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De Brittisch Petroleum Olie-kwestie
Zie informatie erover op onderstaande websites:
http://www.33mm.eu/en/backgrounds/bp/index.htm
http://www.33mm.eu/actueel20/index.htm
Wij geven deze informatie aan u door kunnen niet de juistheid ervan
garanderen. Er zijn echter wel opmerkelijke zaken in deze informatie
waarop we dienen te letten.

ontwikkelen is onder de oceaanbodem. Er wordt gezegd dat in het ergste
geval een enorme gasexplosie zal plaatsvinden die resulteert in een zeer
giftige gaswolk en een tsunami. Ook schepen zullen zinken in deze
gaswolk die opborrelt vanuit de oceaanbodem:

Een graancirkel met het BP-logo:
Datum: 19 juli, 2007
lokatie: Martinsell Hill, bij Oare, Wiltshire
coordinaten: 51º 22' 30" Noord, 1º 45' 22" West

De volgende video verwijst met name ook naar de mogelijkheid van een
tsunami van vulkanische oorsprong:

URGENT! BP OIL DISASTER - SEA FLOOR SET TO ERUPT CATASTROPHE ALERT

V OLCANIC T SU N A M I
POISON GAS ALERT

AND

Bij mij begon de rode lamp te branden,
toen ik onderzoek begon te doen en
kwam tot de ontstellende ontdekking
dat er een waanzinnige hoeveelheid
informatie beschikbaar is die verwijst
naar een explosie, gevolgd door een
dodelijke tsunami op 23 juli 2010. Er
Het BP-logo
is zelfs een tijdindicatie, namelijk
18:18 lokale tijd in de Mexicaanse
golf (24 juli, 1:18 Midden-Europese zomertijd).

Deze graancirkel zou volgens de bovenstaande websites een Tsunami
alert voor 23 juli geven!!
Op 12 juni 2010 verscheen een graancirkelformatie die verwijst naar
een explosie of aardbeving of iets van dien aard in verbinding met de
olie-ramp in de Mexicaanse golf. Volgens de volgende video verwijzend naar inside informatie van de Amerikaanse regering alsmede
BP - tonen GPS-metingen aan dat er zich een enorme gasbel aan het

Het volgende voorziet in deze informatie, maar iedereen is uitgenodigd
zelf zijn eigen mening te vormen, gebaseerd op alle beschikbare
informatie.
Vergelijk deze formatie met het BP-logo: het is een soort van
transparante versie van dit logo. Het logo heeft 72 punten; de formatie
bestaat feitelijk uit 72 staande en 72 liggende graansegmenten: een
totaal van 144 segmenten.

Omgeving verwijst naar New Orleans!
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De New Orleans style 10 Piece Jazz Band "Kennet Vale Brass" komt
uit het nabij gelegen dorp Oare (circa 1.5 kilometers Zuidwest van de
formatie; bron: wikipedia). Dit is een wel heel bijzonder feit, want de
meest nabije stad van Deepwater Horizon is New Orleans!
Datum verwijst naar ongeluk.!
Het ongeluk vond plaat op 20 april 21:45 lokale tijd, dat is 21 April in
Europa. Het blijkt dat de periode van de dag dat de formatie verscheen
(donderdag 19 juli 2007) tot en met woensdag 21 april exact
overeenkomt met 144 weken: dit is gelijk aan het aantal segmenten van
de formatie!
De volgende graancirkel verwijst
volgens de websites naar de
formatie en gevolgen van het
olielek.
Verwijzing naar 23 juli!
datum: 12 juni 2010
lokatie: Walbury Hill, bij Combe,
Berkshire
coordinaten: 51º 20' 41" Noord, 1º
27' 36" West

Verwijzing naar explosie!
Deze formatie verscheen meer dan 7 weken na de explosie op
Deepwater Horizon. Het lijkt een toekomstvoorspelling te zijn.
Aangezien in de BP-logo-formatie elk segment aan een week is
gerelateerd, is het waarschijnlijk dat elke cirkel ook met een week
overeenkomt. Wanneer we - zoals bij de BP-formatie - beginnen te
tellen op de dag van de formatie (zaterdag, June 12) dan schijnt de
laatste dag van de laatste week 6 weken later (vrijdag, 23 juli) te zijn
gerelateerd aan een explosie (symbool van een aardbeving). De eerste 5
cirkels schijnen te refereren naat de delicate balans tussen de
krankzinnige druk in de mantel van de aarde en het gigantische gewicht
van de aardkorst.
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Orienta tie van de formatie naar
Deepwater Horizon!
Het blijkt dat de richting van
Deepwater Horizon exact
overeenkomt met de cirkel die de
explosie/vulkaanuitbarsting
voorstelt.
Hoewel ik slechts kan speculeren
wat er met het olielek zelf zal
gebeuren na een vulkanische
uitbarsting, veronderstel ik dat de
oliestroom nog verder zal
t o e n e me n . D e t o e n e me n d e
cirkelgrootte na de uitbarsting
suggereren dit ook. Wanneer we verder aannemen dat ook hier elke
verdere cirkel een week voorstelt, dan suggereert de formatie dat de
oliestroom nog tot circa 20 november door blijft gaan. Ik sluit zelfs niet
uit dat uiteindelijk slechts een buitenaardse ingreep een einde aan deze
ramp zal maken, doordat de mensheid de controle volledig verliest.
De volgende stap is aanvullend bewijs te vergaren. Daarvoor keren we
eerst terug naar het BP logo: deze formate (19 juli 2007) verscheen
vrijwel precies 3 jaar voor 23 juli 2010. Laten we verder kijken naar nog
een ander dorp dat vlak bij de formatie ligt: Wootton Rivers...
Orientatie BP-formatie!
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De St Andrew's kerkklok in Wootton Rivers verwijst naar British
Pretrol!
De wijzerplaat bevat de zin "GLORY BE TO GOD". Dit omvat de
eerste 2 letters van BRitish Petrol en komt overeen met 06:20, zie
figuur. Wanneer we verder de B simpelweg in BP veranderen, ontstaat
de zin BPetrol (rode pijlen). In dat geval vinden we ook een perfecte
symmetrie om 6:18. Dezelfde symmetrie vinden we voor het
overblijvende woord God en
de overblijvende 3 letters.

In lijn met Deep water Horizon en Wootton Rivers!
Deze formatie heeft 18 buiten- en 18 binnenpunten. Er zijn dus maar
liefst 36 mogelijkheden en in de praktijk zullen we in circa 1 op de 10
gevallen zien dat een richting met een van de punten overeenkomt.
Echter blijkt dat Wootton Rivers, de formatie en Deepwater Horizon
een perfecte lijn vormen, die echter samenvallen met 2 van de
binnenpunten. De reden daarvoor is dat we een perfecte aansluiting
vinden op zonsopkomst op de dag van de formatie. Er is een perfecte
uitlijning met zonsopkomst op 23-24 juli!
Overeen komst ondergang maan 23 Juli!
De hemelsrichting van de maan op de dag van de formatie op het
tijdstip dat de maan zal ondergaan bij Deepwater Horizon op 23 Juli
(9:50 UTC) valt samen met een van de buitenpunten (hoewel de maan
dan nog onder de horizon is). Ook maansondergang op de dag van de
formatie alsmede 23 Juli 2010 komt overeen met een van de punten
(ofschoon een binnenpunt).

Verwijzing naar maans
opkomst op 23 Juli 2010!
Is er wat bijzonders aan de
hand met 6:18 op 23 juli
2010? JA! Het verwijst naar
de opkomst van de maan die
op 23 juli 2010 om exact
18:18 opkomt bij Deepwater
Horizon ...
Dit is aanvullend bewijs dat op 23 Juli 2010 inderdaad een eruptie van
een vulkaan plaats gaat vinden.
Verbinding met bijzondere wijzerplaat!
Het blijkt dat de kerktoren een perfecte
verbinding vormt tussen de formatie en de
zeer bijzondere wijzerplaat (zie figuur)! Dit
is alles bij elkaar genomen een sterke
a a n w i j z i n g
d a t
d e
vulkaaruitbarsting/explosie om 18:18 lokale
tijd plaats zal vinden bij de opkomst van de
maan.
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Vulkaan-formatie!
datum: 23 Juni 2010
lokatie: Savernake Forest, nabij Marlborough, Wiltshire
coordinaten: 51º 25' 01" Noord, 1º 40' 08" West

Men zou kunnen denken dat dit
verwijst naar de Eyjafjallajökull op
IJsland. Echter op de datum van de
formatie waren de problemen met
deze vulkaan al lang voorbij en er
zijn geen aanwij zingen dat
graancirkelmakers aandacht
schenken aan de circa 60
vulkaanerupties per jaar.
Orientatie naar opkomst maan Deepwater Horizon en New Orleans!

Omgeving verwijst ook naar Deepwater Horizon!
Een van de 3 hoofdpunten van de formatie is naar de hemelsrichting
van de maan gericht op hetzelfde universele tijdstip als maansopkomst
bij Deepwater Horizon op 23 July (06:18 PM CDT). Dit vormt een
perfect kruis met de richting naar de meest nabije stad van Deepwater
Horizon: New Orleans. Er zijn geen bijzondere objecte/huizen in de
directe omgeving van de formatie. Echter het valt op dat de richting van
Deepwater Horizon is exact hetzelfde als de richting van het Poulton
House bij Marlborough (at 51º 25' 36" Noord, 1º 43' 16" West) op een
afstand van circa 3.8 km van de formatie. Dankzij het feit dat dit huis op
een relatief grote afstand van de formatie staat kan de orientatie zeer
nauwkeurig bepaald worden en er kon absoluut geen afwijking worden
gevonden (afwijking < 0.2º). De referentie naar een belangrijk huis in
de omgeving geeft een aanvullende hint voor de hemelsrichting. Daarbij
valt op dat de orientatie van het huis vrijwel overeenkomt met die naar
Deepwater Horizon (met een verschil van slechts circa 4º).
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Uitbarsting op 23 Juli!
We kunnen vervolgens
de segmenten met een
tijdsperiode verbinden.
Het aantal segmenten is
rechts afgebeeld. De
relatief grote aantallen
s u gge r e r e n d a t e l k
segment overeenkomt met
een dag in plaats van een
week. Dus hebben we 3 x
10 = 30 en 3 x 18 = 54
dagen. 30 dagen komt
exact overeen met een
maand. De formatie
verscheen op 23 Juni, wat
betekent dat het inderdaad
naar 23 Juli een maand
later kan verwijzen. Het maakt ook duidelijk dat de aardbeving/explosie
inderdaad in verband is te zien met vulkanische activiteit.

Wat is er dan met 3 x 18 = 54 dagen?
54 dagan na de dag van de formatie
valt op 16 August, 2010. Dit komt met
een verschil van slechts een dag
overeen met de middelste cirkel van de
olielekformatie (17 Augustus, zie
boven). Zoals nog duidelijk wordt
refereert het tevens naar nog een
tweede vulkaanformatie die op 15
august 2006 op het graantoneel
verscheen.
Relatie met zonsopkomst en maans-opkomst op 23 Juli!
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De drievoudige 18 heeft ook een verbinding met zonsopkomst en
maansopkomst op 23 juli bij Deepwater Horizon. De opkomst van de
maan is om 18:18, terwijl de
zon om ongeveer 6:12 (6 + 12
is ook weer 18) opkomt.
Zowel 6:12 als 18:18 PM
hebben het getal 6
gemeenschappelijk (6, 12 en
18 deelbaar door 6): de
aanvullende 6 punten van de
formatie. In werkelijkheid is
zonsopkomst om 6:11 bij
66.6º ten oosten van het
noorden. Dit relateert niet
alleen aan het nummer van de
duivel, maar 6 + 6 + 6 komt weer overeen met 18, terwijl het weer
overeenkomt met de 6 punten. Er is ook een overeenkomst met
maansondergang bij New Orleans op 23 Juli om 3:54, want 54 = 3 x 18.
De modder-vulkaan van 2006!
datum: 15 augustus 2006
lokatie: Etchilhampton Hill, bij Devizes, Wiltshire
coordinaten: 51º 20' 27" Noord, 1º 57' 02" West
Klik hier voor een impressie van de formatie.
Achter gronden modder-vulkaan!
Op 29 mei 2006 is een moddervulkaan ontstaan in Oost-Java door
toedoen van menselijk falen bij gasboringen. Zie: birth of a mud
volcano.
Dit maakt deze vulkaan zeer uniek en het is waarschijnlijk dat daarom
deze formatie verscheen in een veld in Wiltshire in hetzelfde jaar. Dit
wordt bevestigd door het gegeven dat op de dag dat de formatie
verscheen (15 August) "de Oost Javaanse politie de Banjar-Panji 1 bron
confisceerde om het veilig te stellen voor het gerechtshof." (source:
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Wikipedia). Dit betekent in feite dat de mogelijkheid dat de
moddervulkaan was ontstaan door menselijke activiteit werd erkend op
de dag dat de formatie in het veld verscheeen. Er zij opgemerkt dat de
modderstroom nog steeds doorgaat en "experts hebben gewaarschuwd
dat zij niet kunnen voorspellen wanneer de modderstroom zou kunnen
eindigen".
Orientatie verwijst naar Florida en 23 Juli!
De orientatie van de formatie komt exact overeen met zonsopkomst op
23 Juli. Er is een significante afwijking van 3º met betrekking tot
zonsopkomst op 29 Mei 2006, de dag dat de moddervulkaan is geboren.
De formatie is ook gericht naar de haven van de West-kust van Florida
bij Saint Petersburg. Zelfs de afstand
past exact bij de 220 segmenten van
de formatie.
Referentie naar lokatie Deepwater
Horizon!
De matrix van de formatie herinnert
ons ook aan de veldlijnen van de
aarde. Het blijkt dat de 220
segmenten en de 4 punten van de
formatie ook tot een goede
benadering leiden van de lokatie van
Deepwater Horizon. Dit is het geval
in combinatie met de 2 laagste
getallen die numerologisch het getal 4
als uitkomst hebben, namelijk 4 en
13, omdat:
- 0.4 x 220 = 88; de lengtegraad van
Deepwater Horizon is gelijk aan
88.387º West.
- 0.13 x 220 = 28.6; de breedtegraad
van Deepwater Horizon is gelijk aan 28.737º Noord.
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Verbinding met de toekomst!
Wanneer we als basis het "Maya-jaar" nemen van 360 dagen, dan
komen de 4 punten overeen met 4 jaar. 4 jaar na de nacht dat de
formatie is verschenen verwijst naar de nacht van 24 op 25 juli 2010,
slechts een dag verschil met de eerder vermelde datum. Afgezien
daarvan is er ook een relatie met de week, want 3 x 4 x 4 x 4 weken na
15 augustus 2006 valt op 20 April 2010. Dit is de dag dat het ongeluk
plaatsvond.
De graancirkel met het
Christus-kruis! (zie vorige
bladzij)
datum: 15 augustus 2008
lokatie: Etchilhampton Hill bij
Devizes, Wiltshire
coordinaten: 51º 20' 43" Noord,
1º 57' 15" West

Dit reusachtige kruis van circa
300 meter verscheen in een
naburig veld van de eerdere
vulkaanformatie op exact
dezelfde datum 2 jaar later! Dit
betekend dat datum en lokatie
een sterke indicatie zijn dat dit
kruis, symbool voor het lijden
en de dood, een relatie heeft
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tijdstip van de maansondergang op de dag van de formatie (3:52 AM
lokale tijd) vrijwel overeen met maansondergang op 23 Juli bij
Deepwater Horizon om 3:50 lokale tijd.
De orientatie van de formatie komt exact overeen met de gemiddelde
richting van maansondergang op beide dagen. De andere richting komt
in grove benadering overeen met zonsopkomst op 23-24 juli.

Overeen komst met afstand tot Deepwater Horizon!
Het is zeer opvallend dat de afstand van de onderkant van deze
formatie tot Deepwater Horizon exact gelijk is aan 11 x 666 km (geen
meetbare fout binnen de limieten van ongeveer 30 meter
nauwkeurigheid). Het nummer 11 komt overeen met het aantal cirkels
van de formatie, terwijl 666 niet alleen het getal is van de duivel, maar
tevens verwijst naar zonsopkomst bij Deepwater Horizon op 23 Juli bij
precies 66.6º ten Oosten van het Noorden.
Nauwe overeen komst met positie van hemel-lichamen op 23 Juli!
Men zou kunnen verwachten dat deze formatie bijvoorbeeld op 23 juli
is verschenen, wat echter niet het geval is. Desondanks blijkt de datum
waarop de formatie is verschenen een gouden greep te zijn in
verbinding met de hemellichamen. Wanneer we de datum van de
formatie vergelijken met 23 Juli 2010, zien we dat:

- de maanfase hetzelfde is,
- de relatieve positie van de zon, de maan, Mercurius en de
maansknopen bij benadering hetzelfde is,

met de vulkaan.
Orientatie verwijst naar 23 Juli!
Maansondergang op de dag van de formatie is bij benadering in
dezelfde richting als maansondergang op 24 juli, wat echter nog
overeenkomt met 23 juli in de Mexicaaanse Golf. Bovendien komt het

- de positie van Venus alsmede Mars in de dierenriem vrijwel exact
overeenkomt.
Conclusie: de overeenkomst van hemellichamen is verbijsterend en zeer
zeldzaam!
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De dobbel steen verwijst naar 23 Juli!
datum: July 23, 2008
lokatie: Winterbourne Bassett, Wiltshire
coordinaten: 51º 28' 03" Noord, 1º 50' 49" West
De verschijning van een formatie in Augustus 2008 geeft voeding aan
het idee dat in hetzelfde jaar, exact 2 jaar voor 23 Juli 2010 nog een
formatie zou kunnen zijn verschenen in verbinding met Deepwater
Horizon. Dit blijkt inderdaad het geval! De betekenis van deze formatie
wordt duidelijk wanneer we de 21 stippen verschillende kleuren geven:
het verwijst naar de dobbelsteen!
Deze formatie is in dezelfde richting als de karresporen. Deze blijken in
precies dezelfde richting te lopen als Deepwater Horizon.
Referentie naar datum ongeluk!
Het is opvallend dat het nummer 4 in de formatie duidelijk is
vervormd. In combinatie met het totale aantal van 21 stippen verwijst
dit naar 21 en 4.
20-4-2010 is de
datum waarop
het ongeluk op
de Deepwater
H o r i z o n
plaatsvond,
overeenkomend
met 21 April in
Engeland.
De verbinding
met gokken en
de duivel!
Graancirkel met oog, BP-logo, locatie Marden, Wiltshire

14

BP No. 548

De formatie schijnt te verwijzen naar het aspect van "goklust" met
betrekking tot de risico's die BP nam voor winstmaximalizatie. Daarbij
moet worden opgemerkt dat het totaal van de 21 stippen van de
dobbelsteen een zogenaamd driehoeksgetal is: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 =
21. Wanneer we in plaats
daarvan de som van de eerste 6
x 6 = 36 nummers nemen:1 + 2
+ ... + 35 + 36, is dat gelijk aan
666, het getal van de duivel! Dit
is het 36ste driehoeksgetal. De
risico's die bedrijven nemen
voor wi ns t maxi ma l i za t i e ,
goklust en het getal van de
duivel zijn nauw met elkaar
verbonden.
Afstand tot Deepwater Horizon in verband met de dobbel steen!
Verbazingwekkend is dat de afstand van de formatie naar Deepwater
Horizon exact overeenkomt met 349 x 21 = 7329 km, terwijl 7329
numerologisch (7 + 3 + 2 + 9) eveneens overeenkomt met 21)! Het
nummer 21 is het getal van de dobbelsteen. Deze afstand komt tevens
overeen met precies 11 x 666 + 3 km, waarin de verbinding met het
getal van de duivel weer naar voren komt.
De graancirkel met een Oog!
datum: 25 Juni 2010
lokatie: Ufton, Warwickshire
coordinaten: 52º 15' 34" Noord, 1º 27' 5" West
Deze formatie heeft diepte en het oog kijkt in de
toekomst. Het bestaat uit 25 segmenten en 6 Het BP-logo
lijnen aan beide zijden. Dit verwijst naar de
datum van de formatie zelf (25/6). Wanneer we de aantallen van de
segmenten en lijnen optellen komt dit overeen met 31. 31 dagen na de
formatie komt overeen met 26 Juli. Dit is de start van het Mayaanse
nieuwe jaar, de start van de "13-maanden-kalender". Deze kalender
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bestaat uit 13 maanden van 28 dagen. Dit geeft voeding aan het idee dat
deze formatie een voorspellende waarde heeft voor 28 dagen later en dat
is ... 23 Juli!

Op 23-24 Juli vindt evenzo zonsopkomst bij benadering in de
tegengestelde hemelsrichting plaats als maansondergang. Hetzelfde
geldt voor maansopkomst in relatie tot zonsondergang.

De lijnen kunnen ook opgevat worden als een schaduw over de maan, of
te wel een maansverduistering. Een gedeeltelijke maansverduistering
vond de volgende dag (26 Juni) plaats. De stand van de maan in de
dierenriem op 23 Juli is hetzelfde als gedurende deze
maansverduistering.

Oog met BP-logo!
datum: 21 augustus 2005
lokatie: Marden, Wiltshire
coordinaten: 51º 18' 39" Noord, 1º 53' 7" West

Wanneer we
in gedachten
houden dat 23
juli 's avond
i n
d e
Mexicaanse
g o l f
overeenkomt
met 24 juli in
Engeland,
komt
de
periode tussen het verschijnen van de formatie tot 23 Juli 18:18 lokale
tijd overeen met 29 dagen, wat vrijwel gelijk is aan de lunaire maand:
op beide dagen is de maanfase hetzelfde.
Orientatie naar ondergang maan op 23 Juli!
Het oog is georienteerd op de ondergang van de maan op 23 Juli, wat
volledig identiek is aan de richting van de ondergang van de maan op de
dag van de formatie.
Referentie naar opkomst en ondergang van zon en maan!
Op de dag van de formatie vormen de opkomst en ondergang van zon
en maan bij benadering een kruis in overeenstemming met de 4 stippen
van de formatie naast het oog.

BP-logo!
De iris van dit oog is weer een transparante versie van het BP-logo!
Dus als de formatie van een oog verwijst naar een
toekomstvoorspelling, dan kan er weinig discussie over zijn dat dit
betrekking heeft op BP!

Orientatie naar BP
hoofd-kwartier en referen
tie naar 23 Juli!
Deze formatie is naast een
Maya-teken in hetzelfde
veld verschenen en deze
formatie is uitgelijnd met
dit teken alsmede de
olie-lekformatie van uit
2010. Dit is bij benadering
dezelfde lijn als de richting
van het BP hoofdkwartier
in Westminster City.
Ook maansopkomst op 23
Juli 2010 is met een van de Graancirkel in St. Martins Kapel
punten van het BP-logo
uitgelijnd. Wanneer we verder zonsopkomst op 23 Juli en
maansondergang in de vroege ochtend van 24 Juli op een lijn zetten
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(stippellijn), dan komt dat precies overeen met de raakpunten van het
Logo met het buitenste deel van het oog.
Referentie naar Maya-kalender verbindt met 23 Juli !
De relatie met een Maya-teken in hetzelfde veld is een indicatie voor
het gegeven dat de Maya-kalender weer een rol speelt in deze formatie.
In dat opzicht geven ons de 72 segmenten van het BP-logo ons een
aanvullende hint, want 5 x 72 = 360. 360 dagen komt overeen met een
Maya jaar, genaamd "Tun". 5 x 5 x 72 dagen = 5 Tun en 5 Tun is gelijk
aan de period van de datum van deze formatie tot 26 Juli 2010, de start
datum van de 13-maanden-kalender. 21 Augustus 2010 is de 27ste dag
van de eerste maand van de 13-manen-kalender, terwijl 23 Juli 2010 de
27ste dag van de laatste maand van de 13-manen-kalender is. Daar
vinden we de verbinding!
De graancirkel: Delving uit de aarde!
datum: 3 Juli 2010
lokatie: St Martin's Kapel, bij Chisbury, Wiltshire
coordinaten: 51º 23' 33" Noord, 1º 35' 40" West
Het pentagram van deze formatie is een symbool voor de aarde en
materiele weelde. De 10 buitenste segmenten verspreiden de stroom
naar buiten: zij verbinden de inneraarde met de oppervlakte. Dit kan
verwijzen naar olie en andere delfstoffen die uit bronnen worden
gedolven. Deze bronnen worden gesymbolizeerd door de 5 grote
segmenten die het pentagram omringen.
Orientatie verwijst naar 23 Juli en "gebed"!
Van de ene kant is deze formatie georienteerd naar St. Martin's Kapel
op een afstand van ongeveer 300 meter van de formatie. Dit is dezelfde
richting als de Oostpunt van Honduras (en Cuba, zie olielekformatie).
Het is zeer opvallend dat deze formatie ook exact is georienteerd op
zonsopkomst op 23 Juli!
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De referentie naar een kapel kan verwijzen naar het "gebed" van
mensen, wanneer zij alle controlle verliezen en dat is wat er op 23 Juli
zal gebeuren.

datum forma tie
en
stippen
verwijzen naar 23
Juli!
De zogenaamde
6de nacht van de
8ste onderwereld
begon op 13 Juni.
De formatie
verscheen 20
dagen later. Nog
eens 20 dagen
later
komt
overeen met 23
Juli. Dit wordt uitgedrukt in de formatie door de 2 x 20 stippen. 20
stippen hebben een nog rechtopstaand bosje graan in het midden, bij de
overige 20 stippen ontbreekt deze!
Kijk ook eens op de volgende website:
http://illuminatimatrix.wordpress.com/
http://illuminatimatrix.wordpress.com/56-adolf-hitler-the-deepwater-ho
rizon-and-the-gulf-of-mexico-oil-pour/
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