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Inleiding

Alles verandert, en nog zeer snel ook!  Het natuurlijke of stoffelijke is

aan verandering onderworpen, om daarna over te gaan in een hogere

evolutionaire geestelijke toestand, waarvan wij nog geen flauw idee

hebben hoe dat zal zijn. Volgens Teilhard ontspruit het geestelijke uit

het stoffelijke, en ons bewustzijn ontspruit uit het onbewuste. Het is dus

van zeer groot belang hoe wij tegen het stoffelijke aankijken en hoe wij

ermee omgaan, om het erna komende geestelijke op een zo hoog

mogelijk niveau te verkrijgen. Het leven is te zien als een proeftijd, een

periode om ons te ontwikkelen, om te groeien, wat de mogelijkheid in

zich heeft om opwaarts, of nederwaarts te gaan. Het gaat om onze

bewustwording.

Bewustzijn

Het universum is puur bewustzijn, één groot bezielt organisme. Alles

wat ons omringt is dan ook niets anders dan bewustzijn. Maar wat is

bewustzijn? Dat komt uit het taalgebruik enigzins naar boven. Ons

woord bewustzijn kunnen wij splitsen in be - wust - zijn. Be is in het

Engels ‘zijn’, en wust is in het Duits ‘weten’, en zijn is in onze taal ér

zijn’, ‘bestaan’. Bewustzijn is dan ook het weten dat we er zijn, en dat

geeft verantwoordelijkheden.  Het woord ‘bewust’ komt van het

Latijnse conscius, dat heeft met ons geweten te maken, de conscientie.

Het gaat om het weten, om het kennen van de

éénheid aller dingen. Wij zijn ontzettend veel

van onze oorspronkelijke kennis vergeten. Het

ligt wel op de bodem van ons hart, en het zit

wel in ons DNA, maar ons derde oog is

verschrompeld en het schouwen ermee is zo

goed als onmogelijk. In ons hoofd is een

ingewikkeld systeem aanwezig, wat ook op de

éénheid aller dingen gebaseerd is, maar wat momenteel niet goed kan

functioneren. De pijnappelklier (ons derde oog, zie brochure 407-409) is

ons nauwelijks meer van enige dienst. Ons derde oog is een heuse

oogbol, hol met kleurontvangers en een lens. Het is verbonden met de

erachter liggende thalamus en de ervoor liggende hypofysen. Onze tong
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is de sleutel tot hoger bewustzijn. Onze tong is een klein lid, maar wel

van zeer groot belang, volgens Jakobus:
Jakobus 1:26  Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij

zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is

ijdel.

Jakobus 3:5  Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote

dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.

Jakobus 3:6  De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid;

alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet,

en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.

Jakobus 3:8  Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een

onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.

1 Petrus 3:10  Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die

stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;

1 Johannes 3:18  Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den

woorde, noch met de tong, maar met de daad 

Jeremia 9:8  Hun tong is een moordpijl, zij

spreekt bedrog; een ieder spreekt met zijn naaste

van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste

legt hij lagen.

Jesaja 3:8  Want Jeruzalem heeft aangestoten, en

Juda is gevallen, dewijl hun tong en zijn

handelingen tegen JHWH zijn, om de ogen

Zijner heerlijkheid te verbitteren.

Spreuken 21:23  Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van

benauwdheden.

Spreuken 10:20  De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver; het hart

der goddelozen is weinig waard.

Immers, uit onze woorden (mond) zullen wij worden geoordeeld, of

anders gezegd, onze tong zal ons rechtvaardigen en of veroordelen, en

ons geweten zal daarmee instemmen!

Het universum is dus puur bewustzijn (D. Elgin: Het levende

universum). De aarde is voor ons een voornaam deel van dat bewustzijn

en is als een groot lichaam, hoewel vergeleken met het onmeetbare

heelal is onze aarde slechts een stofje. Volgens sommigen is Egypte het

hoofd, de hersenen van de aarde, en Mexico zou het hart zijn. De



3        De Nieuwe Tijd (aioon)          No. 539

  Tibet, Lhasa

  Torus

middelpunt

Zuidpool zou de vrouwelijke zijde zijn van de

zogenaamde ‘Christ-grid’, waar de Fransen hun

nucleaire proeven deden op Murarora. Dat werd hen

verboden ermee door te gaan. Het gebied rond

Murarora is een tube torus welke zich beweegt door

het centrum van de lichtbron van de aarde, ook wel de

baarmoeder van de aarde genoemd. Daar lieten

zij hun atoombommen ontploffen, waardoor de

geometrie van de Christ-grid zich wijzigde, door van

zes-feet dikte te slinken tot een flinterdun veld van

slechts drie atomen. De grid zelf werd hierdoor weliswaar supersterk, en

daardoor ging op aarde zich alles versnelt wijzigen. Ook dit geschiedt

niet buiten JHWH om, maar zal dienen tot bijdrage van Zijn plan met de

aarde en ons. Het aarde-bewustzijn -ook wel de slang van het licht

genoemd- is een energie die zich kronkelend als een slang gedraagd.

Deze energie is verbonden met het centrum van onze aarde, en vandaar

uit is ze verbonden met alle mensen op aarde. Aan het oppervlak van de

aarde is deze energie altijd verbonden aan één locatie. Deze energie

heeft twee polen en deze wisselen zich om de 12.920 jaren.  Het gaat

hier niet om de poolwisseling van de aardas, maar om de polen van het

aarde-bewustzijn, zoals men dat

noemt. Voorheen lag deze pool in

Tibet, waar de illuminati eenmaal in

hun leven komen om daar van deze

energie af te tappen (de Vril-kracht).

Zij doen dat in Lhasa waar enkele

van de grote reuzen (Anakim)

opgebaard l iggen. Ook ons

koningshuis is daar geweest,

mogelijk om Willem Alexander in te

wijden.  Momenteel schijnt de plaats

van deze pool te zijn verschoven naar Chili/Peru. Wij verwachten dat

deze pool in de nabije toekomst zal verschuiven naar het Noorden, waar

het nieuwe Sion wordt gevestigd. 

Het heeft ook te maken met de zonnekracht (Amaterasu), het vrouwelijk

aspect, dat bewustzijn en leven brengt voor de aarde en haar bewoners.
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Wij leiden immers een elektrisch bestaan en dat moet gevoed worden

door een bron, anders valt het leven weg. Dat elektrisch bestaan wordt

in het boek Prediker aangeduid alszijnde een ‘zilveren koord’, zie

Prediker:
Prediker 12:6  Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden

schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken

wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt;

In de nieuwe komende tijd zullen

wij met hoog ontwikkeld

bewustzijn te maken krijgen, of

anders gezegd, wij zullen ervan

voorzien worden. In het blad

Frontier juli 2007 stond een artikel

over de jonge Amerikaanse

Grandma Chandra, een vrouw van

24 jaar, met een zeer hoogbegaafd

vermogen. Ze is helderhorend,

helderziend en heldervoelend. Wetenschappers staan versteld van haar

vermogens, en moeten haar achteraf altijd gelijk geven. Zo kan ze

bijvoorbeeld een boek lezen door haar hand erop te leggen. Ze adviseert

mensen welke bladzij van een boek zij moeten lezen voor hun

persoonli jke ondersteuning. Chandra is vanwege een

chromosoomafwijking meervoudig gehandicapt. Ze draagt haar

informatie telepatisch over aan haar moeder. Ze communiceert met

andere mensen via geometrische beelden. Beelden bevatten immers veel

meer informatie dan onze gewone spreektaal. Taal is beperkt om

bijzondere informatie over te dragen. 

Er zijn voor ons nog wonderlijke zaken verborgen om op te sporen.

Wijlen professor Kris Thijs uit België geeft een voorbeeld hiervan in

zijn boek "Het Geheimschrift van God". Hij beschrijft een test die door

professor Tenhaeff werd uitgevoerd in Utrecht om extra begaafde

mensen te testen. De paragnost Croiset bleek in staat om maanden van

tevoren te bepalen welke persoon op een bepaalde datum op een

bepaalde stoel zou gaan zitten tijdens een bijeenkomst, waarvan hij niet
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   Het menselijk hart

de plaats noch het uur van tevoren kende. Deze stoelenproef werd in het

laboratorium van Tenhaeff gedaan, waarbij drie andere professoren hem

hielpen. Op 6 juni 1957 werd aan Croiset gevraagd wie op 1 februari op

stoel nummer 9 van een 30 tal stoelen zou gaan zitten. Zijn antwoord

bleek uitermate betrouwbaar, waarbij hij de desbetreffende vrouw

omschreef. In Amerika leefde Edgar Cayce, die de ‘slapende profeet’

werd genoemd, en heel veel voorspellingen deed die exact uitkwamen. 

Conceptie

De conceptie van de mens begint als een bolletje (een eitje van de

moeder), om door het zaadje van de vader te worden bevrucht,

waardoor er versmelting

plaats heeft. Daarna volgt

de splitsing (mitose) om

van twee weer naar vier

over te gaan, wat zich

voortzet tot en met de

vorming van 512 cellen,

die ons hart gaan vormen.

Zie brochure 260: De

geometrie van het leven.

Ons hart is er dan ook het

eerste en vormt in die

fase als het ware ons

gehele lichaam. Ons

latere lichaam wordt

vanuit ons hart gebouwd.

Ons hart is dan ook de kern van ons lichaam, van onze vorming. De

tong is het eerste lid voor ons lichaam wat uit ons hart wordt ‘geboren’.

Het hart bezit een eigen brein, geweten, stukje hersenen, wat een soort

‘heilige ruimte’ is. Ons hart is als een zon, de lichtbron van ons lichaam.

Licht is leven, de lichtkracht. Vanuit de top van onze rechterhartkamer

wordt dat licht verspreidt door heel ons lichaam.  Wanneer wij het

puntje van onze tong tegen ons gehemelte plaatsen en vervolgens een

plek op ons lichaam masseren, geeft dit een seksuele impuls aan ons

hart en brein (volgens deskundigen).  Daardoor geeft de thalamus een
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   Rasterwerk rond de aarde

signaal naar de alfa om in de vier hersenkwabben een licht te ontsteken,

zodat er groen licht ontstaat (een soort vlam).  Deze vlam vormt een

spiraal, die weer verbinding maakt

met de hypofyse. Hiermee kijk je

vervolgens met je derde oog, wat

een halo of lichtkroon rond of op

ons hoofd vormt buiten ons

lichaam. Deze halo is met Kirlian-

fotoapparatuur te fotograferen. 

Dit is een scheppend vermogen dat

in ons lichaam (voornamelijk in

ons hoofd)  aanwezig is. Anders

gezegd is het de bewustwording van herinneringen van wat er reeds in

ons hart of DNA aanwezig is. Daardoor zien wij dat alles één is, en dat

het leven een grote onlosmakelijke éénheid vormt, waarin geen

polariteiten meer aanwezig zijn. De polariteiten gaan dan ook langzaam

maar zeker verdwijnen uit deze wereld.  De polariteiten kunnen er

slechts zijn vanwege het elektromagnetische raster dat zich rond onze

aarde bevindt, zie brochure 448, 459, 469. Dat raster wordt opgeheven,

en er komt een éénheidsraster. Als gevolg hiervan komt er een grote

schifting, want de meeste mensen zullen het verdwijnen van het

elektromagnetische raster niet kunnen overleven, zie brochure 507. Van

de bijna 7 miljard mensen op aarde zal slechts een overblijfsel van

enkele miljoenen het overleven, om een werkelijke éénheid te gaan

vormen met heel het universum! Dat overblijsel wordt in de Bijbel wel

‘de uitverkorenen’ genoemd. Het zijn de ware Adamieten en

nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, in wie het 3e oog kon

worden geactiveerd en in wie het DNA nog in staat was tot het

ontsteken van de nieuwe levensvlam ter bewustwording. De

veranderingen of transformatie van bewustzijn zijn nu reeds aanwezig.

De geboorteweeën voor de nieuwe tijd zijn er, en daarvoor hoeven wij

niet te vrezen. Er zijn uitwendige weeën als oorlogen, aardbevingen,

rampen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, economische crisis en

hongersnood, etc. Er zijn ook inwendige geboorteweeën, zoals in de tijd

van Jakobs benauwdheid, dat er vrees is vanwege de uitwendige weeën,

en dat de vraag naar echte waarheid zal ontstaan, om verlost te worden
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 Bliksem uit IJslandse vulkaan

uit de leugenwereld. Ook dat er gebeden zal worden om verlossing uit

de slavernij van het moderne Babylon, met begeerte tot herstel van alle

twaalf stammen Israels en de komst van de nieuwe hemel en nieuwe

aarde.  Men zal naar Sion vragen, een speciale plaats op aarde, hoog in

het Noorden aan de rand van het continent, aan de kustzijde, waar het

verzamelde volk weer een echte éénheid zal vormen, zodat het

onoverwinnelijk wordt. Zie brochure 509. Uit alle delen van de aarde

zullen de overgeblevenen aankomen, gelijk vogels tot hun vensters, zie:
Jesaja 60:8  Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als

duiven tot haar vensters?

In Sion zal geen onreine of Kanaäniet meer inkomen. Zie:
Zacharia 14:21  Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de JHWH

der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen komen,

en van dezelve nemen, en in dezelve koken; en er zal geen Kanaaniet meer

zijn, in het huis van JHWHder heirscharen, te dien dage.

Het zijn allemaal Gods-zonen en Gods-dochteren. Zij die het

polariteitsbewustzijn niet willen verliezen, om over te gaan in het

nieuwe éénheidsdenken, zullen het niet overleven.  Het

polariteitsdenken maakt egoïsten, psychopaten. Dat zijn o.a. de mensen

die het bruiloftskleed missen, maar evenwel proberen deel te nemen aan

de bruiloft.  Het universum is één,

samen met alles wat buitenaards is.

Die éénheid wordt manifest.  De chaos

zal uitmonden in perfectie, omdat een

Hogere Hand het leidt. De dag van

JHWH is een dag der gerichten. Wij

dienen ons tijdelijk terug te trekken in

onze binnenste kamers, totdat de gramschap van JHWH over de aarde is

gegaan en het polariteitsraster verdwenen is, via omkering van de

magnetische polen der aarde. Via een korte slaap zullen wij een totale

metamorfose ondergaan, om als een ‘veelvratige rups’ te sterven, om

daarna te ontwaken als een ‘vrolijke vlinder’.  Die nieuwe tijd breekt

zeer spoedig aan, want de aankondiging ervan is alom aanwezig en

wordt ons van alle zijden toegeroepen, als we maar opmerken en er oog

en oor voor hebben. De profeten in het Oude Testament hebben naar
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Chemtrails sproeier

CERN in Geneve

woorden gezocht om het ons aan te

zeggen, soms in bijna lyrische taal. Die

nieuwe tijd wordt ook wel aangekondigd

als zijnde het ‘Messiaanse Vrederijk’. Zie

brochure 514. 

Frappant is dat JHWH de wereldlijke

machten in hun ‘wereldse wijsheid’ mee

laat werken aan de geboorteweeën voor de

nieuwe tijd. Er doen alom van geleerde

wetenschappers berichten de ronde dat de laatste grote tsunami’s (in

Indonesië), aardbevingen (in Haïti en

Chili), vulkaanuitbarstingen (in IJsland)

waarschijnlijk veroorzaakt of geactiveerd

werden door HAARP in Alaska, Eiscat

in Noorwegen en CERN in Geneve. Er

zijn tijdens de vulkaanuitbarsting in

IJsland bliksemstralen waargenomen die

boven of uit de monding van de krater

kwamen. Dat is heel apart en kan via de

HAARP-Tesla-technieken zijn opgewekt.

Het is in oude tijden wel vaker gebeurd dat

JHWH wereldlijke machthebbers hun gang

heeft laten gaan, uiteindelijk om Zijn wil te

volbrengen.  Wij zouden wel tegen HAARP

en CERN kunnen protesteren, alsook tegen

de Chemtrails in de lucht, maar al deze

machten, krachten of middelen zullen voor

ons meewerken ten goede. Het is dan ook

maar net hoe wij er tegenaan kijken. Vanuit

het gezichtspunt dat JHWH álles in handen heeft, kunnen en mogen wij

al deze zaken slechts toejuichen, want het kan alleen maar goed gaan!

Laat het geldstelsel dan maar instorten. Laat de economie maar in elkaar

zakken. Laat er maar hongersnood ontstaan, en laten er maar grote

vulkaanuitbarstingen komen, zie: 

http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23166
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http://xandernieuws.punt.nl/?id=587594&r=1&tbl_archief=&

Laat de rijken dan maar tijdelijk zich verrijken, en laat de armen

tijdelijk maar armer worden. Dat zal een deel der mensheid wel

verharden, maar voor het overblijfsel zullen het middelen zijn om zich

in berouw en met smekingen tot JHWH te wenden. 

Laat de mensheid maar in volkomen slavernij worden gebracht door de

illuminati, want dat kan alleen maar tot bevrijding leiden. Israel in

Egypte heeft leren roepen tot de Allerhoogste vanwege de druk der

slavendienst.  Laat de technici maar werken aan de vervolmaking van

hun RFID 666-barcode-systeem, waardoor elk mens op aarde zal

geregistreerd worden door de wereldwijde fascistische politiestaat.

Daarmee kan men elk mens via een chip door middel van GPS overal

traceren, en zelfs genetisch manipuleren, zodat wij een zombi worden.

Dit proces van dehumanisering is reeds volop gaande.  De techniek

heeft bewezen dat het chip-systeem goed werkt. Er zijn reeds

verschillende mensen die een 6-3-3-3-6 tatoeage dragen. De illuminati
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werken aan projecten die de mensheid onder totale controle zullen

brengen, o.a. TIA (Total Information Awareness), en LifeLock. 

Laat de olieboringen in de Golf van Mexico en elders maar doorgaan,

en laten ze maar grote ‘fouten’ en miskleunen maken, zoals het

boorplatform dat op 20/21 april 2010 kapseisde en boven op het oliegat

zonk, waar naar schatting 750.000 ltr per dag uitspuit onder hoge druk.

Laat de oceanen erdoor maar vervuilen. (Op een kaartspel van de

illuminati staat reeds het een en ander afgebeeld van een olieramp. Het

kan dan ook een opzettelijke fout zijn, om een energiecrisis en verdere

chaos te bewerken. Zie:

http://www.youtube.com/watch?v=EJWjYRNBZmo&feature=player_e

mbedded ) 

Laat Babel en het wereldse systeem haar zonden maar opstapelen, totdat

haar toren onder haar eigen gewicht in elkaar zal zakken. Als de maat

vol is komt het Goddelijke gericht. Niet dat JHWH een wraakgierige

God is, want de wraak en vergelding wordt in oneigenlijke zin aan Hem

toegeschreven. Het zijn de zonden zelf die het oordeel in zich bevatten.

Door te zondigen doet men zichzelf de strop om. 

Orde uit Chaos, òf Orde in de Chaos?

De lijfspreuk van de meeste illuminati luidt: ‘Ab Orde Chao’, dat is:

Orde uit chaos.  De illuminati

willen chaos bewerkstelligen om

daaruit hun Nieuwe Wereld Orde te

laten verrijzen. Zij werken

successievelijk aan op een steeds

groter wordende wereldwijde chaos.

Zij zijn in de veronderstelling dat er

in de chaos géén orde kan zijn.

Hierin vergissen zij zich sterk.  Er is

in de wereldchaos altijd een

verborgen orde aanwezig, aangezien

een onzichtbare Hand álles leidt en bestuurt naar Zijn wil. De illuminati

zijn voor de meeste mensen onzichtbaar. Ze opereren in het geheim en

laten anderen de kastanjes uit het vuur halen. De mensen geven dan ook
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de ‘tijdgeest’ de schuld van de

chaos, zonder te weten wie de lieden

zijn die achter de ‘tijdgeest’

opereren.  De illumiati zien het

terrorisme als hun wapen om de

chaos te  vergroten.  Zie:

www.overlordsofchaos.com/html/se

cret_societie...

Het woord chaos komt van chaein,

dat is gapen. Het wijst naar een lege

ruimte, een gapend gat, een afgrond

en ongeordende massa.  

De zogenaamde ‘strijd tegen het

terrorisme’ is door hen uitgedacht, om op die wijze onzichtbaar te

blijven voor de massa’s.  De strijd tegen het terrorisme is immers het

slaan in de lucht, waarbij niets of niemand wordt geraakt, en of dat juist

onschuldigen en patriotten het slachtoffer worden. Het is dus niet de

tijdgeest die de chaos veroorzaakt! Het is een groep aanwijsbare lieden

die de chaos in de

w e r e l d  a l s  e e n

olievlek laten uitdijen,

alleen om er zelf van

te profiteren. Het

m o e t e n  w e l

g e e s t e s z i e k e

machtswellustelingen

z i j n  d i e  z o i e t s

presteren, door de

wereld en mensheid

naar de rand van de

afgrond te leiden.  Het

m o e t e n  w e l

gevoelloze lieden zijn

die weliswaar een

goed verstand hebben,
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Op Sumerische kleitabletten staan afbeeldingen

van Anunnaki’s die via reageerbuisjes bezig zijn

met experimenten  

maar alle dynamische gevoelens voor het leven missen. Het zijn

psychopaten (anderen noemen het reptielen) die de levende

zielsverbinding met JHWH en de schepping missen, zodat ze leeg en

arm zijn, netals Kain, Ezau en de Nefilim. Juist die innige

zielsverbinding geeft aan levenservaringen een rijke en diepe betekenis. 

De reptielen in mensengedaante zijn naar hun zeggen verlicht, nl. door

Lucifer, die zij aanbidden. Vandaar hun naam ‘illuminati’, dat is het

latijnse woord voor ‘zij die verlicht zijn’. Het zijn halfbloedigen,

gemengden, die afstammen van de zogenaamd ‘gevallen engelen’. Dat

is een foutieve naamgeving, want het betreft niet gevallen engelen, maar

engelen of wachters die vanaf hun

planeet Nibiru nedergedaald zijn

op de aarde, als Anunnaki’s,

buitenaardsen, godenzonen.  Zij

kruisten met de dochters der

mensen waaruit de Nefilim

voortkwamen en hun ‘blauwe’

bloedlijn, die zij zo zuiver

mogelijk willen houden. Het zijn

momenteel de 13 satanische

bloedlijnen die de aarde in hun

macht hebben, o.a. de Rothschilds en de Europese vorstenhuizen, lees

oa. het boek van Robin de Ruiter., of kijk op de website van David Icke.

Deze reptielen in mensengedaante zijn o.a. te herkennen aan de

psychologische werking van hun hersenstam. Zij missen gevoel, kunnen

in veel gevallen niet onderzoekend (cognitief) leren, zijn narcistisch,

etc. Hun planeet Nibiru is de kruisingsplaneet, waar men allerlei wezens

kruist.  De illuminati willen voorkomen dat wij binnenkort naar een

hoger niveau van bewustzijn zullen geraken, vanwege de voortgaande

ontwikkeling van het universum. Voor die tijd wil men ons

dehumaniseren en tot slaaf degraderen. Hierdoor zullen wij onze

bestemming mislopen, en niet tot de vrijheid komen als lichtwezens

(kinderen des lichts) die JHWH ons zal geven aan het einde van onze

12-voudige evolutie. Wij zullen overgaan naar de 13e evolutie, waarin

wij ons zullen ontwikkelen tot hoogstaande spirituele wezens, die de

illuminati verre zullen overtreffen, en waartoe zij niet kunnen komen
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1
Deze rups van Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulae) draagt een aantal

cocons mee van de parasitaire sluipwesp Apanteles.

Deze wespjes leggen met een legboor eitjes íín de rups. Als deze uitkomen vreten de

larven de rups van binnen op. Voor de verpopping komen de larfjes naar buiten, en

spinnen de coconnetjes als op deze foto. 

vanwege hun gekruiste bloed. Via vaccins proberen zij dan ook ons

immuunsysteem omzeep te helpen, zodat wij vroegtijdig zullen sterven.

In Psalm 83 kunt u hun plannen lezen., en wie het zijn die dat doen. 

www.bibliotecapleyades.net/.../anu_6.htm

De illuminati gaan er vanuit dat er in de chaos

alleen ontbinding van het bestaande aanwezig

is. Daarin vergissen zij zich schromelijk. Nee,

er is in de chaos een kiem van vernieuwing

aanwezig, door Hogerhand erin gelegd. De

factor Herstel is door onze Schepper

ingebouwd in het materiële, dat zodra bij

verval, alles zich herstelt, en dan nog wel op

een hoger niveau!

Het leven wil zich immers ontplooien, en wij streven naar vooruitgang,

verbetering, rust en vrede, en vandaar dat hoop en verwachting de

drijfveren of vleugels zijn waarop wij opwaarts stijgen. De veelvratige

rups wikkelt zich in een cocon, waar ze zich in een chaotische massa

omzet, waaruit wij niets goed zouden verwachten. Wanneer wij de

cocon open zouden maken, zien we niets dan een glibberige massa,

waarin ogenschijnlijk geen orde meer aanwezig is.  Echter, zodra het

voorjaar wordt en de zon schijnt op de cocon, breekt deze open en

verschijnt er een schitterende vlinder. Er zat dus in die chaos een niet

voor onze ogen waarneembare orde! 

Zie: illuminatusobservor.blogspot.com/2007/07/ordo...

Maar nu komt het. Wanneer de rups, voordat deze zich in haar cocon

wikkelt, gestoken wordt door een wesp, om zich daarna in haar cocon te

wikkelen, verschijnt er wanneer het voorjaar is géén prachtige vlinder!1
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Cocon met steek van sluipwesp 

De orde in de chaos is verstoord door de wesp. De cocon is geheel

leeggevreten. En op die wijze verstoren de illuminati de orde van

JHWH in deze wereld, althans voor een groot deel, zodat er uit het

mensdom na de chaos-periode alleen maar ‘leeggevreten cocons’

tevoorschijn zullen komen, die

ongeschikt zijn om het Godsplan in de

nieuwe tijd uit te voeren. Goddank dat er

resistente personen zijn die zich

vasthouden aan het Verbond van JHWH

en leven naar Zijn wil. Op hen heeft de

steek van de wesp géén nadelige invloed.

Het mag even pijn doen, maar daarvan

herstellen zij zich snel. Wanneer de

chaos over is, wast JHWH al hun tranen

af en ontstaat er een nieuw volk dat Zijn Naam belijdt en Hem lof

toebrengt in de grote gemeente. 
Psalmen 22:25  (22-26) Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik

zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.

Psalmen 35:18  Zo zal ik U loven in de grote gemeente; onder machtig

veel volks zal ik U prijzen.

Jesaja 51:11  Alzo zullen de vrijgekochten van JHWH wederkeren, en met

gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen;

vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen

wegvlieden.

Jesaja 60:20  Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht

niet intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen

uwer treuring zullen een einde nemen.

Wij zijn -net als de vlinder- lichtwezens, die ons richten op het grote

Licht, door de lichtkracht (christos-bewustzijn) in ons. Wij zijn één

grote familie van mensen, échte Adammensen, die deelhebben aan de

uitdijende lichtenergie, noem het zielenkracht. Vandaar dat wij

onoverwinnelijk zijn. De chaos-krachten zullen ons niet platkrijgen.

Geen wereldwijde crisis op wat voor terein dan ook kan het licht in ons

uitblussen. Ook al laat men de hele biosfeer instorten, al sterven alle

bijen, al worden alle oceanen bevuild met oliedrap, al wordt het gat in



15        De Nieuwe Tijd (aioon)          No. 539

Maskers

de ozonlaag nog zo groot, en al smelten alle ijskappen. Geen nood, onze

Schepper zal ons redden en onder Zijn vleugelen beschermen. 

www.illuminati-news.com/ufos-and-aliens/html / ...

De Ziel

De ziel is een nogal omstreden begrip. De één verstaat er een losse ziel

onder die de mens zou ontvangen tijdens de zwangerschap, en die de

mens weer zou verlaten tijdens zijn sterven. De ander verstaat er weer

iets anders onder. Wij zullen in deze studie nagaan wat de ziel in

werkelijkheid is, en of deze te scheiden is van het lichaam. 

De ziel is volgens Guido Gazelle: ‘Als de ziele luistert, spreekt het Al

een taal dat leeft, ‘t lijzigst gefluister, ook een taal en teken heeft.’ 

Onze ziel is de kern van wie en wat wij zijn. Onze ziel bevindt zich op

het kruispunt van de Goddelijke én menselijke

werkelijkheid, en het universum neemt deel aan

beiden. Bij sommige mensen is er geen ziel waar te

nemen. Ze zijn zielloos, gewetenloos. Het

natuurlijke geweten behoort tot het domein van de

ziel en valt samen met ons bewustzijn. Bij

psychopaten functioneert het geweten nauwelijks.

Bij hen is de essentie van het mens-zijn afwezig.

Het is echter heel moeilijk om erachter te komen wat zielloos is, want

het ontbreken van bewustzijn kan niet gekend worden.  Wij kunnen

slechts vermoeden dat het bewustzijn ontbreekt. Het komt doordat de

Goddelijke vonk er in hen niet is, of

uitgedoofd is.  De volle glorie van de ziel is

de levende ervaring o.a. van de kennis van

JHWH en het houden van Zijn verbond.

Hadewijch zei: ‘De ziel is een wezen dat God

aanschouwt en God schouwt terug naar de

ziel. Alleen het volledige bezit van God is de

ziel genoeg’. Het ontbreken van de band met

JHWH is de diepste kern van zoveel geestesziekten. Ons hart is het

meest verfijnde instrument met het vermogen om de kennis van JHWH

te verkrijgen en te onderhouden, door Hem te vrezen en te beminnen.

Met het verstand bezitten wij het vermogen om onderscheid te maken in
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ons leven tussen goed en kwaad, om de realiteit te peilen. De

geesteszieke mist dat vermogen, zodat hij willekeurig voor de waarheid

en de leugen kiest. Hij heeft immers geen verbinding met de

werkelijkheid, met de God der waarheid. De geesteszieken hunkeren

veelal naar macht, om over anderen te

heersen. Ze zijn harteloos vanwege het

ontbreken van een liefdevolle verbinding

met JHWH, en vanuit JHWH met de

naasten. Ze hongeren weliswaar naar

liefde, maar kunnen het niet verkrijgen en

opbrengen. Zij zijn blind voor de

levenswet van het wederkerig handelen, de

reflectie. Om hun innerlijke leegte te

camoufleren dienen zij een masker op te

zetten, door zich mooier voor te doen dan

ze in werkelijkheid zijn. Op die wijze kan

men z’n innerlijke leegte veelal verbergen,

terwijl men zich aan anderen vastklampt

die het wel bezitten en hen proberen leeg

te roven. Men draagt nooit hetzelfde masker, maar wisselt naar gelang

de situatie vereist.  Dat het dragen van maskers veel energie van het

vraagt, spreekt voor zich. Velen laten dan ook af en toe hun masker

vallen, vooral als men in eigen kring is, om dan de doerak uit te hangen

en anderen te tiranniseren. De geesteszieken of psychopaten zoeken

meestal naar banen waarin zij gezag kunnen uitoefenen, om over

anderen te kunnen heersen en anderen uit te buiten. Velen zijn het

slachtoffer van dergelijke personen, die behagen scheppen in het leed

dat zij anderen aandoen. Men vindt deze geesteszieken onder

staatshoofden, regeringsleiders, hogere ambtenaren, rechters, advocaten,

artsen, religieuze leiders, hoogwaardigheidsbekleders, therapeuten,

leraren, politiemensen, zogenaamd grote kunstenaars, managers, etc.,

aldus Jan Storms in zijn boek: ‘Destructieve relaties op de schop’. 

Het is voor hen gewoon om hun positie te misbruiken, door mensen in

een afhankelijke positie te manoeuvreren en vervolgens met hen te

sollen en tegen de stroom op te laveren. Zelf wil men overleven op
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  Bilderberg geheime bijeenkomst

kosten van anderen. Men mist zelfrespect en zelfwaardering, en

daardoor vraagt men veel aandacht van anderen, om zelf in het

middelpunt te komen. Zelfbetrokkenheid is hiertegen een probaat

wapen, om je eigen energie te behouden. De aandacht moet men alsdan

meer op zichzelf vestigen en niet op allerlei dingen buiten ons waarop

de geesteszieke onze aandacht wil vestigen.  Ons bewustzijn is immers

zelfbetrokken als het alleen bewust is van zichzelf. Dat is geen egoïsme,

maar levensvreugde, een geheim van eigen creativiteit. Dan ben je

vanuit JHWH pas écht verbonden met

jezelf en kun je jezelf zijn, wat tot

stand komt door zelfovergave, door

alles eerst los te laten. Het mooie

hiervan is dat men door de

zelfovergave juist verbonden wordt

m e t  h e n  d i e  e e n z e l f d e

zelfbetrokkenheid kennen, zodat men

zichzelf en elkaar kan ontwikkelen en

opbouwen   

www.endtimescurrentevents.freeforu

ms.org/illu...

http://goroadachi.com/etemenanki/

http://video.google.nl/videoplay?docid=2025737815077941161# 

Bekijk aub deze leerzame video van Marcel Messing.

De illuminati zoeken graag elkaar op in verenigingen en organisatie,

zoals de Bilderbergers, Babylonische Broederschap, Vrijmetselaars

Ordes, Bohemian Grove, Trilaterale Commissie, CFR, Skull & Bones,

etc. Het huis van satan is echter verdeeld, tot een ware éénheidsbeleving

komt men niet.  

Eénheidsbeleving

De komende nieuwe tijd zal een wonderschone éénheidsbeleving te zien

geven, doordat de overgebleven mensen door hun begrensd

individualisme heengezakt zullen zijn. Men zal bewust gaan leven. De

platvloersheid van het huidige bestaan wordt opgeheven. Wie bewust

leeft ontwikkelt zich positief, met als resultaat een steeds hoger staand
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zedelijk leven. Bewuste mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun

woorden en daden. Bewustheid geeft levensinzicht en

wijsheid. Het aloude en veel geciteerde gedicht van

Camphijsen zegt het duidelijk:

Ach, waren alle mensen wijs

En deden daarbij wel!

Deze aarde was een Paradijs

Nu is ze vaak een hel!

De illuminati werken aan op het scheppen van een fascistische Nieuwe

Wereld Orde, dus ook een éénheid, maar dan onder dwang. Die dwang

moeten zij uitoefenen omdat er anders geen mens vrijwillig in hun

straatje zal willen lopen. Niemand zal een levensovertuiging willen

aannemen die hem onder dwang

opgelegd wordt. De illuminati willen

dan ook hun Nieuwe Wereld Orde

niet vestigen met het huidige aantal

aardbewoners. Om ruim zes miljard

mensen onder controle te houden is

een grote klus. Zij willen hoogstens

500 miljoen mensen op aarde

overlaten blijven, om die tot hun

slaven te maken door middel van

hersenspoeling. Daartoe dient men de

persoonlijkheid in deze mensen te breken en hen tot zombie’s te

degraderen. Het centrum of hart van hun utopische Nieuwe Wereld

Orde is het Nieuwe Atlantis, het huidige Noord Amerika, maar ook

Europa. Dat spreekt van dubbelhartigheid. Men ziet dan ook veelal in

hun wapenschilden de dubbelkoppige adelaar.    

JHWH denkt daar anders over. Zoals in elk mens één hart op maar één

plaats aanwezig is, zo heeft Hij op aarde slechts één ‘bestelde plaats’

voor het overblijfsel van Zijn volk uitgezocht, namelijk Sion.  In die

nieuwe tijd die spoedig zal aanbreken zullen de overgeblevenen weer

naar hun hart luisteren, wat in oprechtheid zal resulteren. Ons verstand
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   Borduurwerk voorzijde

kan ons om de tuin leiden, maar ons hart niet wanneer dat is besneden,

en wanneer JHWH er Zijn Wet in heeft gebeiteld.  Dan zullen de

impulsen vanuit ons hart in oprechtheid voortgebracht worden, om met

al Zijn volk aan de éénheidsbeleving deel te nemen. Het dagelijks leven

op de nieuwe aarde zal dan ook een harts-aangelegenheid zijn, gepaard

met hartsverbondenheid aan allen die eenzelfde geest bezitten.

Wanneer de liefde Gods in onze harten is uitgestort, geeft dat geen

hardvochtige, egoïstische, hoogmoedige of beestachtige personen te

zien. Nee, alsdan handelt men vanuit de liefde Gods, die niet op zichzelf

gericht is.  Alleen zij die de lagere impulsen van hun hart overwinnen

zullen tot een hoger levenspeil geraken, waarbij men de oer-angsten

overwint. De angst voor ziekte, oorlog, rampen, ongelukken, etc. zal

verdwijnen. Dan zien wij de voorzijde van het Goddelijk

levensborduurwerk, hetwelk het allerschoonste tafereel toont.

Momenteel kijken wij veelal nog tegen de achterzijde van dit

borduurwerk aan. Wij zien dan allerlei knopen, losse draadeinden, maar

niet het wonderschone patroon erin. Slechts aan de voorzijde ontwaren

wij de wonderbare wegen

van JHWH. Zijn Naam

m o e t  e e u w i g  e e r

ontvangen! Worstelen wij

momenteel nog met veel

ziekten, als gevolg van

slechte leefwijzen, of als

gevolg van chemische

medicijnen en vergiftigd

voedsel. Of zuchten wij

n o g  o n d e r

e r f e l i j khe idsfac toren ,

waarbij wij levensfouten

van vorige generaties

erven, zoals voedingsfouten die zij maakten, te weinig beweging, het

gebruik van teveel vlees, suiker en alcohol, en of onrein voedsel. Of ook

morele levensfouten die zij maakten als angst, te grote zorg, wrok,

jaloezie, achterdocht, etc. Al deze factoren en fouten zullen verdwijnen.

De diepste oorzaak hiervan ligt immers in het menselijke hart. Wanneer
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 De Brachystelma (morgenzon)

het hart gezond is en op z’n juiste plaats zit, zullen alle kwalijke

gevolgen van een boos hart verdwijnen. JHWH zal ons de gezondheid

doen herrijzen. Niemand zal dan nog zeggen: Ik ben ziek! 
Jeremia 31:1  Ter zelfder tijd, spreekt JHWH, zal Ik allen geslachten Israels

tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Jeremia 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis

van Israel maken zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste

geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij

zullen Mij tot een volk zijn.

Jeremia 32:38  Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God

zijn. Zacharia 8:8  En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden

van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal

hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

Micha 2:12  Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal

Ik Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen

van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van

mensen deunen.

Zie wat o.a. Jesaja 40 en 60 over de nieuwe tijd te zeggen heeft. In die

tijd wordt de Geest uit de hoogte over ons -de vrijgekochten van JHWH,

zoals wij in Jesaja 35:10 worden genoemd- uitgestort, Jesaja 32:15,

waar ook het aardrijk zijn vrucht van ontvangt, door ontzettend

groeizaam en vruchtbaar te worden. De vrijgekochten omvat een grote

verzameling van Israëlieten wereldwijd, zoals in Jesaja 27:12-13 staat. 
10  En de vrijgekochten van JHWH zullen wederkeren, en tot Sion komen met

gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en

blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.

Dát is de nieuwe tijd die spoedig zal

aanbreken, waarvan de eerste morgen-

zonnestralen reeds zichtbaar zijn!


