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Het mysterie
De religies van deze wereld berusten allen op mysteries. Achter deze
mysteries schuilt een waarheid die men voor het grote publiek verborgen
houdt. Slechts ingewijden mogen er kennis van nemen. Aan de symboliek
die de wereldreligies gebruiken is veel af te lezen. De meeste mensen zien
niets bijzonders in de symboliek, maar
wanneer men er attent op wordt gemaakt, gaan
er lampjes branden. Symboliek is een taal in
vormen en figuren.
De symboliek van het Sint Pietersplein wordt
o.a. door Nico Appelman belicht. De architect
ervan was Gian Lorenzo Bernini, die het
Piazza San Pietro tussen 1656 en 1667
ontwierp. De zuilengalerijen aan beide zijden
van het plein stellen de ‘moederlijke armen’
voor van de kerk, die ‘ons aller moeder’ zou
zijn. Er staan 284 Dorische zuilen, 88 pilasters
en 140 beelden van heiligen. Het plein is ovaal (een kosmisch ei), waarvan
de binnen diameter 198 meter is. Het plein is in totaal 200 meter breed en
250 meter lang. In het midden staat de obelisk van 40 meter hoog en 340
ton aan gewicht, met er bovenop
een kruis van 1 meter hoog. Een
obelisk is een phallus-symbool
(mannelijk). Samen met de
basiliek vormt het plein een
cirkel met een kruis erop, wat
ondersteboven het symbool is
om er het vrouwelijke mee aan te
geven. Het ovaal wijst ook naar
de baarmoeder. In het plein is in
de binnens te cirkel een
vierpuntig, en in de buitenste cirkel een achtpuntig kruis aangebracht. Het
achtpuntige kruis is symbool van het aardse kruis én het galactische kruis
tijdens de precessiecyclus van 26.000 jaar. Het vierpuntige kruis is
symbool voor het samenvallen van genoemde twee kruisen, waarbij het
gaat om de heel bijzondere gebeurtenis die plaats heeft op 21-12-2012. Dan
staat de aarde op één lijn met de zon én met het hart van de melkweg.
Alsdan wordt de geboorte van een nieuw tijdperk, en van een nieuwe zon
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verwacht. Wij gaan op die
datum een nieuwe dimensie
binnen, n.l. de 5e dimensie.
Volgens sommigen valt dit
tijdstip niet op 21-12-2012
maar een klein poosje eerder
(des te beter). Bij de Maya’s is
hun symbool voor Hunab Kú
gelijk aan de plattegrond van
het Vaticaan. Het lijkt ook op
het Egypt i s che ANKHsymbool.

De Galactische vlinder
Hunab K’u van de Maya’s

De Grote Jaarcirkel (Ouroborus)

De Egyptische Djed in lijn met
de Grote Piramide vormt het
Galactische kruis
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De Grote Piramide geeft in het grondvlak én in de zijdoorsnede het Galactische kruis
aan van 21-12-2012

Het Kosmische Kerstfeest
Ook volgens William Henry, zie onderstaande websites, reist de zon voor
het eerst in 26.000 jaar op 21-12-2012 omhoog in conjunctie met de
Melkweg, waardoor het zogenaamde ‘Galactische kruis’ ontstaat. Het zou
de belichaming zijn van de ‘Boom des Levens’. De Maya’s zeggen dat er
alsdan van deze boom een gezegende substantie (sap) vrijkomt voor de
mensheid (stardust of de energie van de Goddelijke Geest). Dat wijst
volgens sommigen op het sub-atomaire deeltje, waar men te CERN naar
zoekt. Het wordt ook wel het Higgs-Bosondeeltje, het ‘God-deeltje’ of
‘Christus-deeltje’ genoemd. Men kan er mee tijdreizen maken, wormholes,
en het symbool voor een wormhole
is een acht-spaak, zoals te zien is
in de buitenste cirkel van het Sint
Pietersplein. De altaren van de
godin Astarte zijn ook achthoekig. De LHC te CERN is
eveneens achthoekig. Men zoekt
naar de Gods-energie, de oerbron
van alles. Deze Gods-energie
openbaarde zich aan Mozes o.a. in
het brandende braambos. De De LHC te CERN in Genève 8-kruisvorm
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Onzienlijke manifesteerde zich op zichtbare wijze. Te CERN wil men dit
onzienlijke aanschouwelijk zien te maken, of anders gezegd, men wil op
het onzienlijke de hand leggen.
CERN is niet nieuw, want te Babel bouwde Nimrod reeds een toren,
welkers opperste in de hemel reikte. Dat is een ‘hemelladder’, waarvan het
symbool een H is. Het wordt een toren
of sterrenpoort genoemd, waar de
knapste koppen van de wereld met
elkaar zich buigen over het Godsmysterie. Nimrod zou de Egyptische
Osiris zijn, die ook wel als een pilaar of
toren afgebeeld werd. Het woord toren
komt van Ta-wer, tower. Een wormhole
werd in Egypte afgebeeld als een schip.
Via de modernste apparaten en
technieken kan met te CERN een wormhole openen, een sterrenpoort, om
naar een nieuw universum te reizen. Men wil de situatie weten die terstond
na de zogenaamde Big-Bang was ontstaan.
Wij lezen in Exodus het volgende merkwaardige over Amalek, de bastaard
kleinzoon van Ezau, hoewel er reeds een ouder volk was dat Amalek
heette:
Exodus 17:16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon van
JHWH is, zo zal de oorlog van JHWH tegen Amalek zijn, van
geslacht tot geslacht!
De vraag is wat hiermee is
bedoeld? Wat moeten wij
verstaan onder de ‘Troon van
JHWH’? Wat is het streven van
Amalek?
De troon van JHWH is Zijn erezetel, Zijn machtscentrum,
bestaande uit de beheersing van
het Licht, de oerkracht, de oerenergie. Daar wil Amalek de
hand op leggen, dat wil zeggen
er bezit van nemen. Naar men De hand van Amalek grijpt naar de oerkracht
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denkt waren de anti-God-machten destijds te Atlantis
b i j n a
z o v e r
d a t
z i j
d e
Goddelijke energie konden beheersen. Door hun
experimenten zou Atlantis ten onder zijn gegaan. Te
Babel, waar men een ‘toren’ bouwde, was men bijna
weer in staat om een poging te ondernemen de oerenergie te beheersen. Daar zijn ze verstrooid door de
‘spraakverwarring’. Momenteel is men bijna weer in

De Djeds in Egypte waren elektrische instrumenten

Het logo van het Higgs-Boson deeltje (Christ-particle)
http://tonyb.freeyellow.com/id63.html

staat om een gooi te doen naar het vinden van de Gods-energie, het Christdeeltje, in CERN en ook in Fermilab in Amerika. Ook nu zullen zij falen in
hun streven. In Jesaja 28 is te lezen dat ze niet zullen slagen in hun
gezamenlijke zoeken naar het ‘God-deeltje’, om
de oer-energie te gaan beheersen. JHWH voert
een ononderbroken oorlog tegen Amalek!
JHWH zal deze ‘wijzen’ in hun vermeende
wijsheid vangen, zie Obadja 1:8, 1Cor.1:19.

Het logo van het zogenaamde ‘God-deeltje’
wijst naar de oer-energie van God. Te Gilgal
Zo zou het ‘God-deeltje’ er uitzien (dat betekent rij van stenen) zou Elia ten hemel
zijn gevaren via een sterrenpoort, die men in de
ring van stenenpilaren had geschapen.

verhaal over Jezus’ dood en opstanding is een mythe wat nooit echt heeft
plaatsgevonden, en is een heen wijzing naar wat men te CERN zal willen
doen plaatsgrijpen op 21-12-2012, om op technologische wijze de ‘hand op
de troon van JHWH’ te leggen, dat wil zeggen, de eerstgeboorte (zegen)
wederrechtelijk naar zich toe halen.
http://www.oneism.org/wis_med_life.php
www.crystaldimensions/
Zie verder het artikel van Nico Appelma:
onthullingen over het Sint Pietersplein
http://thegodmurders.com/The%20Epilog%20of%20Retired%20Gods.html
http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/great%20celestial%20conjunction%
20crosses.html
en William Henry:
http://www.williamhenry.net/
http://www.williamhenry.net/articles.html
http://www.williamhenry.net/art_dis-cerning.html

http://www.williamhenry.net/spear.html
Het Nieuwe Testament is grotendeels door Piso geschreven, waarin de
zogenaamde ‘dood van God’ (het sterven van Jezus) wordt beschreven, wat
naar men verwacht zal plaatsvinden op 21-12-2012 te CERN. Het hele

http://thespacelady.blogspot.com/2007/03/hidden-records-by-wayne-herschel.html
http://www.feandft.com/8%20The%20Cosmological%20Implications.htm
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Op bovenstaande websites kunt u de kosmische implicaties lezen en zien
van het gebeuren rond 21-12-2012. Heel interessant en leerzaam.
http://www.adishakti.org/prophecies/26_hunab_ku_has_flashed_like_light
ning.htm

De reis van de ‘ziel’ -volgens de oude Egyptenaren- is gelijk
aan de kosmische slang

Op bovenstaande website kunt u
Veel kerken hebben een H-vorm, de Jakobsladder over de kosmische slang van het
licht lezen van de Maya’s.
die hemel en aarde verbindt met elkaar

Het Vaticaan als Chi-Rho-symbool wijst naar het Orionkruis, en tegelijk naar het Galactische kruis van 21-122012

http://www.thehiddenrecords.com/
http://kachina2012.wordpress.com/2007/11/13/galactic-butterfly/
http://kachina2012.wordpress.com/2008/09/14/cern-bab-ilu-and-the-gate-of-God/
http://theopenscroll.blogspot.com/2010/12/part-4-see-its-i-of-horus-eye-c-light.htm
l
De heilige boom der Maya’s, niet de witte, maar de zwarte lijnen,
dat is het Galactische Kruis
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Symmetrie en asymmetrie
Het Sint Pietersplein bevat een zwarte deur, wat wijst naar de ‘poort des
hemels’. Het is geen rechthoek, maar een trapezevorm. Ook de vorige paus
is in een trapeze vormige lijkkist begraven. In het midden van de ‘deur’ is
een cirkel aangebracht, waaruit een kruis voortkomt. Er zijn 9 cirkels van
gelijke afmetingen op de lijnen van het kruis te maken. Negen cirkels van
360 graden = 3240, wanneer men dit 3x
vermeerdert komt men uit op het aantal jaren van de
Grote Jaarcirkel: 3240+3240 = 6480 + 6480 =
12.960 + 12.960 = 25.920. De Grote Jaarcirkel
wordt ook wel ouroboros genoemd. Dat is een slang
die met zijn bek in z’n staart bijt. Juist dát punt
waar de slang met zijn bek in de staart bijt is
cruciaal. Dat vindt plaats op 21-12-2012. De ‘deur’
is zwart met witte lijnen. Zwart absorbeert alle
kleuren en wit reflecteert alle kleuren. Zwart wijst
naar de donkere maan.
http://members.casema.nl/s2g/mm/Vatican/marduk-babylon.html

Plattegrond van het Vaticaan, wat het XP-teken is, als een sleutel die wijst naar de nieuwe zon
RA, de vijfpuntige ster Sirius. De ‘geboorte’ van deze nieuwe zon wordt geassocieerd met de
geboorte van Jezus. Van 21-12-2012 tot de geboorte op 25-12-2012 is 3 nachten plus drie
dagen, 72 uren.
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Het wapenschild van het Vaticaan bevat 2 sleutels in kruisvorm, met
kruisen in de lippen van de sleutels.
Het symbool van de Galactische vlinder van de Maya’s wijst op het
Galactische Kruis, zoals dat ook te zien is op het Sint Pietersplein van het
Vaticaan. Op de kleine binnen cirkel staan 4 lantaarns (denkbeeldig is er
een vierkant aanwezig). Deze lantaarns zouden wijzen naar de 4
windstreken en naar de naam JHWH. In het midden staat de obelisk
(phallus symbool) die uit Egypte weggehaald is.
Tot voor kort, pas in 1956 ontdekten de fysici-wetenschappers de
asymmetrie van het universum, die nog belangrijker is dan de symmetrie in
onze wereld. In CERN zoekt men naar het Christ-deeltje, wat hen de
formule moet verschaffen voor de Super Symmetrie van perfectie. Super
Symmetrie impliceert wel het
bestaan van een partner
(selectrons, squarks,
sneutrinos, etc.). Tevens
veronderstelt men dat de
zogenaamde Big Bang geluid
en licht produceerde. Men is
razend nieuwsgierig wat er
terstond na de Big Bang heeft
plaatsgehad. Lichtgolven en
geluidsgolven hebben
trillingsgetallen, en het licht
heeft een spectrum. Daarmee
werkt men om uit te zoeken
wat er achter het zienlijke zit.
Geometrie en mathematica
vormen de enige exacte
wetenschap, de enige ‘taal’
Model voor Quarks, Laptons en Bosons
ter wereld die in staat is alle
mensen op aarde te verenigen. Via deze ‘taal’ is men momenteel te Cern in
Genève en Fermilab in Amerika op zoek naar het Goddeeltje. De ouden
spraken over ‘heilige geometrie’, en daar is men mee voortgegaan om
ermee achter de geheimen van de schepping te komen. In het Vaticaan is
de symmetrie toegepast, in grondvormen en in de architectuur. Men wist
toen nog niets van de asymmetrie van het universum. Wanneer men alleen
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van symmetrie afweet, handelt en denkt men in
s p i e g e l b e e l d e n .
V a n d a a r
dat de ouden zeiden dat Boven en Beneden elkaars
spiegelbeeld waren. Zo Boven, zo Beneden! Dan ziet men
alles slechts in tegenstellingen als zwart en wit, goed en
kwaad. Op deze gegevens zijn alle religies gebaseerd. Sinds
1956 kwam aan deze
symmetrie-visie een einde.
Symmetrie geeft perfectie aan,
terwijl er aan asymmetrie nog iets
lijkt te ontbreken. Het universum is
in die zin niet perfect, niet volmaakt,
maar alles wacht op ver-volmaking.
Men is er altijd van uitgegaan dat
alles in de natuur symmetrisch was
en de natuurkrachten symmetrisch
waren, nl.. spiegel en spiegelbeeld,
concave en convexe. Het universum
vertoont echter asymmetrie (chirality).
Wijst het Chi-Rho symbool ook in deze richting?
Het Chi-Rho teken wijst in ieder geval wel op het
Galactische Kruis.
Onze zon heeft een magnetisch veld dat elke 11
jaar zichzelf omkeert. Deze wisselende polariteit
van de zon is van invloed op de aarde en haar
bewoners. Een magnetron werkt op hetzelfde
principe van wisselende polariteiten.
Wij
bevinden ons -sterk uitgedrukt- in een soort
magnetron-positie. Wij worden ‘gaar gestoomd’
(ter hogere bewustwording) voor een nieuw Aarde-magnetisch veld
tijdperk, een nieuwe geboorte van de mensheid. De geboorte van een kind
werkt eveneens met de wisseling van polariteit. De foetus ligt bijna 9
maanden omhoog, om vlak voor de geboorte 180 graden om te draaien,
waarbij de vliezen breken. Dat er veel bijenvolken sterven is tevens een
bewijs dat de elektromagnetische velden van de aarde zich wijzigen. De
smeltende polen wijzen erop dat er een poolwisseling aankomt. Dat heeft
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niets met de opwarming der aarde te maken, waarmee regeringen hoge
belastingen zijn gaan invorderen. Het ‘kook-proces’ wat nu gaande is, is
een kosmisch alchemisch
proces, waarvan de Grote
Piramide een symbool is. Het is
het symbool voor de Grote
Jaarcirkel van 25.920 jaren, de
tijd dat onze zon langs de
dierenriem reist. De zon heeft
e e n
1 1
j a r i g e
opwarmperiode (mounder
maximum) en een 11 jarige
afkoelingsperiode (mounder
Zonnecyclus 11 jaar op, 11 jaar neer
minimum).
Tijdens deze
perioden voltrekken zich
allerlei veranderingen in de kosmos en op aarde. De zonne-activiteit zorgt
immers voor energie, waardoor alles wordt gevoed in ons melkwegstelsel.
Onze linker- en rechterhand tonen de twee zonnecycli. Zij
vertegenwoordigen de twee asymmetrische componenten om ons weer te
laten ontwaken na de ompoling van de aarde. Wij zullen dat wel met
samengevouwen handen in gebed en met dankzegging aan JHWH dienen te
doen, wat ook blijkt uit hetgeen de profeet Jesaja ervan zegt in hoofdstuk
26:
16 JHWH! in benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stil
gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was.
17 Gelijk een bevruchte vrouw, als zij nadert tot het baren, smarten
heeft, en schreeuwt in haar weeen, alzo zijn wij geweest, o JHWH!
vanwege Uw aangezicht.
18 Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet
dan wind gebaard; wij deden het land geen behoudenis aan, en de
inwoners der wereld vielen niet neder.
19 Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan;
waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als
een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen.
20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren
na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.
21 Want ziet, JHWH zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid
van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar
bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.
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Wanneer de zon én de aarde tegelijk tijdens het Galactische Kruis op 2112-2012 tot 25-12-2012 72 uren ‘stilstaan’ en de ompoling plaatsheeft,
noemt men dat het ‘nulpunt-energie-moment’. Dan houdt in feite álle leven
eventjes op, om op 25-12-2012 weer opnieuw te beginnen op een ánder en
hóger niveau. Het wordt ook wel een ‘lamb-shift’ genoemd (is een begrip
uit de quantum fysica), met als doel om ons uit die tijdelijke ‘dood’ van 3
nachten en 3 dagen terug te halen en over te plaatsen in een nieuwe
dimensie. In Jesaja 26 en 28 wordt hierop gewezen, en ook op andere
plaatsen. Tegelijkertijd hebben de illuminati en hun consorten een verbond
gemaakt met het dodenrijk, dat wil zeggen
dat ze in onderaardse steden zichzelf
opsluiten ter overleving, om zich te
verbergen voor de gesel van JHWH. Die
gesel wijst op Nibiru of de 10e planeet die
langs de aarde in tegengestelde draairichting
zal scheren, en zijn verwoestende sporen
Asymmetrie
rond de aarde zal trekken. In hun
onderaardse steden en kelders zullen de illuminati en koningen der aarde
het echter niet overleven, zie Jesaja 28:14-18.
Het elektromagnetische veld beïnvloedt culturen in hun vooruitgang én of
in hun terugval.
http://www.greatdreams.com/tuning.htm
Het universum is niet met elkaar in strijd, ondanks dat er asymmetrie is.
Asymmetrie wijst immers ook op éénheid1. Ons universum is een levend
wezen, en elk rechtgeaard levend wezen geeft om zichzelf, bezit eigen

1

Wie deze winter sneeuw- of ijskristallen eens goed onder de loep neemt,
zou uit de prachtig symmetrische kristallen kunnen concluderen dat de natuur een
voorkeur heeft voor symmetrie. Niets is minder waar. Wanneer kristallen in een
schone omgeving beginnen te vormen, heeft de natuur juist een voor keur voor
asymmetrie. Dat hebben Amerikaanse fysici van de Universiteit van Harvard
experimenteel aangetoond en theoretisch verklaard (Science, 29 januari).
In de natuur begint de vorming van ijskristallen rond nucleatiekernen zoals kleine
stofdeeltjes in de lucht. Zonder die kernen verloopt de vorming van ijs- of andere
kristallen veel moeilijker. Hoe dat toch zonder zulke triggers precies gebeurt, is
grotendeels een mysterie. Het filmen van hoe een klein aantal moleculen bij het
allereerste begin van de kristallisatie aan elkaar klit is vooralsnog onmogelijk.
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waarde. Ons universum strijdt niet tegen ons, maar is er om ons vooruit te
helpen. Dat er kwade machten zijn die fout gaan en anderen daarin willen
meeslepen, ligt niet aan ons universum, maar aan de gesteldheid en keuze
van deze machten zelf. Hun einde is aanstaande. De tekenen van hun verval
zijn er reeds, dat is alleen al zichtbaar in de banken-crisis. Maar ook
religies en politici hebben hun langste tijd gehad om de mensen om de tuin
te leiden. Er komt een vernieuwde wereld met een vernieuwde mensheid,
waar geen oorlog, wapenwedloop, ziekten en allerhande ellendigheden
meer zullen zijn. Ons bewustzijn gaat zich geheel verruimen. Daardoor zal
álles veranderen om te leven naar de natuurwetten van JHWH. De
opgeblazen droomwereld waarin wij momenteel leven wordt veranderd in
een heuse wereld van wederzijds dienen. Er komt een grote wedergeboorte
van de mensheid, die vrij onverwacht zal plaatsvinden en slechts één ‘dag’
in beslag neemt. Die ‘dag’ zal waarschijnlijk tussen 21-12-2012 en 25-122012 zijn. Wanneer deze wedergeboorte niet zou plaatsvinden door
Hogerhand, zou het hoogst ontwikkelde deel der mensheid nog vele
duizenden jaren nodig hebben om op het peil te geraken wat wij door
middel van de Goddelijke wedergeboorte op één dag zullen verkrijgen.
Edom en het Kaïn-nageslacht hebben echter geen deel aan deze
wedergeboorte!
Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien?
Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk
kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeen
gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Ons universum berust op éénheid, en wij maken ervan deel uit. Ons
lichaam is een eenheid, en in ons hoofd
is een zeer complexe eenheid aanwezig.
Ons 3e oog is hierin centraal, zie
brochures 407-409. Achter ons 3e oog
ligt de thalamusklier, die een verbinding
heeft met onze mond. Onze tong is de
sleutel om het nieuwe hogere bewustzijn
te openen. Het elektromagnetische raster
wat zich nu rond de aarde bevindt
(dodecaëder vormig) verdwijnt, dus ook
de polariteit. Door de wedergeboorte
gaat men over in het nieuwe
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éénheidsraster van JHWH. Dát nu willen de
illuminati, reptilians en Kaïn-Ezau-nazaten op
technologische wijze zien te verkrijgen o.a. te CERN,
Fermilab en HAARP. Zij kunnen niet vanuit hun
DNA en 3e oog de tijdelijke ‘dood’ te boven komen,
omdat zij niet de levenskracht of levensvonk van
JHWH bezitten. Vandaar hun strijd, om als Amalek
de hand op de troon van JHWH te leggen. Hun jacht
Cernunnos
op het Christ-deeltje, op de Godsvonk is voor hun van
levensbelang. De krachten van de duisternis strijden op leven en dood
tegen de macht van het Licht. Men weet te CERN wat men doet en wat
men wil bereiken, ook al zou de
hele aarde erdoor ten ondergaan.
Zij willen een ladder scheppen
om hun God Lucifer te laten
komen in onze dimensie, om van
hem de lichtvonk te ontvangen
ter overleving. De tegenpool van
Lucifer is Cernunnos
(Baphomet, de gehoornde god),
de god-bewaker van de poorten
des doods. Het is de zwarte god
van de elementen. Hij is de
voortbrenger o.a. van de reuzen,
waarvan bij Jozua sprake is. Te
CERN kan men zwarte gaten
scheppen, en Cernunnos helpt
hen de zwarte of donkere
materie te ontrafelen.
De zwarte god wil de licht-god De ogen van Horus, om ermee het onzienlijke
ontdekken en helpen om beslag zichtbaar te maken. Het oog der kraai, zie Job 28:7.
te leggen op de troon van
JHWH, de oerkracht, door hun limiet te doorbreken. Hun limiet is het getal
666, een mensengetal. Men wil Horus met zijn twee ogen laten regeren in
hun Nieuwe Wereld Orde, met één licht rechteroog en met één donker
linkeroog. Ertussen ligt het 3e oog, wat men wil activeren of openen via
het Christ-deeltje. Het gaat alles om de boom van kennis van goed (licht)
en kwaad (duisternis). Wanneer men van deze boom eet gaat volgens
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Nachash (ten onrechte als
slang vertaald in Genesis 3)
het 3e oog open. Dat
resulteerde bij Adam en Eva
op negatieve wijze, daar hun
3e oog juist ineenkromp,
zodat ze geestelijk blind
werden. Wanneer men te
CERN of Fermilab de 666limiet kan overschrijden, is
hun doel bereikt en kunnen zij
God van Zijn troon afstoten.
Deze 666-poort kan men pas Cirkel als ’oog van God’,= Ra-symbool van licht, in
de mythe is het Jezus als het Licht der wereld. Hier
o p e n e n e n t i j d e n s h e t zien wij de apotheosis van Jezus.
zogenaamde kruisfeest (dat is
het kerstfeest in feite) op 21-12-2012. Het kruis of de X wijst naar het
vrouwelijke chromosoom van de illuminati en Amalekieten, dat met het
mannelijke Y-chromosoom paart, om een nieuwe generatie goden-zonen
voort te kunnen brengen, zoals in Genesis 6 staat. Het gaat hun om de
vergoddelijking van de mens, zoals in New Age ook het geval is. Dat
noemt men apotheosis. Apotheosis is niet alleen de vergoddelijking van de
mens, maar ook van een systeem, in dit geval de Nieuwe Wereld Orde.

William Henry en Mark Gray in het
Capitol te Washington

Washington apotheosis/sterrenpoort
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Men weet dat er transformatie nodig is
om aan de aardse beperkingen te
ontsnappen. De komende apotheosis als
wedergeboorte van het ‘vrouwenzaad’ is
onafwendbaar en nadert met rasse
schreden. Alleen de vraag wie eraan deel
krijgt en wie niet. Is het voor het
zogenaamde ‘slangenzaad’ (NachashKaïn, Ezau en illuminati)? Of is het
alleen voor het
zaad der vrouw,
van Adam, Noach, van Jakob en Israël?
De illuminati vergoddelijken reeds hun ‘masters’,
zoals George Washington. Hij is afgebeeld en
omgeven door een ring met 72 sterren, een
‘sterrenpoort’. Het getal 72 is het codenummer der
illuminati dat wijst naar de precessie der equinoxen
op 21-12-2012. Het getal 72 wijst ook op het aantal
Godsnamen, en op het aantal leden van het
Sanhedrin. De Farao’s waanden zich ook goddelijk,
m a a r
v a n
h u n
m u m m i e s
is niet veel meer over dan een gedrocht waarin geen
enkel leven aanwezig is.
Het gaat bij de transfiguratie om het lichtkleed, zoals
Adam en Eva dat oorspronkelijk bezaten. Het aangezicht van Mozes
glinsterde ook toen hij van de berg der wetgeving afdaalde. Draagt de paus
om die reden een wit gewaad?
Het gaat om een elektrische
lading van deeltjes rondom de
mens. De Merkaba is in
Egypte een energie-lichaam.
Mer = rotatie, Ka = geest, en
Ba = het menselijk lichaam.
Het roterende licht kan een
mens van de ene dimensie
naar de andere overbrengen,
vandaar dat de Merkaba een
De LHC 3 ringen 100 mtr onderaards = asymmetrie
Goddelijk lichtvoertuig werd
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genoemd. Het Merkaba-energieveld van ons lichaam heeft de vorm van een
in elkaar grijpende tetrahedron. Ons hart heeft ook een energieveld, maar
dan in de vorm van een torus. De basisgeometrie van ons DNA is die van
een dodecaëder (pentakubus). DNA is verbonden met de aarde-grid (aardenergielijnen) en met de dierenriem. Energie wordt dan ook via geometrie
afgebeeld in fractals van de dodecaëder. Fractals zijn steeds kleiner of
groter wordende gelijkenissen van eenzelfde figuur. Ons universum is één
grote dodecaëder. Dat wist Plato reeds.
Wikipedia:
Cern - Cernunnos
Cernunnos ('de gehoornde') was een Keltische god die in Gallië en
Brittannië werd vereerd. Hij werd meestal afgebeeld in
kleermakerszit met een mouwloos hemd en een torque om
de hals en in de rechterhand. Vaak ook met een sacrale
fakkel in de ene hand en een slang met ramshoorns in de
andere. Hij was de heer over de fauna, flora, landbouw,
voorspoed en de onderwereld.
Cernunnos is de Keltische godheid die het dichts tegen een
wereldwijde "vadergod". We
vinden sporen van hem in de literaire tradities
van Ierland en Wales.
Afbeeldingen van hem komen tot in de 9e en
10 eeuw voor, ze staan in die tijd veelvuldig in
miniaturen die de evangeliën verlichtten.
Op de Ketel van Gundestrup staat hij afgebeeld
naast een hert met hetzelfde gewei als hijzelf
(en ook zijn hemd en broek vertoont dezelfde
tekening als op de hertenpels), terwijl hij met
de linkerhand de oerslang omvat. Tot zover
Wikipedia.
Cernunnos had één dag in het jaar waarop hij
werd vereerd, nl.. 21 december. Het is niet
Bafomet - Cernunnos
helemaal zeker of Cernunnos een Keltische
god was, zie onderstaande website:
http://www.boudicca.de/cern-nl.htm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Cernunnos
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Speurtocht naar de verborgen God
Het tastbare -de materie en symmetrie- en het ongrijpbare -geest- maken
een groot verschil uit. De grote vraag van de fysici o.a. te CERN en
Fermilab is wélk deeltje er voor zorgt dat het tot nog toe voor ons
ongrijpbare zichtbaar wordt. Men heeft dit deeltje dat men veronderstelt er
te zijn de naam gegeven van Higgs Boson, het God-deeltje of Christdeeltje. Dat deeltje zou voor hen de hoeksteen van deze eeuw zijn. Er moet
immers iets zijn dat aan de materie massa geeft. Maar wat? Deeltjes
hebben massa, en dat moet ergens vandaan komen. De huidige fysica is
gericht op het tastbare, maar het blijkt dat er veel en
veel meer is, en dat van het tastbare het ontastbare de
basis is, of het fundament. Energie kan niet geschapen
worden, noch worden vernietigd. Het is er en blijft er.
Energeia in het Grieks betekent zoveel als
werkzaamheid, activiteit. In het Sanskriet betekent de
naam Jezus zoveel als ‘pure energie’, of ook wel
‘gemanifesteerde energie’. De Essenen noemden het
ook zo. Het gaat om de pure essentie van ons hart,
hart-energie. Het pure licht is wit, bevat alle kleuren,
die zichtbaar worden wanneer het licht op een prisma
valt, en of bij de regenboog. Het ongrijpbare en
onzienlijke is God, is JHWH. Hij is een God die zich
verborgen houdt. Jesaja 45:15 Voorwaar, Gij zijt een
God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.

God speelt echter geen verstoppertje. Zijn manifestatie
is er in heel de schepping. Mozes mocht zelfs een
glimp van Hem opvangen. Voor ons oog is gas en
elektra ook onzichtbaar. Wij kennen gas en elektra aan
de manifestaties. Voor ons oog is een atoom ook
onzichtbaar. Vroeger dacht men dat het atoom het
allerkleinste ondeelbare was. Momenteel weten wij dat er quarks zijn in
een atoom, en ionen, barionen, etc. De barion-asymmetrie vormt de sleutel
tot het standaard model-atoomdeeltje. Barion in het universum zijn
tegengesteld tot anti-materie. Men kan God niet zien, maar de Godsnaam
JHWH zou wel staan voor de 4 kernkrachten: de J voor de zwakke
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nucleaire kernkracht (staven). De H voor de elektro magnetische
kernkracht (cups of bekers). De W voor de sterke nucleaire kernkracht
(zwaarden). De H voor de
aantrekkingskracht/zwaartekracht
(pentagrammen). De eenwording met
God werd door de Kelten, Essenen,
Druïden en anderen gezien als een zaak
die geschiedt door middel van de
opening van ons 3e oog. De oude
Egyptenaren werden met Aton één als
ze verlicht waren in hun 3e oog. Aton
zag men als de gemanifesteerde energie
van de zon.
Aton-zonnedienst
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Meru
De zogenaamde berg Meru is volgens de
illuminati de zetel van de kosmische
krachten, de as welke de aarde verbindt
met het universum. Meru is in die zin
een soort super-antenne. Schilderijen in
het Vaticaan en inscripties uit de 2e
eeuw tonen Jezus met een staaf in de
hand, waarmee hij wonderen kon
verrichten. Dit zou wijzen op een De berg Meru in Tanzania is 4566m hoog
verbinding met de Meru-super-antenne, waarmee men vortexen en
wormholes kon creëren. Meru is een ,mystieke berg, die tot spirituele
hoogten leidt, tot het huis van de goden. Andere namen voor deze superantenne zijn o.a. Jakobsladder, toren van Babel, pilaar van Henoch, etc.

1. De Gevleugelde zon. 2. De Maansikkel. 3. Het Heilige Kruis. 4. Het Rasymbool. 4. Het Been van de Stier. 5. De Djed-pilaar. 6. Het ANKH-symbool.

De werking van een oude ‘toren’ of
antenne, zoals een Tesla-toren

Meru-antennes in Bali, die op de
Egyptische Djed gelijken
Vrijmetselaars schootsvel met in het
midden het Galactisch kruis

Jacobsladder met Zon, Sirius
en Pleiaden

Meru zou raken tot aan de hemelstad met paarlen poorten en gouden
straten. Het gaat hierbij om een oud technisch apparaat waarmee men subatomaire deeltjes kon versnellen. Te CERN heeft men een gigantische
‘Meru’ gebouwd, de LHC-deeltjesversneller, om ermee sterrenpoorten te
kunnen openen, en bij de goden en hun woonplaats aan te kunnen kloppen.
Het is als een brug waarmee men naar de hemelse havens kan oversteken.
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Een berg is een super-antenne, waar men rondom de top het Sint
Elmusvuur kan waarnemen, de atmosferische elektriciteit. Vandaar dat
men bij de heidenen -en ook in Israël- rookte op de bergen.
Daar kwam men in de zogenaamde ‘hogere geestelijke sferen’ via rook,
drugs en de atmosferische ladingen. Zie de brochures no.13a, 13b, 13c en
13d over elektra en de goden.

Kleine middencirkel van het St. Pietersplein, de rechthoek met daarin de
obelisk, en 72 paaltjes rond de cirkel. 72 = 6x12, het getal 72 @@@

Een oude sterrenpoort zoals ontdekt
in Irak

De CERN-ring telt 8 nodes, net als de sterrenpoort
hiernaast. De nodes liggen niet allemaal op gelijke
afstand van elkaar.
Zonne-uitbarsting van energie naar de aarde (asymmetrie)

Het Sint Pietersplein met zonne kruis (Swastika)

Het wegen van het hart in oud-Egypte

25

CERN, Rome en 2012

No. 557

http://www.thelivingmoon.com/42stargate/menu.html
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread626231/pg3
http://liveinchapelperilous.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
Zie bovenstaande website voor de betekenissen van het getal 8.
http://wn.com/Sacred_Geometry__Holy_spiral

Oordeelsdag
De gedachtenis van Amalek zal volledig verdwijnen, Deuteronomium
25:19. Bileam voorzegde Amaleks ondergang in Numeri 24:20. Koning
Saul had Amalek uit moeten roeien, maar bleef in gebreke. Wanneer Saul
Amalek had uitgeroeid, had de wereld daarna er veel en veel anders
uitgezien. Amalek heeft zich sterk gemaakt en wil de hand op de Troon van
JHWH leggen, maar zal daarin falen. De Amalekieten hebben nu
wereldwijd de touwtjes in handen, zijn aan de macht en hebben de
technologische ontwikkelingen mee. Gezamenlijk hoopt men erin te slagen
te CERN of elders om aan het oordeel Gods te ontkomen.
De joods-christelijke oordeelsdag is afkomstig uit oud-Egypte. Daar haalde
men het hart uit de overledene om gewogen te worden. De joodschristelijke oordeelsdag is een ‘daggebeurtenis’, maar in Egypte duurde het
oordeel veel langer. Men zag het meer als
een oordeels-procedure, net zo lang tot de
ziel puur genoeg was om herboren te worden
en daarna haar plaats in te nemen tussen de
goden. Het menselijke hart was voor hen de
enige weg om een sterrenpoort of wormhole
te openen. Het hart is een pomp die op
unieke wijze werkt, en daarmee dacht men
de sterrenpoort te kunnen openen. Men zat er
heel kort bij. Het gaat inderdaad om ons hart,
om een ‘besneden hart’, een hart dat
geopend is voor JHWH. Ons hart heeft een
geheugen, en wij dienen ons JHWH te
herinneren, te ontwaken, de deur van ons
hart te openen. Daar hebben wij geen CERNSommige organen lijken
symmetrisch maar zijn dat niet. apparaturen van 5 miljard euro voor nodig.
(bloedsomloop)
Wij hoeven ook niet te wachten tot 21-122012 of het CERN-experiment zal slagen ja
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dan nee. Wij hoeven ook niet te proberen om net als Amalek onze hand op
de troon van JHWH te leggen. Wanneer ons hart geopend is voor JHWH
ontvangen wij door Zijn Geestkracht het waarachtige levenslicht en zullen
wij de aanstaande poolwisseling en het oordeel overleven. Dan mogen wij
met JHWH in Zijn troon zitten.
Christenen denken dat er een speciale
oordeelsdag zal komen, waarbij alle
gestorvenen zullen opstaan om
geoordeeld te worden, één voor één.
Volgens de Nederlandse
Geloofsbelijdenis artikel 32 zal Jezus
lichamelijk en zichtbaar uit de hemel
komen om Rechter te zijn over
levenden en doden. Alle mensen zullen
voor hem gedagvaard worden. De
goddelozen zullen verwezen worden naar het eeuwige vuur, en de
gelovigen zullen gekroond worden met heerlijkheid. Hoe komt men aan
deze visie?
DNA
Door transmutatie wordt onze gedaante veranderd, inwendig en uitwendig.
Ons DNA is onze bouwsteen, en wij kunnen alleen veranderen indien dit
door middel van ons DNA geschiedt. Die verandering gaat dus van
binnenuit naar buiten. Er zorgt slechts 3 - 5% van ons DNA voor ons biolichaam, terwijl 95 - 97% junk-DNA is, waarmee men nog geen raad weet
waar dat voor is. Er zou slechts van die 97% een kleine 30% actief zijn, om
te zorgen voor de transmutatie van onze celstructuur. De kleuren paars en
purper geven de energie aan om te transmuteren. Ons bestaande DNA zelf
kan niet worden omgevormd, maar ons RNA wat het nieuwe DNA
aanmaakt kan daar wél voor zorgen. Ons DNA verstaat gesproken
woorden, wat door Russische wetenschappers is vastgesteld. Zie
www. fosar-bludorf.com/vernetzt.htm
Grazyna Fosar en Franz Bludorf toonden aan in hun boek ‘Vernetzte
Intelligenz’ dat DNA door woorden kan worden beïnvloed. Ons DNA
zendt licht uit, en onze cellen communiceren met elkaar via dit licht. In
elke cel van ons lichaam bezitten wij een supergeleider, een soort
microchip met een geheugen van wel 3 Gigabits, waarmee wij uit onze
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omgeving info opvangen, opslaan en er
wat mee doen. Ons DNA is een soort
oscillator-antenne. In ons holografische
universum is niet lineairs. Alle licht erin
is gebogen, behalve het licht van de ster
Sirius, dat is rechtlijnig. Wat dat te
betekenen heeft is nog onduidelijk. In ons
DNA komen, volgens een grote groep
wetenschappers, genen voor van meer
dan 20 buitenaardsen. Men probeert deze
kennis voor ons verborgen te houden. In
deze van buiten afkomende genen zijn
volgens dr. Michael Salla vermogens
aanwezig, die in verband staan met de gen-geheugens van die andere oude
buitenaardse rassen. Dr. Francis Crick leidde als Nobelprijswinnaar dit
onderzoek. Zij geloven niet in Darwins oersoep-idee, maar stellen dat alle
leven het product is van doelbewuste intelligentie.
Ons DNA zou van de Pleiaden-bewoners afkomstig zijn, een ras met een
zeer hoge beschaving. Het Vaticaan en de illuminati weten dat de ‘goede
mensen’ van de Pleiaden (=Zevengesternte) afkomstig zijn. Wanneer de
‘goede mensen’ sterven, gaan ze naar de sterren terug (het woord sterven is
etymologisch afkomstig van ster - ven = vertrekken). Het Vaticaan is
gericht op Sirius en de Pleiaden. Dát DNA wil men te pakken zien te
krijgen, er de hand op leggen. Door de technologie van de Pleiadians was
het mogelijk om door ons gehele universum te reizen met een hogere
snelheid dan van het licht. Dat willen de illuminati ook wel. De LHC van
CERN in actie stuurt twee stralenbundels deeltjes in tegengestelde
richtingen de 27 km lange ring in, met de snelheid van 99.9999991% van
het licht. Elke seconde zal elke bundel 11.245 rondjes afleggen, om daarna
op elkaar te botsen. De Pleiadians lachen hierom. Zij kennen ook geen
geld, geen politiek en religieuze rituelen. Ze zien er net zo uit als wij, maar
hebben een veel langere levensduur. Ze maken zich grote zorgen over ons.
Zij willen ons wel helpen, maar dan dienen wij wel eerst onze fouten te
herstellen. Zij zijn vrij van zelfzucht, leven zonder bemiddelaars of
hiërarchie en kennen hun goddelijke oorsprong. Dr. Salla en zijn collega’s
zeggen dat zij ook geen tempels of heiligdommen willen. Zij leven vrij,
geheel volgens de natuurwetten, wat zij zien als hun spirituele opgave. Zij
leggen hun geloof niet vast in dogma’s en belijdenissen en voeren geen
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heerschappij over anderen. Zij zijn alleen
geïnteresseerd is het gezamenlijk bewandelen
van het pad van hun harten. De beschaving die
op Mars leefde heeft zichzelf vernietigd, en
daar zijn wij op aarde hard naar op weg om
hetzelfde lot te ondergaan. Geen nood, op het
juiste moment zullen de ‘goede mensen’
ontwaken en opstaan om de aarde te redden.
Ons junk-DNA is niets meer en niets minder
dan sluimerende ingenieuze upgrade van onze
basiscode. JHWH weet daar wel raad mee om
ons op een hoger bewustzijnsniveau te
brengen. Bileam voorzag reeds dat er in Israël
verborgen overwinnende krachten schuilden.
Zie Numeri 24:

De plattegrond van het Vaticaan

14 En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u is een sterrenkaart
raad geven, en zeggen wat dit volk uw volk
doen zal in de laatste dagen.
15 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt,
en die man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!
16 De hoorder der redenen Gods spreekt, en die de wetenschap des
Allerhoogsten weet; die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt,
en wien de ogen ontdekt worden.
17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij.
Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel
opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van
Seth verstoren.
18 En Edom zal een erfelijke bezitting zijn; en Seir zal zijn vijanden een
erfelijke bezitting zijn; doch Israel zal kracht doen.
19 En er zal een uit Jakob heersen, en hij zal de overigen uit de steden
ombrengen.
20 Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Amalek is
de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!
21 Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Uw woning
is vast, en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd.
22 Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat u Assur gevankelijk wegvoeren
zal! 23 Voorts hief hij zijn spreuk op, en zeide: Och, wie zal leven, als God
dit doen zal!

