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Sterrenpoorten
Wilt U een droomreisje naar de sterren? Dan kon vroeger heel gemakkelijk
en voor weinig geld. Momenteel maakt men nóg zulke trips, maar dan op
een andere wijze en onder andere benamingen. Vanaf zeer oude tijden is
het de mensen erom te doen geweest om los van de aarde te komen. Dat wil
in feite zeggen, los van zichzelf en de aardgebondenheid. Het gaat om een
verlicht verstand, om ‘high’ te worden. Men heeft dat via drugsgebruik,
alcoholische dranken en anderen middelen bereikt. Het ultieme doel is om
in verbinding te komen met de goden, die naar men denkt op of tussen de
sterren zouden wonen. Men probeert de pijnappelklier te activeren, de
opening van ons derde
oog. Men noemde de trip
naar de sterren een
sterrenreis
via
sterrenpoorten.
Normaliter is de poort
gesloten, maar vi a
bepaalde technische
ingrepen zou men de
sterrenpoort kunnen
openen. Een sterrenpoort
zou een combinatie zijn
van een wit- en zwartgat,
wat een verticale as zou
hebben. Men spreekt
daarnaast ook over
tijdreizen en tijdpoorten,
die een horizontale as
zouden hebben. Een
sterrenpoort zou er zijn
om opening of doorgang te verlenen van het ene waarnemingsniveau naar
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het andere. Via een tijdpoort zou men kunnen reizen door de tijd, van de
ene tijd-locatie naar de andere, en dat binnen eenzelfde verdichtingsniveau.
Een sterrenpoort kan men ook letterlijk nemen als zijnde een verbinding
tussen twee sterren, maar meestal neemt men het als een poort vanaf de
aarde, die leidt naar de sterrenstelsel. Dat is in feite een ‘wormgat’. Babel
was zo’n sterrenpoort. De naam zegt het al: poort des hemels. Men reisde
oudtijds niet met een fysiek lichaam, maar met hun geest naar de sterren.
Men moest wel een liefdevol mens zijn, anders zou de sterrenpoort
gesloten blijven. Het was Saddam Hussein die in Irak bezig was met het
herstellen van de oude sterrenpoorten. Saddam zag zichzelf als de
reïncarnatie van Nebucadnesar, die weer geloofde dat hij de herrezen
Nimrod was.
De geallieerden waren nieuwsgierig naar Saddams
activiteiten, en zij hebben onder het mom van zoeken naar massavernietigingswapens zijn gangen nagespeurd. Op die wijze konden zij heel
Irak leeg plunderen van haar historische
kunstvoorwerpen. Het zou hierbij vooral
gaan om kleine kristallen cilinders, waarop
bijzondere scènes stonden afgebeeld, van
mensen en hun contact met de oude goden.
Er waren afbeeldingen van goden en hun
gevleugelde luchtschepen, een soort
Merkabah-voertuigen.
Nebucadnezer had eens een groot gouden
beeld gemaakt in het dal Dura, wel 50
meter hoog. Dat beeld was niet zomaar een
beeld, maar een instrument om er energie
mee op te wekken, waarschijnlijk voor de
tijdreizen. Via muziek en zang dacht men
het beeld te activeren, maar het werkte
niet. (CERN in Genève is ook een soort ‘beeld’ of instrument om zwarte
gaten en tijdreizen op te wekken. Ook dat werkte niet tijdens het opstarten
in 2008, vanwege een heliumlek, waarna 53 magneten vervangen moesten
worden, kosten 40 miljoen euro). Hij wist dat de priesters te Jeruzalem wél
met elektra/energie via de Verbondsark op de hoogte waren (software), en
haalde hen naar Babel, om zijn beeld te activeren. Hij liet Daniël, Ezechiël,
Sadrach, Mesech en Abed-Nego halen. De drie laatste mannen droegen
speciale kleding, een soort ruimtepakken zou men zeggen. Hun hoed
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noemde men de ‘sigura-helm’. De shugurra hoeden en pala-coats zou men
ook bij de Verbondsark hebben gebruikt, ter bescherming van straling, etc.
Was dit een soort myter of visbek? De vrienden deden niet mee aan de
aanbidding van het beeld, om op die (menselijk/mechanische) wijze het
beeld te activeren. Zij werden daarna in de zogenoemde ‘vurige oven’
geworpen. Daar wandelden zij midden in het vuur, maar het deerde hen
niet, terwijl zich een 4e figuur bij hen voegde, als een zoon der goden
gelijk. Volgens de Sumeriers was de naam van deze persoon Nabu, dat
betekent zoveel als ‘nobele’ of ‘koninklijke zoon van Marduk’.
Op Planet X wonen volgens de Sumeriers de
‘Shining Ones’, de goden, die verschillende
geheime objecten bezitten. Zij noemen dat
o.a. ‘dat wat de geheimen ontsluierd’, en een
apparaat dat men de ‘golden supporter’
noemt. Ook zijn er zonneschijven, en iets wat
op de Egyptische sleutel des levens lijkt. Anu
is er de hoofdgod en Antu is zijn vrouw.
Een ziggurat
Samen staan ze op een afbeelding voor de
‘golden supporter’, een gouden pilaar van de boom des levens, die
ongeveer 45-foot hoog is, waarmee men ‘gaten’ in het luchtruim kon
boren. Het apparaat staat op een platform, en lijkt dezelfde functie te
hebben als de Verbondsark. Wanneer het instrument geactiveerd wordt
opent zich een poort waardoor Anu en Antu terug kunnen keren naar hun
Planeet X. Volgens deze visie moet de Tempel van Salomo eveneens een
plaats zijn geweest waar men de poort naar de sterren kon openen.
Vandaar dat Nebucadnezer de tempelschatten op liet halen met de
deskundigen, om die in Babel in te zetten voor eigen gebruik.
Nebucadnezer gebruikte ook de oude Ziggurat, die door Saddam in ere
werd hersteld. De kennis die de Sumeriers hadden aangaande de goden en
hun technieken stond op duizenden kleitabletten geschreven, waarvan er
velen terug zijn gevonden. Obelisken worden erop beschreven als ‘beelden
van Beth-Shemesh’. Beth-Shemesh betekent ‘Huis van de Zonnegod’, zie
Jeremia 43:9-13. De stad Heliopolis in Egypte werd ook Beth-Shemesh
genoemd, dat het centrum was van de zonnegod, met als symbool de
Phoenix. Er was ook een platform waarop het hemelvoertuig stond
opgesteld, een soort ruimteraket, dat de vorm had van een vis (Ichthussymbool). Te Heliopolis zijn door Thutmoses III ook obelisken opgericht.
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Sommigen beweren dat hij koning David was. De obelisken zijn naar
Londen en New York verscheept en daar opgericht, naar men zegt door de
troonopvolgers van David, de Merovingers en hun blauwe bloed. Dit berust
op misleiding, en de profeet Jeremia voorziet dan ook (43:13) dat de
obelisken door de koning van Babel verwoest zullen worden.
Nebucadnezer liet een groot gouden beeld
oprichten, wat geen statussymbool was, maar een
soort ‘pilaar van Osiris’, welke moest zorgen voor
de eenheid van zijn rijk, als samenbindende
kracht. Nebucadnezer droomde nog al eens.
Maakte hij gebruik van cannabis, of raadpleegde
hij de geheime instrumentaria der goden? Hij
droomde dat een wachter (een Shinging One) de
boom omkapte.
Daniël 4:23 Dat nu de koning, een wachter,
namelijk een heilige gezien heeft, van den hemel afkomende, die zeide:
Houwt dezen boom af, en verderft hem; doch laat den stam met zijn wortelen
in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds,
en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het
gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan;

Door de Egyptenaren wordt deze wachter de God Neter genoemd. De
plaats waar deze wachter woont is volgens hen Neter-lands. Is hiervan de
naam van ons land afgeleid? Neterland als het land van de wachters, de
wachters op Sions muren? Neter is in oud-Egypte de heilige plaats waar
het goddelijke woont. RE is de
zonnegod, en met vleugels
afgebeeld is het Neter Aton, ook
wel Adonis of Adonia genoemd.
RE is de Neter van het Licht des
Levens, de kracht in de zon.
Wanneer de zon ondergaat, daalt
deze af in de Neter-wereld, de
onderwereld beneden de
zeespiegel. Ook Nederland ligt
Symbool van de god Neter
voor een deel onder de zeespiegel!
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In het land Israël waren ook plaatsen die
men Beth Shemesh noemde, plaatsen waar
men de zonnegod aanbad. Toen de
Verbondsark van de Filistijnen terugkeerde
kwam deze aan te Beth Shemesh.
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Sterrenpoort-technologie
De sterrenpoort-technologie der ouden is duizenden jaren geleden verloren
geraakt. Zij die deze technologie kenden werden ‘goden’ genoemd. Een
Maya-profetie zegt ons dat deze technologie in het jaar 2012 zal herontdekt
worden. Dit impliceert een herleving en of nieuwe geboorte van een nieuw
soort mensen. Het zou een alchemische transformatie betreffen van een
mens tot ‘god-mens’.
Oude culturen spraken allen over een ‘onderwereld’, en een ‘boven
wereld’. Het ging om een hel en hemel. Men kon reizen maken naar beide
werelden. Alleen via de ziggoerats (deze werden ook wel Mount Meru
genoemd) kon men naar de boven wereld reizen. De oude Egyptenaren
geloofden dat er ergens een ingang lag naar de beneden wereld, waar men
met een boot naar toe kon varen. Met deze boten kon men ook de
hemelwateren bevaren. De God Enki der Sumeriers zou een zilveren
ziggurat hebben gebouwd. De beneden wereld
noemde men Abzu of Abyss.
Dat er een apotheose of algehele vernieuwing
aan zit te komen is aan alles merkbaar. De
illuminati denken dat het door hun eigen
technologische kennis tot stand kan worden
gebracht, en wel in hun Nieuwe Wereld Orde.
Apotheose betekent zoveel als de
verheerlijking van de mens tot god, dus de
komst van de god-mensen.
CERN te Genève

Sirius staat 8.3 lichtjaren van ons vandaan.

Volgens sommige bijbelonderzoekers zou 11
juli 2009 de datum zijn om er 1260 dagen bij op te tellen, dat dan het beest
uit de bodemloze put zal te voorschijn komen, zie Openbaring 11:7. Dat
kan wijzen naar CERN in Genève, waar men een grote ‘sterrenpoort’
bouwt, om daarmee een zwart gat te maken. Wil men zelf de messiaanse
profetie in vervulling laten gaan, door op die wijze de nieuwe mens -de
godmens- te scheppen? In brochure 480 hebben wij CERN reeds
besproken.
Zelf geeft CERN voor dat men zoekt naar de oerknal en het ‘goddeeltje’,
zie:
Het uiteindelijke doel van CERN is om met de LHC de oerknal na te
bootsen. Dit is tevens de reden waarom zoveel mensen tegen het project zijn
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en waarom er sinds dag éééén een wolk van mystiek en geheimzinnigheid
rond hangt. Met de experimenten willen de wetenschappers het ontstaan van
ons universum doorgronden en ook het ontstaan van de materie. Uiteraard
heeft dit religieuze implicaties, om nog maar te zwijgen over de tot nu toe
onbekende gevolgen van het opwekken van zo’’n enorme hoeveelheid
energie. Als alles goed gaat zullen we het op 30 maart weten’.

In die tijd zal JHWH Zelf de Goddelijke sterrenpoort openen voor de
nieuwe mensheid en de Davidszoon (messiah) die regeren zal tijdens het
Vrederijk. Veel joden en christenen wachten tevergeefs op een politieke
Messias (gezalfde), want deze zal nimmer verschijnen. Een ware gezalfde
(= messa, messiah) is een middelaar, net als Aäron. De Messias is geen
soort wereldverlosser die het
Midden-Oosten vraagstuk in één
klap zal oplossen, maar is een
pr i es ter-koning, zoals i n
Zacharia 5-8 beschreven. Dat
wijst ook niet op Jezus, die
volgens de verwachting van
velen zal terugkeren. Het is maar
de vraag of Jezus ooit wel
vertrokken is via een
sterrenpoort, om te kunnen
terugkeren, daar historische
bewijzen rondom zijn bestaan
niet voorhanden zijn. Het gaat
niet om een wederkomst, maar Zerubbabel legt de Hoofdsteen
om de komst, de komst van de
zoon van David, Zerubbabel in de eindtijd. Het gaat om het herstel van het
Rijk Gods, de heerschappij van JHWH op de aarde. Tot een goed
functioneren daarvan is vereist dat er goede gezonde mensen zijn. Dan is er
goed voedsel nodig, en niet alle verrijkt, gemodificeerd, genetisch
gemanipuleerd, bestraald en van kleur-, geur- en smaakstoffen voorziene
supermarkt-’voedsel’ van vandaag de dag. Dan is uitbanning van ziekte een
vereiste, en niet het in leven houden van een pharma-industrie die zich
verrijkt via onze ziekten. Er dient ook geen slavernij meer te zijn, zowel
van banken met hun rente-systemen als van regeringen met hun torenhoge
belastingen. Er mag geen uitbuiting meer zijn en geen grootschalige
bedrijfsvoering. Er dient op de juiste dag gerust te worden vanwege het
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Goddelijk bioritme in ons lichaam. Er dient een dag rust of stilte te zijn.
Een geestelijk contact met
JHWH vindt altijd plaats in
een periode van rust en
stilte, zoals o.a. bij Mozes.
Daartoe is terugtrekking uit
h e t d a ge l i j ks e l e ve n
noodzakelijk. Dat
terugtrekken is een actie,
een daad die behoort tot het
verkrijgen van contact en
gemeenschap met JHWH.
Mensen zijn meestal bang
voor stilte en rust. Dat geeft
Het Capitol, de koepel telt 72 sterren, en toont een
hen onrust, tijd om na te beeld van het ‘hemelse’
denken. Dat wil men niet.
Vandaar dat men zich van de ene manifestatie en bezigheid naar de andere
begeeft. Of men gaat recreëren langs een drukke snelweg, of men gaat in
een restaurant zitten in een hele drukke straat. Er mag ook geen
indoctrinatie meer plaatsvinden via scholen, kerken en instellingen, maar
vrije keuze.
In Washington staat het Capitol. Dit gebouw heeft overeenkomsten met het
Vaticaan. Bovenin de koepel is een ring, een afbeelding van een
sterrenpoort, met 72 sterren erin. Dit zou wijzen naar de precessie van de
equinoxen en de Grote Jaarcirkel, wat op 21-12-2012 valt. Obama wees
tijdens een diner op 09-05-2009 naar het getal 72, de 72e dag van zijn
presidentschap. Op die dag sprak hij met de paus, nl.. op 11 juli 2009. Telt
men daar 1260 dagen bij op, dan komt men op 21-12-2012, wat heel
opmerkelijk is.
Het Vaticaan en het Capitol zijn sterrenpoorten, gericht op Sirius, die de
grote centrale zon wordt genoemd. Vanuit Sirius zijn alle punten in de
kosmos bereisbaar. Sirius laat zijn licht op alle planeten, kometen en
andere zonnestelsels schijnen. Dat licht komt ook in ons DNA. Ons DNA is
een fotongevoelige elektromagnetische opslagplaats in onze menselijke
cellen. In ons DNA zijn patronen waardoor magnetische wormgaten
ontstaan, aldus Russische biofysici. Het lijkt erop dat ons DNA als ene
sterrenpoort functioneert tussen onze dimensie en andere dimensies. In ons
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DNA vindt een vorm van communicatie plaats, waardoor informatie
interdimensionaal wordt doorgegeven.
Ons DNA kan deswege door middel
van licht, stralingen en magnetische
velden gewijzigd worden. Op die
wijze vindt er een kosmisch
uitzuiveringsproces plaats, doordat
kosmische frequenties naar de aarde
worden gezonden o.a. vanuit Sirius,
en daarbij dat het aardemagnetische
veld afneemt en aardefrequenties
toenemen. Wij mensen zijn daarin
degenen die in het proces worden
betrokken, om vernieuwingen te
ondergaan, òf om uit te vallen.
Duidelijk is dat JHWH zijn volk wat
gehoorzaam is en welks DNA
ontvankelijk is voor Zijn licht, een besneden hart schenkt en een nieuwe
naam geeft. Zie:
Jesaja 66:22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal,
voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook ulieder zaad en
ulieder naam staan.
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de
Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die
inschrijven; en Ik zal hun tot één God zijn, en zij zullen Mij tot één volk zijn.

Dat volk wordt toebereid voor de nieuwe aarde, om een voorbeeldfunctie te
zijn voor anderen. Het ware Israël der 12 stammen in de verstrooiing zal
gereinigd worden in de smeltkroes, en zal als goud uitkomen, Jesaja 48:10.
De goede van JHWH afkomstige kosmische trillingen zullen ervoor zorgen
dat alle oude vastgeroeste en versleten gedachtepatronen, foutieve
leefgewoonten, verkeerde handelingen en blokkades die ons tot nog toe
beperkten in ons doen en laten, zullen verdwijnen. Dan komt de algehele
vernieuwing en wederopstanding van Israël, de grote schoonmaak van alle
besmettingen en verlossing van alle ballast waarmee wij opgeladen zijn.
Zie: Ezechiël 37.
Duidelijk is dat de illuminati en satanisten ons die zegen willen onthouden.
Zij willen die grote zegen voor zich opeisen, naar zich toetrekken, indien
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mogelijk. Vandaar dat zij Sirius vereren en uitzien
totdat Sirius zijn 12 poorten weer opent. Wij zien
echter uit naar het moment dat het nieuwe hemelse
Jeruzalem zijn/haar 12 poorten opent. Voor elke stam
van Israël één poort. In elke poort zitten afzonderlijk
genetische codes verborgen die ons bewustzijn zullen
verhogen en ons DNA aanzetten om het te
ontwikkelen tot een 12 strengs DNA. Ons huidige
DNA heeft 2 strengen, de dubbele helix. Ooit zouden De staf van Osiris, om
wij 12 strengen DNA hebben gehad, maar door DNA via wormgaten
mutaties zouden er slechts nog twee overgebleven (denneappel) om te
zijn. Het fenomeen van herstel van ons DNA is reeds vormen
wetenschappelijk bekend, maar wordt verborgen gehouden. Ons fysieke
lichaam zal erdoor veranderen, doordat de basiselementen van onze cellen
geherstructureerd zullen worden. Ons zenuwstelsel zal worden vernieuwd,
ons bloedsysteem gereinigd van onzuiverheden, met mogelijk een
gewijzigde moleculaire dichtheid. Onze hersenen, waarvan het grootste
deel nog inactief is, zullen geactiveerd worden. Ook onze hypofyse, epifyse
en pijnappelklier zullen weer als oorspronkelijk functioneren. Ons huidige
fysieke lichaam functioneert in hoofdzaak op koolstof, maar zal
fijnstoffelijker worden, waarschijnlijk op basis van silicaat.
Geestelijke ervaringen
Veel Boeddhisten hebben de ervaring dat ze
in het nirvana zijn geweest. Rooms
K at hol i eke n ke n n e n weer M ar i averschijningen, die echter nooit voorkomen
bij Moslims en andere geloven. Protestanten
hebben weer Godservaringen, waarbij zij
Jezus zien. Sommigen zien een bebloede
Jezus, of een Jezus aan het kruis. Men zegt
het zelf op die wijze ervaren te hebben, dus is
het zo, en men praat het niet meer uit hun hoofd. Al zulke ervaringen
kunnen een eigen leven gaan leiden, om tenslotte tot een meetlat te worden
waarmee men anderen be- of veroordeelt.
Wij zien hieruit dat de mensen het hogerop zoeken. Beneden ligt voor het
gevoel de onderwereld, de afgrond, het duistere diepe. Boven ligt voor het
gevoel de hemel, het licht en leven. De enige zin van het leven zou dan
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zijn, het hogerop te zoeken om toch vooral in de hemel aan te mogen
landden. Echter, hoe komt een mens
daartoe? Heeft hij daartoe
voorstellingen nodig van het
hiernamaals, zoals dat in veel
kathedralen en kerken te zien is? Kan
een religie of kerk een mens helpen op
zijn hemelwaartse weg? Daarbij komt
dat wij mensen uitermate nieuwsgierig
zijn wat er met ons zal gebeuren ná dit De Grote Piramide te Gizeh heeft een
leven. Helaas, niemand is ooit uit het luchtschacht die op Sirius gericht is
hiernamaals teruggekeerd om het ons
mee te delen hoe het daar is. Wij leven hier dus slechts bij illusies en
voorstellingen, die wij vormen van hetgeen wij er zelf van vinden en of wat
anderen ons erover vertellen. Wij willen begrijpen waarom wij hier leven
en sterven. Evenwel zullen wij daarvan nooit een zuiver begrip vormen,
omdat het onverklaarbaar is. Religieuze leiders en geestelijken proberen
altijd wel weer dit onverklaarbare mysterie begrijpelijk te maken, om er
munt uit te slaan. Wij leven in het ongewisse en zullen ons daarbij neer
moeten leggen. Evenwel heeft het leven zin en ervaren wij de zin ervan,
hoewel deze moeilijk te definiëren is. Het is nu eenmaal zo dat wij op de
belangrijkste levensvragen géén duidelijke antwoorden krijgen. Alleen in
en via mythen komen antwoorden tot ons, en wie dat kan vatten, vatte het.
Vandaar dat de Bijbel veel mythen bevat, die men jammer genoeg voor
historische gebeurtenissen is gaan houden.
Het gaat om de Godsontmoeting, en wie zich in God geborgen weet, voor
hem is het hier én hiernamaals geen vraagstuk meer. Dan weten we dat er
een geestelijke werkelijkheid is, en ook dat wij momenteel leven in de
stoffelijke werkelijkheid. In de Torah gaat het alleen om die stoffelijke
werkelijkheid. Psalm 115 laat zien dat de aarde voor ons is, en de hemel
voor JHWH.
16 Aangaande den hemel, de hemel is van JHWH; maar de aarde heeft Hij den
mensenkinderen gegeven.

Jakob had een Godsontmoeting en maakte destijds te Bethel een
‘sterrenreis’. Hij noemde die plaats Bethel, de poort van het huis des
hemels, waar de ladder of verbinding tot stand kwam, zodat de engelen
heen en weer konden ‘reizen’. De illuminati zullen dan ook steevast de
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‘jakobsladder’ in hun symboliek gebruiken, ter illustratie van hún
‘sterrenreizen’.
Wij vormen als mens een levende ziel, en zijn niet verdeeld in enerzijds
lichaam, anderzijds ziel en geest. Wij zijn een stoffelijke realiteit, een
levende ziel, of mens waarin een levensgeest aanwezig is. Alles over het
hiernamaals berust op speculatie, want het onzichtbare is voor ons geen
realiteit. Dat er méér is dan het zichtbare is zo
zeker als kool, maar kan voor ons geen realiteit
zijn, doordat wij stoffelijk zijn. Onze zintuigen
zijn beperkt, ons bewustzijn is afgebakend. Pas
wanneer wij een verruimd of vernieuwd
bewustzijn ontvangen en ons 3e oog geopend is,
of anders gezegd, wanneer wij door de Geest van
JHWH worden aangeraakt, ontstaat er een ánder
zien, smaken, horen, voelen en tasten, gericht op
JHWH, de Bron van alle levenssferen. Dan
ervaren wij dat er oneindig veel meer is dan
De Jakobsladder
alleen de stoffelijke werkelijkheid.
waarboven Sirius schittert

Wij mensen leven bij voorstellingen, beeldvorming. Met onze fysieke ogen
zien wij het stoffelijke, maar niet alles. Wij zien geen gassen, geen
elektriciteit, geen geesten of geestelijke
wereld. Wij hebben wel een
voorstellingsvermogen, om ons iets voor te
stellen. Dan lijkt het als of wij de dingen écht
zien. Wanneer wij dromen, of mijmeren over
een vakantie of lekker hapje, lijkt het als of
het al werkelijk is. Het is een fata morgana,
een luchtkasteel. Wij hebben een fysieke
mond, waarmee wij kunnen spreken, woorden
voort kunnen brengen. Aldus hebben wij twee
dingen: beeld en woord. Ook in de taal is er
beeldspraak. Een woord hoeft niet abstract te
zijn, en een beeld hoeft niet concreet te zijn.
Verbeeldingskracht is één van de meest eigenaardige eigenschappen die
wij als mens ontvangen hebben.
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Het blijkt echter dat onze
verbeeldingskracht ons áltijd
Bij CERN in Genève staat dit beeld van de god
misleidt en wij het nooit bij
Shiva, een pine-apple
het juiste einde hebben. Het
duidelijkste voorbeeld is het
volgende: Wanneer een vreemd persoon ons opbelt per telefoon, dan horen
wij diens stem en maken ons een voorstelling van de persoon. Wanneer wij
daarna de persoon in werkelijkheid zien, blijkt dat onze voorstelling áltijd
anders is dan de realiteit. Op die wijze maken wij voorstellingen van het
onzienlijke, van God en het hiernamaals, die nimmer met de werkelijkheid
overeenstemmen. Dat geeft ook niet, en daarover behoeven wij ons geen
zorgen te maken. Wij mogen er alleen geen dogma’s van maken en anderen
veroordelen die een ándere beeldvorming of voorstelling hebben van
dezelfde dingen.

CERN te Genève
De Large Hadron Collider van CERN te Genève wordt wel de ‘eerste
tijdmachine ter wereld’ genoemd. Het apparaat omvat een ondergrondse
cirkelvormige tunnel van 27 km lengte. Anderen noemen het wel de
‘Genesis-machine’. Het is tot nog toe het grootste, meest complexe
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wetenschappelijke instrument ter wereld. Het is ook het koudste
instrument, aangezien het werkt bij een temperatuur van min 271 graden.
De kosten van het geheel zijn 5,4 miljard euro.
Dr. Bertolucci van CERN bevestigde dat de LHC voor een korte tijd een
‘open deur’ van 10 tot 26 seconden zal geven om er doorheen te gluren, of
om er iets doorheen te sturen. Dat heeft vandaag plaatsgevonden, 30-032010, volle maan. De protonen-bundels botsten vandaag met 7 TeV (7
trillion volt) op elkaar, om een antwoord te vinden op de vraag of er
supersymmetrie bestaat, of andere nieuwe vormen van materie. CERN wil
nu 18-24 maanden experimenteren.
Is de datum 30-03-2010 door de kabbalisten uitgekiend als de meest
geschikte datum om de poort des hemels te openen? Het getal 30 + 3 = 33,
het getal van de hoogste vrijmetselaarsgraden. 30 - 03 en 2+0+1+0 = 3.
Dus 3.3.3.
Kan de LHC wijzen naar hetgeen in Openbaring 9:11 staat
over Apollyon en de put des afgronds? Zou de LHC de
‘sleutel’ van de deur van deze put bezitten? Zie
www.apollyon.nl
Waar gaat het ten diepste om bij CERN? Men geeft voor
dat men op zoek is naar het zogenaamde ‘goddeeltje’, het
Higgs-Boson deeltje, ook wel ‘Christ-particle’ genoemd.
Dr. Lederman van CERN zegt dat het zoeken naar dit De ta-wer
deeltje identiek is aan wat men met de toren van Babel uit
Genesis 11 wilde bereiken, nl. om zich een naam te maken. Het
Hebreeuwse woord voor naam is Shem, dat is een soort raket of
ruimtevaartuig, gedenkteken of monument. Nimrod bouwde in Babel een
Shem, en niets zou onmogelijk zijn indien de mensen maar samenwerkten,
zie:
Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren,
welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet
misschien over de ganse aarde verstrooid worden!
5 Toen kwam JHWH neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der
mensen bouwden.
6 En JHWH zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is
het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij
bedacht hebben te maken?
7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat
iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.
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8 Alzo verstrooide hen JHWH van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad
te bouwen.

Nimrod is Osiris, de Egyptische
God van de onderwereld en
wederopstanding. Beiden worden
veelal afgebeeld met ladders die
naar de hemel reiken. De pilaar
van Osiris noemde men een TaWer (een tower of toren), een
instrument dat de hemel met de De sterrenpoort van Osiris volgens William
aarde verbond. Het is een Henry (Bezoek zijn website erover)
sterrenpoort-apparaat van Osiris,
afgebeeld door een wormgat-achtig schip, om naar andere dimensies te
reizen via teleportatie. De Katharen zouden deze kennis hebben gehad met
een instrument om personen of voorwerpen te verplaatsen. Zo’n instrument
is een soort Ark, wat een instrument was waarmee o.a. teleportatie kon
worden verricht. De Katharen konden iets de-materialiseren en vervolgens
via een lichtstraal verplaatsen, om het elders weer te re-materialiseren. De
Katharen leerden dat hun meesters hun lichamen konden omvormen tot
licht, om zich vervolgens via een lichtstraal naar het ‘land van het licht’ te
verplaatsen. Het gaat hierbij om de allerhoogste kennis van de natuur,
waarbij de Hindoe godheid Shiva model staat. Shiva is de god van de dans,
van de ring (CERN is ringvormig), en ook de god van de vernietiging
(Apollyon), Het beeld van de god Shiva staat voor het CERN-gebouw in
Genève. De Hindoe’s kennen een triniteit, waarbij Brahma de schepper
god is, Vishnu de onderhouder en Shiva de vernietiger. Shiva is gelijk aan
de babylonische God Bel, of de vrijmetselaarsgod IAO, de bogkod Pan of
Bafomet. Bel is Baäl, wat een andere naam is voor satan. Te CERN staat
een Solar Axion Telescopic Antenna, waarvan de eerste letters het woord
Satan vormen. Toeval?
Het logo voor het ‘God-deeltje’ komt overeen met de transfiguratie van
Jezus, en heeft het getal 666 in zich.
De Atlas-detector van CERN werkt met 8 stralen, identiek aan wat de
Maya’s geloofden met hun wormgaten, om daarmee in het centrum van de
galaxie te komen. De Maya’s symboliseerden dat door middel van een 8spaaks wiel, zoals de Britse vlag, en het St. Pietersplein te Rome.
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CERN is een moderne sterrenpoort, aldus één van hun medewerkers mr.
Stanek. In CERN wil men een zwart gat openen om daarmee de messiaanse
profetie in vervulling te laten gaan. We wachten af wat men daarmee
bedoelt en hoe zich dat zal ontwikkelen.
De Kabood (Heerlijkheid van JHWH)
De ‘heerlijkheid van JHWH’ drukt volgens dr. P. de Vries het innerlijke
wezen van God uit, en is de Majesteit van JHWH. Vooral in het bijbelboek
Ezechiël komt men de kabood tegen. Als zelfstandige verschijningsvorm in
het Oude Testament wijst de kabood meestal op het heiligdom. In een
visioen ziet de profeet Ezechiël de kabood echter buiten Israël, buiten de
tempel, nl.,. in Babel. Normaliter manifesteert de kabood zich uitsluitend in
het heiligdom in Israël. Daar was de
kabood ver t rokken, wat een
schokkende ervaring voor de profeet
was en voor zijn volksgenoten. Dat de
kabood in Babel verschijnt, betekent
volgens de Vries dat Gods
koningschap niet aan Jeruzalem
gebonden is. Vanwege Israëls zonden
was de kabood vertrokken. Ook te
Silo was de kabood er niet meer. De profeet Zacharia ziet de Geest van
JHWH naar het Noorderland gaan, om daar tot rust te komen. Dat wijst
naar een kuststreek hoog in het Noord Westen. Kan dat ons kleine Neterlandje zijn? Te CERN zijn miljarden uitgegeven om een sterrenpoort te
creëren, maar JHWH heeft ons beloofd met Zijn Geest de kabood terug te
zullen geven, zonder geld. Hij komt weer onder ons wonen als voorheen.
Hij is de enige Levende God, en alle andere goden of technische wonderen
(o.a. CERN) zijn afgoden!
Zacharia 6: 8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die
uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het
Noorderland.
Openbaring 21:3 Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

