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Inleiding
De profeten voorzien en voorzeggen dikwijls niet zulke aantrekkelijke
zaken voor de aardbewoners, en zeker niet voor het afkerige Israël en de
goddeloze volkeren. Uiteindelijk zal de aarde door JHWH niet meer
door water alleen, maar door vuur worden gereinigd. De elementen
zullen branden en overgaan naar een ‘thermisch’ gereinigde aarde. De
aarde moet geschoond worden. Alle troep -of dat nu nucleaire troep of
andere soorten vervuiling betreft- moet verwijderd worden. En dan is
vuur de enige oplossing die voorhanden is. Wanneer wij o.a. de profeten
Jesaja 6 en andere hoofdstukken, en Jeremia 25 erop nalezen, geeft ons
dat een beeld hoe de reiniging door vuur eraan toe zal gaan en wat de
uitkomst ervan zal zijn. JHWH zal voor het overblijfsel van Zijn volk
dat verzameld is uit alle landen der aarde, een nieuw en gereinigd land
maken, waarop het in vrede zich zal kunnen ontplooien.
Een heel bijzonder gezicht:
Jesaja 6:
1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik JHWH, zittende op een
hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.

Het zicht op JHWH en Zijn heiligheid laat de mens als in een spiegel
zijn onreinheid zien:
2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee
bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee
vloog hij.
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de JHWH der
heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!
4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het
huis werd vervuld met rook.
5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen
ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn
ogen hebben den Koning, JHWH der heirscharen gezien.

JHWH heeft herstel en reiniging:
6 Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand,
die hij met de tang van het altaar genomen had.
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7 En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen
aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend.

Op aarde schakelt JHWH mensen in om Zijn boodschap bekend te
maken:
8 Daarna hoorde ik de stem van JHWH, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en
wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen.

De inhoud van de boodschap van JHWH is dikwijls een aankondiging
van onheil wat de mensen over zichzelf afroepen. Oorzaak of oorzaken
worden genoemd:
9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat
niet, en ziende ziet, maar merkt niet.
10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen,
opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart
versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.

Ontstellend dat de mensen pas wakker worden als de gerichten er zijn
en de verwoestingen werkelijkheid zijn, zodat men met eigen ogen het
ziet. De steden zullen het zwaar te verduren krijgen. De torens zullen
vallen, etc.:
11 Toen zeide ik: Hoe lang,
JHWH? En Hij zeide: Totdat de
steden verwoest worden, zodat er
geen inwoner zij, en de huizen,
dat er geen mens zij, en dat het
land met verwoesting verstrooid
worde.
12 Want JHWH zal die mensen
verre wegdoen, en de verlating zal
groot wezen in het binnenste des
lands.

Er is altijd een overblijfsel, het ‘heilige zaad’, zodat het onheilige zaad
niet zal overleven:
13 Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om
af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de
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afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel
daarvan zijn.

Planeet X of Nibiru
Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft binnen 200 grote steden.
Bijna 90% van deze steden ligt laag bij kuststreken. Tsunami’s zullen
daar veel slachtoffers maken, dat spreekt voor zich. De Noorse en
Zweedse regering neemt de komst van de planeet Nibiru heel serieus op.
Er worden (en zijn reeds) in
Noorwegen en Zweden
verschillende ondergrondse
bunkers en bases gebouwd, die
zij in 2011 klaar willen hebben.
Ook de staat Israël en enkele
andere landen bouwen op gelijke
wijze
onderaardse
schuilgelegenheden. Noorwegen
In Noorwegen werd in december 2009 dese
begon door in Svalbard een grote
vertoning gezien, waarvan de meningen
zaadbank te bouwen, in
uiteenlopen. Sommigen menen er een
samenwerking met de EU en
aanwijziging in te zien van naderend onheil.
Anderen dat een comeet in een zwart gat werd
Amerika. In Noorwegen wil men
gezogen, en weer anderen dat het een Russische
minstens voor alle elite en
proef was.
wetenschappers schuilruimte
hebben, zodat men na de verwoestende aanwezigheid van Nibiru het
land weer kan opbouwen. Men heeft daar de bevolking in sectoren
verdeeld, nl.. rood, blauw en groen. Voor de militairen zijn in
Noorwegen alle schuilkelders reeds
klaar. Het plan is om minstens twee
miljoen Noren te laten overleven.
De anderen zullen de komende grote
catastrofe waarschijnlijk niet
overleven. Men houdt nog wel veel
geheim, om het grote publiek niet te
verontrusten. Alle regeringen in
deze wereld weten van de komst van
Nibiru en wat voor verwoestende
De zaadbank in Noorwegen
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gevolgen dat heeft. Deze planeet zal dood en verderf zaaien over het
gehele aardoppervlak.
In Zweden, in de stad Trölhattan ben ik persoonlijk met een aantal
SAAB-dealers in een onderaardse schuilkelder geweest, waar men deze
gebruikte als assemblage plaats voor de motoren van de SAAB-draken
militaire gevechtsvliegtuigen. Wij mochten bij hoge uitzondering daar
een kijkje nemen. De ‘fabriek’ lag ruim 200 meter onder de grond, in de
bergen uitgehouwen, voorzien van lange roltrappen om er in af te delen
en uit te gaan. In die grote ruimte konden velen van die stad worden
opgevangen ter overleving. Er waren aan de wand grote stalen deuren
zichtbaar, waarachter diepvriezers met proviand.
http://projectcamelot.org/norway_update.html
http://argusoog.punt.nl/?id=396728&r=1&tbl_archief=&
http://www.ijstijd.com/2012/2012-bunkers-noorwegen.html
Mensenoffers
De oude Maya’s hadden dezelfde mensenoffer-cult als de huidige
illuminati. Alle Nieuwe Wereld Orde-bewegingen als New Age, etc.,
hebben identieke mysteriën als de Maya’s, Kogi’s en Hopi’s. Het is dan
ook niet vreemd dat de illuminati met hun 13 satanische bloedlijnen
werken aan hun Nieuwe Wereld Orde, zoals ook de Maya’s dat oudtijds
deden in Atlantis. Het gaat hun om totale controle van al hun
onderdanen en alleenheerschappij. Zowel de oude Maya’s als de huidige
illuminati vereren het Alziend Oog van de zonnegod Ra en van de
moedergodin Isis als atoommodel. Het
atoommodel omvat inwendig de positieve
mannelijke protonen en neutrale neutronen,
waaromheen de negatieve vrouwelijke
elektronen cirkelen. In de Luciferiaanse
driedimensionale wereld waarin wij
momenteel leven is dan ook alleen het
negatieve vrouwelijke zichtbaar, en zijn de
positieve protonen en neutrale neutronen
verborgen. Wij zien momenteel alleen het
vrouwelijke, de schoonheid van de godin, welke men algemeen aanbidt.
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Het bewustzijn dat de illuminati en
rel i gi euze groeperingen willen
verruimen, wordt op mechanische wijze
door hen bewerkt om tot een hogere
staat van helderheid te geraken. Dat
noemt men ‘inwijding tot de
levensmysteries’. Zij doen dat door
vermeerdering van kennis, catechisatie
en indoctrinatie. Kennis kan men
aanleren, wijsheid niet. Wijsheid komt
vanuit het hart zodat men intuïtief weet
wat men moet doen om in een moeilijke
situatie op het juiste moment de juiste De Moloch, kinderoffers
oplossing te hebben of juiste handeling
te verrichten. Denk-kennis is de tegenpool van wijsheid. De renaissance
was een ‘wedergeboorte’ in het denken, de verlichting, en was
Luciferiaans. Denken is immers vluchtig, manipuleerbaar, kan corrupt
worden en bedrieglijk zijn. Het denken heeft ons ziekten, vervuiling,
fall-out, radioactiviteit, oorlog, waan, hoogmoed, etc. opgeleverd,
waardoor veel onheil en ellende, wat allemaal karakteristieken zijn van
het reptilian-hersendeel in ons. Het Luciferiaanse denken is dualistisch.
Zij willen álles onder controle hebben, zelfs het denken der mensen. Dat
wil men in 2012 algeheel voor elkaar hebben, hun Nieuwe Wereld Orde
met totale controle via chips en
itc. De driedimensionale wereld
waarin wij leven is echter een
illusie, waarin wij denken dat dit
de échte wereld is. De illuminati
hebben de eerste duizend jaren
na de Gregoriaanse kalenderinstelling gebruikt om de mensen
religieus te beïnvloeden. De
tweede duizend jaren zijn die van
de ‘slachtoffers’, de inquisitie en Drie dimensionaal misbruik van satanas
wereldoorlogen, abortus, etc. De
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derde periode van duizend jaren willen zij gebruiken voor de regering
van hun messias in hun Nieuwe Wereld Orde, waarover straks meer.
Paus Gregorius gebruikte in zijn kalender steeds het getal 12, als een
terugkerende interval van 12 jaar. De Hebreeuwse kalender begon bij de
schepping op 11 september in het jaar nul, dat was volgens de
Gregoriaanse kalender het jaar 1999 het 6000e jaar van de Hebreeuwse
kalender. Wanneer wij 1999/2000 het interval van 12 jaar optellen
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komen we in 2011/2012 uit. Dat zijn
volgens de illuminati de jaren van de
Armageddon-oorlog. Waarom lieten de
illuminati exact op 11 september 2001 de
WTC-torens in elkaar storten, wat bijna
3000 slachtoffers telde? New York is het
nieuwe Tyrus, zoals beschreven in
Ezechiël 26 en 27. Het is de grootste
handelsstad ter wereld, met Wallstreet
als geldcentrum. In Ezechiël 26:15 lezen
wij dat juist midden in déze stad een
grote moord zal plaatsvinden. Nu kan het
zijn dat het brandoffer van 3000
personen nog klein is in de ogen van de
illuminati en hun God Moloch, en dat er
een nóg grotere ramp gepland staat om te
komen. Dat blijkt uit de tekst, dat ten tijde van de val van het nieuwe
Tyrus er flink zal gemoord worden, zie Ezechiël 26:15:
15 Alzo zegt JHWH tot Tyrus: Zullen niet de eilanden van het geluid uws vals
beven, als de dodelijk verwonde zal kermen, wanneer men in het midden van u
schrikkelijk zal moorden?

De driedimensionale wereld
De derde dimensie sluit altijd een begrenzing in. Ze heeft drie maten,
nl.: lengte, breedte en hoogte, hetwelk onze levensruimte vormt.
Vandaar de driehoek en piramide welke de illuminati veelvuldig in hun
symboliek gebruiken. om uit deze ‘gevangenis’ te kunnen ontsnappen
vereist verlichting, waardoor men gewaar wordt dat er méér is tussen
hemel en aarde. De vierde dimensie is de
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poort naar de 5e, 6e en 7e, de volmaakte. De 7e is volkomen, zoals dat
ook in het atoommodel ten grondslag ligt. Dan is men
alomtegenwoordig en alom-bewust in een nieuw en volkomen zuiver
levensveld. Ons huidige levensveld is sterk vervuild, zodat onze
gedachten erdoor onzuiver zijn, ik-gericht. Er
is vernieuwing van hart en geest nodig om
zuiver te leren denken. In het hart dient het
licht van God op te gaan, om er de duisternis
te verdrijven. Denken doen wij met ons
verstand. Door het vernieuwde hart worden
wij pas écht verstandig, wijs van hart. Adam
betekent ook wel aarde, en Adamas betekent
denker, een mens als levend wezen, volgens
het door onze Schepper gegeven
denkvermogen. Deze vernieuwing van hart is
geen onverklaarbaar wonder, en is niet in strijd met de natuurwetten.
Nee, het wijst op een geheel nieuwe vorm van ons bestaan, wat
samengaat met een zeker weten en vertrouwen op JHWH. Uit het
nieuwe hart zijn de uitgangen des levens, naar JHWH toe, en
wederkerig. Daar zal het Goddelijk licht ontstoken worden, waardoor
bewustwording, waardoor men leert zeggen: Hoe groot zijt Gij! Dan
zien we onze nietigheid, en de grootheid van JHWH. Het grote heelal
bevat meer dan 400 miljard sterrenstelsel, en daartegenover is het
kleinste deeltje in het atoom voor ons oog onzichtbaar, wat ons van
kleine dingen tot grote dingen de grootheid van onze Schepper toont.
De wereld van het driedimensionale waarin wij leven is een
gedachtenproces, een illusie, ontstaan vanuit het Luciferiaanse denken.
Dit gedachteproces schiep de materie uit of na niets, waardoor de ruimte
en tijd ontstonden. De materie werd zichtbaar, doordat de licht-energie
afkoelde. Sindsdien hebben wij ons atoommodel, waarvan wij dus
slechts de vrouwelijke elektronen zien, het negatieve. Het positieve en
neutrale blijft vooralsnog verborgen voor ons oog. Slechts in de nieuwe
tijd in de 5e tot de 7e dimensie zullen wij in het ware licht het leven
zien. Voorafgaan aan die nieuwe tijd hebben de illuminati een zeer
grote veldslag bereid, om zoveel mogelijk slachtoffers uit het blanke
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Adamsras te maken, opdat deze niet zullen delen in de nieuwe tijd van
ontwaking. Zij willen de gaven die JHWH voor Zijn mensen heeft
bereid naar zich toehalen, dat is de bewustwording in ons en de
verlichting van ons derde oog, om in de nieuwe dimensies te ontplooien
in vrede en waarheid.
Deze Armageddon-slag zal plaatsvinden in een vallei des doods, in de
dag van Gods wraak. Die vallei blijkt te liggen in Mexico als Megiddo,
waar oudtijds de Maya-cultuur bloeide. Er zal daar dus een zeer groot
‘slachtoffer’ worden gebracht door de illuminati. Dat is niet het enige

wat op hun programma staat. Men kan namelijk materie manipuleren.
Men kan moleculen via een speciaal geluid en via kleur-combinaties
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veranderen van vorm. Op gelijke wijze manipuleert men momenteel via
HAARP in Alaska en Riga het weer. En via CERN in Genève is men
eveneens bezig om te zoeken naar het Higgs-Boson-God-deeltje om zelf
als schepper te kunnen optreden. Naar men aanneemt is Atlantis door
dergelijke experimenten
ten onder gegaan. De
continenten zijn erdoor op
drift geraakt, en wie gaf
daarna deze continenten
hun
namen?
Er
ontstonden 7 continenten
Huis van prins Charles in Tetbury met 6 driehoeken
en 5 oceanen. De 7
continenten kregen de volgende merkwaardige namen: Noord Amerika,
Zuid Amerika, Asia, Antarctica, Australia, Afrika en Europa. Zes ervan
beginnen met een A en eindigen met een A. Een A is een piramidevorm, wat het symbool is van de zonnegod Ra. De namen zijn door de
oude illuminati eraan gegeven. Alleen Europa stamt af van de mythe
van Zeus. In de naam Eu-Ro-Pa zien we het volgende: De Ro komen we
veel tegen, o.a. in de naam van de Merovingers, de Europese
vorstenhuizen, die afstammen van de oude Sumerische goden. Ze
worden wel Royalties genoemd, die de ’Order of the Rose’ hebben.
Deze Merovingers hebben de hele wereld reeds veroverd en er hun
‘Grote Babel’ van gemaakt. Zij werken altijd met de piramide als
symbool voor de wereldheerschappij. Hun piramide staat o.a. afgebeeld
op de Amerikaanse One Dollar, en heeft een hoek van 51 graden, 51
minuten en 51 seconden. Zij hebben ook drie hoofdsteden vanwaaruit
zijn de wereld
domineren, nl.. de city
of London, het
Vaticaan
en
Washington DC. Het
zijn steden in een
grote stad, die een
eigen bestuur en
zelfstandigheid
hebben.
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Azië is een continent waar ook de illuminati hun macht over hebben via
de ‘draken-koningen’. Ook daar controleert het Alziend Oog de
bevolking. Hoewel dit continent een verscheiden en verschillende
cultuur heeft, bezit het dezelfde Luciferiaanse gedachtevorm als het
Westen. Amerika heeft men in twee delen verdeeld, als of het twee
polen betreft. Noord en Zuid, het mannelijke en vrouwelijke. Beide
continenten hebben ook een soort driehoek-vorm. De drie-eenheid
gedachte is ontstaan uit het Luciferiaanse denken, aangezien een
piramidevlak driehoekig is. Er zijn ook drie primaire basiskleuren, nl..
rood, geel en blauw.
Noord- en Zuid Amerika is verbonden met elkaar in Panama. Dat komt
van Pan (de bokgod Bafomet), en Ma, van Matrix of baarmoeder.
De offerdiensten
De offerdienst in het Oude Testament wordt algemeen gezien als een
door God ingestelde dienst. De vraag is of deze zienswijze juist is? De
offeranden zouden wijzen naar Jezus en zouden in hem hun vervulling
hebben gevonden. Men leidt dit af van Abraham, die zijn enige zoon
Izaak moest offeren, zie Genesis 22. Het komt erop neer dat de
vadergod de Zoongod zou offeren als menselijk brandoffer. De
Vadergod en de Zoongod zouden wel een
eenheid vormen, zoals ook Abraham en
Izaak dat vormden. Abraham wist wat hij
ging doen, maar Izaak zag nog niet waar het
offer vandaan zou komen en wie het offer
zou zijn. Izaak zag wel het hout en het vuur.
Zo zien ook wij momenteel in deze
driedimensionale wereld alleen het
vrouwelijk schone (het hout en het vuur),
maar wij zien niet wie en wat het offer zal
zijn of zal worden. De illuminati als
volgelingen van de Vadergod Lucifer
misleiden ons en houden ons als Izaak De illuminati (Bush Sr en Jr,
Clinton, etc. voor de Moloch bij de
onwetend. Wij zien nog niet in dat wij door Bohemian Grove
hen als een groot mensenoffer aan hun god
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Moloch worden gebracht, als brandoffer. Wij zien wel de chemtrails, de
vaccins, de oorlogen, de weersbeinvloeding, de vergiftiging van ons
milieu, etc, maar hebben niet in de gaten dat men ons opoffert. Wij zijn
blind, gelijk Izaak toen hij oud was geworden. De zoon-god Jezus zou
vreemd genoeg ook niet weten wat de vader-god precies aan het doen is.
De juiste dag en ure zou alleen de vader-god weten, zie:
Markus 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen,
die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.

Als voorproef van de grote offers aan Moloch kregen wij de MKZ en de
vogelgriep, waarbij de illuminati honderdduizenden gezonde dieren
offerden aan hun god Moloch. (Kijk eens op Internet bij ‘Bohemian
Grove’, waar men de illuminati en de god Moloch kan zien tijdens een
ritueel
www.prisonplanet.com/archive_bohemian_grove.html ).
Een klein deel van ons volk kwam toen nog in opstand. Momenteel met
de geitenruimingen vanwege Q-koorts is alle opstand verdwenen en
laten wij ons gedwee brandofferen. Dat er nu nog gezonde dieren
worden opgeofferd ten koste van
de volksgezondheid is een
voorbode, dat er straks hele
groepen mensen opgeofferd
zullen worden ten koste van de
rest vanwege hun gezondheid.
Uiteindelijk zullen wij zo goed als
allemaal moeten sterven in de
ogen der illuminati, o.a., via
oorlogen, vaccinaties, chemtrails,
medicijnen en andere middelen.
De wereldbevolking moet van 7
miljard teruggebracht worden tot
500 miljoen mensen, aldus de
raadsheren der illuminati. In het
Oude Testament werden op één
dag soms ook 22.000 schapen en
10.000 koeien geslacht ten offer
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of inwijding van de tempel. De offers zouden ceremonieel zijn geweest,
om in het Nieuwe Testament hun vervulling te krijgen. Die vervulling
kwam niet in Jezus, maar d.m.v. de Inquisitie, de wereldoorlogen en
rampen die er momenteel zijn. De messias van de Luciferianen is in
aantocht, en deze moet men immers offeren! Zijn komst zal gepaard
gaan met grof natuurgeweld, net als ten dage van Noach. We zien het in
deze wereld waar tsunami’s, orkanen, vulkaanuitbarstingen, etc.
plaatshebben. Ook smelten de ijskappen, zodat er een vloed zal
ontstaan.
Offers worden doorgaans in Tempels gebracht. Koning Salomo met zijn
illuminati-kompaan Hiram uit
Tyrus waren hooggraad
vrijmetselaren. De Tempel is
een concept en product van de
toenmalige illuminati, die in
naam van de levende godheid
werd ingewijd. Er vond ter
i nwi j di ng ee n e n o r me
slachting van dieren plaats.
Alles was heen wijzend en
ceremonieel. Het wijst heen
naar de eindtijd en komst van
de messias der illuminati. De
offers hebben wij in brochure
387 en 503 besproken, dat
deze niet door JHWH
gevraagd worden, zie o.a.
Psalm 50. En mensenoffers
worden door JHWH verfoeid,
dus ook het zogenaamde
‘offer van Jezus’.
De Tempel van Salomo hebben wij in brochure 455 en 464 reeds
besproken. Voor deze tempel stonden de twee pilaren Jachin en Boaz,
of omgekeerd Boaz en Yakin, de letters B en Y, of te wel het Engelse
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buy, dat is kopen, handel. De Tempel
(zeker de 2e Tempel) was verworden
tot een huis van koophandel, ten
gunste van de Hasmonitische Edompriesterstand. Zie:
Johannes 2:16
En Hij zeide tot
degenen, die de duiven verkochten:
Neemt deze dingen van hier weg;
maakt niet het huis Mijns Vaders tot
een huis van koophandel.
De verborgen hand achter deze rampen, is
die van Bafomet, de bokgod der illuminati

De twee WTC-torens die men op 11
september 2001 heeft opgeblazen waren het hart van de wereldhandel.
Wij zagen deze torens roken (de wolkkolom) en branden (de
vuurkolom), en daarna
instorten. De illuminati
kozen de datum 9-11,
omdat 9 het getal is van
hun ‘Order of the Rose’,
en 11 het getal is van
hun ‘Order of the
Death’.
De Tempel van Salomo is naar haar plattegrond het symbool van een
liggende (slapende of gestorven) man, naar het voorbeeld van de oude
Egyptische tempels, o.a. die van de godin Nut. Het woord Tempel komt
van temp of temporary, dat is tijdelijk, de tijdelijke vadergod Osiris, die
van de dood ontwaakt en opstaat.
Jachin en Boaz werken samen, als positief en negatief, wat te zien is in
de samenwerking van Amerika met Canada, om er hun Nieuwe Wereld
Orde te vestigen, vanuit de chaos tot orde.
De Tempel als man, met het hoofd als het Heilige der Heiligen, waarin
de gedachtenvorm ontstaat door aangeleerde kennis, en door verlichting
van het 3e oog. Zulks activeert men zelf op mechanische wijze. Ignatius
van Loyola heeft als oprichter van de orde der Jezuïeten een heel
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schema opgesteld hoe men verbinding aan de
christus-kracht kon krijgen.
Het Heilige der heiligen was vierkant. Een
vierkant als kubus bevat 3x piramiden. Het
getal vier staat voor de moedergodin Isis. Het
Nieuwe Jeruzalem zien de illuminati eveneens
als een kubus, met als locatie Noord Amerika,
vanwaaruit de Nieuwe Wereld Orde zal
gevestigd worden, zodat de 3e dag van 1000
jaren kan ingaan, als hun Messiaans Vrederijk.
Zoals gezegd zal men aan de komst
van de Luciferiaanse messias (de imitatie
Christus of antichrist) een enorme veldslag
laten voorafgaan. De wereldbevolking zal op
grote schaal worden afgeslacht, zodat er weinig mensen over blijven.
Dit zal een zeer groot offer voor hun god Moloch worden. Er zijn 33
grote wereldsteden met meer dan 8 miljoen inwoners die getroffen
zullen worden door de rijzende zeespiegel, én door het vulkanische vuur
vanuit de zogenaamde ‘ring van vuur’ die opengescheurd zal worden.
Zij verwachten dat Nibiru vanuit de ruimte naar onze aarde zal komen,
en als eerste route via de Beeringstraat een baan rond de aarde zal
trekken. De beide zijden van de Beeringstraat heeft men de namen
Mozes en Elia gegeven, en via een grote tunnel is er een verbinding van
Noord Amerika met Siberië, en zullen de illuminati tijdens de aankomst
van Nibiru zich in deze tunnel begeven, om Nibiru te begroeten.
De agenda of het draaiboek van de illuminati is gebaseerd op de ‘heilige
boeken’ van de drie grote wereldreligies, nl.. van het Jodendom,
Christendom en de Islam. In de bijbel leest men reeds van grote
slachtingen en wassingen van dieren, die het volk Israël bracht, hoewel
het een klein volk was. Momenteel worden wij als ‘Israël in het Westen’
door de illuminaten alvast ‘gewassen’ om later als brandoffer te dienen.
Wij worden overspoeld door chemtrails vanuit speciale vliegtuigen, die
dagelijks boven ons hoofd hun sporen trekken en allerlei gif uitstrooien.
Het is schrikbarend, zie www.carnicom.com
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In sommige chemtrails zit o.a. het volgende: 6 bacteriën, 9 chemicaliën,
26 zware metalen, 4 schimmels, 7 virussen, 2 kankerverwekkende
stoffen, 2 seditiven, barium, etc.
De eerste grote mensenslachting (mensenoffer) is reeds door hen
gebracht op 11 september 2001 in New York en Washington, waarna de
illuminati de zogenaamde ‘oorlog tegen het terrorisme’ opstartten.
Negen jaar later wil men deze oorlog laten escaleren, dus in 2010,
gezien hun tijdschema, dat we op hun piramide kunnen aflezen, zie
afbeelding:

Het jaar 2010 is het trancedentiepunt (hoogtepunt) voor de illuminati.
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Dit zal een oorlog zijn, waarin het
menselijke geslacht grotendeels zal
worden geofferd aan hun goden. De
illuminati zijn gespleten mensen, die
tegelijk voor God en satan spelen. Hun
wereld is vol tegenstellingen. Wij zijn
door hen belast, want waar men mee
omgaat wordt men door besmet. Wij
laten ons door hen gedwee als schapen naar de slachtbank voeren. Door
de profeten worden wij vergeleken bij verbijsterd lam, zie: Jeremia
50:17.

De Tempelschatten werden in de kamers die boven het Heilige der
Heiligen waren opgeslagen. De priesters bewaarden daar ook hun
myters en kleding. Het schiereiland Manhattan, met Wallstreet als
financiële hart, is voor de illuminati het Heilige der Heiligen met
betrekking tot hun wereldhandel (hun geldgod Mammon). Daar
bewaren zij hun schatten en bewaken zij de wereldhandel via de dollar
en het goud en zilver. Manhatten is een schiereiland dat op een schuine
rotshelling staat, Het eiland gaat met eb en vloed enkele centimeters op
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en neer. De profeet Ezechiël ziet dit ‘Heilige der Heiligen’ van de
illuminati als het herrezen Tyrus algeheel ten ondergaan en in de zee
wegzinken. Het zal nooit meer opgebouwd worden. Het is momenteel
de grootste wereldhandelsstad, met een van de grootste wereldhavens.
New York en Rotterdam zijn de grootste wereldhavens. Lees Ezechiël
26 en 27 er maar op na, en hoor het klaaglied dat de wereldhandelaars
zullen opheffen als New York/Manhatten weg zal gezonken zijn in de
diepte der zee! In Jesaja 23/24 gaat het
eveneens over de ondergang van modern
Tyrus.
De Olympische Spelen
Zullen de illuminati tijdens de Olympische
winterspelen in Vancouver hun ‘paasritueel’
voltrekken? Deze spelen beginnen op 12-02-2010.
Het jaar 2012 is voor hen een heel speciaal jaar. In de Tempel hebben
zij veel via getallen afgebeeld. In de Tempel waren 2 x 10 tafels met 12
toonbroden en kandelaren opgesteld. 10 tafels voor de toonbroden en 10
tafels voor de kandelaren. 2010 is het tiende jaar in 2000. En de datum
12-02-2010 heeft al deze
getallen in zich. Het gaat om
brood en licht. In de spelen gaat
het om volksvermaak, ‘brood’
voor het volk. In de Tempel
ging het uiteindelijk om het
hemels brood, Ormus, het
w i t go u d -p o e d e r b r o o d t e r
verlichting van het 3e oog. Het
getal 12 komen wij in de
Tempel ook tegen bij het
koperen wasvat, de bronzen zee.
Dit zien de illuminati als een
symbool voor de zogenaamde
‘ring van vuur’, de ring van
vulkanen in de Pacific. Er
stonden 12 stieren rond en
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onder het wasvat, waarin de priesters hun handen en voeten wasten (in
onschuld). Waarom is het symbool van de Olympische spelen uit 5 in
elkaar gevlochten ringen gemaakt? En ter ere van welke god? van de
god Zeus! Op de berg Olympus.
De Olympische spelen in 2008 te Beiing in China liet men aanvangen
op 08-08-2008, waar acht het getal is van oneindigheid (mobiusband).
Beiing ligt links in de ring van vuur, en Vancouver ligt precies
tegenovergesteld rechts ervan.
Op 27 juli 2012 zullen de spelen in Londen plaatsvinden. In die tijd
moet de Freedom Tower in New York gereed zijn, wat in 2011 gepland
staat.
Ring van vuur - Alziend Oog
De illuminati noemen het ‘the Big One’, wanneer de ‘ring van vuur’ zal
worden opengetrokken. De ring van vuur rond de Pacific is te zien als
een grote cirkel, als een ‘oog’, als het Alziend Oog (zie brochure 520 en
495). De Olympische spelen als feesten ter ere
van Zeus en de energie-god (zie brochure 471
en 495) laat men momenteel plaatsvinden in en
rond de ‘ring van vuur’, van vulkanische
gebieden, (zie brochure 239, als de eeuw van
Horus). Lucifer betekent zoveel als lichtdrager,
en Bafomet is de vuuraansteker, de bokgod Pan.
Lucifer is afhankelijk in zijn denken en doen
van symboliek. Daaraan kunnen wij veel
aflezen en herkennen. De kaart die afgedrukt is op p.10, is een
blauwdruk van hoe het in de gedachten van Lucifer eraan toe moet
gaan. Hij imiteert het werk van JHWH, de Schepper en Bouwmeester
van het ganse universum. Daarin zijn structuren en wetten
waarneembaar. vanuit de Cirkel krijgen wij eerst de driehoek, daarna
het vierkant, en tenslotte de vijfpunt/vijfhoek als enkelvoudige vlakken,
en ruimtelijk gezien als enkelvoudige Platonische lichamen.
Lucifer neemt ook de cirkel als uitgangspunt, en de driehoek erin, en
vierkant eromheen, wat een soort klok vormt, waarop zijn tijdschema
geprojecteerd staat. De cirkel wijst naar de Dierenriem, naar de Ring
van Vuur, naar het Alziend Oog én naar de Grote Jaarcirkel (de
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Ouroboros). De driehoek wijst op
het driedimensionale, de
piramidevorm (de licht-maten). Het
vierkant wijst op de windrichtingen
en seizoenen, op het oude én op het
Nieuwe Jeruzalem. In het midden
van de afbeelding zien wij het
atoomsymbool en de kleurenkaart,
met de drie basiskleuren. Oudtijds
werd Jeruzalem in drie delen
verdeeld, later in vier. Deze stad of
plattegrond staat symbool van de
‘ R i n g
v a n
Vuur’ in of rond de Pacific. De
Pacific is het grootste
waterreservoir ter wereld. In het
midden liggen de Hawaii-eilanden. De Pacific is 9000 mijlen hoogte, en
11.000 mijlen breedte. De God van de oorlog werkt met deze getallen,
zie wat op 9/11 2001 plaatsvond in New York en Washington. 11
september is 111 dagen tot het einde van het jaar. De schepping zou
ook op 9/11 begonnen zijn. De God van de oorlog zou in de zijden van
het Noorden zijn verblijfplaats hebben.
De Vader-god Zeus is de zaadgever, wat men ziet in de lava als sperma
welke uit de vulkanen omhoog wordt geperst, waar nieuwe vruchtbare
eilanden door ontstaan, voor de
Moeder-god Gaia of Isis. Dit
soort zaadlozingen of erupties
zullen voorafgaan aan de
definitieve oprichting van de
Nieuwe Wereld Orde en het
messiaanse Luciferische tijdperk,
de New Age. Nu is het zo dat
men zelf deze ‘Ring van Vuur’
kan openbreken via technische
hulpmiddelen van de God der
oerkrachten, de God Mauzzim, het atoom of Atum, oerania of uranium.
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zal ook een grote slachting plaatsvinden, een vuuroffer waarbij veel
oxygen (zuurstof) nodig is. Ox of Os is het symbool van de koe die als
offer werd geslacht. De Pacific zelf is een enorm groot oog, het Alziend
Oog. De eilanden erin, met Hawaii als centrum liggen op 333 graden.
het woord eiland komt van eye-land of oog-land.
Men kan via eigen technische hulpmiddelen de ‘Ring van Vuur’
openbreken. Daarbij kunnen HAARP, CERN en de atoom-technieken
hun ten dienste staan. Willen zij daarmee JHWH een stap vóóruit
lopen? Immers, het is hun duidelijk vanuit de profetie dat JHWH in de
dag der wraak eveneens de ‘Ring van Vuur’zal opentrekken, en wel via
de komst van Nibiru, de 10e Planeet, zie brochure 245 en 457..

Het symbool van deze God is een cirkel of O, een nul. Dit wijst naar de
zon, Atum, de zonnekracht of het atoom, zie brochure 479. De goden
werden gedacht op bergen te wonen. JHWH zou op de berg Sion wonen.
De Griekse goden woonden op de Olympus. De God van de oerkracht
zou op de berg O wonen. Zijn berg is de O-live-mount, de zogenaamde
‘Olijfberg’, of te wel de berg waar de God O woont. Dit wijst dus niet
naar de Olijfberg bij Jeruzalem, waarvan in Zacharia.. @@@ sprake is.
Niet in Palestina, maar in Oakland ligt deze berg, die men ook de naam
Diablo heeft gegeven. Deze berg zal in twee delen worden gespleten
via de grote aardbeving, waar de St. Andreasbreuklijn ligt. Op die plaats
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Psalm 46:

Obama als 44e president
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