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De Olympische Winterspelen 2010
In Vancouver zullen de Olympische winterspelen worden gehouden, die
op 12 februari 2010 beginnen.
Wat staat ons te wachten? De
nieuwe film over het jaar 2012
vertoont eveneens een grote
ramp te Vancouver tijdens de
Olympische Winterspelen. Is
het van tevoren reeds gepland?
Gaat men in Vancouver een
zeer groot ‘paaslam’ slachten?
Dat zou inhouden dat men het
allerbeste van de mensheid wil opofferen aan de godheid der illuminati,
aan de Moloch. Te Vancouver komen tijdens de Olympische
winterspelen de beste topsportlieden van deze wereld bij elkaar ter
krachtmeting. Dat is het beste en gaafste ‘offerdier’ wat maar denkbaar
is, zonder gebrek, zoals dat vereist werd, zie:
Leviticus 22:21 En als iemand een dankoffer aan JHWH zal offeren, uitzonderende
van de runderen of van de schapen een gelofte, of vrijwillig offer, het zal volkomen
zijn, opdat het aangenaam zij; geen gebrek zal daarin zijn.

Het ontstaan der Olympische Spelen
Volgens Wikipedia: Geschiedenis
De originele Olympische Spelen werden gehouden in de oude Griekse
stad Olympia. Deze stad was sinds de 10e eeuw v.Chr. een religieuze en
p o l i t i e k e
ontmoetingsplaats.
Rond het eind van het
2e en het begin van het
1e millennium v. Chr.
kwamen de Eliërs uit
het noorden naar het
Griekse schiereiland dat
wij tegenwoordig de
Peloponnesos noemen.
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Zij vestigden zich in de omgeving van Olympia, dat toen onder de
heerschappij stond van de Pisaten. Rond de 6e eeuw v. Chr. braken
tussen hen de eerste twisten uit. Die leidden tot oorlog.
Waarschijnlijk wijdden de nieuwe immigranten de plaats aan de
oppergod Zeus en noemden hem Olympia, ter herinnering aan de berg
Olympos in Thessalië. De eerste Spelen werden echter gehouden ter ere
van Pelops, na zijn overwinning in de wedrennen op Oinomaos, de
koning van Pisatis. Pelops was ook de naamgever van de Peloponnesos.
De volgende Spelen werden ter ere van Zeus gehouden. Sinds 776
v.Chr. werden de
namen van de
overwinnaars
opgetekend; dit jaartal
gold als het begin der
Olympiaden en was
ook de basis van de
Griekse tijdrekening.
Hoewel de Spelen De oude Olympische spelen in Olympia te Griekenland
oorspronkelijk
gehouden werden op de velden voor de tempel, werd er met de groei
van de Spelen steeds meer gebouwd ten behoeve van de Spelen.
Uiteindelijk bevond zich in Olympia een stadion dat plaats bood aan
40.000 toeschouwers. De Olympische Spelen die hier elke vier jaar
gehouden werden, waren een van de vier Panhelleense Spelen (openbare
feesten voor alle Grieken van de poleis die dan ook de goden
vereerden). Doel van die Olympische Spelen was om jonge mannen hun
fysieke kwaliteiten te laten tonen en om de relatie tussen de
verschillende Griekse steden te bevorderen. Alleen Griekse mannen
mochten meedoen aan de Spelen, geen vrouwen.
Langzaam aan kregen de Romeinen het voor het zeggen in Griekenland
en werden de Spelen minder belangrijk gevonden. Toen het christendom
de officiële religie werd van de Romeinen werden de Spelen gezien als
een heidens feest. De Romeinse keizer Theodosius I verbood de Spelen
uiteindelijk in 393.
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Tempels en gebouwen
Olympia, aan de voet van de beboste Kronosheuvel en begrensd door de
rivieren Alfeios en Kladeios, was een heiligdom, het oudste en
belangrijkste uit de oudheid. In de zevende eeuw voor onze jaartelling
vond men in Olympia nog de graven van Pelops en Hippodameia. Er
stond ook nog een zuil die was overgebleven van het paleis van
Oinomaos, dat althans volgens de mythologie door een bliksemschicht
van de oppergod Zeus was vernield. Gaandeweg rezen één na één
monumentale gebouwen uit de grond en het heiligdom werd daarmee
s t eed s b e l a ngr i j ker .
Binnen de omheining van
dat heiligdom was de
Heratempel de mooiste
en die van Zeus de
belangrijkste. Buiten de
muren lagen de
verblijven van de
priesters, van de gasten,
de baden en de
worstelschool. Aan het
westelijke uiteinde kan
het oudste stadion hebben
gelegen, maar er is geen
spoor van teruggevonden.
In de eerste helft van de
5de eeuw voor onze
tijdrekening werd een tweede stadion aangelegd, maar het verdween
toen men besloot de Zeustempel op te richten.
Het jongste stadion is 212,54 m lang en 28,5 m breed. Het had de vorm
van de letter U. Het bood plaats aan 45.000 toeschouwers die voor het
merendeel op de grond plaats namen. Zitplaatsen waren voorbehouden
aan enkele vooraanstaanden: de hellanodikai of scheidsrechters en aan
de priesteres van Demeter. Rondom het stadion waren fonteinen voor de
bezoekers.
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Moderne tijd
Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Spelen, in 1896,
werden de huidige Olympische Spelen ingevoerd door Baron Pierre de
Coubertin. De Coubertin was voor de bevordering van een harmonieuze
lichamelijke en geestelijke opvoeding van de jeugd en de versterking
van de vriendschapsbanden tussen de volkeren,
overtuigd als hij was dat de sportieve krachtmeting
edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou
aankweken, alsmede respect voor de prestatie van
de tegenstander.
Olympische Beweging
De Olympische Beweging bestaat uit het
Internationaal Olympisch Comité, de Internationale sportfederaties
(I.S.F.), de Nationale Olympische Comités (N.O.C.), de Organisatie
Comités voor de Olympische Spelen (O.C.O.G.), de nationale
sportassociaties en uiteindelijk de sporters. De Olympische beweging
tracht de levensfilosofie van het Olympisme uit te dragen.
Organisatie
Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft sinds 16 juli 2001 de
Belg Jacques Rogge als voorzitter.

De 5 olympischs ringen op
een witte achtergrond
hebben allen een kleur.
Blauw staat voor Europa,
Zwart voor Afrika, Rood
voor Amerika, Geel voor
Azië en Groen voor
Oceanië. Wit bevat alle
kleuren.

Olympische symbolen
De Olympische Beweging gebruikt
verscheidene symbolen, waarvan de meeste de
ideeën en idealen van Pierre de Coubertin
weergeven. Het bekendst is waarschijnlijk de
Olympische vlag met vijf geschakelde ringen
van verschillende kleur op een witte
achtergrond. De zes kleuren wit, rood, blauw,
groen, geel en zwart werden gekozen omdat de
vlag van elk land in de wereld minstens één
van deze kleuren bevat. De vijf ringen staan
voor de vijf werelddelen en bovendien
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representeren ze de eenheid van de continenten bij de sportieve
bijeenkomst. De vlag werd als symbool aangenomen in 1914, maar
werd pas bij de zomerspelen van 1920 in Antwerpen voor het eerst
gevoerd.
De officiële slogan van de olympische beweging is citius, altius, fortius
(Latijn voor "sneller, hoger, sterker"). De idealen van Pierre de
Coubertin worden het best weerspiegeld in het olympische credo: "het
belangrijkst bij de Olympische Spelen is niet de overwinning, maar de
deelname, zoals ook in het leven niet de overwinning, maar het streven
naar een doel het belangrijkst is. Het belangrijkst is niet, om veroverd te
hebben, maar om goed gevochten te hebben."
De olympische toorts wordt in de historische
stad Olympia met zonlicht aangestoken en in
estafette naar de bestemming gebracht. Het
olympisch vuur brandde voor het eerst in 1928
in Amsterdam. De estafette werd voor het eerst
gehouden voor de spelen in Berlijn van 1936, die
door Adolf Hitler geopend werden.
Tot zover Wikipedia.
De spelen werden dus in 393 verboden. Van 776
voor Christus tot 393 na Christus werden de
spelen gehouden. In 1896 begonnen de spelen Olympisch vuur te
Amsterdam 1928
weer.
De Mediatheek geeft ongeveer hetzelfde weer over de spelen:
Olympische Spelen:
Ontstaan van de Olympische Spelen
In 776 voor Christus waren de eerste Olympische Spelen. De
wedstrijden werden in Olympia, een Griekse stad gehouden. De Spelen
waren voor Zeus georganiseerd, omdat de mensen wilden dat Griekse
steden ophielden met elkaar oorlog te voeren (het was eigenlijk een
soort gebed).
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Alleen Griekse mannen mochten aan de
Olympische Spelen meedoen. Vrouwen
mochten niet deelnemen en zelfs niet toekijken
vanaf de tribune en aanmoedigen. Romeinen
werden later ook toegelaten op de Spelen (het
was eerst een feest voor Grieken.
Omdat de Spelen voor Griekenland zo
belangrijk waren, was als de Spelen waren
een wapenstilstand afgekondigd, maar in de
eerste en tweede wereldoorlog werd dat niet
gedaan en in die jaren waren er ook geen
Spelen georganiseerd.
De Spelen duurden eerst maar 1 dag, daarna 5 dagen waarvan 3 dagen
de wedstrijden werden gehouden en
nu duurt het nog langer. Op de
eerste dag liepen de deelnemers
door het stadion, langs de beelden
van eerdere prijswinnaars, naar het
beeld van Zeus.
Naast dat beeld stond een rij
mensen, waaronder de
scheidsrechters. Daar moesten de
deelnemers een belofte afleggen
waarmee zij beloofden zich goed te
gedragen tijdens de Spelen. Dit moesten zijn vader
en trainer ook doen. De dag daarna begonnen de
wedstrijden.
Op de laatste (dus de 5e) dag werden de prijzen
uitgereikt. De prijs was geen medaille, maar dat
waren kransen van takken gemaakt die uit de
heilige
olij fboom
die
in
Olympia stond gemaakt. Dat was nog niet de enige
prijs voor de winnaars. Ze hoefden geen belasting
te betalen en konden zo zonder te betalen de De 3 ‘Graces".
schouwburg in.
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394 Na Christus moesten de Spelen worden
afgeschaft, omdat de deelnemers die prijzen maar
al te mooi vonden, zodat ze elkaar gingen
omkopen.
Sommige sporten werden ook veel te ruw
gespeeld. Bij worstelen bijvoorbeeld: deze sport
werd zo ruw gespeeld, dat de scheidsrechter de
mannen uit elkaar moest halen met een knuppel.
Tot zover de mediatheek.
Naakt
In de Griekse oudheid waren alle atleten naakt. Zo
konden ze goed in de gaten houden of er geen
vrouwen meededen. Dat was namelijk verboden.
Getrouwde vrouwen mochten niet eens kijken. Als
ze in de gaten hadden dat er een vrouw was kon je
de doodstraf krijgen. Een keer had een moeder zich
als trainer verkleed. Ze wou haar zoon heel graag
zien boksen. Toen de zoon won, sprong de vrouw
juichend over een hek. Daarbij scheurde ze haar
kleren en kon iedereen zien dat ze een vrouw was!
En vanaf die dag moesten ook alle trainers in hun
blootje lopen. Vuurgodin in de vorm

De godin Artemis, hierboven allemaal arte-missen

van een toorts

Het rad van fortuin, de god Mercurius

Oud-president Bush jr genoot ervan

De god Hermes

Asterix en de Olympische spelen
In het Romeinse legerkamp heerst grote opwinding. Een van de soldaten
van het Legioen, Tallius Torus, is uitgekozen om mee te mogen doen
aan de Olympische spelen. Zijn Centurion is daar zeer verheugend over,
want als Torus wint, hoopt hijzelf geëerd te worden met een baantje van
‘Perfect van Gallia'. Maar tijdens zijn training in het bos krijgt het
overdreven zelfvertrouwen van Torus een geduchte knauw. Hij ontmoet
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twee Galliërs die in alles veel beter zijn dan hij: Asterix en Obelix.
Woedend rijdt de Centurion naar het Gallisch dorp om verhaal te doen.
Daar horen de Galliërs voor het eerst over de Olympische spelen.
Meteen vatten de Galliërs het plan op, om ook mee te doen.
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zeker mee hebben gedaan aan de Olympische spelen. Ook heden ten
dage slaan de blanke West-Eruopese sportlieden een goed figuur!

Asterix en Obelix worden uitgekozen om als afgevaardigden van de
Galliërs deel te nemen aan de spelen. En de andere mannen van het dorp
gaan mee voor morele steun. Omdat ze alle hoop hebben opgegeven,
verdoen de Romeinse atleten hun tijd met dobbelen in plaats van
trainen. Natuurlijk gaat dit niet ongemerkt voorbij aan de Griekse
magistraten (commiezen). Deze geven de waarschuwing dat er geen
opwekkende middelen (drugs) gebruikt mogen worden. Bij deze
woorden fleuren de atleten weer
helemaal op. De Galliërs gebruiken
immers toverdrank?
Daar hadden de Galliërs niet bij stil
gestaan. En nu moet Asterix in z'n
eentje, en zonder hulp van de
toverdrank, de eer van zijn volk zien te
redden. Maar met een list bereik je
veel. De Galliërs verspreiden het
gerucht dat er in de kleedhokjes een
pot met toverdrank voor het grijpen
staat. Aan de Romeinen de eer of ze de
verleiding kunnen weerstaan.
In eerste instantie lijkt het erop dat de
Galliërs dankzij hun toverdrank alles
kunnen winnen. De Romeinen zien het dan ook niet meer zitten. Maar
dan blijkt toverdrank doping te zijn en dus verboden! Vanaf dan winnen
de Grieken alles, want de Romeinen zijn danig verzwakt. Om er voor te
zorgen dat de Romeinen de volgende keer terugkomen (toerisme!)
wordt er een extra onderdeel enkel voor Romeinen ingelast, wat
-dankzij het eerste dopingschandaal van de geschiedenis- door Asterix
gewonnen wordt. Wij moeten bedenken dat veel nazaten van de 12
stammen Israëls in de verstrooiing in Griekenland vertoefden. Zij zullen

Een bloot gedoe te Beiing 2008 de Olympics

De Olimpsche spelen zijn verworden tot porno-exposities
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De ‘Wonder Woman’ (Diana) dankt de Olympische God in zijn
tempel

Volgens de Griekse mythe
zouden de Griekse goden de
Amazon-samenleving hebben
geschapen, waarin de
Wondere Woman (de
bijzondere vrouw) werd
geboren, die door de goden
van bijzondere krachten en
gaven werd voorzien. De
Amazons woonden op het
eiland Themyseira. Het
verhaal overspant wel 30.000
jaren. In het verhaal is
Hyppolita de moederloze
koningin, die tenslotte toch
nog een kind kreeg als gift
van de Olympische goden en
haar Diana noemde. Diana
was een wonderkind, die van
De Olympische goden waren niet zo kuis gekleed. alle goden wel iets had
ontvangen. Van de godin
Athena had ze de wijsheid ontvangen, van de godin Aphrodite haar
schoonheid, van de god Hermes haar snelheid, en ga zo maar door.
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Diana werd echter vermoord door de demon Heron, doordat zij zich
inzette voor de vrede op aarde. Haar
moeder Hyppolita bleef geloven in het
wonder. Jawel, in een flits van goudgeel
vuur werd Diana herboren.
Daarna
maakte de godin Hera haar tot godin, als
godin van de waarheid voor de komende
nieuwe eeuw, het gouden tijdperk.
Poseidon, de God van de zee en
aardbevingen, leende aan Diana zijn
drietand-staf. Zij moest daarmee de
kwade god Stalker (hiervan is ons woord
‘stalken’ afgeleid) gaan beschrijven. Ze
ontving daartoe van Gaia (moeder aarde)
Hyppolita bidt aan de godin Hera
een lasso, om Stalker ermee te vangen.
voor het leven van Diana (Wonder
Woman)

Hebben de Illuminati
deze mythe tot waarheid gemaakt in onze tijd? We
weten inmiddels ook wel dat Hollywood (speeltje van
de Elite of illuminati) haar films soms graag
voorspellend programmeert…
Diana (ex-vrouw van prins Charles) is volgens
insiders door de illuminati vermoord te Parijs. Ook
zij zette zich in voor de vrede en armen op aarde. Zij
was ook een knappe verschijning. Wat zal men met
haar doen in de komende tijd? Een kloon van haar maken, ter
wedergeboorte? Wij zullen deze mythe in onze gedachten houden en de
wereldgebeurtenissen nauwkeurig volgen.
De man met de waterkruik (Watermantijdperk)
De man met de waterkruik luidde het laatste
avondmaal in en wijst naar het Watermantijdperk.
Marcus 14:13 En Hij zond twee van Zijn discipelen uit, en zeide
tot hen: Gaat henen in de stad, en u zal een mens ontmoeten,
dragende een kruik water, volgt dien;
14 En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester
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zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal?
15 En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed; bereidt het ons aldaar.

Het gaat om de opperzaal.
Canada is de ‘opperzaal’
van Amerika, waar de
illuminati hun ‘laatste
avondmaal’ bereiden.
Hun messias zal met het
water de aarde kuren,
genezen, reinigen, en met
vuur. Het water (kruik) is
het symbool van de godheid
en van de heilige Geest,
De god van het water en de zee Poseidon
met name het ‘levende
water’. Oudtijds was men al onder de indruk van water. Nimrod is de
Babylonische visgod = Oannes. De paus draagt de Fisherring, van de
viskoningen, en de mijters zijn visbekken.
Petrus en Johannes moesten de opperzaal toebereiden. Wijst dit erop dat
er twee premiers Canada hebben toebereid voor de illuminati en hun
laatste avondmaal, nl.. Pierre Trudeau en Stephen Harper?
Orion is eveneens een visgod, wat wijst naar Ontario.
Ook de moskee van Mekka heeft de vorm van een vis, afgeleid van het
sterrenbeeld Orion. De middelste drie sterren
van Orion wijzen naar de drie wijzen uit het
Oosten, en naar de drie piramiden te Gizeh.
Ontario als provincie heeft dezelfde vorm als
Mekka!
Bij overleving draait alles om water, wat te zien
is bij Ishmael (ish = vis).
Niet alleen het laatste avondmaal, maar ook het
huwelijk, de bruiloft van het lam, is voor de
illuminati van belang. Welnu, bij een trouwdag
horen ringen van goud. Het gaat de illuminati om de ‘Ring van Vuur’.
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Bij een bruiloft hoort muziek
en vrolijkheid. Daartoe heeft
men de ondergrondse rockmuziek, en het jonge talent
van
Celine
Dion
ingeschakeld.
De
bruiloftszaal is gepland in
Amerika. Las Vegas is de
‘huwelijkstafel’ die toebereid
wordt. Las Vegas is eveneens
de meest goddeloze stad ter
wereld, maar dat deert de
illuminati niet. Las Vegas
heet in de volksmond ‘Sin
City’. De fundatiesteen der
aarde zal tussen Las Vegas en
San Francisco opengebroken
worden. Californië zal door
een zeer zware aardbeving worden getroffen, zwaarder dan deze week
in Haïti plaatsvond (12-01-2010).
Californië wordt momenteel
getroffen door enorme stormen (tornado’s) en regenval, zodat de
modder van de bergen afstroomt en zelfs huizen meesleurt. De St
Andreasbreuk zal geheel openscheuren en de O-liveberg zal in tweeën worden gespleten. De chefkok op
deze bruiloft is de herrezen Sint Franciscus van Assisi
(naar hem is de grote stad San Francisco genoemd), de
patroonheilige der dieren, zoals de God Hopy van de
Nijl in Egypte. Franciscus ontving stigmata, de 5
wonden van Jezus, of te wel de 5 ringen van vuur, zoals
het symbool der Olympische spelen. Tijdens de bruiloft
wordt het water in wijn veranderd te Cana (in
Canada/Vancouver, etc., en in Californië), wat een zee
van bloed betekent. Californië is de staat van de filmindustrie, van de
porno en technologie. De illuminati zullen voor God spelen en het
gericht over dit goddeloze deel van de wereld uitvoeren, als een offer.
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Zij kunnen daartoe via HAARP, CERN, en chemtrails de ‘Ring van
Vuur’ opentrekken en de mensheid decimeren. De 8-hoek:
http://www.goroadachi.com/etemenanki/phoenix-impact.htm

16

Olympische spelen en het goddelijk vuurgericht (2)

No. 531

Het Alziend Oog
Religie is gebaseerd op het concept dat
de priesterstand sommige dingen weten
die de massa’s niet weten, met name wat
gaat over het hiernamaals. De
priesterstand of geestelijken claimen dat
hun ogen verlicht zijn en zij de
verborgenheden van de godheid kennen.
Denk hierbij aan het Alziend Oog van Horus,
wat het Alziend Oog der illuminati is, en
de Holy See van het Vaticaan, en de I
Am-Eye Am der Judaïsten. Al deze
zaken zijn gebaseerd op de structuur van
een lichtstraal. De oude occulte
natuurreligies hielden zich in hoofdzaak
bezig met het manipuleren van lichtenergie. Het volk dat niets van elektra afwist meende dat elektramanifestaties van de godheid kwamen, of de
godheid zelf vertegenwoordigden. Men bezat
oudtijds reeds arken waarmee men
vlambogen trok, zie brochures 429 en 442.
Ener gi e kan n i et
worden vernietigd,
maar kan zich wel van
vorm wijzigen. En dat
doen de illuminati. De
Griekse
God
Prometheus (=Lucifer)
gaf vuur aan de
mens en. Nucl eai r e
energie is een Prometheus-vuur, dat in zichzelf
niet negatief of positief is. Het ligt eraan waartoe
Prometheus
men het aanwendt. De illuminati zullen het
aanwenden is hun ‘Super Torch Ritual’, zoals de Olympische spelen via
een torch hun vuur verplaatsen van ene plaats der spelen naar de andere.
De spelen zelf zijn gewijd aan Zeus/Jupiter, maar Prometheus zorgt
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voor het vuur. Het dragen van een gouden ring om de vingers zou
afstammen van Prometheus, de ‘Ring van Vuur’. Uit de chaos die men
zal creëren zal men de Nieuwe Wereld Orde vestigen, met Isis, Maria
die aan Horus/Lucifer geboorte zal geven aan de 2e zon, waarschijnlijk
in 2010. Men wil Jupiter ontsteken via plutoniumbommen, zodat het
een 2e zon wordt..

Een totale zonsverduistering die 11,8
minuten duurde, komt maar enkele keren
voor, pas in het jaar 3043. Venus was 1101-2010 in conjunctie met de zon.
Anti-Olympische spelen symbool
van de verdreven Indianen te
Vancouver.

Rood Alarm: Valse Vlag aanval tijdens Olympische Spelen?
Begin dit jaar werd in Canada het verlof van het parlement zonder
duidelijke redenen door Eerste Minister Stephen Harper verlengd tot na
de Olympische Winterspelen…
Het bedrijf dat de beveiliging doet rondom de spelen is Verint Systems,
een Israëlisch bedrijf, hetzelfde bedrijf dat verantwoordelijk was voor
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de beveiliging (CCTV cams) van de London Underground ten tijde van
de 7/7 False Flag, waar camera’s ten tijde van het gebeuren helaas niet
functioneerden. Althans beelden waren er niet. Op de vervalste beelden
van de zogenaamde daders na. www.ziofascism.net
http://blogger.webcoat.net/2010/01/olympische-valse-vlag/
www.rense.com/general84/madk.htm

09-12-2009 Noorwegen

In deze geheime en verborgen hand der illuminati is de
spiraal te zien, die men in Noorwegen heeft waargenomen
(zie deel 1 brochure no.518). Dat wijst erop dat de
verborgen hand binnenkort zal toeslaan, onder een valse
vlag.

www.ufowijzer.nl/.../DavidWilcockD
ec09.htm
Eiscat in Noorwegen, HAARP afdeling

De kosten van de beveiliging der
Olympische winterspelen in Vancouver bedragen $175 miljoen, en de
totale kosten der spelen komen uit op 1 miljard dollar. Er worden 10.000
polities en militairen ingezet, met nog 5000 veiligheidsmensen. Er zijn
gebarricadeerde grenzen aangelegd. Men is bedacht op elke vorm van
terrorisme, zegt men, zodat het 5-ringen-circus kan beginnen. Professor
C.A. Shaw protesteert tegen de huidige gang van zaken, tegen het feit
dat men de Indianen uit hun huizen en landerijen heeft gezet. Shaw heeft
in zijn boek de misstanden der Olympische organisatoren in het zonnetje
gezet, en dat liegt er niet om. Hij vraagt zich af wie de kosten van deze
spelen moet betalen, en of dat uit belastingeld wordt gefinancieerd. Het
leek in Vancouver tijdens de voorbereidingen van de spelen wel op een
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etnische schoonmaakactie, aldus Shaw.
Wij
zien
hieruit
dat
de
machthebbers van Babel, dat zijn de
illuminati, de hand in dit sinister spel
hebben.
De profeet Jesaja heeft het in hoofdstuk 14
in niet mis te verstane woorden over Babel
en het zaad der boosdoeners, dat het Gouden medaille voor de 21e
Winterspelen 2010
algeheel opgeruimd zal worden door
JHWH, zie:
21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen
ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de
wereld vervullen met steden;
22 Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt JHWH der heirscharen, en Ik
zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den
zoonszoon, spreekt JHWH.
23 En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en
Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt JHWH der
heirscharen.

Twee grote vaten ammoniak
nitraat worden vermist uit een
zending van 6000 vaten, bestemt
voor Kinder Morgan, een
opslagplaats in Vancouver. Kinder
Morgan is onlangs overgenomen
door de Goldman Sachs-bank,
samen met AIG en Carlyle-groep.
De in totaal 250 truckladingen
waren besteld door Dyno Nobel, een explosievenfabriek. Hoe het
mogelijk is dat twee van deze grote vaten spoorloos zijn verdwenen,
houdt de gemoederen in Canada in beweging. Men verdenkt dat
terroristen het hebben gedaan, om tijdens de spelen dood en verderf te
zaaien, in de goddelooste stad van Canada. (Vancouver staat bekend als
het Mekka en Sodom van homo’s). In werkelijkheid kan dat de Mossad
zijn. Ziekenhuizen in de omgeving van Vancouver hebben 2400
afspraken voor opnamen afgezegd en uitgesteld tot na de spelen. De
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veiligheidscontrole is
er zéér scherp. De VS
heeft zelfs NORAD
ingeschakeld om het
luchtruim
te
controleren, met daarbij 800 veiligheidscamera’s, twee onderzeeboten,
speurhonden, etc. Canada heeft zelf oorlogsbodems ingezet, zwarte
helicopters en straaljagers, die reeds wekenlang oefenen rond
Vancouver. Voor de veiligheidsmensen en polities zijn grote scholen
ingehuurd en grote vrachtwagens ingericht als bases vanwaaruit men kan
opereren. Vreemd genoeg hebben de veiligheidsdiensten veel mensen
ingehuurd die geen verstand en ervaring hebben van beveiliging. Via de
nieuwsmedia is de bevolking op de hoogte gesteld van de mogelijke
gevaren. Men kweekt angst en vrees. Sommigen verwachten pas na
afloop van de spelen op de 3e van de 3e maand dat de grote klap zal
plaatsvinden. De Canadese regering heeft voor 1 miljard dollar tickets
gekocht, voor ongeveer 3200 zitplaatsen om het land te kunnen verlaten,
en men weigert te zeggen waarom. Verder zijn alle belangrijke grote
joodse zakenlieden en politici vertrokken naar de staat Israël, waar zij
een 2e woning hebben. Dit alles bij elkaar geeft ons wel te denken!
Diana, Charles en William
Mozes stond voor de Rode Zee, een symbool van bloed en water, om het
volk Israël naar het beloofde land te brengen. Op
gelijke wijze zullen de illuminati hun volk naar hun
Nieuwe Atlantis en hun Nieuwe Jeruzalem brengen
via de ‘Rode Zee’ van menselijk bloed.
Hun nieuwe koning, zogenaamd uit de stam Juda,
daar men zijn afkomst geforceerd doet voorkomen
alsof hij uit de lijn koning David is, maar in
werkelijkheid een Luciferiaan is, zal ‘King Billy’
zijn. Dat is de herrezen Osiris of King Arthur. De
wederopstanding geschiedt volgens de oude
Egyptenaren in de baarmoeder, dus van Isis-Sirius.
(Toevallig heet het Internationale Space Station zo, ISIS, waarheen het
Atlantis ruimteveer heen en weer pendelt). Wederopstanding is tevens
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reproductie, de nieuwe zoon Horus, uit Isis.
Het gaat echter om het goud, het meest edele
metaal.
In Amerika heeft men de ‘Golden Transit Lijn’
die van Manhatten naar San Francisco loopt en
6666,6 km lang is (zie pag.17). Manhatten ligt in New York, waar in het
Central Park de ‘Orange Gates’ liggen, en in San Francisco ligt ‘The
Golden Gate’. De naam Orange komt van onze koning Willem III, die
met Mary gehuwd was. Hij werd ‘king Billy’ genoemd. Hij volgde de
vader van Mary op, koning James II, en wel op 12/13 feburari 1689 (nu
321 jr geleden). James was de laatste Stuart-koning, waarvan princes
Diana afstamt (dat zijn Merovingers). Het huidige Britse koningshuis zijn
de Windsors, die afstammen van het Duitse huis Saksen-Coburg. Koning
George V veranderde zelf de naam van de koninklijke
familie van "Saksen-Coburg-Gotha" naar "Windsor".
Nu ligt het in de lijn der illuminati om niet van de
Windsors, maar van de Stuarts een wederopstandingszoon te nemen, als ‘King Billy’. De toekomstige
residentiestad voor deze koning is New York, het
Nieuwe Jeruzalem der illuminati, en niet Londen. Dit
zou erop wijzen dat prins William, die op 21 juni
(zomer-solstitum) geboren is, als zoon van prins
Charles en princes Diana, de nieuwe Koning Arthur in
2012 zal worden, in de lijn der Pendragon-koningen.
Dan zou hij het ‘perfecte’ DNA bezitten, als kind van de ‘Heilige Graal’.
Tijdens de Olympische spelen in Beiing 2008 liet men een levensgrote
DNA-spiraal zien, boven een rond watertje. Dat zou
erop kunnen wijzen dat na 4 jaar, de Olympische
spelen in Londen, de grote onthulling zal
plaatsvinden.
Benjamin Creme heeft onlangs bekendgemaakt dat de
Maitreya (zie: David Bay van Cutting Edge 20-012010) reeds verschenen is en zich aan de wereld reeds
lang kenbaar heeft gemaakt. Volgens Bay is dat
niemand anders dan prins Charles zelf. Zijn zoon William zal de nieuwe
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koning worden, maar prins Charles zelf zal de ‘wereldredder’ of
‘masonieke messias’ zijn.
Het plaatje is dan compleet: Charles als de ‘Jesus Superman’, en Diana
als de ‘Wonder Woman’, en hun zoon William als de herrezen Osiris.
Charles stamt af uit de Nefilim-Repitilian lijn en is een shapeshifter (kan
van gedaante veranderen), net als zijn moeder (zie David Icke en anderen
in hun boeken over shapeshift).
De godin Diana was er oudtijds op uit om zielen
voor Zeus te winnen, en Jezus maakte discipelen uit
de vissers en lagere klassen om hen te redden.
Charles maakt zich op voor de redding der aarde,
en zijn ex-vrouw Diana maakte zich op voor de
redding der armen. De woorden van de godin
Athena zijn tot de oude en nieuwe Amazons vol lof.
Zij worden door haar een uitverkoren ras genoemd,
geboren om de wereld te leiden in de deugd! De tijd
zal het ons leren! Lees eens brochure 495: Het
Feest van het Beest.
De profeten uit het Oude Testament laten ons wel een ander beeld zien
over de Messias en zoon van David als nieuwe koning tijdens het
Messiaans Vrederijk. Zie brochure 325.
Na de chaos, die ontstaan is door de onderlinge strijd der satanisten om
de wereldmacht, zal JHWH Zijn volk Israël verhogen en nemen om de
wereld in Zijn nieuwe of hernieuwde orde te laten delen. Zie:
Micha 4:1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis
van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven
de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.

Geprezen zij de naam van JHWH! Jesaja 61:9
En hun zaad zal onder de heidenen-volkeren bekend worden, en hun nakomelingen
in het midden der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn
een zaad, dat JHWH gezegend heeft.

