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Het logo van Hiram Abiff
Toen Zerubbabel het fundament legde voor de tweede tempel, werd in
een grafkelder van de 1e tempel een gouden plaat gevonden. Het
opschrift dat op de gouden plaat stond luidde: Jah - Bul - On (zie: De
Schaduw van Salomo, door Laurence Gardner ).
Jah-Bul-On betekent zoveel als: Ik ben de Heer van de zon (licht).
Verder waren er in de plaat drie geometrische vormen gegraveerd als
een soort logo. Een vierkant met een cirkel erin, en in de cirkel een
driehoek. Het geheim van dit logo is -naar men zegt- kostbaarder dan
robijnen, zie Spreuken 3:15-18. Het logo zou van Hiram Abiff zijn,

die Salomo met het ontwerp van de Tempel zou hebben geholpen.
Jah - Bul - On is de samengestelde naam van drie goden in één god, de
naam van de Groot Architect van het universum, aldus vrijmetselaren.
Jah is volgens hen Jahweh van de Israëlieten, Bul is de
vruchtbaarheidsgod Baäl van de Kanaänieten, en On is Osiris van de
Egyptenaren. Aan Baäl en Moloch werden kinder- en mensenoffers
gebracht.

Hiram sterrenkaart
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Jah-Bul-On (Jehova) is de
samengestelde God der
vrijmetselaren. JHWH de
God van Israël zien we aan
de éne kant vooraan, in het
midden Baäl, en daarna de
Zon. On = zon, Heliopolis,
de stad van de zon. In de ene
hand
hebben
de
vrijmetselaren, net als de
bouwlieden aan de tweede
Tempel ten tijde van Ezra,
Nehemia en Zerubbabel, een
zwaard om zich ermee te
verdedigen, en een troffel in
knielt voor 2 engelen, op de voorgrond zijn
de andere hand om ermee te Hiram
logo, een cirkel met driehoek erin, waarop het
bouwen. Religie is voor hen zonlicht valt.
ritua, dat is rood, bloed.
Religie = ritueel, vandaar hun vele rituelen! Ook de christelijke kerken
zijn vol rituelen. De vrijmetselaren hebben hun samengestelde god
nodig, om er enerzijds mee te bouwen (de troffel) en anderzijds om zich
ermee te beschermen (het zwaard). In de oudheid kende men aan het
fenomeen ‘elektra’ goddelijke vermogens toe. Zo had elk volk zijn
eigen goden, met hun eigen elektra-wapens, (zie brochures no.13,vv).
De Verbondsark
De Ark is een instrument dat JHWH via Mozes aan Israël gaf om erdoor
te ontkomen uit de Egyptische slavendienst. Door middel van deze Ark
heeft JHWH Zijn volk bevrijd uit Egypte. Het is een instrument waarbij
lichttechnieken zijn gebruikt, wat voor de onwetende omstanders op
magie leek. De Tempelieren hebben de Ark en de lichttechnieken
gestolen. De huidige illuminati hebben deze technieken nu in hun bezit
en zullen ze gebruiken tégen het ware Israël. Er waren meerdere arken
in Egypte, die gebaseerd waren op lichttechnieken. Mozes ontwierp zijn
eigen zeer krachtige Ark, gebaseerd op de techniek van licht, vortex en
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ether, of te wel een laser-technologie. Mozes maakte gebruik van de
straling der zon. JHWH beloofde Israël
te verlossen uit de Egyptische
slavendienst, uit de heerschappij van
Horus, Osiris en Isis. Wij zien voor
ogen dat Egypte wraak neemt in de
eindtijd, door hun Horus/Christ te
gebruiken om de legers van de antichrist
te beschermen, en om het ware Israël Egyptische Ark met flashlicht voorop
ermee -indien mogelijk- uit te roeien.
De Ark en de staf van Mozes waren beslist geen magische wonderinstrumenten, maar gewone technische vindingen om het licht van de
zon te gebruiken voor speciale doeleinden.
Toen wij nog jong waren kochten wij een
vergrootglas en branden daarmee in onze
klompen onze naam. Wij maakten dus
gebruik van het zonlicht, door het via een
lens te bundelen, zodat we in het hout van de
klomp onze naam konden branden.

De opdracht om de Ark te bouwen lezen wij in Genesis 25, hoewel wij
vermoeden dat Mozes de Ark reeds in Egypte gereed had gemaakt,
aldus Het Boek des Oprechten. In de beschrijving van de bouw van de
Ark wordt niets gezegd over de geheime werking van het instrument.
De ark werd ingezet als bevrijdingswapen tegen de Zon-aanbiddende
volkeren met hun mensenoffer culten. Op en bij de
Ark waren Horussen van licht (lichtbronnen of
reflectoren) die op een bepaalde afstand en in een
bepaalde positie ten opzichte van de Ark moesten
worden opgesteld. De Ark was er om het volk te
beschermen en te bevrijden, maar ook om het te
voeden in de woestijn. Nadat Israël in het land
Kanaän was aangekomen en de Ark gezorgd had
voor vele overwinningen, bouwde Salomo een
Tempel voor de Ark. Salomo verzwagerde zich met
de Farao van Egypte, die daarna kans heeft gezien de
Ark te stelen en de techniek ervan te gebruiken voor
zijn eigen doeleinden. De Ark werd naar Ethiopië
verplaatst, waar de Tempelieren er beslag op legden
en er een replica achterlieten.

JHWH zal het de Egyptenaren (lees hiervoor de Kaïn-Ezau-nazaten,
gemengd met de Nefilim) betaald zetten. Hij zal Zijn Wet zetten
tegenover de wetten van de Antichrist der Tempelieren, met hun letter
G in hun logo, een driehoek waarvan elke hoek 60 graden is, dus 60 - 60
- 6 0 . D e ze T empel i e r e n
verwachten een nieuwe koning
George, de draak in eigen
persoon, die orde zal bewerken
vanuit de chaos. Verschillende
bronnen wijzen naar prins Charles
en prins William als de nieuwe
koning George. Prins Charles
heeft een rode draak in zijn
wapen.

Zie de website over oude elektrische technieken
en arc-lichten: einhornpress.com/yahweh.aspx

Baäl met zijn
electra-wapen

Kinderen des Lichts
Op aarde zijn vier bekende elementen: Aarde, Vuur, Water en Lucht.
Het vijfde element is Ether. Dat zijn de kinderen des Lichts, die
reflecteren naar JHWH, dus de échte Horussen, gezalfden of
christossen. De naam Jakob betekent dan ook zoveel als ‘reflector van
JHWH’, of Ja-ku-boi, de kubus van JHWH, waarin 3 koppels zijn zoals
op de dobbelsteen, die tezamen altijd het getal 7 opleveren. Die koppels
zijn 1+6, 2+5 en 3+4. De techniek van de Ark die bestemd was voor
Jakob en zijn nageslacht, om hen te bevrijden en te beschermen tegen de
Kaïn/Edom-machten, is door deze machten gestolen, om het vervolgens
tégen Jakob/Israël te gebruiken. De bevrijdingssymbolen die JHWH aan
Israël had gegeven, zijn alsnu overwinningssymbolen geworden van de
tegenpartij, van de Kaïn/Ezau/Nefilim-machthebbers, of te wel de
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Illuminati. Wij zijn door hen geheel omsingeld en kunnen geen kant
meer uit. Van binnen en van buiten, via politiek en religie, zijn wij
o ms i n g e l d
e n
vastgeklonken aan hun
geld-rente-ketting, zónder
dat wij daar erg in
hadden. Via de Europese
Unie zijn wij geheel
overgeleverd aan hun
macht, de macht der
dui s t er ni s , di e ons
lichtwapen heeft gestolen, Babylonische Arc met elektrisch carbon licht
om ons daarmee uit te
schakelen. Wij betalen zelf onze liquidatie!
Wij zijn door onze Schepper geschapen als kinderen des lichts. Wat
houdt dat in? Dat is te verklaren uit onze opbouw. Wanneer wij een
atoom zouden kunnen zien, zouden wij een zon zien, een zon die weer
uit kleine zonnen (leptonen) bestaat. Dat nu is het logo van Mozes en
van Hiram Abiff, de cirkel in een vierkant. Men kan dit tot in het
oneindige vergroten en verkleinen, maar niets is oneindig. Tenslotte
komt men uit bij de Grote Eén, onze Schepper, het Licht. Er is slechts
één Schepper god, één Lichtbron. Dat is geen tastbaar ding, geen
persoon, geen afmeting, maar Geest. De kern van dit Licht heeft geen
afmeting, zodat er geen afstand bestaat tussen datgene wat geen
afmeting heeft en
geen tastbaar
voorwerp is.
De
basis van het atoom
is alzo niet een ding,
is niet af te meten.
Het atoom is van iets
ánders gemaakt, en
is deswege niet de Hettitische goden met elektrische voorwerpen in hun handen
basis van de materie.
De Schepper is ook niet de patriarchale Vadergod, zoals bedacht tijdens
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het patriarchale tijdvak, maar is de
Schepper Geest. Zijn/Haar kinderen
zijn dan ook geen dingen,
voorwerpen, maar bovennatuurlijke
wezens, net als de Schepper zelf.
Vandaar dat de ware Israëlieten als
kinderen des Lichts onoverwinnelijk
en onvergankelijk zijn. Andere personen,
die van de Nefilim en het
Nachashzaad afkomstig zijn, zijn
meetbare dingen, puur aards,
materialisten. Zij zijn tijdelijk,
kinderen der duisternis. Alle
instrument wat door hen wordt
aangewend tegen de kinderen des
Lichts zal mislukken. Ook al hebben
zij de lichttechnieken van de
Bafomet met dame tussen de pilaren
kinderen des Lichts gestolen, om
Jakin en Boaz
daarmee de kinderen des Lichts te
bestrijden, zullen zij in hun eigen zwaard vallen, zie Jesaja 44 laatste
deel.

Zij zullen hun valse Horus/Christ/Messias
laten verschijnen, een imitatie-figuur. Hij zal
geen bevrijder zijn van de mensheid uit de
Egyptisch/Babylonische slavernij van het
huidige politieke, financiële en religieuze
systeem. Hij is een puppet van de illuminati, en onder zich heeft hij de
beste en geleerdste soldaten ter wereld ingehuurd. Veel knappe koppen
uit Jakob/Israël heeft hij onder zijn raadgevers, die onwetend zijn van
hun eigen afkomst en die van hun meester. Het antwoord echter aan al
deze geleerden (Edom-wijzen) is niet de materie, maar het Licht.
Materie is slechts een effect van het Licht, deeltjes van het Licht die
dichter zijn dan vloeistoffen en gassen. Wij als Israëlieten zijn echter uit
dit volle Licht gemaakt, niet alleen materie als tijdelijk omhulsel, maar
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Geest van Boven. Onze Schepper zal Zelf Zijn Horus/Christ/Messias
ons geven als Gezalfde.
De hemel (het Licht)
zal de hel (de
duisternis) verdrijven
door een wereldwijde
revolutie en ommekeer
van zaken (o.a.
Poolwisselingen, komst
van Planeet X, etc..).
Wij staan aan de
vooravond van deze
wereldomvattende
grote gebeurtenissen.
De mensheid van
ongeveer 6 miljard
m e n s e n za l zi c h
moeten keren tegen de
0,1% illuminatimagiërs, voordat zij
hun gestolen wapens
tegen de mensheid
kunnen gebruiken. Die
wapens zijn o.a. de
chemtrails, vaccins,
HAARP-Tesla
t e c h n i e k e n ,
gemanipuleerd
voedsel, fluor,
medicijnen, etc.
Een atoom is gelijk een universum in het klein. Het is zelf geen
lichtbron, maar samengesteld uit kleine lichtbronnen (leptonen). Tussen
het licht is de ether, het duister. De cirkel is rond, wat wijst op het licht.
De ether is vierkant, en het vierkant rondom de cirkel geplaatst geeft
vier stukken der duisternis te zien. Dat zijn de twee werelden. De
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illuminati en kinderen
der duisternis kunnen in
deze twee werelden
tegelijk leven. Het zijn
o.a. de shapeshifters
(gedaantewisselaars, zie
hiervoor o.a. de boeken
van David Icke), zoals
koningin Elizabeth er
één van is. Zij eten
letterlijk van twee
wallen. Het zijn echter
ook de superbankiers,
de geldwolven en
goudrovers, die de Ark-technologie misbruiken. Zij misbruiken ook de
stargates om er tijdreizen mee te kunnen maken.
Het zegel van Salomo (het rode schild) is het
teken van Mars, de zespuntster die zijn daartoe
misbruiken, met in het midden het hexagon als
stargate (merkaba) of lichtvoertuig. Zij reisden
oudtijds daarmee van de ene piramide naar de
andere met de snelheid van het licht. Mozes
ontwierp een stargate
via de vijfpuntster, met
in het midden een pentagon, de blinkende
Morgenster. In het verre verleden deelden de
geometristen de cirkel niet in metrische delen
van 360 graden, omdat zij bij twee driehoeken
de één niet konden delen door zes. Zij konden
360 wél delen door 3 en door 6. Een driehoek
is net als een cirkel gemaakt uit een
ononderbroken lijn. Een driehoek vormt een eenheid, en elke hoek is
0,33333..... van een driehoek, en twee hoeken is 0,66666...... Wanneer
wij de cirkel in 100 graden verdelen in plaats van in 360 graden, dan is
elke hoek geen 60 graden, maar 16,666 graden. En dat deed men
vroeger.
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De Ark verbergt alzo de hoogste
technologische kennis, een geheim dat
alleen de top van de illuminati weet.
Met dit grote geheim kon Mozes de
tweede versie van de stenen tafelen
uitsnijden waarop de 10 woorden der
Wet stonden. Hij kon ermee de stenen
muren van de stad Jericho doorsnijden
zodat ze in elkaar storten. Hij kon ermee
zware voorwerpen transporteren, via de
levitatie. Hij kon ermee voedsel (manna)
transporteren vanuit de hemel naar de aarde. De illuminati hebben deze
geheimen bemachtigd via de Tempelieren tijdens de kruistochten. Zij
hebben sommigen geheimen in hun bouwwerken tot uiting gebracht.
Hun architectuur verraadt deze geheime kennis, zoals in de stad London
en de Millennium Dome is te zien.
London
De illuminati hebben wereldwijd in hun bouwwerken iets van hun
geheimen tot uitdrukking gebracht. Texe Marrs heeft er een dik boek
over geschreven met tal van voorbeelden: Mysterious Monuments.
In Londen hebben zij in Canaray
Warf hun Millennium-dome
gebouwd. Van bovenaf gezien is
het een zon of ronde gouden plak,
waar bovenuit elf (het getal 11)
pilaren steken. In het midden heeft
men het zogenaamde ‘Pelican
Square’ gemaakt, waarin een serie
concentrische cirkels in de vorm
van een vortex zijn aangebracht.
Men kan alzo een ‘Morgenster" in
het luchtruim scheppen door lasers vanaf de twintowers van de
Citygroup te laten schijnen boven de Millennium-dom. Het hart van
Londen is één vierkante mijl groot. Dat noemt men "The City of
London". Ook wel "Little Lion Den", of "Baby-Lion-Den". Dat is
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Babylon. Het is het
financiële hart van het
wereldwijde Grote
Babylon, waar de
Babylonian Brotherhood
gevestigd is, n.l. de hoer
Lilith
die
de
hele wereld opoffert als ze
er zelf maar beter van
wordt. Zij rooft alle
volkeren en landen leeg Millennium Dome 11 pilaren en 12 poorten
en koppelt elke natie aan
haar rente-ketting. Hier in deze City of London zetelen de megaparasieten der aarde, de geldwolven, monarchisten, satanisten,
overspelers, globalisten, kortweg de illuminati. Het zijn overwegend
elitisten, pedofielen, dieven, moordenaars, shapeshifters, slavendrijvers,
kinderofferaars, drugshandelaars, etc. Zij
zijn het die een totale holocaust in Nazistij l in petto hebben om de
wereldbevolking sterk uit te dunnen en
hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen.
De modernste technologie staat hun ter
beschikking. Hieronder valt dus ook de
door hun Tempelieren gestolen Arklicht-technologie. De City of London
bevat méér vrijmetselaarsloges op zo’n London city
klein oppervlak dan enige andere stad of
natie op aarde. De grote dag der afrekening komt over deze hoofdstad
van Babylons Brotherhood. En niet alleen Londen, maar alle grote
steden op aarde waar Babylon een zetel of vestiging heeft zullen niet
aan het gericht van JHWH ontkomen.
De sleutelcode van het Ark-Licht-geheim is in oude tijden reeds bekend
als zijnde het getal 666. De geldwolven gebruiken deze code reeds in
het bar-code systeem. De driehoek van de licht-geometrie heeft
driemaal 60 graden, met in het midden de G van Gate (poort), stargate.
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De pilaren Jakin en Boaz die voor de Tempel van Salomo stonden
hadden bovenop een diadeem, dat fungeerde als reflector, waarmee een
stargate kon worden geschapen. Driemaal de V-vorm (de v-vorm is die
van de 7, dus 777, het volmaakte) die in elkaar overlopen geven de
Morgenster of Vijfpuntster te zien. De 7 en de 5 horen bij elkaar, het
Goddelijke en de Adammens naar Zijn beeld). De Ark-technologie zou
alle menselijke ellende op aarde kunnen verhelpen. Niemand zou ziek
hoeven te zijn, honger hoeven te lijden, versleten kleren hoeven te
dragen. Deze Ark zorgt voor eenheid, gezien het Licht Eén is, en onze
Schepper Eén is. Wat zien we echter? De illuminati wenden de Arktechnologie voor hun eigen doeleinden aan, niet voor het bestwil der
wereldbevolking!
Salomo
Met de licht-technologie van
de Ark kon Salomo een
‘stargate’ maken, een ‘poort’
om zich ermee met de
snelheid van het licht te
verplaatsen en naar de sterren
te reizen. Dat gaat
momenteel maar moeizaam
met ruimtecapsules, die met
raketten de lucht in worden
geschoten. Zo’n ‘poort des
hemels’ schiep men via drie
lichtstralen die men één liet
worden in het luchtruim.
Vanuit drie verschillende
pl aatsen liet men de
l i c h t b u n d e l s o m h o o g Freedom Towers New York in aanbouw
weerkaatsen op spiegels of
reflectoren, zodat de drie V’s ontstonden, die tezamen in één een
Morgenster of Pentagram te zien gaven. De nieuw te bouwen Freedom
Towers in New York, die op de plaats komen waar voorheen de WTCtwintowers stonden, zullen grote schuine spiegelsferen krijgen, plus nog
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een derde toren die een speciaal glasdeel krijgt, wat werkt als een
prisma. Wanneer wit licht op een
prisma schijnt, verdeelt het zich
in de 7 kleuren van de regenboog.
Via de Freedom Towers zal men
het licht van de zon en maan
opvangen, om het op een ronde
gouden plaat die men op een
altaar heeft geplaatst te laten
schijnen. Dat licht zal zich erop
splitsen en in het hemelruim een
Morgenster te zien geven. Dit is
de magische lichtwetenschap der
Tempel van Salomo
illuminati, gestolen van de Ark
des Verbonds!
Mozes had reeds een dergelijk lichtinstrument in de Tabernakel in de
vorm van een driehoek op een vierkant, temidden van de 50 pilaren van
ongeveer 2.30 meter hoogte, die van brons waren met koppen van
zilver, waaraan de gordijnen van de Tabernakel hingen. De pilaren
waren verbonden met een platform dat ook
ongeveer 2.30 meter hoog was. Het
bronzen wasvat gevuld met water stond
erbij. Met dit lichtinstrument maakte
Mozes een Morgenster. Hij schijnt daarbij
nog gebruik te hebben gemaakt van vier
reflectoren, volgens Laurence Gardner in
zijn boek over de Ark. De vier reflectoren
(Horussen) waren op de kolommen of
pilaren geplaatst. Het licht van deze vier reflectoren
viel op de grond waar de gouden plaat lag,
en weerkaatste de stralen in het luchtruim,
waar ze een Pentagram te zien gaven. In
het midden van die Morgenster zat de Mozes in een ‘ark’‘ mandje
‘Gouden Poort’, wat men als letter G
afkortte op de symbolen ervan. Via de ‘Gouden Poort’ kon men reizen
met de snelheid van het licht. Het instrument van Mozes kon licht
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produceren, wat zo heet werd als de temperatuur van de zon, zodat men
er steen mee kon doorsnijden. De Ark kon hierbij van dienst zijn en als
militair wapen worden ingezet. Door middel van de Ark en staf van
Mozes heeft JHWH het volk Israël uit de slavernij verlost. JHWH zal
opnieuw in de eindtijd lichttechnieken gebruiken om ons te bevrijden
uit de handen der illuminati die onze Ark-technologie hebben
bemachtigd (gestolen).
De Ark was van acaciahout
overtrokken met goud. Het
deksel op de ark was van
puur massief goud. Het
gewicht van dat deksel moet
ongeveer 1300 kg zijn
geweest. De vier gouden
ringen aan de ark dienden om
de handbomen door te
schuiven, zodat men de ark Vier Levieten dragen de ark van 2000kg!
kon ‘dragen’. De handbomen waren van acaciahout overtrokken met
goud. Het totale gewicht van de ark was bijna 2 ton, zodat vier mensen
die nooit konden dragen. De handbomen fungeerden als
elektromagnetische staven. De cherubs fungeerden als koolstofpolen
waartussen de vlamboog (arc) kon worden getrokken.
De ark-technologie was in Egypte reeds bekend. De
lege sarcofaag in de
Koningskamer van de Grote
Piramide te Gizeh heeft dezelfde
afmetingen als de Verbondsark.
Ook het volume van de
Koningskamer komt overeen met
het volume van het Heilige der
heiligen. In de Grote Piramide
zijn vier luchtschachten aanwezig, waardoor het licht van de toenmalige
Poolster uit Draco kon worden gemengd met het licht van sterren uit
Orion. Er schijnt ook een bronzen Caduceus-staf te hebben gestaan in de

De Ark des Verbonds

No. 519

Koningskamer, zoals te zien bij de bokgod Baphomet. Op de armen van
de bokgod staat het volgende geschreven; Solvi Coagula, dat is zoveel
als: los de puzzel op, of de oplossing van het geheim. De drie hoornen
van Baphomet wijzen naar de drie middelste sterren van Orion. De staf
van Mozes was een soort Caduceus, wonderstaf, met bovenop een ronde
bol als reflector. Daarmee kon hij het licht der zon via de Ark richten
naar bepaalde plaatsen. Dat werkte als een sterk brandglas, als een
modern laser-pistool (lasergun of microwave).
De

Ark

moet

volgens

Egyptische vogels Heru-Ur
symbool van een stargate

Horus is
Heru-Ur

USA-phoenix = Horus - stargate

Laurence Gardner een supergeleider zijn
geweest. In de Ark lagen de twee stenen tabletten met erop aan beide
zijden de Wet geschreven. Er stond een gouden kruik met manna
(witgoudpoeder) of ormus naast de Ark. Ormus heeft ook
supergeleidende eigenschappen. De Ark bezat het vermogen om
vernietigende (dodelijke) krachten uit te stoten. De Ark kon zweven,
zich omhoog heffen via levitatie, Numeri 10:33-36. Lees eens goed wat
daar geschreven staat. Het zal u verbazen!
33 Zo togen zij drie dagreizen van den berg van JHWH; en de ark des verbonds
van JHWH reisde voor hun aangezicht drie dagreizen, om voor hen een
rustplaats uit te speuren.
34 En de wolk van JHWH was des daags over hen, als zij uit het leger verreisden.
35 Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: Sta op,
JHWH! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van Uw aangezicht
vlieden!
36 En als zij (de Ark) rustte, zeide hij: Kom weder, JHWH! tot de tien duizenden
der duizenden van Israel!
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De Ark was immers te zwaar om door vier mannen te worden gedragen.
De afmetingen van de Ark waren als volgt: de lengte ongeveer 113 cm,
de breedte ongeveer 68 cm, en het massief gouden deksel moet
minstens 8 cm dik zijn geweest, wat neerkomt op een gewicht van
ongeveer 1300 kg (anderen stellen exact 1224 kg) van 24 karaats goud.
Levitatie is het zich omhoog heffen in weerwil van de zwaartekracht.
De Ark zou niet op de vloer hebben gestaan, maar er ongeveer 3 cm
boven hebben gezweefd. De Levieten waren de levitators, de
omhoogheffers, die de dragers en bewakers van de Ark waren. Dragen
in de zin van richting eraan geven. De Ark was een sterk elektrisch
vlamboog-instrument. Het zorgde voor vuur tussen de cherubs (polen).

Arc-lichten Tempel te Denderah

In het oude Egypte bezat men reeds
vergevorderde technologie om
elektriciteit op te wekken en er licht
mee te maken. Om een stargate te maken is er enorm veel
elektromagnetische kracht nodig. Of men dat in CERN kan bereiken is
maar de vraag.

De ene god draagt een batterij met kabel
en de andere draagt een lamp

CERN 2012
Steven
Wood
(pseudoniem) is een
insider, die van CERN
te Genève alles afweet.
Hij schrijft dat CERN
gepland heeft om in het
jaar 2012 op grote
schaal catastrofes te
laten ontstaan. Ook
met HAARP wil men
een soort eindtijdapocalypse zelf in gang

us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/...

Cern te Genève de Large Hydron Colllider

zetten.
Zie onze brochures over CERN
en HAARP.

HAARP in Alaska
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http://www.thelivingmoon.com/42stargate/menu.html
De oude cultuurvolkeren bezaten een grote kennis van technologie op
het gebied van elektra, stargates, tijdreizen, etc. Er zijn tal van
archeologische bewijzen. Stargates zijn poorten naar het ‘eeuwige
leven’, zo men zegt. Daar zochten de oude heersers en Farao’s naar, om
tot de sterren te reizen. Ook de moderne heersers, die hun nazaten zijn,
zoeken naar stargates
om oa. naar de maan
en andere planeten te
reizen. Voor de oude
Sumeriërs
en
Egyptische vorsten
was Netherland het
beloofde land. Dat
land lag in hun hart en
bewustzijn verankert.
Daar zou het eeuwige
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leven voor hen ontluiken. Waar dat land precies lag is een open vraag.
Het moest een deltagebied zijn, gelijk aan Beneden Egypte (de netherwereld). Is het toeval dat Nederland (the Netherlands) een deltagebied
is? Is het toeval dat JHWH dit land heeft uitgezocht, voor de kern van
het overblijfsel van de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing, om
daar te wonen? Hij zal ons alhier beveiligen.
JHWH’s wapenarsenaal
Wij zullen u laten zien dat JHWH als Geest méér ‘wapens’ heeft dan de
illuminati, die slechts de materie tot hun beschikking hebben. JHWH
zal met bewegende zaken voor ons strijden, zie Jesaja 30:
26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon (in de dag
der wraak en afrekening), en het licht
der zon zal zevenvoudig zijn als het
licht van zeven dagen; ten dage als
JHWH de breuk Zijns volks zal
verbinden, en de wonde, waarmede het
geslagen is, genezen.
27
Ziet, de Naam van JHWH
(Jehoewa met Planeet X?) komt van verre (deze planeet heeft
een omloop van 3600 jaar, en komt van het zogenaamde ‘einde
des hemels’), Zijn toorn brandt, en de last is zwaar; Zijn lippen
zijn vol gramschap, en Zijn tong, als een verterend vuur;
28 En Zijn adem is als een overlopende beek, die tot aan den
hals toe raakt; om de heidenen
te schudden met een schudding
der ijdelheid, en als een
misleidende toom in de
kinnebakkens der volken.
29 Er zal een lofzang bij
ulieden zijn, gelijk in den
nacht, wanneer het feest
geheiligd wordt; en blijdschap des harten, gelijk van een, die
met pijpen wandelt, om te komen tot den berg van JHWH
(Sion), tot den Rotssteen van Israel.

30 En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de
nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn,
en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed
(tsunami), en hagelstenen.
31 Want door de stem van JHWH zal Assur te morzel geslagen
worden, die met de roede sloeg.
32
En alwaar die
gegrondveste staf
doorgegaan zal zijn (op
welken JHWH dien zal
hebben doen rusten),
daar zal men met
trommelen en harpen
zijn; want met
b e w e g e n d e
bestrijdingen zal Hij
tegen hen strijden.
33 Want Tofeth is van
gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft
hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel
is veel; de adem van JHWH zal hem aansteken als een
zwavelstroom.
De illuminati zullen al deze wapens van JHWH, die tegen hen ingezet
zullen worden, niet kunnen afslaan. Zij zullen het niet na kunnen
vertellen, maar zullen totaal vernietigd worden.
JHWH zal dus ook gebruikmaken van de natuur elementen, zie tevens:
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Jesaja 29:5 En de menigte uwer vreemde soldaten zal zijn gelijk
dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf; en het
zal in een ogenblik haastelijk geschieden.
6 Gij zult van JHWH der heirscharen bezocht worden met donder,
en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en
onweder, en de vlam eens verterenden vuurs.
Het is om bang van te worden. Het hart der mensen die niet hierop
voorbereid zijn zal bezwijken van angst, zie
Lukas 21:26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en
verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de
krachten der hemelen zullen bewogen worden.
Voor ons geldt dat we ons zullen verheugen over onze verlossing en
bevrijding, waarbij JHWH de aarde, de hemel, de bergen en bossen
oproept om vrolijk te zijn vanwege onze verlossing, zie:
Jesaja 44: 21 Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israel! Want gij
zijt Mijn knecht, Ik heb u geformeerd; gij zijt Mijn knecht, Israel,
gij zult van Mij niet vergeten worden.
22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een
wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.
23 Zingt met vreugde, gij hemelen! want JHWH heeft het gedaan;
juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een
groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte
daarin! Want JHWH heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt
in Israel.
24 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van
den buik af: Ik ben JHWH, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt,
Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven;
25 Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers
dol maakt; Die de (Edom-)wijzen achterwaarts doet keren, en Die
hun wetenschap (der illuminati) verdwaast;
26 Die het woord Zijns knechts bevestigt, en den raad Zijner boden
volbrengt; Die tot Jeruzalem zegt: Gij zult bewoond worden; en tot
de steden van Juda: Gij zult herbouwd worden, en Ik zal haar
verwoeste plaatsen oprichten.

Djed-pilaar als elektrisch licht, Tempel te Denderah

‘k Heb u lief, mijn Ne-ederland!

