya-jaar 2012                     No.507

plan van de Vrijmetselaars om hun 'godheid' naar de Aarde te doen

afdalen, voltooid worden. 

Over vier weken gaat Tom Horns nieuwe boek 'Apollyon Rising 2012'

naar de drukker. In een lange serie artikelen hebben we alvast een tipje

van de sluier opgelicht over wat hij en zijn onderzoeksteam hebben

ontdekt, zoals bijvoorbeeld onweerlegbaar bewijs dat de Vrijmetselaars

al bij de oprichting van de VS in 1776 als einddatum het jaar 2012

gepland hebben, de datum waarop hun lang

verwachte messias (Apollyon) volgens hen

naar de Aarde zal terugkeren. Naast het feit

dat het bewijs hiervoor overal in Amerika is

terug te vinden -zoals in het ontwerp van de

hoofdstad Washington DC- blijkt er tevens

een eeuwenoude, uiterst geheime

samenzwering te zijn tussen de VS en het

Vaticaan, met als doel om deze 'verlosser' in

2012 op de troon van de hele wereld te

krijgen. (uit Xandernieuws)

Ook in de Zohar wordt door priesters aangekondigd dat hun Messias in

2012 zal verschijnen. Het Capitol en het Vaticaan verbergen de geheime

kennis over de terugkeer van buitenaardse goden, van Osiris/Apollo. De

illuminati verwachten hun drie-enige God, waarvan koning Salomo als

wijsheid, koning Hiram als kracht (als Lucifer), en Hiram Abiff als

vakman (Osiris) zullen terugkeren op 21-12-2012. Opgeteld levert dat



15      Het Maya-jaar 2012                     No.507

het volgende op: 2+1+1+2+2+0+1+2 = 11. Als drie-eenheid levert dat

11 + 11+ 11 = 33 op, dat is de hoogste graad in de vrijmetselarij.  Het

getal 11 wijst naar tweelingen, naar de strijd om de

eerstgeboorterechten, zoals hij Kaïn en Abel, Izaak en Ismaël, Jakob en

E z a u .  D e  h o g e g r a a d

vrijmetselaren en kabbalisten

werken veel met het getal 11

en 111 (111 = palmoni = de

heilige). De twintowers of

WTC-gebouwen liet men op

de 11e van de 9e maand

instorten. Tevens wijst het

getal 11 op hun schizofrene

natuur, hun gespletenheid.

Zij stammen af van de

Nefilim, die zich mengden

met de Adamieten, Genesis

6. Hun satanshuizen zijn

verdeeld, zoals de tong van

sommige giftige slangen gespleten is. Hun gedachtewereld vertoond

tegenstrijdige informatie. Zij hebben het volk (de massa’s) alleen lief

als werkbijen, die voor hen de honing verzamelen. Verder kan het volk

hen geen zier schelen. Voor hen zijn alleen geld en macht belangrijk.

Zij zijn doodsbang voor een ontwaakte bevolking. De huidige trent van

kennis-vermeerdering via Internet, onderwijs en media slaan zij dan ook

met argusogen gade. Vandaar hun plannen om Internet aan banden te

leggen en om de wereldbevolking drastisch te verminderen, tot een in

hun ogen aanvaardbaar aantal, dat gemakkelijk te controleren valt. Zij

hebben ons gedrag reeds eeuwenlang bestudeerd, zodat zij ons beter

kennen dan wij onszelf kennen. Zij weten exact hoe zij ons moeten

manipuleren, hoe ze ons bezig moeten houden met brood en spelen, etc.

Wij hebben als massamensen niet in de gaten dat wij door hen worden

geregeerd en dat onze politici hun loopjongens zijn. Wie verdenkt van

ons volk ons koningshuis van schizofrenie? Toch worden wij reeds

eeuwenlang door hen om de tuin geleid en kost het ons een flinke duit

aan belastingen. Op koninginnenfeest merk je daar niets van. Nagenoeg

heel Nederland vlagt en viert feest. Behalve Karst Tate, die in

Apeldoorn zorgde voor een teken aan de wand tijdens de occult getinte
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mensvererende Oranje-

parade. Juist precies in

Apollo-Dorian (Apeldoorn

= appel-thorn)   op een

voor de Oranjes heilige

locatie Het Loo (een Loo is

een zonne-heiligdom), en

wel bij de Naald (de naald

is een obelisk, een

fallussysmbool) voltrok

zich een mensenoffer (de

Molochdienst) op 30 april 2009. Het was de 100e verjaardag van de

Naald, die er op de geboortedag van Juliana werd geplaatst. Het

aardmagnetisch veld is appelvormig en via obelisken menen de

illuminati het te kunnen beïnvloeden, als de acupunctuur van de aarde.

Appel-Thorn, daar werd het onder het mom van een monument een

energie-naald geplaatst, waar de rituele moord plaatsvond, 7

slachtoffers. En nog loopt ons volk achter het vorstenhuis aan en

schrijven diverse bladen elke week een aantal bladzijden met foto’s en

tekst erover, zodat wij mee kunnen genieten van hun snobisme. Of onze

koningin naar de geheime Bilderberg-conferenties gaat of niet, en of ze

nu lid is van allerlei geheime ordes, de massa’s blijven haar adoreren en

toejuichen. Of prins Willem-Alexander en Maxima zich nu laten

inzegenen door Boeddhistische monniken of niet, en of ze nu luxe

huizen laten bouwen in Mozambique, het volk blijft voor hen uitlopen.

Het is dan ook schokkend voor de meeste mensen als het masker

weggenomen wordt en wij de wezenlijke aard van het beestje krijgen te

zien.  Wie echter momenteel probeert de

werkelijke aard van het beestje te tonen, wordt

niet serieus genomen door de massa’s. De wereld

is in werkelijkheid helaas niet wat de massa’s

denken dat ze is. Achter de schermen trekken de

illuminati aan de touwtjes, ook onze koningin

behoort tot de top der illuminati. Haar vader

wijlen prins Bernhard was de oprichter van één

der machtigste organisaties ter wereld, de Bilderberggroep. Lees slechts

de boeken van Robin de Ruiter, David Icke en Texe Marrs en andere

insiders. Deze illuminati voeren een eigen tijdlijn volgens hun
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Merovinger-piramidesysteem. Beginnend bij het

jaar van de oprichting van de Orde van Weishaupt

en de vestiging van hun Nieuwe Atlantis, de USA,

nl het jaar 1776, komen zij in 2010 als het jaar van

de topsteen, wat in 2012 de top bereikt. Dan zal er

volgens de Maya’s een grote chaos ontstaan, en

uit deze chaos willen de illuminati hun Nieuwe

Wereld Orde te voorschijn toveren. Ab Ordo Chao

(uit chaos orde) moet hun Gouden Eeuw komen. 

De Amerikaanse presidenten Jefferson, Washington, Franklin en

Kennedy waren radicalen, die geloofden in het scheppen van een

gouden eeuw, een nieuw paradijs op aarde. Dat paradijs noemen zij wel

Novo Atlantis of Camelot, het huis van de oude goden op aarde. Op

technologische wijze tracht men dit nieuwe paradijs te realiseren. Ook

de Maya’s voorzien een grote omwenteling, waarna een zeer goede tijd

aanbreekt op aarde.  Dat is voor ons geen nieuws, want daarover

spreken alle profeten. Er komt een Messiaans Vrederijk en een hoger

bewustzijn der mensen. De rups leeft nu nog als een veelvraat in de

menselijke geest. Wij verslinden de energiebronnen op aarde en graven

ons eigen graf via oorlogen, vervuiling, etc. Wij wikkelen onszelf in de

nesten, in onoplosbare problemen -de cocon-, waaruit wij in het

komende nieuwe tijdperk als vlinder zullen te voorschijn komen. Via

een korte pauze komen wij tot inkeer. Via een korte doodsslaap zullen

wij weer ten leven ontwaken in een

totaal nieuwe wereld, Jesaja 26:19,

om daar onze vleugels uit te kunnen

slaan. In het onderbewustzijn tijdens

de slaap zal de nog resterende

mensheid, die de chaos overleefd

heeft, zich herinneren wat haar

bestemming is. Daniël spreekt erover

dat velen die in die eindtijdperiode

zullen slapen in het stof der aarde -

tijdens de poolwisselingen- zullen

ontwaken ten leven, anderen blijven

in die slaap en sterven, zie    
Daniël 12:1  En te dier tijd zal
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Michael opstaan, die grote vorst, die

voor de kinderen uws volks staat, als

het zulk een tijd der benauwdheid

zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat

er een volk geweest is, tot op

dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal

uw volk verlost worden, al wie

gevonden wordt geschreven te zijn in

het boek.

2  En velen van die, die in het stof der

aarde slapen, zullen ontwaken, dezen

ten eeuwigen leven, en genen tot

versmaadheden, en tot eeuwige

afgrijzing.

3  De leraars nu zullen blinken, als de

glans des uitspansels, en die er velen

rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.

4  En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den

tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal

vermenigvuldigd worden.

    

De Dag van JHWH

De dag van JHWH is een dag van gerichten en oordelen, die de mensen

zelf over zich hebben afgeroepen vanwege het overtreden der wetten.

Het huidige wereldtijdperk loopt ten einde. De eindlimiet is nagenoeg

bereikt. Volgens Jesaja 26:21 zal JHWH de ongerechtigheid der

aardbewoners bezoeken. Er wordt -zoals we reeds aantoonden- bevolen

dat wij ons in onze binnenste kamers of schuilkelders terug trekken

voor een kort ogenblik, totdat de gramschap van JHWH voorbij zal zijn

gegaan. De illuminati en spotters weten dat hun dag van verantwoording

zal komen. Zij hebben grote onderaardse steden en schuilgelegenheden

gemaakt, wat een meerjarenplan was. Ook in Jesaja 2:19, Joël 2-3,

Mattheus 24 en Openbaring 6:15 lezen wij eenzelfde berichtgeving, zie:
14  En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en

alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15  En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten

over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen,

verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der

bergen; 16  En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons,

en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en
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van den toorn des Lams. 17  Want de grote dag Zijns toorns is gekomen,

en wie kan bestaan?

Zie verder de brochures: 149 Drie dagen duisternis; 239 De eeuw van

Horus; 245 Nibiru; 444 De dag der wraak; 457 De dag van JHWH; 460

Sions Twistzaak; 465 Voleinding; 475 Het feest van het beest; 514

Alles wordt nieuw. 

2012 Globaal

Sterren zijn positieve magneten en planeten zijn negatieve magneten.

Planeten zijn van steen en ‘hangen’ tussen twee positieve sterren. Wij

als aarde zouden niet tot het Melkwegstelsel behoren, maar tot het veel

kleinere Saggitarius-stelsel, wat zich wel wil aansluiten bij de Melkweg.
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De Melkweg staat in werkelijkheid naast ons in de nachtelijke hemel.

Zie: www.viewzone.com/milkyway.html

Indien wij tot de Melkweg zouden behoren, zijn wij gericht op de

galactische eclips, wanneer alle planeten rond onze zon in één lijn staan

met de as van de Melkweg op 21-12-2012. 

O n s  s t e l s e l  i s

kannibalistisch en vreet

aan de Melkweg, en dát

is de oorzaak van de

zogenaamde ‘opwarming

van de aarde’. De zon

gaat steeds heter branden

en hogere energie

uitstoten. Dit ‘huwelijk’

van onze galaxie met de

Melkweg zorgt voor

m e e r  e n e r g i e -

schommelingen tussen

a l le  planeten.  Het

magnetisch veld van Jupiter is er sinds 1992 door verdubbeld. Op Mars

en Venus zijn grote veranderingen gemeten. Ook de Pleiaden -dat als

ijkpunt dient van de Maya-kalender- is erdoor beïnvloed.  Deze

kalender bevat in werkelijkheid drie kalenders, nl. één religieuze van

260 dagen, dat zijn 20 weken van 13 dagen, waarbij elke week een apart

logo heeft. Het getal 260 is een verkleining van de Grote jaarcirkel van

26.000 jaren, en staat gelijk aan het aantal in-en uitademingen per dag

van ons mensen. Vervolgens als 2e de solar-kalender van 365 dagen,

verdeelt in 18 maanden van 20

dagen. En als 3e de lange-

kalender, die niet cirkelvormig is,

maar rechtlijnig en alle dagen

optelt in veelvouden: 10, 20, 360,

7200, 144.000, etc.  
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De Maya-kalender wordt wel de ‘Zonnesteen’ genoemd. Op 21-12-2012

geeft deze kalender aan dat er weer een zonnemaximum is.

Zonnevlammen stoten enorm veel energie uit. Dat wordt Coronal Mass

Ejection genoemd.  Het zijn uitstoten die dodelijke gevolgen kunnen

hebben wanneer er teveel van naar de aarde komt. In 1989 richtte een

zonnevlam veel schade aan in Amerika en Canada aan energiecentrales.

Wanneer de zon op 21-12-2012 op z’n maximum is, gebeurt er iets wat

nagenoeg nooit eerder plaatsvond, nl. dat de eclips van ons zonnestelsel

zal samenvallen met de galactische equator van de Melkweg, zodat zij

een kruis vormen en de aantrekkingskracht ervan op z’n grootst is. Om

de gevolgen van deze conjunctie te overleven hebben de Amerikanen en

Russen diverse onderaardse steden gebouwd. De Russen o.a. in

Yamantau en de VS in Mount Pony en Mount Weather. In Noorwegen

is een ‘doomsday zaadbank’ gebouwd.

Volgens de illuminati zullen de enige

overlevenden zijn, degenen die zich

onderaards kunnen verschuilen. Er zullen

grote aardbevingen, tsunami’s en

vulkaanuitbarstingen ontstaan. Ook in de

zeer diepe schuilkelders is men niet altijd

even veilig, daar de aardkorst grote breuken

kan gaan vertonen. Het oppervlak van de

aarde zal één complete woestenij

worden. Geen toren of hoog gebouw

blijft overeind, hetwelk ook in de

profeten te lezen is. Vanwege de hoge

zonnestraling zal het plankton in de

oceanen en zullen de bomen in de

oerwouden sterven, zodat er ook

zuurstofgebrek dreigt. De Schumann-

resonantie zal instabiel worden. Hieraan

kunnen de illuminati via hun HAARP

object in Alaska wel wat doen, maar of

zij alleen daarvoor dit object gebouwd

hebben is de vraag.  Zie:

www.viewzone.com/haarp11.html

Via HAARP kan men de ionosfeer opwarmen en beschadigen, waardoor

de zonne-energie regelrecht naar de aarde komt. Dat is zeer gevaarlijk.
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Eind 2012 zal de zon branden als nooit tevoren. De illuminati gaan

ondergronds, en bovengronds zal naar schatting 4/5e van de mensen

verbranden. Er zouden volgens J. Hurtak in zijn boek ‘The Keys of

Enoch’ wel enkele veilige plaatsen zijn, die door energievelden

eromheen worden beschermd. Deze plaatsen zijn reeds door militairen

bezet, zodat particulieren er niet kunnen komen. De meeste mensen

beseffen niet wat hen te wachten staat. In Jesaja 4 lezen wij dat JHWH

te Sion een veilige plaats bereid voor het overblijfsel van Israël. Op die

plaats laat Hij de wolkkolom terugkeren voor bescherming in de dag

tegen de hitte en straling. Ook de vuurkolom zal er zijn ter verlichting

van de nacht, zoals ooit in de woestijn toen Israël daar 40 jaren

vertoefde. Laten wij onze tijd goed besteden en niet met de massa’s

achter nutteloze dingen aanlopen, opdat de dag van JHWH en Zijn

gerichten ons niet overvalle, zoals in de dagen van Noach en Lot. De

meeste mensen geloven het niet en hechten weinig waarde aan

dreigingen met grote rampen. In het verleden zijn echter ook veel

mensen het slachtoffer geworden doordat ze geen acht gaven op de

prediking van Noach. De aarde is al diverse keren gekraakt en

beschadigd. Kijk maar eens naar de de bergen in Duitsland en België en

hun gesteenten. Je ziet eraan dat de aardkorst helemaal opengebroken is

en er veel puin is ontstaan. 

Het zogenaamde ‘kosmische kruis’ dat wordt gevormd, doordat ons

zonnestelsel en de aarde dan op één lijn komen te staan met het centrum

van de Melkweg, wordt door de Maya’s ‘de baarmoeder van de kosmos’

genoemd. De periode van het kosmische kruis is van 1980 tot 2016. In

1998 was het middelpunt. Het jaar 2012 is volgens de Maya’s meer de

vereniging van de kosmische moeder (de Melkweg) met de eerste vader

(de zon-solstitium 21-12-2012). Er rest ons dus nog enige jaren.  

De Schumann-resonantie is de hartfrequentie van de aarde, welke de

laatste jaren ongeveer van 7,5 Hertz is verhoogd naar ongeveer 13

Hertz.  Hierdoor stralen de aardlijnen meer energie uit, waardoor

aardbevingen zijn toegenomen. De levende wereld is in haar geheel

afgestemd op deze Schumann-resonantie. Vanwege de verhoging ervan

worden de elektromagnetische velden in elke levende cel op een hoger

plan gebracht, ook ons bewustzijn.  Wij gebruiken momenteel 3-5% van

onze hersenen, en ons DNA is voor 97% junk. Dus wat zal er van ons

worden wanneer wij het voor de volle 100% zullen ontvangen!
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  Van rups tot vlinder

De Russen hebben in Kazachstan nog een supergeheime onderaardse

locatie gebouwd, bij Svobodny.  Kazachstan wordt voor de illuminati

het wereldcentrum van hun nieuwe wereldreligie, zie brochure 512.

www.greatdreams.com/2012.htm
In Kazachstan schijnt een vortexpunt te zijn voor kosmische energie,

waar de illuminati zich veilig voelen. Er gebeuren op aarde momenteel

vreemde dingen. Denk maar aan de 9/11 gebeurtenis en al wat er

omheen aan verdachts is. Denk eraan dat ex-nazi’s paus kunnen worden.

Kijk ook naar ons geldstelsel dat zal omvallen. Er is een vreemd verval

gaande, en wanneer dit zich doorzet, zal er grote chaos ontstaan. 

Praktische invulling

Erop vertrouwend dat Michael voor ons zal instaan ter verlossing in die

tijd van zéér grote benauwdheid, zullen evenwel de

eindtijdgebeurtenissen niet zomaar langs ons heengaan. Er wordt ons

immers aangeraden een schuilplaats op te zoeken. Niet zomaar een

schuilplaats ergens op de hei of in een tent in het bos. Nee, een

schuilplaats in een vertrek dat goed afgegrendeld is van het normale

leven bovengronds.  Het wijst in Jesaja 26:19-21

op een ‘binnenste kamer’, dat wil zeggen een

soort schuilkelder, in het ‘stof der aarde’, om daar

onze ‘tijdelijke doodsslaap’ te slapen tijdens de

poolwisselingen. Met andere woorden, om ons als

‘veelvratige rupsen’ in een cocon te wikkelen, om

daarna via een metamorfose en regeneratie als

‘vliegende vlinder’ op te staan. JHWH zal ons als

Zijn volk -de heiligen van hoge plaatsen volgens

Daniël- opwekken voor Zijn koninkrijk en ons de

heerschappij geven over de aarde. Wij zullen de

overgebleven volkeren leiden. Uit Zion zal de wet uitgaan. 
Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan;

waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn

als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen

uitwerpen.

20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw

deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap

overga. 21  Want ziet, JHWH zal uit Zijn plaats uitgaan, om de

ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de
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aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer

bedekt houden.

JHWH zal de overtreding van Jakob verzoenen en op één dag zal een

nieuw en gereinigd volk worden geboren, zie:
Jesaja 27:6  In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel zal

bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.

9Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden,

en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen.

Jesaja 66:8  Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien?

Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk

kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeen

gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Niet iedereen zal de mogelijkheid hebben een schuilkelder te maken, of

reeds een te bezitten. De illuminati en elite wel. Zij hebben goed voor

zichzelf gezorgd. Zij hebben grote onderaardse steden. Onze koningin

heeft ook grote schuilkelders onder haar paleizen. Het volk moet zelf

maar zorgen voor onderkomen. Laten wij doen wat

we kunnen, een ‘rampenplan’ opstellen en elkaar

helpen zoveel als in ons vermogen is. 

Onze hulp zij in de Naam van JHWH, en Hij zegent

ons uit Zijn woning!

 

Naschrift:

Van J.v.d.Worp, M.Masters en J.Manning het boek: Planet X -

survivalgids voor 2012 en daarna, Jumla uitgeverij. Veel voorspellingen

zijn gechanneld door entiteiten, waardoor ze onbetrouwbaar zijn. Ook

de Galactische uitlijning komt er volgens veel wetenschappers niet.  De

illuminati zouden de datum 21-12-2012 hebben uitgekozen om hun

Nieuwe Wereld Ode definitief te vestigen. Veel mensen die alsdan

uitzien naar de nieuwe tijd die na 21-12-2012 zou komen, krijgen dan

de NWO der illuminati te zien en menen dat dát het dan is. Het zijn

immers de illuminati-lieden als E.Laszlo, Gorbachov en Deepak Chopra

die achter de World Shift 2012 staan.  


