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Inleiding

Mozes wordt wel de 'Prins van de Nijl' genoemd. Er zijn zelfs boeken

over dit onderwerp geschreven. Akhenaton -de zonnekoning- wordt wel

vergeleken met Mozes, en sommigen zeggen zelfs dat Akhenaton

Mozes was. Momenteel vergelijkt men Obama met Akhenaton.

Akhenaton was ook een vermengde, een mix, een halfbloed.

De Nijl is de levensader van Egypte, en de Prins van de Nijl is de man

die het leven van Egypte en de Nijl beheert. Op 4 juli was het elk jaar

feest in Egypte vanwege de vloed van de Nijl. Het leven in Egypte was

afhankelijk van de vloed van de Nijl. Dan bracht het stijgende Nijlwater
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vruchtbare slib mee en liet dat achter op de uiterwaarden van de Nijl.

Daar konden daarna de boeren hun gewassen telen. De kalender van

Egypte is gebaseerd  en gericht op de Hondster, Sirius, ook wel de 'god-

ster' genoemd. Sirius is in het Egyptisch 'Sept', dat is zeven. September

is dan ook de 7e maand.  Sirius rijst op 25 juni omhoog, om in

conjunctie te komen met de zon op 4 juli. Op die speciale dag hield men

in Egypte een groot feest, want dan steeg het waterpeil van de Nijl. Op 4

juli begon in Egypte weer een nieuw tijdvak. 

  www.goroadachi.com/etemenanki/blog-04july.htm

Wij rekenen  met de Gregoriaanse kalender, die verschilt 13 dagen van

de Juliaanse kalender.  Wanneer het bij ons 4 juli is, is het bij de

illuminati en hun Juliaanse kalender 21 juni, zomer-zon-solstitium. 

Er staan te Abu Ghurab  twee zonnetempels. Daarin bestudeerden de

priesters het hemelruim.  Sirius is een binair systeem, zodat we Sirius A

en Sirus B hebben. Vanaf 4 july 1776, dat is de oprichting van de 13

Verenigde Staten van Amerika, tot 2009 is 233 jaar. De geboortedag

van Amerika valt dan ook exact op dezelfde datum van de dag van het

Nijlfeest. Op 4 juli begon voor de illuminati een nieuw tijdvak. Niet

alleen werd hun orde in Duitsland door Adam Weishaupt op die datum

opgericht, maar ook hun Nieuwe Atlantis, Amerika werd een feit.  



3                        Obama:  De Prins van de Nijl?     No. 517

Satansteken el cornuto
Sarah Palin maakt

satansteken

Wat heeft de datum 4 juli 1776 te maken met

Obama de 44e president van Amerika?

Obama is de symbolische prins van de

Boven-Nijl. Hij is in Kenia geboren en is de

44e hogepriester van Amerika. Op 20 januari

is hij ingezworen, wat tot 4 juli exact 166 dagen telt. 

Het logo van Obama is dat van de 'rijzende zon'. 

cinie.wordpress.com/tag/david-axelrod/

anaconda-manifesto.blogspot.com/

Zal Obama de eerste Farao van Amerika worden? Of is hij de opgestane

Osiris en Egyptische zonnegod? Osiris wordt veelal als een

donkerkleurige god afgebeeld. Osiris was ook een groot redenaar, die

de massa's in vervoering kon brengen, net als Obama. Osiris verenigde

diverse religies en plaatste zichzelf als incarrnatie der goden op de

troon. Obame sprak in Berlijn over het verenigen van Christendom,
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Een Eg. Nijlgod

Jodendom en de Islam.  Osiris verenigde ook

de rassen en soorten.  Obama noemde zich de

'inwoner van de wereld',  waarmee hij erop

doelde dat alle rassen gelijk zouden zijn.  

Osiris was de god van de vrede én van de

oorlog. Obama wil de vrede, door alle landen

te verenigen in de strijd tegen het

zogenaamde 'terrorisme'.  Obama zou een

soort Hogepriester zijn voor de wereld. 

De naam Barack betekent in het Hebreeuws

(baraq), dat is bliksem. Ook in het Grieks

betekend barak bliksem.  De Hebreeuwse

term 'bama' wordt gerbuikt voor de 'hoogten'

van de hemel, zie Jesaja 14:14, wat een

hoofdstuk is wat over de val van satan gaat.

In Lukas 10:18 staat dat de satan als een

bliksem uit de hemel zal vallen.

www.powerofprophecy.com/092008/black

_pharaoh.htm
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Vier juli

Amerika is het nieuwe herrezen Atlantis der illuminati. Amerika moet

volgens hen de rest van de wereld in de occulte haven van de Nieuwe

Wereld Orde brengen, waar hún messias duizend jaren lang in

heerlijkheid zal regeren. Francis Bacon begon als rozenkruizer reeds in

1590 met het plan om Noord Amerika te koloniseren. Lang voordat

Columbus naar Amerika voer bestond dit plan reeds. Nadat Columbus

de 'nieuwe wereld' had 'ontdekt',  voeren er bomvolle schepen met

occultisten en vrijmetselaren vanuit Europa over naar Amerika. Wijst

Daniel 10:20 op dit gebeuren?   Eenmaal in de USA ontwikkelde het

occultisme zich zeer snel, zodat bij velen het 3e oog werd geopend, zie

het boek van David Ovason hierover. Washington werd het 2e Rome,

waar velen een tweede-zien beleefden.  Dat 'tweede-zien' is een term

voor een persoon die met zijn derde oog kan zien. Niet in fysieke zin,
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maar helderziend. Zie het boek

van Francis Pope: Second

S i g h t .   Z i j  z i j n

net als Bileam mensen, van

wie de 'ogen' verlicht zijn, zie

Numeri 

W i l l i a m  S c h n o e b e l e n ,

voormal ig vr i jmetse laar

schrijft erover in: Masonry,

Beyond the light. 

Volgens de luciferiaanse

sa t an i sch  ge inspi reerde

doctrines der vrijmetselaren

werd Washington opgebouwd.

Astrologen drukten hun

stempel op de vele ontwerpen van deze stad. De satanische mysteries en

geheimen van planeten zullen straks openbaar worden, zodat de mensen

deze zullen aanbidden.  De onafhankelijkheidsverklaring werd op 4 juli

1776 ondertekend. Deze datum is de 66e dag welke volgt op het

Beltanefeest, een hoogheilig satansfeest, dat op 30 april begint.  Vanaf

de inwijding van Obama op 20 januari tot 4 juli is 166 dagen. De datum

4 juli is exact 13 dagen na somersolstitium. Het getal 13 is het satans

getal voor rebellie.  Op 4 juli 1776 stond de zon in Sirius, zodat de

onafhankelijkheidsverklaring verheven werd tot een kosmische

gebeurtenis. Sirius is één der meest belangrijke sterren. Sirius - satan,

dat is tegenstander. Volgens Albert Pike vervult Sirius de rol van vriend

en raadgever van Osiris. Osiris is de messias-figuur. Sirius is de

grootste ster aan het firmament.  In juni en juli is Sirius de meest

belangrijke ster, de hondster. Men noemt deze dagen ook de

'hondsdagen'.  Sirius is in het oude Egypte Seth. Seth is satan, die incest

pleegde met zijn zuster. Hij is ook Anubis, de hond die de poorten van

de hel bewaakt, de tartaros.  Het symbool voor Sirius is een omgekeerd

pentagram, de schitterende ster.  Voor de oude Egyptenaren was het

pentagram een symbool voor de onderaardse moederschoot. De stad

waarin Seth-satan woont is Washington, Openb.2:13, of te wel het

economische Babylon. George Steinmetz, voormalig vrijmetselaar,
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schrijft in zijn boek: The hidden meaning', dat alles wat geel is gelijk

het zonlicht, door de illuminati wordt aanbeden, o.a. goud, graan en

koper. De wereldhandel drijft op Washington en New York.

Amerika van 1776 tot 2009 = 233

jaren

The Fibonacci Series of Numbers

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

89, 144, 233

July 4, 1776 the Declaration of

Independence was signed.

The United States of America

Was Born.

1776 plus 233 equals 2009. 

Niet alleen 4 juli maar ook 15

september is een speciale datum

voor de illuminati.  Vier juli is de datum waarop de Tempelieren hun

grootste bloedige strijd voerden. Waarom hebben deze lieden zoveel op

met de standen der sterren en planeten?  De namen van sterren en

planeten zijn veelal van demonen-namen afkomstig. Zijn het de

demonen of demonische geesten in de illuminati die de trom zullen

roeren op speciale data die in verband staan met de standen van

sterrenbeelden? 

Ornias is een hoofd-demon, waarnaar Orion zou zijn vernoemd.

Beëlzebul zou wijzen naar Bethelgeuze in het sterrenbeeld Orion. De

Pleiaden zouden zeven vrouwelijke demonen zijn. Orion wijst naar

Sirius, de blinkende ster, onder een hoek van 33 graden, zie figuur. Het

Vaticaan is gebouwd  naar de sterrenkaart van Orion en de Pleiaden.

Het kasteel Sint Angelo fungeert als fort voor de engelen en demonen.

Orion wijst de weg naar het Vaticaan (naar de demonen).  De drie

middelste sterren wijzen naar de drie koningen, drie magiérs.  De

Pleiaden wijzen naar de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd.  Op 4
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juli is het de enige dag in het jaar dat Orion gelijktijdig met de zon in

het Oosten ten hemel rijst. Merkwaardig dat de kruisvaarders deze dag

verkozen om de bloedigste dag te zijn in hun strijd tegen

andersdenkenden. En Obama sprak op 10 juli met de paus. Waarover? 

De datum 15 september is hun 'gouden middernachtelijke uur', wanneer

de 1e ster van Orion verschijnt aan de horizon, en hun symbolische

Jakobsladder de grond raakt. 

Dan Brown schrijft in zijn boek 'The Salomon Key' eveneens over 4 juli

als geboortedag van de zon. Als enige dag in het jaar waarin het

zogenaamde 'heilige kruis' in de hemel te zien is.  Wayne Herschel

schrijft in zijn boek 'The Hidden Research' over dit fenomeen. Het gaat

om de hemelse geheimen, waar Salomo de sleutel voor heeft gehad om

deze te openen.  Het is steeds de aloude zon-religie, waarbij keizer

Constantijn de Grote het Christus-verhaal overnam en er een christelijke

religie van maakte. De zon werd de 'zoon' van God, Sol Invictus. De 12

apostelen referen daarbij naar de 12 maanden en 12 dierenriemtekens.

De zon-moeder is Isis. De drie koningen zijn de drie middelste sterren

van Orion, die in het Oosten rijst.  Het 'heilige kruis' is het sterrenbeeld

Orion, zie afbeelding op: www.keyofsalomon.net 

De Gregoriaanse kalender zit er niet

alleen 13 dagen naast, maar ook  12

jaar. In werkelijkheid zou het in het

Gregoriaanse jaar 2012 pas het

Juliaanse jaar 2000 zijn.  De illuminati

weten dat. Zij willen in 2011 in New

York hun nieuwe 'Freedom Tower'

openen, waar op 9/11-2001 de WTC-

torens stonden.  New York is hun

Nieuwe Jerusalem. De staat waarin

New York  (e igenl i j k  Nieuw

Amsterdam) ligt heet New Jersey

(Nieuw Jerusalem).  De oude wereld

gaat echter instorten en er komt wat nieuws. Men heeft de WTC-torens

reeds laten vallen, om er een nieuw gebouw te plaatsen, de zogenaamde
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Freedom Tower, een 8-hoekig bouwwerk, zoals de altaren van de godin

Isthar 8-hoekig zijn. De toren zal 1776 voet hoog worden (let op het

getal 1776). De koningen der aarde zullen hun eer en heerlijkheid naar

dit herrezen Nieuw Jeruzalem brengen, waar het nooit nacht zal zijn. De

stad New York slaapt nooit, er is altijd activiteit. Op de buitenplaats van

de Freedom Tower komen een soort vleugels, wat wijst naar de

geestelijke wezens die ook vleugels zouden hebben. Men kan er

stargates mee maken.  

Apollyon

Op 11 juli 2009 was Obama 172 dagen in zijn ambt.  Op 10 juli werd hij

door de paus ontvangen. Is hij door de paus op die dag ingezegend? Het

getal 100 en het getal 72 heeft betekenis. Het getal 72 komen we in de

Bijbel diverse malen tegen. God zou 72 namen hebben, en het

Sanhedrin werd gevormd uit 72 leden. Vanaf 11 juli 2009 tot 21

december 2012 (de Maya-kalender)  is 1260 dagen, of drie en half jaar,

de helft van Daniëls laatste jaarweek. De ambtstermijn van Obama loopt

tegen die tijd af. In werkelijkheid heeft Amerika op dit moment geen

president. Veel Amerikanen zien het in dat Obama een onwettige

president is, die niet in Amerika is geboren, maar in Kenia. Hij is ook

niet op de juiste wijze ingezworen als president. 

Het grote eindspel in het plan van de illuminati voor de oprichting van

hun Nieuwe Wereld Orde, dat door

deze occultisten reeds eeuwen

tevoren in werking is gezet, is

kennelijk nu aangebroken. Zij

hebben Amerika verkoren om hun

Nieuwe Atlantis te zijn, om daar

eerst de grote chaos te doen ontstaan,

waaruit hun Nieuwe Wereld Orde zal

verrijzen. Op het Amerikaanse Grootzegel staat hun geheime code, die

door mensen als Tom Horn, in zijn boek 'De komst van Apollyon in

2012'  is ontcijferd. Het betreft de komst van de 'Grote Architect' en het

nieuwe Atlantide-ras. Deze man zal een reïncarnatie of kloon zijn van

de oude godheid Osiris. Dat Obama voor de tweede maal werd

ingezworen staande onder het portret van de architect van Washington,
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Akhenaton --- Obama, Michelle

die een vrijmetselaar was, heeft het signaal gegeven aan alle illuminati

dat Obama de lang verwachtte wegbereider

van de Grote Architect is, of mogelijk de Grote

Architect zelf is. 

Toen Obama in Berlijn zijn toespraak hield

stond achter hem het altaar van Zeus. Het

altaar van de god Zeus stond in Pergamos, en

is door de Duitsers naar Berlijn verscheept.

Obama was diep onder de indruk van dit altaar en liet het podium,

waarop hij zijn toespraak hield na zijn verkiezing, bouwen naar het

voorbeeld van het Zeus-altaar.  We zien dus dat het gaat om de komst

van de 'Grote Architect', en de wederopstanding van Osiris, die dezelfde

is als de god Apollo van de Grieken en de Nimrod van de Bijbel.  Het

graf en lichaam van Osiris is nog niet zo heel lang geleden gevonden

ergens bij de Grote Piramide op het Gizah plateau. Osiris zal herrijzen.

De vader van Apollo is Jupiter (Jove), waarop de adelaar wijst die op

het Amerikaanse Grootzegel staat afgebeeld. Deze god steunt het

streven van de illuminati. Er

staat op het Grootzegel: In

God we trust. Dat is dus de

god Apollo, Nimrod of

Osiris. Er staat tevens op het

Grootzegel de volgende

spreuk: Annuit Coeptis, dat

is: Hij steunt ons streven.

De spreuk: A Pluribus

Unum is misleidend, want

de Amerikanen denken dat

hier wordt bedoeld dat hun

volk is samengesteld uit een

gemengde menigte.  Nee,

deze spreuk wijst naar de god Apollo, die onder verschillende namen op

aarde bekend staat.   

Opvallend is dat Obama  sprekend lijkt op Akhenaton. Obama is een

een lang persoon, smal gezicht. Akhenaton voerde de Aton-religie in
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Mummie van Tutachamon, de zoon

van Akhenaton

van de éne god. De vrouw van Obama heet Michelle, en zij lijkt

sprekend op de moeder van Akhenaton. Men kan van de oude mummies

cellen hebben genomen om

deze te klonen. Obama zou

best een kloon kunnen zijn

van Akhenaton.

www.akasha.de/~aton/H

O -

OSI

RIS.

html

forum.grenzwissen.de/showthread

.php?t=2216

De komst van de Grote Architect of

Antichrist zal een imitatie zijn van

de man naar Gods hart, die door

Mozes en de profeten is aangekondigd. In Jesaja 6, 9 en 32 en andere

gedeelten is dit de Gezalfde of Messias die komen zal in de eindtijd. Het

is waar wat wij lazen in het Informatieblad van het Sjilo-genootschap,

nummer 3, 3320AE over  'Het Verhulde Koninkrijk':

"Een koninkrijk zonder paleis. Een koninkrijk zonder regering en

ambtenaren. Een koninkrijk dat in feite alleen maar bestaat uit
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De godin Persephone

burgers. Dat moet wel een heel vreemd koninkrijk zijn. En toch

bestaat dit rijk. Het is een rijk zonder grenzen omdat het

onbegrensd is. Het omvat de gehele wereld. Er is geen land of

macht dat aan dit koninkrijk ontkomt, het doortrekt de gehele

mensheid. Het manifesteert zich onder alle volken en talen. Het is

openlijk en toch besloten. Het is zichtbaar en toch verhuld".   

Er komt echter een tijdvak waarin het koninkrijk uit haar verhulling zal

treden.  Er komt ook een tijd dat het paleis van de koning van dat rijk er

zal liggen naar de wijze, zie Jeremia 30:18 

 Zo zegt JHWH: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs

wenden, en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal

herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn

wijze.

De koning van JHWH zal regeren naar recht en billijkheden. 

Jesaja 32:1  Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de

vorsten zullen heersen naar recht.

Jesaja 32:2  En die man zal zijn als een verberging tegen den wind,

en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre

plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.

Het was noodzakelijk dat het koninkrijk tijdelijk

verhuld was, om de Edommachten niet de kans te

geven het te vernietigen. De Edommachten in de

eindtijd zijn immers zeer sterk en dominant.  Hun

einde is nabij, de dag van Gods wraak is

aanstaande. JHWH verkort deze tijd, daar er

anders geen enkele echte Israeliet meer in leven

zou blijven. Het dodelijke gif (barium) dat

dagelijks via chemtrails boven onze hoofden wordt uitgestrooid liegt er

niet om. Edom wil Jakob ombrengen, maar het lukt hem nooit! Farao

wilde alle jongetjes van onze voorvaderen ombrengen, maar het volk

groeide tegen de verdrukking in. 
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De valse christus hoeft in feite niet meer te verschijnen,

want het christendom is in wezen luciferianisme,

bedrog en misleiding op alle fronten. Ook New-Age

zegt te werken aan het nieuwe christus-bewustzijn, wat

op illusie berust, en de mensen in een waanwereld

brengt. Amerika is de grootste christelijke natie ter

wereld. Wat doet echter de godin van de onderwereld,

Persephone op het dak van het Capitol in Washington,

het Amerikaanse regeringsgebouw?  Het capitol is genoemd naar

Rome's capitoline heuvel. Hun christus is lucifer, de prins der

onderwereld.  

Skull & Bones en de god Pan

Pan is de bokgod. De koning van de popmuziek

Michael Jackson is gestorven (of vermoord). Zijn

'Neverland ranch' was een expressie van zijn

leefwijze. Hij identificeerde zich met Peter Pan. Pan

wordt weer geidentificeerd met de 2e beer uit

Openbaringen 13, en met de bok Azazel uit

Leviticus 16. De aanbidding van Pan heeft haar

oorsprong in Caesarea Philippi, in de grot van Pan

(Panea), waar ook het gouden kalf van de stad Dan

stond, uit de tijd van Jerobeam. In Europa had de god Pan zijn tehuis in

het Zwarte Woud in Duitsland. De illuminati vereren deze god als

Baphomet. De symboliek van de illuminati, Skull & Bones en andere

gerelateerde groepen liegt er niet om, en verraadt hun intenties en

streven. Skull & Bones is een

groep illuminati op top-

niveau. Hun orde gaat terug

naar de Oder of the Rose, de

Dodenkopf-order van de SS

in Duitsland.  De schedel

herbergt immers de hersenen

van een mens, en deze
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Tsaar Holdren

w o r d e n  g e v o e d  d o o r  h e t  o o g ,

via de pupil en het derde oog, de pijnapppelklier.

De bokgod steunt hun streven en verlicht hun

ogen. Men stelt zich de godheid voor via het getal

15. De Skull & Bones hebben elke keer 15 nieuwe

leden om in te wijden, die mogen staan bij en rond

een oude klok. Kronos is de god van de tijd, de

Oude van Dagen. Het getal waarmee Skull &

Bones werkt is 322. De schedel vertegenwoordigt de kennis (brein) en

de pupil vertegenwoordigt de roos. De roos is het gebied van de pupil

die de vleselijke kennis van seks ontvangt. De kruislingse botten van het

S&B symbool wijzen naar de

intersectie. Zij werken aan een

Nieuwe Wereld Orde, een fascistische

orde en samenleving.

De illuminati werken aan een Nieuwe

Wereld Orde, waar niet alle mensen

die nu leven in mogen delen. De

wetenschappelijke adviseur van

Obama is ene  John P. Holdren, die

men de 'Tsaar van Obama' noemt. Hij

schreef reeds in 1977 het boek: "Ecoscience".

Zijn advies aan Obama is om de

wereldbevolking sterk te reduceren. Er zijn

volgens hem veel te veel mensen op aarde.

Holdren wil abortus legaliseren, implantaten in

vrouwen laten doen die zwangerschap

voorkomen, middelen aan drinkwater

toevoegen ter sterelisatie, etc.  Hij wil ook

anti-androgenen gelijk met pesticiden over de landbouwgewassen laten

strooien. Het gevaar van de uitroeiing van het grootste deel der

mensheid is dus levensgroot, zonder dat de grote masse hiervan weet of

besef heeft. 
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13 tijdevakkan (katuns) van 18 jaar

Tijdschaal der illuminati

Onze Schepper heeft volgens Genesis 1:14 de grote en kleine lichten

aan de hemel (zon, maan, sterren en planeten)  gegeven tot gezette

tijden en tekenen. Daaraan kunnen

wij -indien we daarvan kennis

nemen-  de tijden en gelegenheden

van JHWH berekenen. De illuminati

en de religies, dus ook de

geestelijken van de christelijke

religie, hebben het volk altijd in

onwetendheid gehouden. Dat de

aarde en de hemellichamen omlopen

of banen hebben, die exact zijn na te

meten, en er tijden van opgang en

neergang zijn, is vast te stellen. Ook

wanneer er poolwisselingen

plaatshebben. Zoals door de zeer

nauwkeurige Maya-kalender is vastgesteld zal de komende

poolwisseling plaatshebben op 21-12-2012.  De illuminati weten dat

ook, en hebben daar ook hun tijdschaal op uitgezet, via de piramide op

het Amerikaanse Groozegel. 

Het jaar 2010 is voor de

illuminati het hoogtepunt,

trancedentie-punt, waarin de

phoenix uit haar eigen as zal

v e r r i j z e n ,  n a  e e n

moedwillige zelfmoord. Van

1776 tot 1945, het einde van

de  tweede wereldoorlog, is

13 tijdvakken van 13 jaar.

Toen is de finale bereikt van

de onafgebouwde piramide

o p  h e t  A me r i k a a n s e

Grootzegel. Dan volgt er een

opening van 1945 tot 1971,
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dus twee tijdvakken van 13 jaren.  Vanaf 1971 tot 1984 trad Amerika de

Topsteen binnen, en van 1984 tot 1997 zijn we in het 'oog' van de

geschiedenis, om van 1997 tot 2010 naar het eindpunt te gaan. 

Geplande Genocide

De nieuwe Prins van de Nijl (Farao Obama) zal ervoor zorgen -naar het

eruit ziet zal hij zijn raadgevers opvolgen- dat het genocideplan der

illuminati ten uitvoer wordt gebracht. Niet alleen de jongetjes van de

Israelieten, maar ongeveer 90% van het mensdom moet 'verdronken

worden in de Nijl' door een griep PANdemie.

zie: http://argusoog.punt.nl/?id=498571&r=1&tbl_archief=&

De komende vaccinaties als startsein voor de lang

aangekondigde ‘griep’pandemie  De VN, de WHO en uw

overheid als beul, door Désirée L. Röver      2009,

medisch research journalist:

 
"Weinig mensen zijn zich er al van bewust.  Velen voelen

intuïtief dat er ernstig negatieve krachten aan het werk zijn. Om

hier goed op te kunnen reageren, geldt: kennis is macht.

Daarom volgen hieronder enige belangrijke feiten:

  

1.     Vanaf 2007 zijn de WHO International Health Regulations (IHR)

ondertekend door 194 landen. Dit betekent dat na de afkondiging van fase 6 --

NU dus -- de WHO daadwerkelijk de macht in handen heeft om in al die

landen, ook in Nederland, gedwongen vaccinaties te verordineren. De

IHR-ondertekening annuleert de respectieve nationale wettelijke regelingen

aangaande de soevereiniteit van het individuele lichaam. WHO International

H e a l t h  R e g u l a t i o n s  ( I H R ) ,

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf .

 

1.     In Nederland zijn deze IHR zelfs opgenomen in de Wet Publieke

Gezondheid... Staatsblad 2008.

1.     Wanneer gelezen met de bril van de duivel, blijken twee

WHO-Memoranda uit 1972, in wetenschappelijke termen verhuld, het

gedetailleerde recept te bevatten tot hoe vaccins kunnen worden gemaakt tot

wapens van genocide. 
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  de man van het

geboortecontrole vaccin

1.     De WHO 3-fasen virusstrategie van ‘immuunsysteem uitschakelen /

virussen inladen / immuunsysteem voluit aanzetten, met als gevolg een

cytokinenstorm’ is uitvoerig gedocumenteerd in de Memoranda 1& 2, Bulletin

W o r l d  H e a l t h  O r g a n ,  1 9 7 2 ; 4 7 ( 2 ) : 2 5 7 - 2 7 4 .

http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?iid%169484 .

 

HET WHO 3-FASEN RECEPT VOOR PANDEMIE EN GENOCIDE

Schakel het immuunsysteem uit; 

Introduceer virussen in iedere cel van het lichaam; 

Zet het immuunsysteem aan op volle kracht: de

cytokinenstorm -- de opgeroepen afweercellen --

vallen de eigen lichaamsweefsels aan, en de patiënt

verdrinkt in zijn eigen bloed: net als in 1918....

 

Ad 1: Schakel het immuunsysteem uit

Zorg dat de bevolking uitvoerig is gevaccineerd met

kinkhoest en tetanus toxinen (DKTP-vaccinaties

voor baby’s en militairen);

kinkhoest toxine schakelt het immuunsysteem uit

(neutrofielen); 

tetanus toxine versnelt de groei van virussen;

Wetenschappers van de Marine Biological

Laboratory in Woods Hole, Massachusetts, en

Dartmouth Medical School stelden vast dat

arsenicum het vermogen tot een immuunrespons

a a n t a s t ,

http://www.ehponline.org/members/2007/10131/10

131.pdf; op alledrie van de ver van elkaar

verwijderde plaatsen in Mexico (op resp. 200 en 1200 mijl afstand van Mexico

Stad) waar gelijktijdig de H1N1-uitbraken begonnen, bevat het bronwater veel

arsenicum!

 

Ad 2:  Introduceer virussen in iedere cel van het lichaam

Verspreid gemanipuleerde ‘varkensgriep’ H1N1-virussen op drie plaatsen in

Mexico (begin maart 2009);   

laat ampullen met Mexicaanse H1N1 ontploffen in de coupé van een volle

Zwitserse passagierstrein; stuur alle betrokkenen daarna gewoon naar huis.

Baxter International besmette H3N2 (seizoens)griepvirus met dodelijke H5N1

en verstuurde in februari 2009 daarvan 7 2 kilo naar een aantal laboratoria in
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Europa. Een daarvan testte dit materiaal op fretten, die prompt dood gingen.

Wanneer dit niet aan het daglicht was gekomen, was dit vaccinmateriaal als

‘normaal’ griepvaccin weggespoten in onder meer

Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië. En niemand heeft

tot nu toe gevraagd of die 72 kilo de gehele Baxter

voorraad was...

en nogmaals: tetanus toxine versnelt de groei van

virussen.

 

Ad 3: Zet het immuunsysteem aan op volle kracht:

cytokinenstorm

Nadat de bevolking in 1915 al verplicht met

kinkhoest was gevaccineerd (fase 1), kregen de soldaten in 1916/17 een

tyfusvaccin toegediend. Welke andere ziektekiemen daarin zaten (virussen

waren nog onbekend) weet niemand. Aangekomen in Spanje werden zij, in het

kader van oefeningen voor WO-I , blootgesteld aan gassen, gebaseerd op

arsenicum en chloor. 

Moderne varianten om het immuunsysteem weer op volle toeren aan te zetten

en een cytokinenstorm te veroorzaken, kunnen zijn: 

stoffen in voeding, drinkwater en/of chemtrails,  signalen van FM-radio en

digitale televisie (S-quad technologie),  

elektromagnetische impulsen vanuit MTS-masten of satellieten. 

Al die technologieën zijn vandaag de dag beschikbaar en operationeel.

Vanuit deze voorkennis zouden ALLE artsen, politici en  hulpverleners deze

WHO-Memoranda nauwkeurig moeten lezen:

http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?iid%169484 

Memoranda 1& 2, Bulletin World Health Organ, 1972;47(2):257-274

Korte achtergrond schets

In februari 2009 verspreidde Baxter Laboratories International onder 18

laboratoria in Europa 72 kilo ‘gewone’ H3N2-griepvirussen, met opzet

gemengd met gemanipuleerd en dodelijk H5N1. Uit hun eigen documenten

blijkt dat de WHO al vanaf veel vroeger datum is bezig geweest met het

realiseren van plannen voor een mondiale vaccinatie agenda. 

Heeft nooit iemand zich afgevraagd hoe al die kilo’s met Baxter virussen tot

stand zijn gekomen, terwijl de epidemie nog niet eens was begonnen?  En 72

kilo virusmateriaal... er passen 250 miljoen virussen op een vierkante inch!
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Net zoals is gebeurd in 1918, zijn het de (gedwongen) vaccinaties -- gebaseerd

op materiaal zoals dat van Baxter -- die de aftrap geven tot een pandemie die

specifiek is gericht op het ruimen van 90-95% van de huidige wereldbevolking.

Met andere woorden: U EN IK WORDEN GEACHT ER VOLGEND JAAR

NIET MEER TE ZIJN!

 

Of deze vaccins nu bij Baxter vandaan komen of niet,

ALLE farmaceutische bedrijven die hierin zijn

verwikkeld (bv. GlaxoSmithKline, SanofiPasteur,

Novartis), hebben daarvoor  ‘zaad-virus’ gekregen

van de WHO, die ze nauwkeurig  selecteerde op de

grootste virulentie.

Deze plannen tot een grote kunstmatige opruiming

van de wereldbevolking worden door verschillende

bronnen genoemd. De tekst in 8 talen op de Georgia

Guide Stones in Elberton, Georgia, beschrijft een

wereldbevolking van ‘een permanente 500 miljoen’.

Dave Foreman, stichter van Earth First zegt: “Mijn

drie hoofddoelen zijn 1) het reduceren van de

wereldbevolking tot ongeveer 100 miljoen, 2) het

vernietigen van de industriële infrastructuur, en 3) het

terugbrengen van de wildernis, met over de hele

wereld terugkeer naar de volledige scala van species.”

Ted Turner, oprichter van CNN: “ Een totale wereldbevolking van 300 miljoen

mensen zou ideaal zijn.” En prins Philip van Engeland heeft ooit geschreven

dat hij wil reïncarneren als een gevaarlijk virus, om zo te helpen de

wereldbevolking te verminderen.

Dat is de basis waarop de moedige Oostenrijkse journalist Jane Bürgermeister

op 10 juni 2009 bij de FBI in de Amerikaanse ambassade in Wenen tegen de

WHO, de VN en Baxter International een aanklacht indiende ‘wegens

bioterrorisme en plannen tot massamoord’. 

Ik vraag iedereen op eigen titel in zijn/haar eigen woonplaats hetzelfde te doen. 

                 Z i e :

http://birdflu666.wordpress.com/2009/06/24/legal-action-you-can-take-today-a

gainst-forced-mass-vaccinations/ 

 

Mocht dit de desbetreffende criminelen niet rechtstreeks stoppen, het is wel de

perfecte manier gebleken om buiten de zwijgende reguliere media om de

aandacht van het grote publiek te trekken.
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Artsen, politici, hulpverleners en politiepersoneel die de op handen zijnde

(gedwongen) vaccinatieplannen steunen, moeten zich terdege realiseren dat

zijzelf en hun gezinsleden vroeger of later eveneens slachtoffer zullen zijn van

deze WHO-plannen.

Het enige antwoord op wat enkelen met de wereldburgerij van plan zijn, 

is dat ALLE burgers zich hiervan bewust zijn, en vervolgens  deze

levensgevaarlijke, nooit geteste, en op volkenmoord ontworpen MASSAAL

VACCINS WEIGEREN,  ZODAT DEZE GEPLANDE VOLKENMOORD

GRANDIOOS MISLUKT!!!" 

Vertrouwen

Jesaja 63:9  In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel

Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn

genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al

de dagen van ouds.

Jeremia 30:7  O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet

geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal

hij daaruit verlost worden.

JHWH is onze Verlosser! Geprezen zij Zijn Naam! 

Niet de Prins van de Nijl, maar de Prins als David zal naar recht regeren

over het overblijfsel van Israel. 

Ezechiël 37:25  En zij (Israels overblijfsel) zullen wonen in het

land (de aarde), dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw

vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun

kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht

David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.


