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Inleiding

Wat kan Isis nu te maken hebben met Tyrus en Zion? Men zou net zo

goed kunnen vragen wat sneeuw te maken kan hebben met de zon. Toch

ligt er een verband tussen Isis en Tyrus. Wij zullen dan ook eens

uitzoeken wie Isis is en wat daarmee wordt bedoeld. Daarna zullen wij

uitzoeken wat Tyrus is en wat daarmee in de profetie wordt bedoeld.

Over de godin Isis is wel heel wat bekend, maar toch weten de meeste

mensen niet wat zij precies voorstelt en voorstaat.

Isis (volgens Wikipedia)
Isis (Grieks) of Aset (Egyptisch Au Set) is de naam van één van de belangrijkste

godinnen van de Egyptische mythologie, een typische Moedergodin en symbool

van vruchtbaarheid. Isis werd eerst vereerd in de Nijldelta, later kreeg ze o.a een

tempel op het eilandje Philae. Maar haar thuisplaats was het Iseum (huidige

Behbeit el-Hagar), de twaalfde Beneden-egyptische nomos.

Ontstaan

Oorspronkelijk is Isis de naam

van een beschermgodin uit de

Nijldelta, die zich voordoet in de

vorm van een kleine pad. Zij werd

vervolgens geassimileerd met

Wadjet, de slangengodin van de

beneden Nijl. Bij de vereniging

v a n  h e t  n o o r d e l i j k e

Beneden-Egypte en het zuidelijke

Opper-Egypte was zij het die ook

de identiteit van Nekhbet aannam,

de giergodin van Opper-Egypte.

Z i j  d r o e g  o p  b e p a a l d e

afbeeldingen de gierenvleugels.

Diodorus van Sicilië meldt in zijn geschriften dat Isis als uitvindster van de

landbouw werd vereerd, en eveneens als grote heelmeesteres. Zij was ook

degene door wie (of onder wie) het eerst de wet van rechtvaardigheid in het land

werd ingesteld. In dat systeem was het voorgeschreven "dat de koningin grotere

macht en eer toekwam dan de koning en dat in het privé leven ook de vrouw

autoriteit zou hebben over de echtgenoot, en dat de echtgenoten er in het
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huwelijkscontract zouden in toestemmen hun vrouw in alles gehoorzaam te

zijn".

De Godin Isis was in deze landbouwstaat altijd heel sterk met de Nijl

verbonden, het vruchtbare water dat volgens de jaarlijkse cyclus het land kwam

bevloeien. Tempels werden er als uitkijkposten bij geplaatst, die toelieten de

tekenen aan de hemel te herkennen die samenvielen met het wassende water.

Deze tempels waren dan ook alle op het zuiden gericht. De belangrijkste tempel

van Isis bevond zich op het eilandje Philae helemaal zuidelijk in de Nijl,

namelijk daar waar men het aanzwellende Nijlwater het vroegst kon opmerken.

Genealogie

Volgens het Egyptisch scheppingsverhaal was zij de dochter van Geb en Nut, de

god van de aarde en de godin van de hemel. Isis of Aset was de zuster van haar

echtgenoot Osiris (Egyptisch Oesir) en van Nephthys en Seth. Horus is haar

zoon en symboliseert het jaarlijks verdwijnen en opkomen van het leven, zoals

dat in de landbouw zichtbaar wordt (zie ook: Geboorte van Horus).

Het gebruik om poppen van de korengeest te maken bestaat nu nog altijd bij de

Kopten. Tijdens de goede week wordt een voorstelling van Christus in de vorm

van een mummie op het altaar gelegd van vrijdag tot zondag, omgeven door

bloemblaadjes e.d. Vrouwen (mannen niet) vullen ook nog altijd potjes met

aarde en zaaien daarin. Dit doet denken aan de tuin van Adonis.

Op Sicilië werd in het voorjaar altijd zo’n pot ("tuin van Adonis") gemaakt, die

daarna werd weggegooid.

Osiris, haar geliefde, kreeg de landbouw van haar geleerd. (De landbouw

ontstond ergens in het 10e millennium v.Chr. na de laatste ijstijd). Diodorus

Siculus meldt dat Isis algemeen werd beschouwd als de uitvindster van de

landbouw en als zodanig vereerd, maar ook als grote genezeres en arts, en

verder als degene die als eerste de wet van rechtvaardigheid in het land instelde.

Voor de regeneratie van Osiris is Isis belangrijk als actieve kracht die het

lichaam van Osiris, dat in 14 stukjes gesneden werd, terug één maakt. Dat is zijn

wederopstanding als Horus. De symboliek is dat Osiris moet lijden en sterven

opdat wij leven: koren wordt gedorst, gemalen enz. en herleeft via het zaaizaad

het volgende jaar. Brood speelt een grote rol in de Isiscultus evenals wijn (het

bloed van Osiris).

Attributen en functie
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Ptah, Anoebis, Osiris en Isis

Isis stond bekend als vruchtbaarheidsgodin en als een meesteres van magie, die

zelfs Ra om de tuin leidde in de mythe van Ra en Isis. Osiris echter werd

gedood door zijn broer Seth en zijn lijk in stukken gesneden. Isis, geholpen door

Anubis, de jakhalsgod die het balsemen uitvond, verzamelde de stukken en wist

door haar magie zwanger te worden van een zoon Horus die zijn vader zou

wreken en diens plaats op de troon innemen. Osiris werd heerser over het

dodenrijk en Isis was permanent op zoek naar hem. Er is (in de vierde

Sallierpapyrus) een versie van de mythe van de strijd tussen Horus en Seth,

waarin Isis probeerde haar broer - ondanks diens wandaden - te redden. Daarop

werd Horus woedend en hakte haar

hoofd af. Maar Thoth verving het

hoofd van Isis door dat van een koe.

De koe was het symbool van liefde.

 

Isis en Horus

De farao's van de 1e dynastie

noemden zich afstammelingen van

Isis .  Di t  verwijs t  naar  de

oorspronkelijke functie van deze

godin als Moedergodin in een

samenleving die op landbouw gericht

was en matriarchaal. Er komen ook

vrouwelijke farao's voor. Isis en Osiris staan later model voor het Egyptische

koningschap. Een koning huwde bij voorkeur met zijn zuster, bij zijn leven was

hij een Horus, en schreef één van zijn namen met de Horusvalk erboven. Bij zijn

overlijden werd hij een Osiris en als zodanig vereerd.

Kenmerkend voor Isis is de troon, de Mu'at. waarop zij doorgaans plaats neemt,

en die op zich als symbool voor de godin geldt en in de hiëroglief van haar

naam voor komt. Het is een teken van opperste macht en gezag. Ook de

Isisknoop is kenmerkend. Dit is een soort wrong in het kleed waarmee de nauwe

relatie tussen aarde en hemel wordt gesymboliseerd, en die ook door haar

priesteressen werd gedragen.

Isis nam mettertijd de aspecten en attributen van meerdere andere godinnen

over, zoals Selket, Hathor, Neith en Noet, om die te verenigen in een enkele

godheid.

Attributen waarvan zij er met andere godinnen gemeen heeft zijn:

de Ankh, symbool van vruchtbaarheid en eeuwig leven; 

het sistrum en het halssnoer menat van Hathor ; 
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de zonneschijf met de stierenhoorns van Hathor ; 

de haarpruik in de vorm van de opgevouwen vleugels van een gier, attribuut van

de hemelgodinnen, met Nekhbet als eerste; 

vaak de afbeelding van de troon, symbool van de macht, boven het hoofd of als

teken op zich om haar aan te duiden[1] 

de was scepter en de papyrusstengel in de handen; 

de Mu'at, troon als symbool in de hiëroglief van haar naam en die zij op het

hoofd draagt. 

Vanaf het Nieuwe Rijk is ze niet meer van Hathor te onderscheiden. Men

spreekt dan van Isis-Hathor. Beiden dragen dezelfde haartooi (koeienkop met

omhoornde zonneschijf die op een krans van uraeusslangetjes rust, en een pruik

in de vorm van een gier.[2]

Isiscultus

Bekende plaatsen van oorsprong van de Isiscultus waren Taposiris Magna in de

noordelijke delta, dat verbonden was met Alexandrië door een 45 km lange

processieweg, en Philae het meest zuidelijke eiland in de Boven-Nijl, waar het

vruchtbare slik het eerst het land overspoelde. Plutarchus beschreef[3] hoe de

sarcofaag waarin Osiris door zijn broer Seth werd opgesloten een belangrijke rol

speelde in het ritueel. Het sluiten van het deksel zou symbool staan voor het

verdwijnen van het water. Dit ritueel staat afgebeeld op het mozaïek van

Preneste.

Na de verovering door Alexander de Grote in 332 v.Chr. werd de Isiscultus ook

naar de hellenistische wereld overgebracht. Vanaf de 2e eeuw v.Chr. begon haar

cultus zich door toedoen van handelaren en zeelieden door het hele

Middellandse Zeegebied te verspreiden, maar ook tot in Pannonië, Gallië tot aan

de Rijn, en in Bretagne. Zoals de Demeter van Eleusis, verleende Isis

onsterfelijkheid aan degenen die in de mysteriecultussen werden ingewijd. In

Griekenland werd zij vaak met Demeter gelijkgesteld. Plutarchus heeft wel de

meest uitgebreide beschrijving nagelaten van de mythe van Isis en Osiris, maar

hij schrijft over een cultus die in de tijd van de Ptolemeeën aan veel

veranderingen had blootgestaan, vooral onder Griekse invloed. Deze Griekse

historicus beschrijft de godin als "Het vrouwelijke natuurprincipe". Zij werd

volgens hem onder talloze namen vernoemd, aangezien zij zich vlot "in dit of

het gene verandert" en "ontvankelijk is voor iedere wijze van gedaante en

vorm".

In de Romeinse tijd was de cultus van Isis vanaf 80 v.Chr. tot in de 6e eeuw

bijzonder populair en dus zeker niet langer beperkt tot Egypte en Griekenland.

Haar cultus gold aldus Fr. Cumont "van Alexandrië tot Arles en van de
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uithoeken van de Sahara tot de Britse eilanden, van de bergen van Asturië tot de

heuvels van de Donau".[4] In de Romeinse mysteriën werd zij aanroepen als

"De Ene die Al is". Keizer Gaius (bijgenaamd Caligula) bouwde een tempel

voor Isis. Haar eredienst ging met veel prachtige rituelen en muziek gepaard,

onder andere het gebruik van sisters, een soort besnaarde rammelaar, die nu in

Ethiopië nog wel gebruikt wordt.

In Rome bestonden de cultus van Isis en de cultus van Cybele naast elkaar. De

Isiscultus was veel rustiger, vergelijkbaar met de cultus van Demeter. Demeter

was de godin van het graan, bij de Romeinen geïdentificeerd met Ceres. Men at

brood dat besmet was met de schimmel van 'moederkoren' (el-got) wat in feite

LSD opleverde, vandaar extase en dansen. Zo werd ook het muziekinstrument

(sistrum) symbool van Hathor. Dit instrument wordt vandaag nog steeds

gebruikt in de Koptische kerk. Het sistrum kan gecombineerd zijn met een niet

te hoge zuil (bijvoorbeeld Tempel van Hateh-Sut).

Isis werd vaak afgebeeld als de Moedergodin met Horus, haar zoontje, op

schoot. Onderzoek houdt het voor mogelijk, dat dit beeld tijdens de kerstening

door het christendom werd overgenomen als de Madonna met Kind.

Heiligdommen werden omgevormd tot christelijke kerk.

In Egypte bleef haar eredienst bestaan tot 552

na Chr., toen liet keizer Justinianus de tempel

sluiten.

In Beneden-Egypte had tot dan toe enkel de

later gekomen Iraanse initiatiecultus van

Mithras de hare in aantal volgelingen

overtroffen. Deze laatste was vooral een cultus

van soldaten.

Isis en andere volken 

Buiten de Egyptische grenzen werd Isis tenslotte zeer populair en werd zij al

naargelang haar aspect met andere godinnen geassimileerd. Door de Grieken

werd Isis vereenzelvigd met Demeter en Aphrodite en met nog vele andere

godinnen. In het oude Rome ontstond een populaire Isiscultus in de tijd van

Julius Caesar, wat leidde tot verspreiding over het hele Romeinse Rijk (getuigen

de talrijke terracotta beeldjes die als huwelijksgeschenk werden gegeven). In

Pompeii kan een compleet opgegraven Isistempel worden bezichtigd.
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Het is bekend dat ook in Engeland in de Romeinse tijd de Isisdienst werd

beleden. Een Isistempel in Londen aan de oever van de Thames en een Isisaltaar

in Chester getuigen van het bestaan van deze religie op de Britse Eilanden in die

tijd.

Misschien heeft de Godin Danu, de goddelijke voormoeder van de Tuatha de

Danaan uit Ierland (al dan niet verwant met de Romeinse Diana, de Griekse

Dione en de Indische Danu), de grondslag gevormd voor de eredienst die als

Heksencultus is bestempeld.

Isis ligt aan de oorsprong van heel wat mythen van de mensheid, waardoor een

levendige traditie ontstond, en die in heel wat kunstwerken en literaire werken

tot uiting is gekomen.

Parallellen in katholicisme en orthodoxie

Een aantal onderzoekers [5] is van mening dat de Isiscultus in laat-Romeinse

tijden een invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de christelijke cultus[6]

van de Moedermaagd Maria. Getuigenissen geven aan dat dit de katholieke

Kerk toeliet om grote aantallen gelovigen in haar rangen te halen die voordien

de Isiscultus aanhingen, en die wel bereid waren zich te bekeren voor zover een

op Isis gelijkende vrouwelijke figuur beschikbaar was waar zij hun vroeger

geloof konden op focussen. Iconografisch vallen in ieder geval de gelijkenissen

op tussen de zittende Isis die haar zoon Horus zoogt en de talloze Madonna's,

die de zittende Maria die haar zoon Jezus in de arm houdt en eventueel zoogt

afbeelden. Ook is er een parallel tussen de maagdelijkheid van Isis en die van

Maria. Ook van Isis werd verteld dat de conceptie niet-lichamelijk was, en dat

zij dus als maagd geboorte gaf aan Horus, net zoals in de Frygische mythologie

de god Attis uit de maagdelijke moeder Nana stamde.

Ook al wordt de Maagd Maria in katholicisme en orthodoxie niet aanbeden

(maar vereerd), toch vertolkt zij de rol van altijd bijstaande moederfiguur op een

wijze die parallellen vertoont met die in de eertijds gangbare Isiscultus.

De verering van de Zwarte Madonnas zou een late uitloper zijn van de Isiscultus

in het zuidelijke Nubië, waar aanvankelijk de zwarte Isis van Philae werd

vereerd.

De Mariaverering in de orthodoxe[7] en zelfs in de Anglicaanse traditie wordt

vaak onderschat.[8] Traditionele iconen zijn nog steeds populair in de

hedendaagse orthodoxe ritus.[9] Zie ook kerstening en syncretisme.
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De Isis-mythe

Op het standbeeld van Isis staat het volgende geschreven:

""Ik ben hetgeen was en zal zijn, en nog niemand heeft ooit mijn sluier

opgelicht of verwijderd"".

Isis of Isthar was gehuwd met haar broer Osiris, zoals dat bij vorsten

destijds gebruikelijk was. Isis is een helderziende, een ingewijde in de

mysteries van het leven. Uit haar hoofd gaan lichtstralen (zie het

Amerikaanse Vrijheidsbeeld) meestal in de vorm van horens. Ze wordt

dan ook de gehoornde genoemd.  Als vorstin onderwees ze haar volk om

harmonie te vinden, harmonie in de natuur, waarbij geen enkel ingrijpen

in de natuur ongestraft blijft. De leer van Isis is dan ook niets anders dan

de leer der natuur(wetten).  Ze is als de maan en weerkaatst het licht of

de wijsheid van haar man Osiris (de zon).  Isis onderwees ook biologie,

geneeskunde en voeding. Isis is ook een natuurkracht, een kracht van de

vruchtbaarheid. De Isis-dienst is een geloof aan de natuur, een natuur-

religie. De natuur is levend, bezield en wordt van Bovenaf bestuurd. De

natuur volgt haar eigen wetten, waar wij met ons kleine mensenverstand

niet bij kunnen. Wij slaan dan ook de natuur vol verwondering gade. Isis

wijst ook naar de eenheid aller dingen, en dat de dood een noodzakelijke

gebeurtenis is in de natuurorden. Wie de natuurwetten houdt en opvolgt,

dient daarmee de Schepper-god. Wetenschap -het kennen van de

natuurwetten- is een middel om geestelijk aan de slag te gaan. De

geesteskracht in een mens is immers alleen in staat om over een volk te

regeren en het volk te verrijken met kennis, niet als heerser, maar als

gelijke met, en van, en voor het volk. Mensen die kennis van zaken

hebben en streven naar een hoog ideaal, dient men te helpen en te

ondersteunen. Isis toont slechts één aspect van de Godheid, nl. het

vrouwelijke, het moederschap van Gods liefde in de natuur tot ons en

alle schepselen. 

Wereldziel

De wereldziel is een steeds terugkerend symbool in Isis, dat is de kracht

tot eenwording. Het gaat daarbij om het bewust worden van ons eigen

wezen. In dat proces van bewustwording dient alles van ons af te vallen,

zodat wij onszelf leren kennen in het diepst van ons bestaan. Dan leren

wij pas de krachten kennen van onze Schepper, zoals Hij in ons en in

heel de schepping Zich manifesteert. De illuminati en Jezuieten kennen

8         Isis en de strijd om Zion          No.534

dit proces ook en passen het op zichzelf toe. Zij kopieren Isis tot hun

eigen voordeel, en trachten op die wijze tot eenwording te komen in hun

Nieuwe Wereld Orde onder Lucifer.  Het verschil tussen het

Christendom en de offerdienst aan Isis is, dat het Christendom een offer

vraagt, een plaatsvervanger, en dat de Isis-dienst daar tegenover

harmonie vraagt met de natuur, een zelfoffer. Daarmee zit de Isisdienst

dichter bij de kern van de waarheid dan het christendom!

Wij zullen dit aan de hand van een lang citaat uit het boek van Campbell

en Moyers toelichten:

MOYERS     Je schrijft: 'Uit de rotsen met gevallen hout en bladeren schieten

verse spruiten, de les daaruit blijkt te zijn dat aan de dood nieuw leven

ontspringt. En de sombere conclusie die men trok was dat toename van de dood

toename van leven betekent. Aldus wordt de hele tropische gordel van deze

aardbol gekenmerkt door een grote offerwoede; planten-, dieren- en

mensenoffers.'

CAMPBELL  Er bestaat een ritueel dat men aan de mannengemeenschappen op

West-Iran toeschrijft, dat letterlijk de agrarische mythe van dood, verrijzenis en

kannibalisme ten tonele

voert. Er is een heilig

veld, er zijn trommels, er

wordt gezongen en er

zijn pauzes. Dit gaat vier

of vijf dagen achter

elkaar door. Rituelen zijn

vervelend, je wordt er

doodmoe van en dan

breek je door naar iets

anders.

Ten slotte komt het grote

ogenblik. Er is een feest

gevierd met seksuele

u i t s p a t t i n g e n  v a n

jewelste, het overtreden

van alle regels. De jongens die worden ingewijd in het man-zijn krijgen nu hun

eerste seksuele ervaring. Er staat een grote hut van enorme boomstammen,

gesteund door twee verticale posten. Een jonge vrouw gaat naar binnen, getooid

als een godheid en ze moet gaan liggen onder het grote dak. De jongens, een
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stuk of zes, gaan onder tromgeroffel en gescandeerde zang de een na de ander

naar binnen en hebben met het meisje voor het eerst gemeenschap. Wanneer de

laatste jongen met haar bezig is haalt men de steunen weg, de boomstammen

vallen en het paar komt om. Daar is weer de eenwording van mannelijkheid en

vrouwelijkheid, zoals die er in het begin was, voor de scheiding plaatsvond.

Daar is de eenwording van verwekking en dood. Dat is een en hetzelfde.

Vervolgens wordt het paar eruit getrokken, geroosterd en dezelfde avond

opgegeten. Het ritueel is de herhaling van de oorspronkelijke daad van het

doden van een god, gevolgd door de komst van voedsel uit de dode redder. Bij

het misoffer word je geleerd dat dit het lichaam en bloed is van de Verlosser. Je

neemt het tot je, je keert je naar binnen en daar werkt hij in je.

MOYERS      Wat is de waarheid waar de rituelen op wijzen?

CAMPBELL  Men moet de aard van het leven beseffen in de daden van het

leven. Als bij jagersculturen een offer wordt gebracht is dit als het ware een

geschenk of steekpenning voor de godheid die men uitnodigt iets voor ons te

doen of ons iets te geven. Maar als in een agrarische cultuur een wezen wordt

geofferd is dat wezen zelf de god. De mens die sterft wordt begraven en wordt

het voedsel. Christus is gekruisigd en van zijn lichaam komt geestelijke

voeding.

Het Christus-verhaal houdt een sublimatie in van wat oorspronkelijk een heel

concreet plantaardig beeld was. Jezus hangt aan het heilig kruis, de boom, en

zelf is hij de vrucht van de boom. Jezus is de vrucht van eeuwig leven, die aan

de tweede verboden boom in het paradijs groeide. Als de mens de vrucht van de

eerste boom at, de boom der kennis van goed en kwaad, werd hij uit het paradijs

verdreven. Het paradijs is de plaats van eenheid, van niet-tweevoudigheid van

mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, God en mensen. Je eet de

tweevoudigheid en je gaat eruit. De boom van terugkeer naar het paradijs is de

boom van onsterfelijk leven, waar je weet dat het ik en de Vader een zijn.           

                                    Terugkeer naar het paradijs is het doel van menige

godsdienst. Toen Jaweh de mens uit het paradijs gooide zette hij twee

cherubijnen bij de poort met een vlammend zwaard ertussen. Wanneer je een

boeddhistisch heiligdom nadert, met Boeddha gezeten onder de boom van

onsterfelijk leven, treft je bij de poort twee wachters aan - dat zijn de

cherubijnen, en je gaat tussen hen door naar de boom van onsterfelijk leven. In

de christelijke traditie bevindt Jezus aan het kruis zich op een boom, de boom

van onsterfelijk leven, en hij is de vrucht van de boom. Jezus aan het kruis,

Boeddha onder de boom .... dit zijn dezelfde figuren. En de cherubijnen bij de

poot, wie zijn zij? Bij boeddhistische tempels zie je dat de een zijn mond open

heeft, de ander houdt zijn mond dicht - vrees en verlangen, een tegengesteld

paar. Als je op die manier een tuin benadert, en die twee figuren zijn echt voor
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je en bedreigen je, als je voor je leven moet vrezen, dan ben je nog steeds buiten

de tuin. Maar als je niet langer vastzit aan je ego-bestaan, maar het ego-bestaan

ziet als een functie van een grotere, eeuwige totaliteit, en je hebt liever het

grotere dan het kleinere, dan zul je niet bang zijn voor die twee figuren en kun je

in de tuin.                                                                                                            

We worden door onze eigen vrees en verlangen, met betrekking tot de goede

dingen van het leven buiten het paradijs gehouden.

MOYERS     Hebben alle mensen zich altijd enigszins buitengesloten gevoeld

van een opperste werkelijkheid, van zaligheid, van vreugde, van volmaaktheid,

van God?

CAMPBELL   Ja, maar je hebt toch ook momenten van extase. Het verschil

tussen alledaags leven en die extatische momenten is het verschil tussen buiten

en binnen het paradijs. Je gaat voorbij vrees en verlangen, voorbij het

tegengestelde paar.

MOYERS       Naar harmonie?

CAMPBELL   Naar het transcendente. Dit is een wezenlijke ervaring bij ieder

mystiek besef. Je sterft vleselijk en wordt geestelijk geboren. Je vereenzelvigt je

met het bewustzijn en het leven waarvan je lichaam slechts het voertuig is. Je

sterft wat het voertuig betreft en wordt in je bewustzijn vereenzelvigd met

datgene wat het voertuig overbrengt. Dat is de God.                 Wat je bij de

agrarische tradities ziet is dit idee van identiteit achter het oppervlakkige beeld

van tweevoudigheid. Achter al deze uitingsvormen ligt de ene straling, die door

alles heen straalt. De functie van kunst is deze straling te onthullen door middel

van het kunstwerk. Wanneer je de prachtige organisatie ziet van een geslaagd

kunstwerk zeg je slechts 'aha!' . Op een of andere manier spreekt het de

ordening in je leven aan en leidt het tot besef van met name die dingen die

religies willen overbrengen.

MOYERS      Dat de dood leven is, en het leven de dood, dat die twee in

harmonie zijn?

CAMPBELL  Dat je moet balanceren tussen dood en leven - ze zijn twee

aspecten van hetzelfde, wat zijn, worden is.

MOYERS     En dat zit in al deze verhalen?

CAMPBELL  In allemaal. Ik ken geen verhaal waarin de dood wordt

afgewezen. Het oude idee van geofferd worden is totaal niet wat we denken.

Balspel bij de Maya's, cilindrisch aardwerk, 600-800                                            

 De Maya's kenden een balspel waarbij de aanvoerder van het winnende team op

het veld werd geofferd door de aanvoerder van de verliezers. Zijn hoofd werd

afgehakt. Je laten offeren, als winnende zet van je leven vormt de essentie van

het vroege offerbegrip.
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De Maya's kenden een soort balspel waarbij na afloop de aanvoerder van het

winnende team op het veld werd geofferd door de aanvoerder van de verliezers.

Zijn hoofd werd afgehakt. Je laten offeren, als de winnende zet van je leven

vormt de essentie van het vroege offerbegrip.

MOYERS      Dit idee van offeren, vooral dat de winnaar wordt geofferd, is

zo vreemd aan onze wereld. Bij ons overheerst het idee dat de winnaar alles

krijgt. (Dan zou de Duitse voetbalclub na hun overwinning van de World Cup

geofferd dienen te worden. Dat is nog een geluk voor de Nederlandse

voetballers die een derde plaats innamen. PM)

CAMPBELL  Bij dit Maya-ritueel ging het er juist om het waardig te worden

om als een god geofferd te worden.

MOYERS       Denk je dat het waar is dat degene die zijn leven verliest zijn

leven verwerft ?

CAMPBELL   Dat zegt Jezus.

MOYERS       Geloof je dat het waar is ?

CAMPBELL  Jazeker, als je het verliest uit naam van iets. Er bestaat een

verslag van de zeventiende-eeuwse jezuïeten in Oost-Canada over een dappere

jonge Irokees die pas door een vijandige stam gevangen was genomen. Hij zal

de marteldood sterven. De noordoostelijke Indianen hadden de gewoonte hun

mannelijke gevangenen systematisch te folteren. Dit diende men te ondergaan

zonder een spier te vertrekken. Het was de laatste proef van ware mannenmoed.

En zo wordt deze jonge Irokees meegevoerd om die verschrikking te ondergaan,

maar tot verbazing van de jezuïeten lijkt het alsof hij zijn bruiloft gaat vieren.

Hij is fraai versierd en zingt luid. Zijn bewakers behandelen en verwelkomen

hem als de eregast. En hij speelt het spel met ze mee, terwijl hij al die tijd weet

wat voor einde hem wordt bereid. De Franse priesters die het geval beschrijven

zijn ontzet over zo'n ontvangst, wat zij beschouwen als hardvochtige spot en zij

omschrijven de folteraars als wilde barbaren. Maar nee! Die mensen waren de

offerpriesters van de dappere jongeman. Dit zou een altaaroffer worden en die

jongen was analoog aan Jezus. Die Franse priesters droegen zelf iedere dag de

mis op, die een herhaling is van het wrede kruisoffer.  Er staat een gelijksoortig

tafereel beschreven in de apocriefe Handelingen van Christus, van Johannes,

vlak voor Jezus zal worden gekruisigd. Het is een van de ontroerendste passages

in de christelijke literatuur. In het evangelie van Mattheus, Marcus, Lucas en

Johannes staat eenvoudig dat Jezus en zijn leerlingen tot slot van het Laatste

Avondmaal een lied zongen voor ze weggingen. Maar in de Handelingen van

Johannes staat eenvoudig dat Jezus en zijn leerlingen tot slot van het Laatste

Avondmaal een lied zongen voor ze weggingen. Maar in de Handelingen van

Johannes lezen we een woordelijk verslag van zingen van dit lied. Vlak voor hij

de hof ingaat aan het eind van het Laatste Avondmaal zegt Jezus tot het
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gezelschap: 'Laat ons dansen!' Ze vormen hand in hand een kring en terwijl ze

om hem heen draaien zingt Jezus: "Glorie zij u, Vader!' 

Waarop het in een kring draaiende gezelschap antwoordt: 'Amen".

'Glorie zij u, Woord!'

En weer: 'Amen.'

'Ik word gedragen en ik draag!'

'Amen.'

'Ik eet en ik word gegeten!'

'Amen.'

'Gij die danst, ziet wat ik doe, want van u is dit lijden van de mensheid, dat ik

zal ondergaan!'

'Amen.'

'Ik zal vluchten en ik zal blijven!'

'Amen.'

'Ik word verenigd en ik verenig!'

'Amen.'

'Een deur ben ik voor u die op me klopt ... Een weg ben ik tot u, een

wegbereider.' En als de dans voorbij is loopt hij de hof in om te worden

gegrepen en gekruisigd.                                        Wanneer je zo je dood

tegemoetgaat, in de wetenschap van de mythe, dan ga je je eeuwige leven

tegemoet. Dus waarom zou je daar bedroefd om zijn? Laten we het schitterend

maken, zoals het is. Laten we het vieren.

MOYERS   De god van de dood is heerser over de dans

CAMPBELL  De god van de dood is tegelijk ook de heerser over seksualiteit.

MOYERS     Wat bedoel je ?

CAMPBELL   Je staat er versteld van, je ontdekt de ene god na de andere die

zowel god van de dood als god van opwekking is. De doodsgod Ghede van de

Haïtiaanse voodoo-traditie is ook de god van seksualiteit. De Egyptische god

Osiris was rechter en heerser over de dood, en heerser over de opwekking van

leven. Het is een basisthema: dat wat sterft geboren wordt. De dood moet er

zijn om leven te hebben.                                                                                       

     Dit is de oorsprong van het koppensnellen in Zuidoost-Azië, met name in

Indonesië. Het koppensnellen is een heilige daad, een gewijd doden. Voor men

een jongeman kan toestaan om te huwen en vader te worden moet hij eropuit om

te doden. Zonder dood kan er geen geboorte zijn. De betekenis is dat elke

generatie moet sterven opdat de volgende kan komen. Zodra je een kind verwekt

of baart ben je de dode. Het kind is het nieuwe leven en je bent eenvoudig de

beschermer van dat nieuwe leven.

MOYERS  Je tijd is gekomen
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Godin Ma’at

Het koppensnellen is een heilige daad, een gewijd doden. Voor men een

jongeman kan toestaan om te huwen en vader te worden moet hij eropuit om te

doden. Zonder dood kan er geen geboorte zijn.

CAMPBELL   Daarom bestaat er zo'n diepe psychologische associatie van

verwekken met sterven.

MOYERS      Bestaat er enig verband tussen wat je zegt en het feit dat een

ouder bereid is zijn of haar leven te geven voor een kind?

Zelfofferande

Wij zien dat de massa’s in deze wereld -althans het christendom- kiezen

voor de gemakkelijkste weg, de weg van de minste weerstand. Ze kiezen

voor het plaatsvervangende offer, zodat ze niet zelf iets hoeven te geven,

dan alleen te geloven en toe te stemmen dat een ander in hun plaats voor

de zonden der wereld zou hebben betaald met een afschuwelijk

mensenoffer. Weinigen kiezen voor zelfofferande, zodat ze hun eigen

leven geven als inzet ter harmonisering van de natuur. De massa’s

handelen uit eigenbelang. De enkelingen handelen in het belang van de

Schepper en de natuur die aan de Schepper gewijd is.  Die enkelingen

noemde men oudtijds ‘ingewijden’. Deze ingewijden hebben álles achter

zich gelaten, en hebben de les geleerd hun eigen leven te verliezen om

het te winnen. Dát was ook de leer van Jezus in mythen verteld. Het is

echter niet de leer van het christendom.

Disharmonie met de natuur veroorzaakt natuurrampen. Onze eigen

geestesgesteldheid, of die van een familie of land, zelfs die van de

wereld, zal disharmonie veroorzaken indien deze zelfgericht blijft. Dan

wreekt de natuur op den duur zichzelf. De oude natuurvolkeren trachten

door middel van rituelen de harmonie van de natuur te herstellen, ter

voorkoming van natuurrampen. In de Bijbel worden

grote en kleine rampen gezien als oordelen van God.

In werkelijkheid is het de natuur die zich wreekt. Die

natuur is van God de Schepper, en wanneer men

tegen de natuur zondigt, overtreedt men tegen de

Scheppergod. Isis nu is de heersende kracht der

natuur. Naar het schijnt hebben de illuminati deze

kracht voor een groot deel in handen gekregen met

hun HAARP, CERN en Fermilab. Wanneer wij Isis

zien met haar kind op haar schoot, wijst dat kind

naar bewustwording.  In oud Egypte zocht men via
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 Lady Gaga en Bafomet

de weegschaal naar harmonie, naar evenwicht in de natuur. De godin

Maát met de veer als schrijfster, wijst op genade om mensen met iets te

weinig positiefs er toch nog net bij te betrekken.

Isis en de Uraeus

De uraeus is de koningsslang, zoals afgebeeld op de maskers van de

farao’s. Deze slang wijst naar bewustzijn, naar weten. De

zonnevlammen tijdens uitbarstingen

zijn als slangen, energie-slangen die

naar de aarde gespuwd worden,

waardoor de aarde en het mensdom

hogere energie ontvangt. Door deze

kosmische energie kan bij sommigen

hun derde oog worden geactiveerd,

waardoor weten en wijsheid

binnenkomt en ontstaat. Door dit

weten en hoger bewustzijn werd men

geschikt gemaakt om te kunnen

regeren. In de Grote Piramide

verzamelde zich de kosmische energie, waar de farao’s werden ingewijd

in de koningskamer. Immers, om te kunnen regeren dient men in

volkomen harmonie te zijn met de natuur, dat is Natuur Getrouw te zijn.

Vandaag de dag zien we wel in dat geen enkele wereldleider zover ons

bekend is, in harmonie is met de natuur, dus bekwaam is om te regeren. 

De natuur bezit een immens grote geneeskracht. Het is de stilte die deel

uitmaakt van de natuur.

S t i l t e c e n t r u m s  b i j

begraafplaatsen tonen aan dat

stilte genezend werkt. Waar

is er vandaag op aarde nog

ergens volkomen stilte?

Overal is er lawaai. Zijn het

geen auto’s en motoren, dan

zijn het treinen, vliegtuigen,

helikopters of straaljagers.

Stilte is echter nodig om bij

ons diepste zelf te kunnen
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komen, nl. wanneer het stil is in ons hart en hoofd.  Vandaar dat de

natuur, de bossen nog iets aan stilte aan ons geven en weldadig aandoen.

Helaas ziet men zo weinig mensen in de bossen wandelen. Men gaat

liever op een druk kruispunt staan om te genieten van de drukte en het

lawaai! De rol van Jezus in de mythe is, om ons te bevrijden van ons

onechte zelf, van onze aarde-gebondenheid, van onze zelfzucht, door ons

erop te wijzen dat wij een gezalfde dienen te worden, dat is een christos

(Grieks). Dan zij wij niet langer de omtrek van ons levenswiel, maar de

spil. Dan hebben we niet ons zelfzuchtige bestaan in deze wereld, maar

bestaat de wereld in ons, dat wil zeggen dat wij bewustzijn bezitten dat

zich bewust is van de natuur en wereld waarin wij leven. 

Isisdienst en dierenoffers

In de Isisdienst kwamen zelden dierenoffers voor. Meestal offerde men

plantaardige producten o.a. maïskoeken en bier, soms met bloemen erbij.

Een bloedoffer kwam slechts in heel

zeldzame gevallen voor bij zeer

plechtige aangelegenheden. Zulk

bloedoffer moest alsdan aan zeer

speciale eisen voldoen. Het dier moest

geheel aan de godheid gewijd zijn,

waardoor het dier gezien werd als

persoonlijk deel van de godheid. Het

doden van het dier was in die zin het

bevrijden van de god, waardoor deze

zich in een nieuw voertuig aan de

mensheid zou kunnen openbaren. Men

nam aan dat de ziel van het dier reeds in

de andere wereld aangekomen was,

waardoor de godheid kon voortbestaan. 

Isis en Heksen

Hekserij is al zeer oud. In Israël mochten er geen heksen of waarzegsters

zijn. We kennen de geschiedenis van koning Saul met de heksen. De wat

oudere illuminati hadden reeds hun heksen, en de heksengod Bafomet,

die dezelfde beweging en richting met zijn armen aangeeft als Miss

Liberty, alias Isis in New York. Bafomet de bokgod en de heksen hebben
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Lady Gaga als heks bij Bafomet

allen veel op met de maan. De

vollemaan vinden zij de beste

periode om hun magie op te

voeren. De wassende maan

gebruiken zij om zaken op te

roepen, en de afnemende maan

gebruiken ze voor een vorm van

exorcisme, duivelsuitdrijving en

het wegjagen van geesten of

demonen.  Veel godinnen staan

als symbool voor de maan. Isis

was een maangodin, die over de oceanen heerste. Aan de maan wordt eb

en vloed toegekend, wat door sommigen wordt betwist.  Maanziekte

werd in bijbelse tijd ook aan de maan toegekend.  De moderne heksen

der illuminati zijn o.a. Lady Gaga, Miley Cyrus, etc. Het woord ‘maand’

komt van maan, en behoort 28 dagen te zijn, de maan-menstruatie

cyclus. Vandaar dat een jaar 13 maanden behoort te hebben, en dat de

zwangerschap van een kind 10 maanden bedraagt, of 280 dagen, volgens

het apocriefe boek Jezus Sirach. 

In 1966 beval Phillip Rothschild een van zijn minnaressen een

1100-pagina's tellend boek te schrijven, dat alle heksen zou omschrijven

hoe zij controle over de wereld krijgen door de Illuminati. Het heet

"Atlas Shrugs". Een derde van het boek beschrijft hoe zij de olieprijzen

zouden verhogen en dan later de olievelden zouden vernietigen en

vervolgens de steenkool volledig zouden stilleggen. Hun enige doel

is om hun eigen bedrijven failliet te laten gaan en te vernietigen, totdat

ze de valuta van de hele wereld vernietigd hebben, en desondanks

financieel zó sterk zijn, dat ze het zullen weerstaan  !

De Grand Druïden komen acht keer per jaar op de heksensabbat samen,

op verschillende locaties over de wereld. De Grand Druïde Raad is niets

anders dan de verheerlijkte bankiers. Ze schrijven elke maand miljoenen

dollars aan cheques uit voor mensen op politieke en religieuze terreinen. 

 

De grootste Tovenaar, die ooit geleefd heeft, was volgens de illuminati

koning Salomo. Zo groot als zijn geschriften in de Bijbel waren, zo groot
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waren ze in de Hekserij-bijbels, nl.: initiatie-plechtigheden, hoe

demonen op te roepen, alles, zelfs hoe men menselijke offers brengt.

De Ster van David werd duizenden jaren geleden  ‘het Hexagram’ of

‘het Magische zegel van Salomo’ genoemd.

Nu, wanneer een heks hekserij wil beoefenen, gaat men in een

pentagram staan, dat is de vijfpuntige ster in de cirkel, dat is de sterkste

vorm van bescherming. Daarna zullen ze deze zespuntige ster, of

hexagram neerleggen - wat het werkwoord "heksen” betekent of zwarte

magie opwerpen of een toverspreuk/vloek op iemand leggen. Ze zullen

het hexagram in een cirkel op de grond leggen, en dit zal ertoe leiden dat

de demonen verschijnen op hun instructies. Het is het meest

kwaadaardige symbool van hekserij. Het is gevaarlijk om het in je bezit

te hebben of het te dragen. 

Het pentagram, met het hoogste punt omhoog wijzend, betekent voor de

illuminati hekserij, twee punten omhoog betekent duivelaanbidding of

satanisme. Deze vijfpuntige ster met de twee punten omhoog

symboliseert de geitenkop, die representatief is voor de duivel

(Bafomet). In werkelijkheid is het pentagram met de punt naar boven het

Goddelijk symbool van algehele bescherming en veiligheid. Een

voorbeeld daarvan uit de Gouden Eeuw, is het fort Bourtange, dat

aangelegd in vijfhoekige vorm. Dat de illuminati het pentagram

misbruiken, heft het juiste gebruik ervan nooit op. De heksen oudtijds,

maar zeker momenteel, spelen allerlei rituelen af voor de ogen der

mensen, zonder dat de massa’s het echt begrijpen wat er voor hun ogen

wordt afgespeeld. De meesten weten niet wat er werkelijk aan de hand

is, wat voor vlees ze in hun kuip hebben. Dat blijkt wel uit de openings-

en sluitingsceremonies van de Olympische Spelen.

Isis, Tyrus en New York

Tyrus was een stads-eiland van

Libanon. Het is een oude Phoenicische

s t ad   en  de  l egenda r i s che

geboorteplaats van Europa en Elissa..

De volgende website geeft duidelijk

weer dat New York wijst naar Tyrus,

en de vervulling is van Ezechiël 26-28,

waar de torens van vernietigd zouden
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  Parijs = Par -Isis, waar de tempel

van Isis stond. Miss Liberty staat ook

aan de Seine.

worden. Op 11 september 2001

zijn de WTC-torens vernietigd en

werd er een zeer groot mensenoffer

door de illuminati gebracht. Er

stierven ongeveer 3000 mensen,

onder het valse voorwendsel dat er

vliegtuigen in de gebouwen waren

gevlogen, die gekaapt zouden zijn

door moslim-terroristen. Vooraan

de Hudson rivier in New York

staat het vrijheidsbeeld, dat is Isis

ten voeten uit. 

http://goodnewspirit.com/tyre.htm

http://www.theomegadays.net/topics/tyre.htm

http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/content/2009/12/wie-gaat

-er-schuil-achter-het-vrijheidsbeeld

http://ukgr.nl/semiramis-obelisk-en-de-farce-van-kerst/

De torens van het oude World Trade Center telden ieder 111

verdiepingen. De noordelijke toren was 1.368 voet hoog (Boaz) en de

zuidelijke toren 1.362 voet (Jachin). New York City en George W. Bush

tellen beide 11 letters. New York was de elfde staat van de Verenigde

Staten. Wat betekent 11? 

Het wordt wel gezegd dat 11 betrekking heeft op het in balans brengen

van het bewustzijn. Het schoolsysteem is vooral gericht op de linker

hersenhelft en dit gaat ten koste van de rechter. Vooruitgang in onze

samenleving gebeurt enkel op basis van de linker hersenhelft. De

vrouwelijke rechter hersenhelft is systematisch onderdrukt geweest.

Psychische gezondheid wordt bereikt wanneer beide hersenhelften in

balans zijn. Extremen worden op Aarde ervaren omdat het menselijk

bewustzijn niet in balans is.

In het boek van Gregg Braden over de profeet Jesaja bespreekt hij de

balans in de natuur en hoe deze in evenwicht kan worden gebracht. Er is

één volk op aarde dat voor het herstel van de balans der natuur zal zorg

dragen, dat is het herstelde Israël van de twaalf stammen die in de

verstrooiing zijn geraakt. In Jeremia 30-33 lezen wij het herstel, en ook
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in andere profeten. De meeste volkeren

buiten de Israel-volkeren maken er op

aarde een puinhoop van. Kijk eens hoe een

groot land als China met het milieu omgaat.

Daar mogen wij onze afschuw over

uitspreken. EN ook hoe Japan omgaat met

dolfijnen en walvissen. Zij kregen niet voor

niets een tsunami op hun dak.  Wanneer de

natuur weer in balans is, zullen we het

volgende tafereel op aarde mogen zien:

Jesaja 11:6  En de wolf zal met het

lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en

het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein

jongske zal ze drijven.

 

Isis, wanneer ze haar sluier afwerpt, zullen we zien welk een schone

krachten de natuur biedt en heeft. Herstellende, genezende,

gelukbrengende, etc.  krachten die volkomen harmonie bewerkstelligen.

Is - is = Is-Ra-El, de strijder met Elohim, waar de harmonie met de

natuur tot voorbeeld zal worden gesteld voor alle goedwillende volkeren.

Een gedicht van de Chinees Lao Zi:

All dingen keren terug naar hun oorsprong

Bij terugkeer naar de oorsprong is er stilte

In stilte komt de ware bedoeling terug

Dat is wat werkelijk is

Het werkelijke kennend, is er helderheid

Het werkelijke niet kennen veroorzaakt rampen, door domme actie

Uit het kennen van de werkelijkheid komt ruimtelijkheid voort

Uit ruimtelijkheid komt oorspronkelijkheid

Uit onpartijdigheid komt onafhankelijke heerschappij

Uit onafhankelijkheid komt wat natuurlijk is

Wat natuurlijk is, is Dao (heilig)

Vanuit de Dao komt wat blijvend is

voortdurend voorbij het eigen zelf

www.thespiritofthegoddessis.nl/Maan/TekstMaan.htm
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http://mysteryoftheinquity.files.wordpress.com/2013/10/eye-horus9.jpg?w=950

http://mysteryoftheiniquity.com/category/ascended-masters/page/2/

Nag Hammadi boekrollen

De vondst van oude boekrollen te Nag Hammadi is opzienbarend,

aangezien de teksten niet aansluiten bij het christendom, noch bij het

jodendom en ook niet bij de gnostiek. Er wordt in de rollen gesproken

over verlichting, waarmee gedoeld wordt op elektriciteit. Welnu, wij

denken dat wij in onze moderne tijd slechts het gebruik en beheer

hebben uitgevonden van elektriciteit. Dat is een misvatting. In de oude

boekrollen wordt o.a. gesproken over ‘Zij is lichtend”,  en dan gaat het

niet over een vrouw die licht geeft, noch over een godin, maar over een

zeker ding, over het bliksemlicht, waarop de donder volgt.  Dat

bliksemlicht wordt Isis genoemd, de grote godin van Egypte.  

Electra is afgeleid van de naam El, de God van Israel.

Daarover zal het in brochure 775 gaan. 

Amerika als nep-Isis

Amerika speelt de rol van nep-Isis, gehuld in sluiers en dikke nevels. Het

is de illuminati gelukt om op11 september 2001 een valse vlag-operatie

uit te voeren in hun eigen land. De zogenaamde terroristische aanval op

de WTC-torens en het Pentagon blijken na gedegen onderzoek door de

Amerikaanse regering zelf te zijn uitgevoerd.  De sluier moge nog zo dik

en ondoorzichtig zijn, ..... er blijft momenteel nagenoeg niets meer

verborgen voor de mensheid. Er is ontwaking. Er zijn groepen mensen

die kritische vragen durven stellen. Al is de leugen nog zo snel, de

waarheid achterhaalt hem wel. Amerika en Europa lopen op hun laatste

benen. De burgers willen geen Europa van de EU. De Amerikanen

komen als een kat in het nauw doordat de Arabische wereld de dollar

niet meer als betaalmiddel gebruiken voor hun olie. Het geld raakt ten

einde doordat de papieren geldmassa teveel wordt, ongedekt en van geen

enkele waarde is. Amerika en Europa kunnen hun gezicht mogelijk nog

redden door een nieuwe oorlog te starten, door alles in elkaar te laten

lopen, waarna men opnieuw wil beginnen met hun Nieuwe Wereldorde.

Vandaar dat men Rusland uitdaagt een nieuwe oorlog te beginnen. 
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Wat in de Oekraine heeft plaatsgevonden, het neerhalen van een

Maleisisch passagiersvliegtuig, lijkt niets meer of minder te zijn dan een

valse vlag-operatie van de Amerikanen die de Oekrainiers daarbij helpen

en omgekocht hebben. Men probeert het spel zo volmaakt mogelijk te

spelen, maar hier en daar worden toch grote fouten gemaakt, die door

oplettende mensen worden opgemerkt. 

D e  A m e r i k a n e n -

illuminati zijn erop uit

om WOIII uit te

lokken, en om Rusland

tegen zich in het harnas

te jagen. Putin krijgt

overal de schuld van,

en de Amerikanen

weten tevoren reeds

wie, hoe of wat er al

plaats zal hebben. Het

Maleisische vliegtuig

dat op Schiphol stond en als MH17 vlucht bekend staat droeg een

registratienummer, dat begon met RC, namelijk 9M - MRC, zie foto: 

En van het vliegtuig dat neergeschoten is in de Oekraine begint het

registratienummer met 9M - MRD. 

Ra-Ra hoe kan dat?

Achter de gebeurtenissen met de Maleisische vliegtuigen MH370 en

MH17 zit volgens David Icke de Moszad.  Achter deze criminaliteit

blijkt een zeer gevaarlijke drakengeest schuil te gaan. In een artikel van

Rense.com wordt weergegeven wat de journalist Y. Shimatsu voorgeeft

aan gegevens te bezitten over de MH17-vlucht.  Volgens hem was men

van plan om besmette kadavers boven Teheran uit de lucht te droppen.

De MH17-vlucht was electronisch beinvloed

zodat er een gewijzigde koers werd gevlogen,

richting Teheran. In laboratoria van Rotterdam,

Madison en Wisconsin heeft men een niet te

stoppen griepvirus ontwikkeld. Het hoofd van de

Rotterdamse Erasmus-universiteit Ron Fouchier

en Ab Osterhaus vormen één van de ontwikkelaars van het H5N1-virus.. 
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http://www.klokkenluideronline.is/tag/erasmus-universiteit/

Foto’s en onderzoek wijst uit dat er in de bagageruimte een bom moet

hebben gezeten die ontploft is. Toen de MH17 gevallen is, is de NATO-

vloot snel uit de Zwarte zee vertrokken naar de Middellandse zee.

Waarom?  Heeft Rusland kennis gehad van het virus-transport? Heeft

hun inlichtingendienst communicatie tussen Israelies en hun netwerk op

Schiphol onderschept?  Voor Rusland was alsdan de enige mogelijkheid

om een bio-ramp te voorkomen om de MH17 in vuur en vlam te zetten,

zodat alle besmet materiaal vernietigd zou worden.  Een raket heeft de

rechtermotor van de MH17 geraakt, waardoor de brandstof in de vleugel

zich kon verspreiden en vlam vatten. Het vliegtuig is in het rond gaan

tollen, zodat door de G-krachten de bom kon ontploffen.

 

De AID en MIVD behoren tot de beste inlichtingendiensten ter wereld.

Toch hebben journalisten kennis ervan dat deze diensten smeergeld van

de Moszad aannamen tijdens de Bijlmer-vliegramp in 1992.  De

Nederlandse regering heeft de Israelische moordmachinerie op haar

grondgebied toegelaten, en is daarmee een rogue-staat, aldus Rense.com.

De Boeing corporation heeft de Israeliesche vliegtuigpiraten de

computercodes verstrekt van alle Boeings, zodat zij die vliegtuigen

ergens heen kunnen sturen waar ze maar willen.  De MH370 zouden zij

naar Diego Gardia hebben gestuurd.  Zoals het er nu uitziet is de

mensheid ternauwernood ontsnapt aan een zeer grote massa-moord,

zoals dat wordt aangegeven op het Georgian monument in Amerika.  De

slangenzaadlijn (reptilians en draco’s) zullen niet rusten voordat ze hun

plannen ten uitvoer gebracht zullen hebben. JHWH kent hun gedachten

en heeft die kennelijk vernietigd.  Ons lot is in Zijn hand veiliggesteld.  

De Amsterdamse politiechef (pedo-satanist, volgens Micha Kat)

Pieter-Jaap Aalbersberg - wordt het hoofd van de missie in Oekraïne die

stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen opspoort en terugbrengt

naar Nederland. Hij geeft leiding aan de medewerkers van het Landelijke

Team Forensische Opsporing (LTFO) en de marechaussees die hen

bijstaan. Gisteren vertrok het Hercules-toestel met 40 marechaussees van

vliegbasis Eindhoven naar Oekraïne. Wat zal de uitkomst van hun

onderzoek voor fraais opleveren? 
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De Draken

De zogenaamde Dracons als groep buitenaardsen hebben de grootste

wijzigingen in onze genetische codes aangebracht. Zij zorgden ervoor

dat de mensen en dieren meer agressiever werden en vlees begonnen te

eten.  Deze Dracons konden zelf ondergronds leven. De verleiding van

Eva is door Nachash, (een draken-figurant) bewerkt, wat een

broedermoordenaar opleverde, namelijk Kain.  De Boom der Kennis

wijst naar genetica, de kennisbank of zielmatrix genaamd. Door

vermenging van het

vrouwenzaad van Eva

met het slangenzaad van

Nachash ontstonden

twee  verschi l l ende

werelden in één nieuwe

mens. Dat komt neer op

twee soorten genetische-

inp ren t i ng in  één

lichaam. Hieruit is

ongeveer 6000 jaar oorlogvoering voortgekomen, wat miljoenen

slachtoffers heeft opgeleverd. De nazaten van Kain en de Nefilim zijn

hiervoor verantwoordelijk. Zij zijn erop uit de mensheid op de weg naar

zelfvernietiging te laten lopen. De mensheid is dom en naief en dient

geheeld te worden. Niet door drugs of medicijnen, maar door verlies van

het eigen ego. De wereld waarin wij momenteel leven is door hen

verziekt, oa. Door middel van straling, chemtrails, genetisch

gemanipuleerd voedsel, etc. De mensheid is bezig zichzelf te

vernietigen. Er vindt een massa-mutatie plaats via vermenging van

soorten, via chemische gif-toevoegingen aan drinkwater, vaccins, etc.   

https://www.youtube.com/watch?v=QYmViPTndxw

http://www.pentahof.nl/Brochures/404-atomair-pr.pdf

http://www.pentahof.nl/Brochures/320-troon-satan2.pdf

http://www.pentahof.nl/Brochures/326-TroonSatan3.pdf

Op bovenstaande links kunt u lezen waar Maleisië voor staat. De nep-

joden willen daar hun nieuwe Zion vestigen. Wat is de verbinding van

het ware Zion-Nederland met de meerdere nep-zions in deze wereld?  De

nep-zionieten werken meestal samen om ons land in bezit te nemen,
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zodat zij zich als de enige zionieten kunnen laten uitroepen. De staat

Israel is ook een nep-zion-staat, waar zich momenteel afschuwelijke

tonelen afspelen, en er al meer dan

1000 burgers gedood zijn in

bombardementen te Gaza. 

De sluier van de nep-Isis (de

illuminati in dienst van Rothschild)

wordt opgelicht en afgetrokken,

zodat de naakte waarheid te

voorschijn komt. De leugens van

de valse vlag-operaties worden openbaar. 

Zij hebben 3 wereldoorlogen gepland, waarvan de 1e begon op 28 juli

1914, dus 100 jaar geleden. Het moderne Dutch-Anglo-Empire is in

1814 opgericht, zijnde de Nederlandse Bank. Het hoofd van de IMF

Christine Lagarde heeft erop gewezen dat 2014 een magisch jaar is, en

dat juli als 7e maand heel belangrijk is voor een wereldwijde ‘reset’.

Het getal 7 heeft voor haar grote betekenis. Juli is de 7e maand. De G7

zijn de rijke industrielanden, en de 7 magere jaren zouden voorbij zijn.

De IMF viert haar 70e verjaardag. Etc.  28 juli 2014.  28 = 4 x 7.

2014 = 2+0+1+4=7. 2014 = 2x0 x14 = 28 = 4x7. De Boeing = 777

MH 370 en MH 17 komt de 7 in voor. 

De mensheid heeft er geen flauw idee van wat er zich boven hun

hoofden afspeelt. Sluipmoordenaars bedreigen ons elke dag, en er wordt

een sinister toneelspel voor onze ogen opgevoerd door regeringsleiders

en hun handlangers. De mensheid wordt door de draken gevangen

gehouden. De Draco’s zijn erop uit de mensheid te ‘resetten’, op te

ruimen, om plaats te maken voor een ‘betere’ soort, de elite illuminati.

Wij zijn hun slaven en dienen ons recht op zelfbeschikking op te eisen.

De Draken hebben ons gevoed met angst voor oorlog, voor armoede,

ziekten, terrorisme, etc. Zij hebben zich opgeworpen als onze

beschermengelen, als onze geneesheren, als onze financiers, als onze

regeerders, maar .... ze proberen ons intussen de nek om te draaien. Ze

zouden voor onze oude dag zorgdragen via aow en pensioenen. Wat is

daar nog van over?   


