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Inleiding
Het vraagstuk rond het zogenaamde ‘noodlot’ (lijden of karma) heeft de
mensheid reeds eeuwenlang beziggehouden. Wij ontkomen er ook niet
aan om ons erin te verdiepen. Iets waaraan men niet kan ontkomen
schijnt te maken te hebben met noodlot. Het wordt echter bemoeilijk
voor ons om er een juist antwoord op te vinden, aangezien wij beperkt
zijn. Wij kennen slechts ten dele, en dat geldt met name voor het
onzienlijke. Wij weten dat er heel veel is in en rondom ons, wat wij
echter niet kunnen zien. Dat bemoeilijkt ons zoeken naar waarheid.
Toch kunnen we ons zoeken niet opgeven. Vandaar de rusteloosheid in
deze wereld, in het overgrote deel der mensen.
Wij weten dat er magnetisme bestaat, maar wat het precies is en hoe het
eruit ziet blijft een raadsel. Wij kunnen het waarnemen aan de
manifestaties. Zo ook met gassen, die wij niet zien, en elektriciteit,
velden o.a. elektromagnetische velden, aardmagnetische velden, astrale
velden, ethervelden, nulpuntveld, UV-straling, etc. Vervolgens
stralingen, die wij niet zien, maar die er wel degelijk zijn. Wij zien ook
niet het onmetelijke heelal met de vele sterrenstelsel, pulsars, quasars,
etc. Wel weten wij dat het onzichtbare invloed heeft op ons levensveld,
de zee van energieën waarin wij leven. Uit alles blijkt dat ons zien,
horen, ruiken, tasten en proeven héél beperkt is. Zelfs is de voor ons
lagere dierenwereld in sommige opzichten ons ver vooruit. Vlinders
hebben o.a. een enorm reukvermogen, zodat zij elkaar op kilometers
afstand kunnen ruiken. Ook zijn er honden met een formidabel
reukvermogen. Slangen kunnen warmte zien. Vogels kunnen
ultraviolette kleuren zien, die wij niet kunnen zien. Walvissen zingen,
wat door andere walvissen op honderd kilometer afstand wordt gehoord.
En deze rij zouden we nog aan kunnen vullen met meer eigenschappen
waarvan wij ontbloot zijn.
Wij zijn beperkt en kunnen de totale werkelijkheid waarin wij geplaatst
zijn (helaas òf gelukkig?) niet zien en waarnemen, laat staan begrijpen!
Wat wij wél kunnen zien, zijn de natuurwetten. Wij kunnen er iets van
begrijpen, zodat wij beseffen dat er achter de schepping een bijzonder
hoge intelligentie schuilt, de eeuwige Geest. Wanneer men als
wetenschapper de materie bestudeerd zónder oog te hebben voor de
Geest, vervalt men al gauw in atheïsme.
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Fatum
Het noodlot of fatum zou vastliggen in onze genen, zodat ons genotype
zou bepalen wie wij zijn. Dat blijkt echter niet zo te zijn. De kracht van
de Geest kan ons aanraken, overschaduwen, waardoor er een nieuwe
levensstaat wordt geschapen, die de genetische staat te boven gaat,
overtijgt. De mens zal door de kracht van de Geest innerlijk worden
vernieuwd, zodat zelfs zijn hersencellen drastisch gewijzigd worden.
Wij dienen het oude leven, de zogenaamde ‘natuurstaat’, af te leggen,
en het nieuwe leven, de zogenaamde ‘geestelijke mens’ aan te doen.
Wij zullen erachter moeten komen dat wij leven in de vergankelijke
doodsnatuur van vlees en bloed, waarvan wij verlost moeten worden,
om de nieuwe levensnatuur te kunnen ontvangen. Waar het één nog is
kan het andere niet komen.
Ware wijsheid dient vooreerst geboren te worden in ons hart, om
vervolgens tot ontplooiing te komen in ons hoofd. De verlichting van
ons innerlijke oog (zie brochures 407-409) is het ontwaken (activeren)
van onze pijnappelklier, waardoor de ware kennis ontstaat van onszelf
en van God als eeuwige Geest, de bewustwording. Hieruit ontstaat een
omgaan en wandelen met God. Hart en hoofd zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden, werken ten nauwste samen. Hart en hoofd zijn bij de
mens in zijn natuurstaat slaven van de ik-gerichtheid, de zelfzuchtige
begeerte. Ontwaking komt pas wanneer men gaat inzien dat men
algeheel gebonden is aan dat zelfzuchtige ik, waardoor men niet vrij is
om God te kunnen dienen zoals dat behoort. Daardoor zal er een
begeerte ontstaan naar verlossing, naar heil en redding. Dan ziet men
zichzelf arm, ontreddert, als in een noodlot vastgebonden, waar men
geen kant op kan die positieve verwachtingen schept. De ik-natuur
moet verdwijnen, sterven om er de liefde-natuur voor in de plaats te
ontvangen. Dan ontstaat pas nieuw denken, nieuw willen én nieuw
handelen. Nu is men in zeker opzicht géén natuurlijk mens meer, maar
een geestelijk vernieuwd mens, een gezalfde, gereinigd van de ik-zucht.
Dan is men vervuld met de liefde Gods, die het hart ontvlamt en het
hoofd opheft naar omhoog. Men zegt ook wel dat alsdan ‘de zoon’ in
het hart is geboren, het nieuwe geesteskind, of de Christus. Vanaf dat
moment kijkt men heel anders tegen God, tegen zichzelf en het noodlot
aan. Algemeen wordt God door christenen voorgesteld als een God van
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liefde én van wrekende gerechtigheid. Het lijden der mensen zou
voortkomen uit Gods wrekende gerechtigheid. Welnu, hier leert men als
nieuw geestelijk mens zien dat Gods wrekende gerechtigheid in het
geheel niet bestaat! Het is een God van algehele ongedeelde Liefde, en
in Zijn liefde laat Hij toe dat wij de gevolgen van ons (mis) daden soms
keihard thuiskrijgen. Op veel plaatsen in de Bijbel worden ziekte en
lijden in verband gebracht met zonden. Niet dat wij vanwege onze
beperktheid, ook als geestelijke mens, het lijden volledig zullen
begrijpen. Men leert er echter wel de Goddelijke hand in zien. Het
verbond van JHWH met Zijn volk laat zien dat er eens een tijd komt dat
het lijden verbannen wordt, n.l. wanneer wij in volkomen harmonie met
JHWH en Zijn voorschriften zullen leven.
Oud Egypte
In de oudheid was het geloof algemeen wijd en zijd verspreid dat
rampen, ziekten en andere onheilen regelrecht rechtvaardige straffen
waren van God of van de goden. Dat deze visie niet klopte zag men niet
in, daar het noodlot zowel goede als slechte mensen kan treffen en ook
daadwerkelijk treft. Job had niets gedaan dat het noodlot hetwelk hem
trof rechtvaardigde. De vraag rijst dan ook of God het kwaad wel kan
toelaten dat het ook rechtvaardigen treft? Die vraag is onterecht. Wij
mensen schuiven God alles in de schoenen. Dat is niet juist. Het kwaad
dat wij mensen over onszelf afroepen vanwege overtredingen van de
natuurorde, treft zowel goede als kwade mensen. Daarvan kunnen en
mogen wij God de schuld niet geven, maar moeten wij de vinger naar
onszelf uitsteken. Evenwel wordt ook in het O.T. het geloof dat ziekten,
rampen en onheilen als straffen van God kwamen om ons af te straffen,
dikwijls genoemd. Dat kwaad kon echter ook onschuldigen treffen, en
daarmee wist men dan ook geen raad. We zien dan ook de worsteling
van de mensen met het kwaad en de straffen van God. In het O.T. laat
men soms het volk bloeden voor de zonden van o.a. een koning, van
David bij de volkstelling. Ook laat men kinderen soms boeten voor de
zonden der vaderen, terwijl dit op andere plaatsen weer wordt
tegengesproken. Er heerste in het O.T. een soort noodlot-logica
waarvoor wij toch wel afschrikken. Achter elk toeval zag men de
Goddelijke hand, of de goden werkzaam..
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Gepland noodlot (False Flag)
Dat wijst naar 9/11 2001, de zogenaamde terroristenaanval op de WTC
gebouwen en het Pentagon.
Pearl Harbor ........
En wat te komen staat:
David Rockefeller: zie onderstaande website:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/13318/rockefeller-voorspelt-13-000-doden

ROCKEFELLER VOORSPELT 13.000 DODEN
Door: Mind over Matter op 13 juni, 2012 in Algemeen, 12 Comments
De Rockefeller Foundation is een invloedrijke en machtige organisatie
die wereldwijd opereert, en samenwerkt met o.a. het dubieuze WHO
(World Health Organisation). In
een Rockefeller Foundation
document uit 2010 kwam onder
andere dit ter sprake: De jaren
2010-2020 worden het ‘doom
decennium’ genoemd, waarin
onder andere de 2012 Olympische
bombardementen zouden
plaatsvinden waarbij 13.000 mensen gedood zouden worden.
Dit staat in het rapport van de Rockefeller Foundation genaamd:
Toekomst-Scenario’s Technologie en Internationale Ontwikkeling
(Scenarios for the Future of Technology and International
Development)
Waarom publiceert zo’n machtige organisatie iets dergelijks in een
document? Welk normaal persoon of bedrijf zou zoiets opperen en dat
vervolgens nog eens in een document publiceren. Wat willen ze
bereiken? Is dit een subliminale boodschap?
Er staan nog meer absurde ramp-benoemingen in het rapport:
Onder andere een aardbeving in India en een tsunami in Nicaragua die
volgen vlak na de “Olympic bombings” in 2012.
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Super Bowl in Amerika
Over de Hoover Dam in Amerika en Madonna:
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/06/nogmaals-de-hoover-dam-ontketend.html

Madonna's "indrukwekkende" presentatie op het Amerikaanse 'heilige
der heiligen"- de Super Bowl - was een satanisch ritueel, dat het offer
van Amerika aankondigt, de Nieuwe Wereld Orde inluidend, waarover
wordt gesproken in Openbaring.
Madonna staat vlak vóór een weergave van de Hoover Dam en poseert
in een 'water-geboorte' positie, hetgeen het signaal is, uitgezonden in de
hele wereld, dat 'zij' nu in controle zijn. Wanneer Amerika wordt
vernietigd en de Hoover Dam wordt opgeblazen, zal het weer worden
geweten aan een dreiging van buitenaf (net als 9/11 dat een inside job
was), maar het zal naar alle waarschijnlijkheid door ons eigen toedoen
zijn.
In de volgende radioshow wordt gesproken over Jonathan Kleck, en zijn
YouTube kanaal
‘TheJonathankleck’ dat
sinds kort onder vuur
ligt (vanaf ca. 40
minuten). Door zijn
advocaat is hij
gewaarschuwd, dat hij
zijn YT kanaal moet
l eeghalen, en zij n
bediening moet
beëindigen!
Uiteraard laat Jonathan
zich niet uit het veld slaan, en gaat door met zeer, zeer onthullende
video’s, waaraan hij vele jaren heeft gewerkt, om het verborgen
koninkrijk van de duisternis aan het Licht te brengen, en te
ontmaskeren!
Blijkbaar wordt het heet onder de voeten van de Illuminati!!
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Vertaald fragment
Een optreden, allen gekleed in Egyptische en Romeinse outfit…
Madonna zingt, ‘Hoe van mij te houden’, waarbij ik denk van, ‘ja, je
zult van het Nieuwe Wereld Orde-systeem moeten houden’.
Aan het eind van de show verschijnen ze allen, gekleed in zwarte
kleding, pratend over ‘engelen die uit de hemel vallen’.
Madonna zingt, dat ze een stem hoort die haar naam roept, om
middernacht, en heeft geen andere keus om neer te vallen en te
aanbidden…. kinderen van Satan, ja zij zijn van de nacht. Madonna
zingt dus over die engelen die uit de hemel vallen, en zich voordoen als
Jezus.
Iedereen zal straks denken dat het Jezus is, en hem aanbidden.
Onder de symbolen was ook de letter ‘M’ te zien, de 13e letter van het
alfabet, welke ook de ‘13 Satanische Bloedlijnen’ (Illuminati)
representeert, en eveneens staat voor ‘Mason’ (Vrijmetselaar).
Op het podium staan alle landen afgebeeld…. sterren in de lucht…. en
achterin: gevallen engelen, komend te middernacht…
Let ook op de horen, de ramshorens, zilveren vleugels… er is zoveel
satanische symboliek.

Illuminati Super Bowl Half Time Show Symbolism Explained ...
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‘Het Heilige der Heiligen’
Een week voor de Superbowl beschreef Madonna op Anderson Cooper
het spirituele belang dat ze toeschreef aan de half time show: "De
Superbowl is een soort van Het Heilige der Heiligen in Amerika. Op de
helft zal ik komen met de 'kerk ervaring' en zal ik een preek moeten
geven. Het moet heel effectvol zijn."
Deze Kabbala-ingewijde verwees naar de Superbowl als het 'Heilige der
Heiligen' zoals de meest heilige plaats in de Tempel van Salomo ooit
genoemd werd. Niemand werd ooit toegestaan om het Heilige der
Heiligen binnen te gaan, dan alleen de Hogepriester. Dit privilege werd
alleen toegekend op de Grote Verzoendag, om het bloed van het offer
en de wierook aan te bieden voor de genadetroon. Madonna’s optreden
laat daarom de gedachte zien achter haar show…
Geen ‘toevallige’ tekens & symbolen
De symbolen hier beschreven kunnen eenvoudig worden beschouwd als
‘cool uitziend’ en de meeste Superbowl kijkers gaven er niet eens veel
aandacht aan. Het geheel van al deze tekens en symbolen in een
uitgebreid 13 minuten optreden kan echter niet worden afgedaan met
‘toevallige beelden’. Integendeel, de combinatie van al deze symbolen
vormt een geheel en definieert met grote diepte de onderliggende
filosofie en de agenda van de machthebbers - de Illuminati.
Madonna's omarming van de Illuminati symboliek valt samen met haar
contract bij Interscope Records, een van de belangrijkste verspreiders
van Illuminati symbolen in de muziekindustrie. Haar half time show
voorstelling kan derhalve worden beschouwd als het ‘begin’ van haar
drie-album (en 40 miljoen dollar) relatie met het prominente label.
Doorspekt met diepzinnige beelden, was Madonna’s half time optreden
een enorm Illuminati ritueel, één die werd bijgewoond door miljarden
kijkers! Op deze Superbowl 'Dag van Verzoening’ is Madonna de
hogepriesteres van de Illuminati-industrie, het Heilige der Heiligen van
Amerika binnengaand, en leverde een 13 minuten preek, die werd
gehoord door allen… maar begrepen door weinigen.
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Op de NFL Super Bowl half time show, op zondag 6 februari, voerde
rockster Madonna een ritueel uit – compleet met de twee horens
bovenop haar hoofd - als de Egyptische godin Isis, tijdens een
uitbarsting van heidense aanbidding waardig aan de Nieuwe Wereld
Orde.
Het Ritueel
Ze leek een heidens ritueel uit te voeren.
Zie Madonna's oversizede horens
Dit herinnert me aan OSIRIS/ISIS (en haar horens)
Gedurende de hele show waren overal vleugels te zien. In de Egyptische
mythologie zijn vleugels van groot belang als symbolen van
goddelijkheid. Natuurlijk, in de heidense New Age / Kabbala religie,
waarin Madonna zo wordt ondergedompeld, is iedereen op weg om een
Geperfectioneerd Persoon te zijn, zodat ze een god kunnen worden.
Later in de show wordt Madonna plots verheven op een sokkel die
boven de andere dansers op het podium uitstijgt, heel waardig in haar
rol als de godin Isis. Deze voorstelling kan gezien worden als een grote
eer voor Madonna, omdat ze wel degelijk Isis voorstelde.
Is het ritueel dat Madonna opvoerde, ontworpen om haar te verheffen
tot een godin-status?
Haar opheffen op het stijgende voetstuk leek in overeenstemming te zijn
met het bereiken van Madonna’s godin-status. In de Egyptische
mythologie is het rijk van de eeuwige onderwereld net zo belangrijk als
voor de christenen de eeuwige hemel is. Daarom is het zeer belangrijk
dat Madonna haar show eindigde door het langzaam afdalen in de aarde,
zeggend: "Ik ben thuis". Het leek of de ‘put’ openging en haar
verzwolg. Ik realiseerde me, haar thuis kon wel eens bij Lucifer (Satan)
zijn.
Sex, sex en nog veel meer Onreine Symboliek
Madonna en haar vrouwelijke metgezellen, MIA en Nicki Minaj, lijken
seksueel te ravotten met de vele mannelijke dansers op het podium.
Madonna gooit zelfs haar hoofd in het kruis van een van de dansers, het
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simuleren van orale seks. MIA steekt haar middelvinger naar de camera,
en zingt smerige taal die niet eens wordt uitgefilterd.
Waarom zou de National Football League zoiets plannen als een
heidense half time show? Bovendien, op dit moment in de
wereldgeschiedenis, waarin de Nieuwe Wereld Orde in zo’n tempo op
ons komt, waarom zou de NFL een show plannen, die is gevuld met de
belangrijkste symboliek van het heidense geloof in de Nieuwe Orde, en
in de belangrijkste Egyptische symboliek en geloof structuur die de hele
Nieuwe Wereld Orde behelst?
Skull & Bones
Het antwoord is dat de National Football League oorspronkelijk is
opgericht door twee leden van de satanische geheime genootschap Skull
& Bones! Verrast je dat?
De grondleggers van de Amerikaanse Voetbal waren twee mannen,
Walter Camp (Skull & Bones jaar 1880) en Amos Alonzo Stagg (Skull
& Bones jaar 1888).
Voormalig satanist Doc Marquis vertelde in 1993 dat de Illuminati een
bijeenkomst hadden gepland in 1903 van belangrijke invloedrijke leden
uit alle lagen van de samenleving - politici, zakenlieden en geestelijken.
Hun doel was om te bepalen hoe de Nieuwe Wereld Orde kan worden
gebracht in de werkelijkheid van de 20e eeuw.
Op weg naar een werelddictatuur
Hoeveel NFL fans zijn zich er echt van bewust dat Amerika snel afglijdt
naar de afgrond van de meest krachtige absolute dictatuur in de
wereldgeschiedenis?
Binnen enkele minuten bestond er geen twijfel over het bestaan van lof
over de show van Madonna. Let op de symbolen…
De scène wordt opgevoerd en de Olympische goden zijn hier…
Waarom zouden ze hebben gekozen voor deze stijl van klassieke
kleding? Want dit is wie zij eren. Van de Olympiërs werd gezegd dat ze
komen uit het land van het Noorden (Atlantis).
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Griekse goden - Eros Ares Athena Hera Aphrodite Dionysus Hermes
Apollo Demeter Artemis Zeus Neptunus van Olympus... om een paar te
noemen.
Tales of Titans / Rise of Zeus Orpheus!
Weet je wie de elite van deze wereld aanbidt? De Titans / Olympiërs /
Gevallen Engelen! Zij doen je denken aan een zwarte mis...
Weet je welke geesten dit
soort rituelen oproepen?
Een wervelwind van
demonen!
Dit is griezelig, als een
scene in elkaar gezet om
de HELE WERELD te
laten aanbidden met hen!
Het ALZIEND OOG van
de Illuminati en de
‘(g)ods’… en er is nog
meer oog symboliek.
Laten we niet vergeten wie de prins van de lucht / god van de muziek
is.... Satan...
Bron: Mysteryoftheinquity.wordpress.com en Cuttingedge.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2011/11/verborgen-afbeeldingen-hoov
er-dam.html
5 november 2011Verborgen afbeeldingen – HOOVER DAM mogelijk
11-11-11 false-flag doel
Jonathan Kleck is een van de weinigen die de gave heeft om verborgen
afbeeldingen ‘gewoon’ op te merken, om deze vervolgens aan het licht
te brengen en te publiceren.
Het is verbazingwekkend wat hij in de loop der jaren al heeft kunnen
ontdekken en onthullen.
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Tribulation-Now.org - Jonathan’s video’s zijn hier geupload voor alle
veiligheid, omdat het hele YouTube kanaal van Jonathan ten minste en
paar maal totaal verdwenen was…
Verborgen occulte afbeeldingen van False Flag Terreur gebeurtenissen
op Amerikaanse valuta!
De onderstaande 'Just A Messenger’ video's tonen verborgen
afbeeldingen van valse vlag terreur aanslagen, zowel gebeurtenissen uit
het verleden, als op het punt staan te gebeuren in de toekomst! Het $10
dollar biljet is alarmerend, omdat het een nucleaire explosie laat zien,
welke een 6 verdiepingen hoge vloedgolf veroorzaakt, die over een
gebouw rolt.
Klik op de afspeellijst hieronder om de video’s te starten.

12

Noodlot of Bestemming?

No. 508

Bron: Tribulation-now.org
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

14 oktober 2011Doelwit Hoover Dam: 11 11 Onthuld

De ‘Just A Messenger’ serie van video’s
Deze serie video’s laten je mond wijd open vallen. Deze omvatten niet
alleen de onthullingen, verborgen op de Amerikaanse biljetten, maar
tonen ook breedvoerig occulte afbeeldingen, verborgen in de Achnaton
hiëroglieven van ongeveer 1300 voor Christus.
Deze verborgen beelden zijn alarmerend. Ze tonen:
Verborgen beelden van False Flag terroristische aanslagen (MUST
SEE!)
Beelden van buitenaardse entiteiten die geslachtsgemeenschap hebben
met een menselijke vrouw
Slang-achtige entiteiten die mensen eten
Verborgen beelden van ‘schapen en geiten’
Beelden van Lucifer (satan) zelf
Beelden van een ‘man’ in de hel
En nog veel meer.
BEKIJK ALLE VIDEO’S VIA DE AFSPEELLIJST: ‘Just A
Messenger’ (LINK)
Jonathan’s YouTube kanaal met tientallen video’s (in English):
http://www.youtube.com/user/TheJonathankleck

Het mysterie van 11 11 11
De USGS (United States Geological Survey) organisatie heeft openlijk
toegegeven, dat zij aardbevingdata verwijderen voor publicatie. In een
artikel dat onlangs is opgedoken, schrijft de auteur, "Je wordt
voorgelogen door de overheid, duizenden zullen sterven, en miljoenen
zullen lijden". In het artikel schrijft hij:
“We worden voorgelogen. De USGS "vergeet" de 10.000 aardbevingen
in de Canarische Eilanden op te nemen. Zij verwijderen die in Arizona,
maar niet de bevingen van de aangrenzende Lake Mead. Waarom.
Waarom. Waarom?
En wat nog enger is: zij verwijderen vele aardbevingen, ook op andere
locaties. Seattle is er een van. E-mail ze en vraag hen, waarom ze ELKE
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Arizona aardbeving in de buurt van de Hoover Dam aan het verwijderen
zijn.
11 11 11 Occulte Symboliek
Laat ik eerst even wijzen op een aantal occulte symbolen, verbonden
aan dit 11 11 fenomeen. Hier is een korte lijst van de symboliek,
verbonden met 11 11 11 (waarschijnlijk 11 november 2011).

§ 11 11 Magazine. Dit is te vinden op 1111mag.com. Hier vind je een
overvloed aan demonische misleiding in verband met het concept van
de "Ascensie", die de "New Age" lichtwerkers omarmen als hun
beweging naar een "hogere sfeer" van bewustzijn. Inderdaad zullen zij
"het licht zien" van Lucifer als ze “tijd en ruimte overstijgen” en zich
aansluiten bij hun “Galactische Federatie van Licht”-gevallen
engelachtige wezens, zoals hun kosmische vrienden, de Pleiadiërs. (Job
38:31 “Kunt gij de zoete invloeden van de Pleiaden binden, of de
boeien van de Orion losmaken?” - Waarschuwing!)
§ 11 11 11 “De Movie” – De intro van de film luidt: "Al vele jaren is
het aantal 11 11 11 op een mysterieuze wijze verschenen aan miljoenen
mensen over de hele wereld. Het is bekend geworden als het 11 11
fenomeen. Op de 11de dag, van de 11de maand, in 2011, zal een poort
worden geopend…..er zal iets doorheen komen."(HERE)
§ Terwijl Dr. Carl Calleman, zonder twijfel de toonaangevende expert
op het gebied van de Maya kalender, stelt dat de kalender eindigt op 28
oktober van dit jaar, suggereren sommige Maya-experts dat het
daadwerkelijk eindigt op 21 december 2012, om precies 11:11 UTC.
Wie heeft gelijk?
§ De oude Chaldeeën zagen deze betekenis van de nummers 11 11: “Op
het moment van grote verdrukking”. Zou dit een waarschuwing voor de
"grote verdrukking" kunnen zijn?
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§ Vooraanstaande New Age deskundigen volgen het 11 11 fenomeen
reeds vele jaren. Volgens de meesten is er een DNA codering,
ingebouwd in het menselijk genoom, om de 11 11 visies te triggeren.
Dit is een gecodeerde waarschuwing / ontwaking tot de opening van de
bewustzijnspoort, in ons geprogrammeerd door onze ‘scheppers’, de
Annunaki "sterrengoden" van de "Dog Star Sirius" (2 Tess 2:7 “Want
het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts
totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.” 2 Tess.
2:11 “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de
leugen geloven.”)
Christenen die 11 11 11 zien
Veel christenen zien dit 11 11 fenomeen ook optreden. Wordt dit
getriggerd door de DNA-bewering, of is dit een waarschuwing van onze
hemelse Vader? (Job 33:14 “Want God spreekt op één wijze, of op
twee, maar men let daar niet op”.)
Het Tijdperk van Aquarius
Deze "Eeuw van Aquarius" wordt meer passend aangeduid als het
"Tijdperk van Lucifer” of de opkomst van de Nieuwe Wereld Orde.
Onze hemelse Vader zal, zoals beloofd, de tijd inkorten want anders zou
'geen vlees' behouden worden. (Matth. 24:22)
Dan. 12:1-2
“1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van
uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn,
zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar
in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt
bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig
afgrijzen.”
HAARP Veroorzaakt Hydro Seismiciteit (Aardbevingen)
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YouTuber “Dutchsinse” heeft eindeloos video’s geupload over het
gebruik van HAARP (High Frequence Active Auroral Research Project,
een Tesla-achtige "ionosferische verhitter" en een weermodificatie
techniek van de MIEC, (Military Industrial Extraterrestrial Complex).
Deze weercontrole technologie kan leiden tot verbazingwekkende
overstromingen en droogtes, aardbevingen en andere gebeurtenissen. In
feite heeft, recent nog, Mahmoud Ahmadinejad openlijk geklaagd, dat
de huidige droogte in Iran werd "veroorzaakt door het westen".

En in de James Bond film “A View to a Kill”, zet de schurk Zorin
olieboringstations op rondom de Hayward fault in Californië, door
middel van het gebruik van een technologie, die "water" injecteert in
lagen van de aarde om er olie uit te pompen. Het masterplan was om de
aardlagen rond de fault te verzwakken en daarna ondergrondse
explosieven te laten ontploffen, om zodoende een catastrofale
aardbeving te veroorzaken.
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De Hoover Dam 11 11 Waarschuwing
De vernietiging van de Twin Towers was een opoffering van
mensenlevens aan hun "god" Lucifer. De
terugkeer van de Soemerische 'goden' zal
de "grote verdrukking" inluiden en
beginnen met de systematische slachting
van de mensheid.
Echter, de Hoover Dam kan zeer
waarschijnlijk het volgende 11 11 offer
zijn. Inderdaad, de symboliek op het $ 50
dollarbiljet lijkt de Hoover Dam te tonen.
Terwijl Jonathan niet 100% zeker is dat Het sterrenbeeld Alcyone op een
dit de Hoover Dam is op het $ 50 plaquette bij de Hoover Dam
dollarbiljet, gelooft hij toch dat de Heer
dit aan hem heeft bevestigd. Na het bestuderen van foto's van dammen
voor vele jaren, onthulde een recente oude foto
van de Hoover Dam details, die niet zo
duidelijk zijn als op andere foto's.
Maar wat ECHT verbazingwekkend is, is deze
foto hieronder weergegeven. Voor de eerste
keer zien we dat deze obelisk-achtige zuilen
zeer dicht in de buurt komen van de twee
structuren, getoond aan de rechter- en
linkerkant van de
Dam op het $ 50. En
het "nieuwe $ 50"
toont duidelijk (zie
rechts boven), dat de
dam doorbroken is en het water overstroomt…
Hier is de oude foto van de Hoover Dam met
deze obelisk-achtige pilaren.
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Over Londen en de Olympische spelen, zie onderstaande website:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/13608/false-flag-london-2012
-bevestigd#more-13608
FALSE FLAG” AANVAL
LONDON 2012 BEVESTIGD!
Published June 17th, 2012. | By
airwave.Deze video zal u
het
bewijs geven dat er een nucleaire
terroristische “valse vlag” aanval is
gepland
tijdens
de
openi ngs cer emoni e van de
Olympische Spelen van 2012 in
Londen op 7/27/2012 gedurende de
nacht ( de ceremonie is ‘s nachts).
De bommen worden geplaatst in de
Londense underground metro in de
Hackney Marshes zone en het
stadion en de hele stad zal
exploderen. DOWNLOAD VIDEO
HIER:
Youtube versie: DEEL 1 DEEL 2/3 DEEL 4 DEEL 5 DEEL 6 DEEL 7
Deze aanval maakt deel uit van een wereldwijde organisatie genaamd
“Operation Black Jack”, dit meldde de Telegraph op januari 2009. De
BlackJack operatie bestaat uit 1 Mega kernbom op de Olympische
Spelen in Londen (gezamenlijk georganiseerd door de ganse wereld van
geheime diensten) dat binnenkort zal worden gevolgd door 6 andere
nucleaire bommen in Noord-Amerika (New York City, Washington DC,
Los Angeles, Portland, Mexico City , Toronto).
Deze valse vlag aanval is veel belangrijker dan de 9/11 aanslagen, en
zal de trigger zijn voor WW3 vevolgens gaan de deuren open naar de
Nieuwe Wereld Orde. De bommen worden toegeschreven aan Iran,
China en Syrië en een nucleaire wereldoorlog zal gebeuren tussen de
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westerse landen en de Oosterse
landen. Deze World War 3 worden
toegeschreven aan de godsdiensten
zoals de islam en het christendom.
Het doel van de Illuminati is om 90%
van de wereldbevolking uit te roeien,
dus het zal niet genoeg zijn om de
grote steden te bombarderen, zo
zullen ze ook de mensen onder het
mom van bescherming meenemen in
hun ondergrondse basissen, maar die zullen ze daadwerkelijk gebruiken
om massa executies uit te voeren. … DUS GEEF GEEN ANTWOORD
ALS ZE U BELLEN.. uw eigen regeringen en legers zullen je
vermoorden.

http://truthseeker444.blogspot.nl/2012/02/false-flag-4-august-2012-lond
on.html
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WAAROM OUDE TESTAMENT PROFETIEN EXPRES IN SCENE
WORDEN GEZET (E.J. Poorterman)
>> Ooit was er een godsdienstige sekte met veel volgelingen in de USA
>> en in 1850 voorspelde de voorganger van die sekte dat de wereld in
>> 1870 zou vergaan. Echter de voorspelling kwam niet uit dus werd
het >> jaar 1875 en toen 1880 en toen 1890. Uiteindelijk viel de >>
geloofsgemeenschap uit elkaar omdat de voorspelling niet uit kwamen.
>>
>> ZOALS U LEEST HEEFT ELKE RELIGIE VOORSPELLINGEN
ofwel elk geloof >> gelooft dat er iets in de toekomst gaat gebeuren.
>>>> Zo ook met de OUDE TESTAMENT GELOVERS ofwel het
Joodse geloof. Als de >> voorspellingen van het OUDE TESTAMENT
NIET UITKOMEN dan valt het hele >> Joodse geloof in elkaar dus.....
wordt alles keurig netjes expres in >> scene gezet. Zo ook de
voorspelde oorlog met Iran want de tempel van >> Koning David de
klaagmuur, tempel vernietigd 70 voor Christus) moet >> worden
herbouwd tijdens of vlak na de oorlog met Iran. Afin zo zijn >> er veel
meer dingen in scene gezet zoals 911 etc. GRAPPIG IS DAT >> JESUS
CHRISTUS NOOIT IETS HEEFT VOORSPELD ofwel het Nieuwe
Testament >> heeft helemaal geen voorspellingen. En zo ziet u hoe de
christenen >> keurig voor het karretje worden gespannen en alle >>
wereldgebeurtenissen slikken als ACT OF GOD terwijl het keurig
netjes >> EXPRES IN SCENE WORDT GEZET door een veeloudere
geloofsgroep.

Groot nieuws: Osama bin Laden zou de president van Amerika Obama
zijn. Niet te geloven, maar bekijk zelf de onderstaande video’s. Het
politieke toneelspel is op deze wijze wel compleet!
http://www.youtube.com/watch?v=QcZnj499B1c
http://www.youtube.com/watch?v=tgS6CzBoEYs&feature=related
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