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President Nazarbayev, geboren 6 juli 1940

Astana in Khazakhstan, wereldcentrum van zon-aanbidding

Zie: www.hope4astana.com/.../CityPrayerwalk-11-07.htm

http://www.eikongraphia.com/?p=864  

Astana is de hoofdstad van Kazakstan. Waar ligt dat land? Dat land ligt in

midden-Azië en behoorde

voorheen tot de USSR. Het is

een land dat schatrijk

geworden is van de olie

verkopen. De hoofdstad van

dat land heet dus Astana, en

wanneer wij de eerste twee

letters omdraaien staat er

Satana of satan. Dat is niet

zo’n beste betekenis. Astana

is geen sprookje. Een mens komt er ogen te kort om alles te bezien wat

daar aan gebouwen staat. De gebouwen stralen de symboliek uit van de

moderne zon-aanbidders, die haar weerga in deze wereld niet kent. De

president van dat land heet Nursultan Nazarbayev. Hij was atheist, maar nu

moslim. Deze man heeft van Astana een

heel bijzondere stad gemaakt. Wij

zouden het de ‘wereldhoofdstad der zon-

aanbidding’ kunnen noemen. Inderdaad,

het is een zeer mooie stad, vol mooie

gebouwen met speciale vormgeving.

Het is tevens een futuristische hoofdstad

van de illuminati met hun Nieuwe

Wereld Orde. Bij hen staat de zonne-

cultus centraal. De stad Astana heeft

bijzondere gebouwen, die allen

gedachtegoed zijn der illuminati en de filosofie van de Nieuwe Wereld

Orde uitstralen.  De Britse architect Norman Forster heeft o.a. de

gigantische piramide van de vrede ontworpen.  Het gebouw heeft geen

herkenbare religieuze symbolen, daar de enige religie van de Nieuwe
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  Wapen van Astana

 Kazakstan, lijkt wel op Nederland

Wereld Orde in deze piramide-tempel de zon-aanbidding is. Het doel van

deze piramide is om alle bestaande religies samen te smelten. 

Wikipedia zegt het volgende over Astana:

Astana (voorheen Tselinograd en Aqmola

geheten, Kazachs en Russisch: Астана) is de

hoofdstad van Kazachstan, gelegen aan de

rivier Isjim, in Noord-Kazachstan, in een vlak

steppengebied.

De stad, die volgens schattingen ruim 550.000

inwoners telde in 2005, is sinds 1997 de

hoofdstad van Kazachstan. De naam (met

klemtoon op de laatste lettergreep) betekent

‘hoofdstad’ in het Kazachs. Asta-neh = Heilige

Plaats.

Economie

Politiek en regering zijn de voornaamste vormen van economische

activiteit in Astana. Astana vormt een speciale economische zone.

Geschiedenis

De stad werd in 1824 gesticht door

Siberische Kozakken als een fort aan de

bovenloop van de rivier Isjim. De stad kreeg

de naam Akmolinsk. In 1961, werd de stad

hernoemd tot Tselinograd en tot hoofdstad

uitgeroepen van het Sovjetterritorium van de

"Maagdelijke Gronden" (in het Russisch:

"tselina"). Dit geschiedde in het kader van

een campagne van Nikita Chroesjtsjov om

op grote schaal maagdelijke steppegrond tot

landbouwgrond te ontginnen.   

Nadat Kazakstan onafhankelijk was geworden, werden de stad en het

omliggende territorium hernoemd tot Aqmola (Witte Grafsteen, 1991). In

1994 werd de stad aangewezen als de toekomstige hoofdstad van het
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nieuwe onafhankelijke land. De stad kreeg wederom een nieuwe naam

nadat zij in 1997 hoofdstad werd in plaats van Alma-Ata.

Er worden verschillende redenen aangegeven voor de verplaatsing van

hoofdstad naar een stad in het centrum van de Kazakse steppe. Sommigen

menen dat het doel was om een betere controle te krijgen over het

hoofdzakelijk door Russen bewoonde noorden van het land, teneinde

eventuele strevingen tot afscheiding te voorkomen. Anderen beweren dat

hiermee een strategisch doel beoogd wordt: de hoofdstad te verplaatsen

naar een locatie die verder af ligt van de grens met het volkrijkste land ter

wereld; Alma-Ata ligt namelijk op slechts 250km van de grens met China.

Het besluit tot verplaatsing van de hoofdstad zou ook een symbolische

betekenis kunnen hebben, waarbij de stichter der natie (president

Nazarbajev) in de voetsporen zou willen treden van Atatürk, die de

hoofdstad van Turkije verplaatste naar Ankara.
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Sinds de verhuizing zijn er gigantische bouwprojecten van start gegaan in

de nieuwe hoofdstad, omdat het niet ontbrak aan inkomsten uit aardolie.

Aangelegd worden gebouwen voor de ministeries, een groot presidentieel

paleis, vele parken en monumenten. De president van Kazakstan,

Noersoeltan Nazarbajev wil klaarblijkelijk van de stad niet alleen het

centrum van Kazakstan maken, maar ook dat van heel Centraal-Azië. De

architectonische kwaliteit van de nieuwe gebouwen is, naar de mening van

bijna alle critici, vrij hoog: de overheersende stijl is een

etno-postmodernisme naar het voorbeeld van Albert Speer. Internationaal

bekende architecten als Norman Foster en Kisho Kurokawa hebben

opdrachten gekregen voor grote projecten.

Bezienswaardigheden

Er zijn thans veel bouwprojecten aan de gang, zoals ambassades,

representatieve kades langs de rivier Isjim, infrastructuur voor vervoer en

communicatie, enz.

Een bezoek waard zijn:

de moderne regeringswijk 

de oevers van de Isjim 

het Oceanarium 

het Islamitisch centrum 

de rooms-katholieke kathedraal 

de markthal 

Het Historisch Museum van Kazakstan 

Kazakstan is het Centraal-aziatische land dat twee keer zo groot is dan de

andere vier landen in deze regio bij elkaar en het is een land waar veel te

ontdekken valt en zoals iemand schreef: je komt er als een ander mens van

terug! Wat te denken van de eindeloze steppes, de majesteitelijke

gebergten, de overblijfselen van de Grote Zijderoute, de woestijnen en de

rijkdom van de necropolen van Mangyshlak de overblijfselen van oude

islamitische culturen etc

Zie vervolgens:   http://vigilantcitizen.com/?p=421

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=75385&page=17
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 Tetractys, 25 driehoeken per

zijde,4x25=100 totaal, + 7 front-

ruiten. De priamide is 77mtr hoog

Kijk ook eens bij Sinister Sites, en u ziet daar wat zich allemaal op aarde

afspeelt aan occulte symboliek in gebouwen en beelden.

Astana is de eerste illuminati-hoofdstad die

gebouwd is in de 21e eeuw en perfect

vertegenwoordigt waar de wereld naar toe wordt

geleid. Het is zo op het oog werkelijk de visie van

één man: Nursultan Nazarbayev, de president van

Kazachstan. Gesteund door miljarden oliedollars,

is de stad  gebouwd vanuit het niets in een

afgelegen en verlaten gebied van de Aziatische

steppen. Het resultaat is verbluffend: een

futuristische occult hoofdstad van de Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op

het vieren van de oudste religie die de mens kent: Zon-aanbidding. De stad

is nog steeds een grote bouwplaats, maar de gebouwen die al voltooid zijn

demonstreren samengevat de occulte visie van Nazarbayev.

De Piramide van de Vrede

De meeste bouwwerken in Astana zijn bedacht door de meest productieve

architect van Groot-Brittannië, Lord

Norman Forster. De gigantische piramide

is een vreemde aanwezigheid in het

midden van de Aziatische steppen. Het

gebouw is gewijd aan ‘het afzien van

geweld’ en ‘het samen  brengen van

religies van de wereld’. Norman Foster

heeft gezegd dat het gebouw geen

herkenbare religieuze symbolen heeft

voor de harmonische hereniging van

bekentenissen. In werkelijkheid is deze

piramide een tempel voor de enige echte occultisten-religie: zon

aanbidding. Een reis binnen dit gebouw is een echt symbolische. Het

vertegenwoordigt het pad van ieder mens naar verlichting, dat zijn de

mysteries van de oude samenlevingen. Het bouwwerk op-zich is simpel,

maar bezit de goddelijke verhoudingen, als pi, phi en de Gulden Snede. De

moderne elite gebruikt de piramide als symbool van robuustheid, kracht en

duurzaamheid. Zij regeren als illuminati, nazaten van de Nefilim, immers
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reeds eeuwen over de massa’s, en gaan hun macht in de Nieuwe Wereld

Orde bestendigen.  Dat zal het plaatsten van de topsteen demonstreren, nl..

het afronden van hun macht over de massa’s in een fascistische politiestaat.

Laten we de reis eens maken.

De piramide-vorm

‘De ingewijden aanvaarden de piramide-vorm als het ideale symbool van

de geheime leer en de stellingen ervan zijn

vastgesteld ter verspreiding’.

Zie: Manly P. Hall, geheime leer van alle

leeftijden. Zoals Manly P. Hall heeft

gezegd, is de piramide het ultieme symbool

voor de mysteries van de oude

beschavingen. Subliem in hun eenvoud,

goddelijk in hun proporties, belichamen zij

zowel de goddelijke kennis die het

eigendom is van de verlichte en de verbijstering van de massa. De elite

(illuminati) van vandaag zijn de erfgenamen van deze oude wijsheid en

gebruiken de piramide als een symbool van macht in de moderne wereld.

Het ontbrekende sluitstuk (de topsteen) vertegenwoordigt het goddelijke

beginsel dat aanwezig is in de wereld en in elk mens. Een andere

symbolische betekenis welke toe te schrijven is aan het ontbrekende

sluitstuk is het onvoltooide karakter van de Nieuwe Wereld Orde. Er wordt

gezegd dat het sluitstuk van de Grote Piramide zal worden hersteld als dit

eeuwenoude project werkelijkheid zal worden. Er zijn nog andere

piramiden over de hele wereld, die de macht van de elites  demonstreren

over de massa's.

Het Opera-gebouw (kelder)

Bij het ingaan van de piramide op de

begane grond wordt het donker en lijkt

men een hol binnen te gaan. In de kelder

is Astana's Opera-gebouw, waar de

nietsvermoedende massa vermaak krijgt

aangeboden. Ondanks de duisternis, is er

een enorme afbeelding van de zon, zo

groot als bijna het gehele plafond.
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Het Zonlicht valt op de

zonnetafel en aanwezigen

De buik van het Opera-gebouw

Recht onder top van de opera is de centrale ruimte van de piramide. Het

fungeert als de zaal voor conferenties ter hereniging van religieuze leiders

van de wereld. Laten wij

hier één minuut genieten

van de symboliek. U ziet

alle religieuze leiders uit de

hele wereld hier zitten rond

een grote figuur van de zon.

Zij bespreken hoe hun

verschillen te verzoenen

zijn voor de komende New

Age. De symboliek is

overduide l i j k:  a l  de

b e k e n d e  r e l i g i e u z e

theologieën van vroeger en nu zijn gewoon uitgroeisels van het

oorspronkelijke object van aanbidding: de zon

Deze ruimte is veel meer dan de lichtgevende opera, die de vooruitgang

toont op weg naar verlichting. Het beeld van de

zon in het midden van de ronde tafel is precies

gericht op de top van het Opera-gebouw. Dus

terwijl de algemene bevolking wordt vermaakt in

de duisternis van de materiële wereld, overleggen

en besluiten de verlichte religieuze leiders,

zittend recht boven hen,  hoe de massa’s de

godzaligheid kunnen bereiken.

De doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde

zijn oa. de vervanging van alle religies door één

vorm van neo-heidendom. Dit is wat deze

vergadering voorstaat. De stad van Astana is echt

een stad van de Nieuwe Wereld Orde.

De Apex

De top is letterlijk hemels. Ze is rondom volledig met ramen die baden in

het prachtige zonlicht. Beelden van witte duiven zijn ingegraveerd in de

ramen, als symbolen van de vrede, wat zal leiden tot de eenwording van de
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De apex - top onderaf gezien

wereld regeringen en religies in de Nieuwe Wereld Orde. De top is de

ultieme voorstelling van het bereiken van

verlichting, op individueel en op werelds

niveau. Kijk eens naar het plafond van de top:

De zonne-godheid (Aton - Aston - Astarte in

Astana) schijnt vanuit de verlichte top op de

religieuze leiders.  Het was president Perez

van de zionisten-staat Israël die in het voorjaar

2009 er een lezing hield en de religieuze

wereldleiders toesprak over vrede, menselijke

waardigheid, moraal, ethiek en religueze tolerantie. De religieuze

wereldleiders konden van hem hun lesje leren en zien hoe de staat Israël

ermee om is gegaan in de laatste oorlog tegen de Palestijnen! Dat was écht

gebaseerd op vrede, ethiek, moraal, menselijke waardigheid en religieuze

tolerantie! Dries van Agt spreekt dit o.a. tegen.

Divisies 

De piramide bestaat uit drie segmenten, divisies (de onderste donkere

ruimte van het Opera-gebouw, het

midden conferentieruimte en de

goddelijke top). Deze belichamen de

visie van Pythagoras van de wereld.

Pythagoras verdeelde de wereld in drie

delen: de hoge wereld, de midden

wereld, en de lagere wereld. De

hoogste of Supreme Wereld welke een

subtiele spirituele essentie doordringt

van alle dingen en is daarom de wereld

van de Opperste Godheid zelf, de

Godheid wordt geacht in elke betekenis alomtegenwoordig, almachtig en

alwetend te zijn.

De Superieure wereld werd het huis van de onsterfelijken. Het was ook de

woonplaats van de archetypen, of de zee-wezens, hun natuur nam op geen

enkele wijze deel aan het materiaal van aardsheid, maar ze werpen hun

schaduw op de diepe (Inferieure wereld), en werden alleen kenbaar via hun

schaduw. De derde, of mindere wereld, was het huis van die wezens die

deel namen aan de materiële substantie of die bezig waren met arbeid met
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 Bayterek of Levensboom, 97 of

105mtr hoog. De bol is 22 mtr.

de materiële substantie. Vandaar dat dit gebied het huis was van de

mensheid en de lagere rijken, die tijdelijk van de aarde waren, maar zich

konden verheffen boven dit gebied door de rede en de filosofie.

Met andere woorden, deze piramide is veel meer dan dat het een

toeristische attractie is. Het is een vertegenwoordiging van de filosofie van

de ingewijden. Zoals Dan Cruikshanks nogal cryptisch zei in zijn

documentaire over Kazakstan, het is een 'representatie van de macht’.

Bayterek (levensboom)

Dit bouwwerk is ook ontworpen door de

gerenommeerde Britse architect Sir

Norman Foster, het monument is bedoeld

als een volksverhaal over een mythische

boom van het leven en een magische vogel

van het geluk. De vogel, genoemd Samruk,

had haar ei gelegd in de spleet tussen twee

takken van een populierboom. Het ei - de

Golden Globe aan de top van het

monument - vertegenwoordigt de Zon, de

Opperste Godheid.

D e z e  ' b o o m  v a n  h e t  l e v e n ’

vertegenwoordigt het kanaal waarlangs

geesten de materiële wereld verlaten en

naar de goddelijke wereld treden. Dit

concept is steeds terugkerend in de meeste

(zo niet alle) esoterische samenlevingen.

Binnen de Golden Globe

Bezoekers op de top van de toren

krijgen een prachtig uitzicht op de stad

Nazarbayev. Er zijn ook enkele

vreemde objecten om naar te kijken.

Binnen het gebouw vinden we een

raadselachtig voorwerp. Het is een

gouden driehoek met handafdruk

president Nazarbajev's erin. Waarom?

Niemand durft het te zeggen.
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De Bata

Het is een wereldbol, ondertekend door

v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  z e v e n t i e n

kerkgenootschappen. Ja, nogmaals, het gaat om

alle godsdiensten te verenigen voor de NWO.

Masonische Zuilen

Twee pijlers en één er tussen in, verder

weg. Er is een kans dat dit  maçonnieke

symboliek kan worden.

Ja, de twee gouden pijlers vormen de

twee pijlers, ze zijn van metselwerk en de

dragen de namen Boaz en Jachin

Presidentieel Paleis

Het Presidentieel Paleis ligt in een indrukwekkende positie in de stad, aan

het einde van een ceremoniële route die begint met de Bayterek toren. Een

grote dikke koepel boven op het paleis wijst op het vrouwelijke principe, in

tegenstelling tot de fallische Bayterek toren - het mannelijke principe. Deze

laan is aanwezig in bijna alle belangrijke steden, waaronder Washington

DC en Parijs.  Het paleis heet Ak Orda = Witte Horde.
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Centraal Markten
 Stadion in de vorm van het Alziend Oog

Khan Shatyry Entertainment Center (De grootste tent ter wereld)

Dit onvoltooide kunstwerk is eveneens ontworpen door Sir Norman Foster

(hij ontwierp in feite de hele stad). Onder de tent is een gebied dat groter is

dan 10 voetbalstadions, zal een stedelijk intern park, winkels en

entertainment met

pleinen en geplaveide

straten komen, en een

rivier om er te varen,

een winkelcentrum,

minigolf en indoor

strand. Er is gezegd

dat deze structuur

wordt gemaakt om als

een tabernakel te

lijken, op gelijke voet

met de Tempel van Salomo.

Deze draagbare gebedshuizen, bestaande uit tenten, werden gebruikt door

de Israelieten tijdens bijbelse tijden. Ingewijden kennen aan deze oude

nederzettingen een esoterische betekenis toe.

Astana is nog onder constructie, maar er zijn enkele echt fantastische

projecten reeds gereed. Wij hebben er reeds een aantal laten zien, en hier

zijn er nog een aantal van hen:

Centraal Markten, hiernaast afgebeeld, ook weer

ontworpen door onze goede vriend Norman Foster.
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  Crazy Towers, bestaande uit 7 torens (7 =

heilig)

Hearst Tower, 1e

wolkenkrabbar na 9/11 

Crazy Towers (niet de officiële naam). Ze bezitten de meest futuristische

vormen.

De leden van de wereld-elite dienen

te voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om de wereld te verenigen in

één enkele regering. Over de hele wereld zijn er symbolen van hun macht.

Het is een feit dat de gewone bevolkingen geen idee hebben wat deze

structuren vertegenwoordigen, dat is precies de reden waarom hun plannen

tot nog toe onbetwist en onopgemerkt blijven. Maar die plannen zijn hier

nu voor jong en oud zichtbaar aanwezig! 

Manley P. Hall schreef in 1918: "Toen de menigte zichzelf regelde, werd

de mens geregeerd door onwetendheid, toen de

kerk alles regelde, werden de mensen geregeerd

door bijgeloof, en nu de staat alles regelt, worden

de mensen geregeerd door angst. Voordat mensen

samen kunnen leven in harmonie en begrip, moet

onwetendheid worden omgezet in wijsheid,

bijgeloof in een verlicht geloof, in liefde en angst

Met andere woorden, voordat de mensen in

harmonie kunnen leven, moeten we de

democratie afschaffen (omdat de massa’s te dom

zijn), religies (omdat ze bijgeloof veroorzaken)

en staten opheffen (want we moeten één wereld

regering)".
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Ministerie van

communicatie

Het gevaar bij het houden

van de oude zonnecultus is,

dat er met vuur wordt

gespeeld en het gebouw der

communicatie werd verwoest.

Het contact met de

zonnegoden werd verbroken.

In de piramide zullen iedere

drie jaar 200 afgevaardigden

van alle wereldreligies

vergaderen rond de zonne-

tafel, met als doel zich te

verenigen in één nieuwe

wereldreligie. De zon telt 32

stralen, zoals we dat ook in

het Voortrekkersmonument

in Zuid Afrika kunnen zien.

Wie goed kijkt kan er zelfs

33 stralen tellen.

Nationale vlag

De vlag van Kazakstan is

hemelsblauw van kleur, met gouden afbeeldingen

erin. De zon in het midden telt 32 stralen. Dat is bijna 33, het hoogste

aantal graden in de vrijmetselarij. Onder de zon vliegt de Adelaar, het

symbool voor de wereldheerschappij, als koning van de vliegende wezens.

Wij zien die Adelaar terug in de symboliek van alle oude wereldrijken, en

in het Amerikaanse Grootzegel. 

De vlag van Astana heeft dezelfde kleur

en betekenis als de vlag van Kazakstan. In

het midden de zon, met 35 stralen, en in

de zon de levensboom met boven het ei

van de mythische vogel Samruk. daaruit

komt de Nieuwe Wereld Orde der

illuminti voort. De Illuminati (Aka-

Nefilim) bezitten blauw bloed. Zij wanen

zich voorbestemt te zijn om over de

massa’s te heersen. Blauw is de kleur van

de luchtgod Tengri. De hemel ziet men als

vader, en de aarde als moeder.  Na de

poolwisseling eind 2012 verwachten de

illuminati dat hun machtscentrum van het Westen naar het Oosten zich zal
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De diamant-mensen

 Een grote Moskee in Astana, futurischese stijl 

verplaatsen, met Kazachstan als centrum. Blauw en rood zijn de kleuren

die men voor de ademhaling heeft, de keel-

chakra (energieknooppunt). Grijs is de

kleur voor de materie. De illuminati

spreken over ‘blauwe appels’ als hun

esoterische geheim. Appel is een woord dat

voor hen een geheime code bevat. Het gaat

hier om de pijn-appelklier (ons 3e oog, zie

brochures 407-409), die verlicht moet

worden. Verlichten = illumini, en vandaar illuminati. 

Degene die de sleutels tot het geheim heeft is bij Rome Petrus, en Petrus

stelt bij de illuminati de Egyptische god Ptah voor, de god van de

transformatie, die ook een blauwe huid heeft. Ptah is Pan, de bokgod

Bafomet. Ptah werd ook wel Apis genoemd, Apis is de stier. Een appel

dwars doorgesneden toont het pentagram, wat voor hen de transformatie

inhoudt van de 3e naar de 5e dimensie. De illuminati denken via de grijze

materie zich tot goden te kunnen transformeren, om

van koolstof tot diamant over te gaan. Koolstof -

carbon. B staat voor de maan, en on is de Zon.

Koolstof is het basiselement van ons materiële

leven. Wanneer men koolstof onder enorme hitte en

druk plaatst, ontstaat diamant.  Wij mensen zijn van

materie, met als basis koolstof. Omvorming van

materie tot God-mensen

(diamanten) verwachten

de illuminati van de zon.

Vandaar de aloude zon-

aanbidding. De zon bezit

de energie om ons te

transformeren. Er is

daartoe een zonne-

uitbarsting nodig. De

t r a n s f o r m a t i e  g a a t

volgens de illuminati in

drie fasen (het getal 3), en

wel op een vrijdag de 13e

(Vrij = Fri of fire = vuur).
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 Gebouw in Almaty als UFO, vliegende schotel van

buitenaardsen

   Een artiest zag de eerste UFO

al aankomen!

 Alziend Oog in Astana, 12 torens als wimpers, plus

2 wachttorens Jakin & Boaz

Dertien is een transcedent

getal, een geluksgetal.

Vrijdag de 13e valt in 2009

op 13 november. In 2010

valt deze op 13 augustus (de

heetste maand in het

Noorden). In 2011 valt deze

op 13 mei. In 2012 hebben

we zelfs drie datums waarop

vrijdag de 13e valt, nl.. 13

januari, 13 april en 13 juni. Dus 2012 heeft heel wat in petto voor de

illuminati! De getallen 3, 13 en 33 zien wij in hun symboliek geregeld

terug.

Het heeft alles te maken met de oude Licht-

goden en Nefilim en hun verering van de zon,

waaraan de christenen via Constantijn, die een

fervent zonaanbidder was en bleef, hun

zondagsviering hebben te danken. 

Binnen afzienbare tijd verwachten de

illuminati de terugkeer van de oude Licht-

goden (de Anunnaki’s) met

h u n  p l a n e e t  N i b i r u .

Kazachstan heeft dan ook als

eerste land ter wereld een

ambassade gebouwd voor deze

buitenaardsen, compleet met

een landingsplaats voor

UFO’s. Deze ambassade -in de

vorm van een grote UFO- ligt

bij de stad Almaty, vlakbij de

grens van China. Er is tevens

een groot gastenhuis, theater

en vertaalbureau in het

gebouw aanwezig. In de

Kaspische zee zouden de buitenaardsen al een onderaardse basis hebben.

De bekende Erich von Däniken heeft een nieuw boek geschreven over de

terugkeer van de Anunnaki in december 2012.
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 Plattegrond van Astana, vormt een sleutel, net

als het Vaticaan een sleutel vormt, zie foto

onder.

   Oud-Egyptische zonne-cultus

Egypte’s oude zonne diensten

De godin Isis (Astarte, Maria) opereert via de ster Sirius. Zij is de grote

energiebron voor de zon en aarde. Osiris

haar man opereert via het sterrenbeeld Orion

(oude van dagen). Hun huwelijk is een

samenstand of eclips, welke zeer vruchtbaar

is, zodat zij hun gezamenlijke energie het

heelal inzenden. De nieuwe energie die

hierdoor ontstaat noemt men Horus, de kern

van de zon, hori-zon. Osiris is de koning

voor het Noorden, waar hij sterft en weer

opstaat. Horus regeert via de geest van een

mens in ons hart, volgens de Egyptische

traditie. De god Set gaat over onze begeerte.

Horus en Set hebben het weleens aan de stok

met elkaar, zodat Set Horus verslaat. Dan winnen de lusten het. Wanneer

Horus daarentegen Set doodt, volgt een mens de ingeving van zijn nieuwe

hart. Regeneratie is de verlichting

van de menselijke geest, de

vernieuwing van het hart. De

zwarte grond is Osiris, die met

Isis als het water is gehuwd, wat

de aarde vruchtbaar maakt. Set is

de (infra) rode hitte van de zon,

die van de vruchtbare aarde een

woestijn maakt, met als gevolg

hongersnood. De zonne-kracht

geeft alleen leven aan vochtige

aarde, wanneer Osiris, Isis en

Horus samenwerken.

Deze oerkennis van de

natuur zien we in alle

oude mysterie-religies

terugkeren, en voortgaan

i n  d e  n i e u w e

wereldreligies, tot in

New Age toe. Het is
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verering van de natuur, met name van de zon als energiebron en

levengever. Dat het christendom wetend of onwetend in het spoor loopt van

deze oude mysterie-godsdiensten, is een betreurenswaardige zaak. Uit het

hierna volgende ingezonden artikel blijkt dat de zondagsviering geen

deugdelijke basis heeft en tégen de Wet van onze Schepper ingaat. De

zondagsviering als sabbat berust op enkele interpretaties en aanwijzingen.

www.frumchat.com/vidfeeder.php?tag=Ishtar

Zondagswet

In het Reformatorisch Dagblad (20-10-2009) schrijft de hoofdredacteur

W.B. Kranendonk een vijfdelige serie over de ‘eerste dag’ (zon-dag), in de

aanloop naar het kamerdebat over de aanscherping van de Winkeltijdenwet.

Goed dat hieraan aandacht wordt geschonken!

Laat het helder zijn, aldus de hoofdredacteur, dat nergens in het Nieuwe

Testament het de volgelingen van Christus wordt geboden om niet meer de

sabbat te onderhouden maar de zondag te vieren. Er zouden slechts

aanwijzingen zijn dat voor christenen in de apostolische tijd de eerste dag

een bijzonder karakter droeg. Het is niet waarschijnlijk dat in die tijd de

christenen op de eerste dag daadwerkelijk rustten van hun werk. Pas

Tertullianus (ongeveer

220 gestorven) gaf de

raad op de eerste dag

het werk neer te

leggen, niet op grond

van het vierde gebod,

maar omdat de eerste

dag een vreugdedag

w a s  v o o r  d e

christenen. De zondag

als rustdag kwam pas

t o e n  k e i z e r

Constantijn op 3 maart 321 de eerste zondagswet afkondigde. Aldus de

hoofdredacteur.

Correct weergegeven. Wij zien hieruit dat de zondag niet direct door de

eerste christenen als sabbat werd gevierd. Voor hen bleef kennelijk het

vierde gebod onveranderd gelden. Dat kan ook niet anders, daar de tien
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Heidense aanbidding van de zon

geboden, volgens professor dr. W.J. op ‘t Hof (RD

10-10-2009), ook nu nog moreel van aard zijn, dat

wil zeggen gezaghebbend en bindend. Er zou volgens

Op ‘t Hof slechts op één punt verandering zijn

opgetreden, zodat niet langer op de zevende, maar op

de eerste dag moet worden gerust. 

Dat is nog al wat! Je vraag je hierbij af hoe het in de

wereld mogelijk is dat er zónder enige directe vermelding in de Bijbel één

gebod kon worden gewijzigd, en dat het merendeel van het christendom

louter alleen op grond van enkele aanwijzingen het vierde gebod van de

Wet negeert en op een andere dag meent te moeten rusten? 

Op ‘t Hof vervolgt te schrijven: ‘Als er inbreuk gemaakt wordt op het

morele karakter van de wet der tien geboden, stort het hele gebouw van de

orthodox gereformeerde leer in’.  Even goed nadenken!

De hoofdredacteur vervolgt te schrijven dat Calvijn zorgvuldig het gebruik

van het woord ‘sabbat’ vermijdt voor de zondag. De Zwitserse Confessie:

‘Wij vieren de dag des Heeren, en niet de sabbat’. Ook nu weer logisch

nadenken!

De conclusie is, dat niet de zondag de sabbat van het vierde gebod is. De

Bijbel geeft géén expliciete vermelding van een wetswijziging van één der

geboden. Ergo, de sabbat blijft als een paal overeind, terwijl de orthodox

gereformeerde leer -en allen die de zondag vieren als sabbat- geen paal

overhouden als stut voor hun wankele bouwsels. Wij dienen zes dagen -

volgens het vierde gebod- te arbeiden en de zevende dag te rusten. Er is

geen discussie over mogelijk dat de huidige zaterdag niet de zevende dag

zou zijn, daar God Zelf deze dag tijdens de woestijnreis aan heeft gewezen

als rustdag, door geen manna te

geven op deze dag.  Zes dagen

arbeid, en daarná één dag rust. Niet

de omgekeerde wereld, door eerst te

rusten en daarna te gaan werken.

Onze Schepper weet echt wel wat

voor ons de beste volgorde is om te

rusten naar Zijn voorbeeld. Laat

Constantijn dan maar als zon-

aanbidder wetten uitvaardigen, maar voor ons is er slechts één Wet

altoosdurend moreel van aard.
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Het vroege christendom is jammer genoeg

in de verkeerde trein gestapt, o.a. door de

sabbat van het vierde gebod te verlaten.

Vervolgens hielp het de Reformatie en

Nadere Reformatie niets door in de

loopgang van deze trein de andere kant op

te gaan lopen dan de richting waarin de

trein reed. Luther had naar zijn vriend,

professor Karlstadt (Andreas von

Bodenstein) moeten luisteren, die wél

terugkeerde tot de sabbat van het vierde

gebod. Dan had het Protestantisme er

momenteel heel anders uitgezien en het

enige juiste spoor gevolgd. Er zijn wel

geloofsbelijdenissen en formulieren van enigheid opgesteld, die de foutieve

rijrichting van de trein camoufleren, maar die in wezen het spoor bijster

zijn. Het grootste deel van het

christendom bevindt zich aldus in een

spooktrein en de machinisten lijken op

spookrijders! De trein lijkt niet te

k u n n e n  s t o p p e n .  D i t  l e i d t

onherroepelijk tot ontsporing! Om het

met de woorden van Op ‘t Hof te

zeggen: het  gehele orthodox

gereformeerden gebouw staat op

instorten. Er is geen ontkomen aan. Er

uit springen is levensgevaarlijk. Hoe dan te overleven? Door in waar

berouw terug te keren tot het verbond, de Torah, die door ons werd

geschonden. Wij mogen niet langer geloven en vasthouden aan zaken,

waarvan wij weten dat ze er niet zijn of onjuist zijn! Zie eens op de

volgende websites:
www.sabbathtosundaychange.com/               www.aloha.net/~mikesch/wheel.htm

www.seiyaku.com/customs/days-months-seasons.html

christkeep.com/articles/st_peter_chair.html 

www.geocities.com/.../5862/sunpope.html

christmasxmas.xanga.com/682414705/item/    www.aloha.net/~mikesch/verita.htm

www.lookupfellowship.com/2009/06/antichrist-a...

video.filestube.com/r/remote+egg 

www.wikicompany.org/wiki/911:Occult_symbolism
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projectavalon.net/forum/showthread.php?p=173943

De Nieuwe Wereldreligie en Nieuwe Wereld Orde hebben hun bouwwerken

nagenoeg gereed zoals wij in deze brochure zagen, waarmee zij hun streven

in symbolen en vormen tot uitdrukking hebben gebracht. JHWH is echter

niet achter gebleven. Ook Hij heeft in de eindtijd het Huis van Zijn

Heerlijkheid gereed, Jesaja 60:7-13. Dat is Zijn geheim, waar de illuminati

achter proberen te komen, maar wat voor hen verborgen blijft. Er wordt

daar wel over de zon gesproken, maar niet als voorwerp van aanbidding. 

Jes.60:19  De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans

zal u de maan niet lichten; maar JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw

God tot uw Sierlijkheid. 20  Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal

haar licht niet intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de

dagen uwer treuring zullen een einde nemen. 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.


