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Inleiding
Geboorte en sterven zijn de twee meest ingrijpende gebeurtenissen in
ons menselijk bestaan. Het is dan ook wel te begrijpen dat er juist rond
deze gebeurtenissen zoveel valt te doen, en er allerlei gewoonten zijn
ontstaan, al dan wel of niet goed.
Als baby komen wij hulpbehoevend ter wereld. We worden liefdevol
door ouders en bekenden geholpen. Bij het sterven -of dat nu jong of oud
plaatsheeft- zijn wij opnieuw hulpbehoevend zonder het zelf te weten.
Familie en dierbaren verzorgen alsdan onze begrafenis. Wij weten dat
we uit aardse materie zijn samengesteld, dat we het leven ontvingen en
door aards voedsel in stand worden gehouden, en ook dat wij tenslotte
naar de aarde terug keren. Wij zijn kwetsbaar, maar tevens sterk,
gewapend tegen allerlei bedreigingen van het leven, als infecties,
ziekten, etc.
Bij het geboren worden zien we verschillende volksgebruiken, en ook bij
het begraven. Dat is ‘s lands eer, ‘s lands wijs. Wij geven er de voorkeur
aan, om net zoals in Bijbelse tijden, op eenvoudige wijze begraven te
worden. Job zei het reeds dat wij naakt uit onze moeder zijn
voortgekomen, en bij het begraven-worden niets mee kunnen nemen.
Een lijkbaar of simpele kist
is voldoende. Het gaat de
grond in, om daar buiten
het gezicht van de levenden
te verteren. Waarom dure
en opgesmukte stenen op
een graf, zodat men zelfs
van ‘praalgraven’ spreekt?
Waarom allerlei spreuken
en teksten op de grafsteen
geplaatst, die meestal meer
een wens bevatten en of leugens uitstralen? Een eenvoudige paal met
korte gegevens. Waarom ook een lijk zo lang in het huis bewaren,
aangezien een dode onrein is en zo spoedig mogelijk begraven dient te
worden. In Bijbelse tijden werd een dode dezelfde dag nog begraven.
Warmte speelde hierbij wel een zekere rol.
We zien hieruit dat er in en met ons lichaam een kosmische ommekeer
plaatsheeft. Eerst worden we uit de aarde genomen en opgebouwd uit de
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materie. Vervolgens voedt de aarde ons gedurende ons leven. Na verloop
van tijd keren wij tot de aarde terug na het sterven en begraven.
De wijze hoe wij vandaag de dag omgaan met het leven en met de dood
is niet vanzelf aan komen waaien. Er is een heel oude achtergrond
waaruit gebruiken zijn ontstaan, niet altijd even Bijbels gericht. Uit oudEgypte en oud-Babel zijn veel begrippen in mythen en metaforen aan
ons overgeleverd, waardoor onze leef- en denkwereld beïnvloed is. In
Egypte kende men niet de scherpe grens tussen leven en dood zoals wij
die kennen. Volgens de oude Egyptenaren bestond het leven uit zeven
elementen, die zowel fysiek als geestelijk zouden zijn. Of men hierbij
toen tijds al dacht aan de herkomst van de goden uit het Zevengesternte
(de Pleiaden) is niet met zekerheid te zeggen. Men zag dat het leven
slechts compleet was wanneer alle zeven elementen aanwezig waren.
Bij het scheiden van de zeven elementen door de dood begon volgens
hen een andere tijdelijke dimensie van het leven, in verwachting dat alle
zeven elementen eens weer verenigd zouden worden.
Als eerste element zag men het fysieke lichaam. In dat lichaam waren
de andere zes elementen tijdens het leven aanwezig en werkzaam. Bij
het sterven verlieten deze zes elementen het lichaam, dat men balsemde,
in afwachting van herleving na het zogenaamde laatste oordeel. Men
ging ervan uit dat er een oordeel kwam over alle daden die een mens met
en in zijn lichaam had gepleegd. Men schoof dit oordeel voor zich uit
naar een oordeelsdag na het sterven. Men zag kennelijk nog niet in dat
men in dit leven oogst wat men zaait.
De zes andere elementen waren als volgt:
1e. de schaduw van een persoon, want wie geen schaduw heeft, was
volgens hen geen persoon
2e. de naam van een persoon. De naam van iemand bestaat uit een woord
dat men uitspreekt, dus een klank heeft, een resonantie. Geen naam te
hebben, betekent geen mens te zijn. Momenteel maakt de staat van ons
een nummer, een sofi-nummer, waarbij onze achternaam in hoofdletters
wordt geschreven. Hierdoor zijn wij tot slaven van de staat gemaakt en
zijn alle burger- en familierechten verdwenen.
3e. het hart of het geweten van een persoon, waarbij het geheugen een
grote rol speelt. Alles wordt in het geweten vastgelegd, zoals in een
zwarte doos van een vliegtuig.
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4e. de mens zou een Ka hebben, een onzichtbaar onsterfelijk deel, wat
meegaat in het graf. Aan de Ka werden offers gebracht, zodat de Ka in
het graf verder kon leven. Het lijkt erop dat de Ka iets te maken heeft
met het atoom, met onze atomen die niet
vernietigbaar zijn wanneer ze eenmaal in aanzijn
zijn geroepen. In de tekening van het atoommodel
zien we een hexagon, dikwijls zwart afgebeeld.
Dat wijst naar de pupil in ons oog. Uiteindelijk
wijst het naar ons 3e oog, de verlichtte kennis.
Een leerling wordt immers ook een pupil
genoemd, iemand die kennis vergaard. Voor de
illuminati betekent zwart zoveel als wijsheid, dat
men met het derde oog in het donker kan kijken
om geesteszaken waar te nemen, net als sommige roofdieren. De energie
van deze lichtbron is voor hen generatieve seksuele energie. Door de
ultieme seksuele energie kan men tijdelijk boven zichzelf uitstijgen
tijdens extase. Het zwarte licht wordt gedeeld in mannelijk en
vrouwelijk. In hun loges hebben de vloeren zwarte en witte tegels, wat
wijst naar positief en negatief, de dualiteit. Het oudste symbool voor het
seksuele ritueel is de zespuntster, die gebaseerd is op het atoommodel.
5e. het 5e element is de Ba, die de ziel wordt genoemd, welke naar de
andere wereld zou zweven. Vandaar dat de Ba werd voorgesteld als een
vogel met een mensenhoofd.
6e. het 6e element droeg de naam Aach, het derde oog, de epifyse of
pijnappelklier, het verlichtte deel van de ziel. Deze klier had puur en
zuiver water nodig. Men zocht dan ook naar het beste water en men
vermeed in voedsel elementen die schadelijk zouden zijn voor deze
klier. Dit derde oog wijst naar ons bewustzijn, en heeft de vorm van een
kleine conische dennenappel. Zie onze brochures 407, 408, 409 en 609.
Men geloofde oudtijds dat er in de dood iets was wat weer terugvoerde
naar het leven, en wel nadat men het oordeel of gericht had doorlopen.
De lange reis van het herrijzende leven was wel moeilijk, en zeker
magisch te noemen. Men zag de magie (Heka) als iets dat buiten onze
macht bestond, maar wat er wél was. Het woord heka werd gebruikt om
er godsdienst mee aan te duiden, aangezien men godsdienst zag als
magie. Heka is de macht van God. Sommigen mensen bezaten deze
heka en werden magiërs genoemd. Men bezat geen apart woord voor het
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leven ná dit leven, zoals er in de Bijbel wordt gesproken over ‘eeuwig
leven’. Voor de oude Egyptenaren was er alleen maar leven en geen
echte blijvende dood. Voor hen leefde ook een dode, maar dan niet meer
in diens lichaam, maar in een graf. Ook de godheid woonde volgens hen
in de tempel en leidde daar een eigen leven, net als de mensen. Vandaar
dat men dagelijks maaltijden in de tempels aan de goden aanbood, net
als de toonbroden in de tabernakel. De koning of farao was de levende
voorstelling van de godheid. Zonder de koning kon het volk niet leven,
aangezien men zich dan zonder de tegenwoordigheid of aanwezigheid
van God waande.
De zeven elementen der oude Egyptenaren zag men in de hemel
afgebeeld in de Grote Beer. Zij noemden de Grote Beer de ‘moeder van
de zeven elementaire krachten’. Men verdeelde dan ook de hemel in
zeven afdelingen, compartimenten, daar de oorspronkelijke hemel
volgens hen zevenvoudig was. Ook de Ariërs belijden dit. Aan de natuur
werden zeven eigenschappen toegeschreven: stof, samenhang,
vloeibaarheid, stremming, opeenhoping, stilstand en verdeling. Op
gelijke wijze kende men aan de mens ook zeven elementen (zielen) toe.
1. De ziel van het bloed (vormend)
2. De ziel van de adem (ademhaling)
3. De ziel als schaduw of schim (aura)
4. De ziel der waarneming (gezicht)
5. De ziel der rijpheid (voortplanting)
6. De verstandelijke ziel (bewustzijn)
7. De spirituele ziel (altoos bestaand)
De zeven sterren uit Openbaring 1-3 zouden dezelfde betekenis hebben,
en er wordt ook gesproken over ‘de zevende hemel’. En niet te vergeten
de zeven geesten die voor de troon van God zijn. De mens had volgens
de oude Egyptenaren een zevenvoudige samenstelling. Het volle (witte)
licht van de Schepper brak zich op het prisma der mensheid in zeven
kleuren uit elkaar. Dat zijn zeven stralen, lichtbundels met elk een eigen
frequentie. De Goddelijke Wijsheid bouwde haar huis op zeven
platforms, zeven pilaren, wat wijst naar het volmaakte, Spreuken 9:1.
Rome heeft deze Goddelijke zevenvoudigheid overgenomen in haar
zeven sacramenten en zeven doodzonden, terwijl het Vaticaan op zeven
heuvels is gebouwd.
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De Pleiaden wordt het Zevengesternte genoemd, zie Job 38:31, met de
ster Alcyone als spil waaromheen onze wereld draait, volgens
astronomen. De Pleiaden vormt het centrum van energie voor
vernieuwing van de aarde. Volgens theosofen is de Pleiaden verbonden
met het oude Atlanten-ras. Hieruit volgt dat de sterren nauw verbonden
zijn met ons mensen, zodat ons lot letterlijk in de sterren staat, en wij als
wij sterven naar de sterren terugkeren.
Het woord sterven is afgeleid van ster,
en ven is terugkeren.
De Grote Beer of Steelpan telt 7 grote
sterren, als ook de Orion. De Pleiaden
lijkt op de Grote Beer, maar dan
verkleind. De Pleiaden zouden de
bakermat zijn van onze taal, het
krittika.
Door het oog van de naald
Men kan op de website van William Henry zoeken naar zijn bespreking
van ‘The Eye of the Needle’. Volgens William wijst het oog van de
naald waarover Jezus sprak naar een sterrenpoort. Het oog ziet hij als de
mond van de trechter van de sterrenpoort, en de naald als de nauwe poort
of hals van de trechter. Alleen een persoon van pure liefde kan
erdoorheen om in de andere wereld aan te komen.
http://www.youtube.com/watch?v=vMBm_Xm0Sks
http://www.williamhenry.net/store.html
REVELATION 2012: EYE OF THE NEEDLE
TIME ENDS.THE STARGATE OPENS. ETERNITY BEGINS.
Maya prophecy says a stargate will open in 2012. An enlightened being
or a group will emerge. William Henry answers a key question: who will
open the door?
Jewish legend, and Essene texts, tells of the arrival of the Peacemaker,
the herald or forerunner of the Christ or Messiah. In addition to opening
the door for the Christ, this figure has a ‘to do’ list. This groundbreaking
work is the first modern and complete introduction to this astonishing
mission, which includes assembling the Ark of the Covenant, the
Anointing oil of the Magdalene, the Flask of Manna and the Holy Rod of
God into one remarkable super technology. This timely talk is a

6

Misverstanden rond leven en dood & de Kosmische Ommekeer No. 567

revelation, a detective story and a synthesis of ancient knowledge with
modern science and spirituality that will help us change our future and
created the greatest of all possible worlds.

Eeuwige strijd
Er is een grote strijd gaande op aarde én in de hemelse gewesten wie er
op en na 21-12-2012 over de aarde mag gaan regeren. Zullen het de
illuminati zijn met hun Nieuwe Wereld Orde?
Of zullen het de nog overgebleven Israëlieten van de 12 stammen in de
verstrooiing zijn, die onder de herrezen koning David zullen mogen
regeren in het Messiaans Vrederijk?
Welk systeem zal er ingevoerd worden over de mensheid die alsdan nog
in leven is? Zal het het New Age Nieuwe Wereld Orde systeem zijn, een
soort fascistische wereld-politiestaat? Of zal het een Vrederijk zijn vol
liefde en vrijheid?
De Grote Jaarcirkel of Ouroboros van 25.920 jaren die in 12 tijdvakken
van 2160 jaren is verdeeld,
loopt op 21-12-2012 ten einde.
Daarna begint een nieuw
tijdperk. De illuminati hebben
hun overwinningsfeesten reeds
gehouden met veel vertoon,
zoals in Genève bij CERN toen
men meende het HigssBosondeeltje ontdekt te
hebben, en tijdens de openingsen sluitingsceremoniën van de
30e Olympische Spelen in
Londen, en tijdens de besloten
bijeenkomsten van de
Bilderbergers, etc. Ze hebben
daar de wereld reeds verdeeld
in 10 staten, en de regeerposten al op papier bezet met lieden uit de 13
satanische bloedlijnen.
Men heeft ook reeds logo’s en regeringsgebouwen gereed wereldwijd,
zie vooral in Kazachstan de enorme gebouwen die illuminati-kenmerken
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dragen. Er is een logo van Pitsburg Steelers dat
over de Grote Jaarcirkel aan ons verborgen info
doorgeeft.
Wanneer men binnen de Grote Jaarcirkel een
kleine cirkel van 365 jaar laat ronddraaien net als
in een rosmolen, ontstaan er bepaalde figuren.
Men noemt dit hypocycloïde. Op het logo van
Steelers staan 3 figuren en verschillende kleuren.
Het zou wijzen naar vier tijdperken, nl.. het
Gouden tijdperk, het Zilveren tijdperk, het Bronzen tijdperk en het
IJzeren tijdperk.
De strijd gaat om onze planeet aarde en
wie er na 21-12-2012 over mag of zal
regeren. Het logo van Steelers vertoont 3
sterren, wat wijst naar het Siriussterrenstelsel en de zogenaamde
‘winterdriehoek’. Deze winterdriehoek
omvat de ster Betelgeuze in Orion, Sirius
in de Grote Hond, en Procion in de Kleine
Hond. De Habsburgers en Oostenrijkse
vorstenhuizen zeggen van Sirius af te
stammen.
Isis = Sirius, Osiris = Orion, en Horus is
Procion (de waterhond, waarvan prins
Willem Alexander de water-koning is). Deze
winterdriehoek wordt door de vrijmetselaren
op hun tracingboard voorgesteld door drie
pilaren met elk een eigen letter. De s van
Sirius, is Isis. De B van
Betelgeuze is Osiris, en
de W van Procion of
waterhond, is van
Horus. De pilaren
wijzen hemelwaarts,
waarbij de S-pilaar een
schelp vertoont, wat
wijst naar de baarmoeder Isis, en de B-pilaar wijst
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naar de ondergaande zon Osiris, en de W-pilaar wijst
naar Willem, het Alziend Oog van Horus, de geboorte
van de nieuwe zon. De ladder op het board wijst naar
de trappen ter verlichting, het opklimmen.
Hiertegenover staat het Arcadia en Chi-Rho teken.
Arcadia is in de Griekse mythologie de woonplaats
van de god Pan. Het woord zelf betekent ‘Paradijs’,
en Arca Dia betekent ‘Ark van God’, dus Gods bescherming. Een arc is
een cirkel, zoals staat in Psalm 34:7 dat de engel Gods zich rondom die
God vrezen legert en hen beschermt.

Het Arcadia-schilderij van Poussin

http://www.neversurrender.surfingtheapo
calypse.net/index.php?id=195686

Het Technologische Eindspel
De technologie is voor de illuminati cs hun enige hoop op overleving.
Albert Einstein vreesde in zijn tijd reeds voor de technologische
wedloop, zie zijn afbeelding en woorden:
De illuminati hebben een nieuw soort Internet-systeem in gereedheid
gebracht, dat de naam draagt van Worldwide Smart Grid. Een grid is een
energielijn, en het gaat bij deze om een ‘slim energie-net’, althans zo
promoot men het. Dit systeem zal onze hele leefwereld veranderen,
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inclusief onze cultuur, handel, geldwezen, etc. Het
grote gevaar van de Nieuwe Wereld Orde der illuminati
is niet hun idealisme, maar hun technocratie. In de
USA heeft men dit nieuwe Smart Grid-systeem
ontwikkeld via wifi-digitale energie. De elektronica
giganten als IBM, General Electric, Philips en Siemens
hebben al hun energie ingezet om dit Smart Gridsysteem operationeel te maken. Het wordt nog geheim
gehouden waarvoor men dit systeem zal gaan inzetten
ná 21-12-2012. Technocratie echter is een totalitair
regeersysteem waarbij álle facetten van ons leven
worden gecontroleerd. Waarom heel ons dagelijks doen
en laten gecontroleerd dient te worden is de vraag.
Kennelijk vertrouwt de waard zijn gasten niet. Men
heeft een instituut opgericht onder de naam GENI,
Global Energy Network Institute, waar men de gehele aarde bij betrekt,
behalve de Zuidpool. Op de Antarctica had Hitler zijn laatste bataljon,
en dat zit daar waarschijnlijk nog steeds.
Het GENI-project wordt door de Dalai Lama,
door aartsbisschop Tutu, door de VN, door de
regeringen van China, Canada, Nieuw
Zeeland en Zwitserland gesteund. Er is nog
een instituut, de IEEE, Institute of Electrical
and Electronic Engineers, dat wereldwijd
395.000 medewerkers heeft in 38 landen. Alle
technocraten uit heel de wereld zijn in dit ene
Een wereldwijd bijenkorf platform aanwezig, onder het motto:
netwerk
Eendracht maakt macht. Hierdoor kan men
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een veel strengere
en nauwkeurigere
controle op de
mensen uitvoeren
dan via het
communisme,
socialisme en
fascisme. Alle
persoonlijke
vrijheden zullen
verdwijnen, en we Een deel van de Wereldwijde Smart Grid
hebben al niet veel
persoonlijke vrijheden meer sinds wij verkocht zijn aan de EU. Men zal
precies weten wat we uitvoeren, hoe lang wij slapen en waar we ons
bevinden op elk uur van de dag, hoeveel we eten en drinken, wat we
kopen en verkopen, etc. etc.
En waarom ????????????????????????????

Ontwaking
De komende kosmische energie die vrijkomt bij de komende grote
overgang op 21-12-2012 tijdens het Galactische Kruis, waarbij de
mensheid zal ontwaken, zoals beschreven in brochure 630, willen de
illuminati van ons afstelen om deze voor zichzelf te gebruiken. Lukt hen
dat niet, dan zullen ze ons volledig knechten, zodat er een opstand
voorkomen zal worden. Bij ontwaking zullen wij als mensheid hun
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slavensystemen en parasiterend gedrag niet langer accepteren. Zij
proberen te voorkomen dat wij weer natuurzuiver logisch gaan denken.
Wij zijn eeuwenlang door de illuminati cs overladen en geprogrammeerd
via religie, politiek en geldsystemen. Zij weten dat er ontwaking gaande
is, en straks de grote energie daarvoor zal vrijkomen, zodat de mensheid
de bestaande para-systemen zal doorzien. De mensheid zal zich alsdan
opmaken om die oude ballast van zich af te schudden. Het geloof wat
ons aangesmeerd is zal plaatsmaken voor weten. Weten is immers
verbonden met het Watermantijdperk. De clerus van Rome heeft haar
leden eeuwenlang in onwetendheid kunnen houden door hen te dreigen
met een brandende hel. Die tijd is nu reeds voorbij. Er komt echter een
nog veel grotere ontwaking, wanneer de Geest uit de Hoogte over ons
zal worden uitgegoten. De nieuwe samenleving die alsdan zal ontstaan
berust op weten, op kennis der natuur, op liefde, op waarheid, op
samenwerking, op logica, op de ware kennis van God.
Jammer voor ze, maar de illuminati gaan het niet halen met hun Smart
Grid-systeem. De kosmische ommekeer van zaken brengt na de duistere
eeuwen een tijdperk van licht. De illuminati hebben hun langste tijd
gehad. Zij -de Bilderbergers onder leiding van Beatrix- moesten zo
nodig verleden week te Rome nog even samenkomen voor geheim
overleg, nu hun tijd inkort. Zij proberen met
hun technocratie de macht te behouden. Hun
technocratie berust op elektra. Elektra is
echter net zo grillig als hun eigen
bewustzijn. Elektra zal blijken net zo
kwetsbaar te zijn als hun machtspositie. Via
de ophanden zijnde zéér grote zonneuitbarsting en poolwisseling zal door heel
hun technocratie een streep worden
getrokken van Hogerhand. De natuur werkt immers in ons voordeel, het
voordeel van het licht voor de kinderen des lichts. Dát is ons geluk, om
van geluk te spreken!
Zie voor meer informatie over Smart Grid:
http://www.smartgridworldconference.com/?gclid=CO6Bt_uP2LMCFer
ItAodEhEAyg
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http://www.augustforecast.com/ Global Smart Grid – The View From
Montana
De vier gevaren voor mannen en hun sperma
http://livingresearchinstitute.com/men/4Dangers/indexw.html?f502c12c
29a14cee99725c79e53f52d6
http://www.wakingtimes.com/2012/11/14/electromagnetic-energy-pollut
ion/
http://theintelhub.com/2012/11/13/was-tectonic-weaponry-deployed-duri
ng-the-super-storm/
CERN
Er zijn in de week van 11-11-2012 te CERN een dozijn vrouwelijke
Boeddhistische monniken geweest, afkomstig uit de Himalaya uit de
regio Ladkh. Deze monniken waren drie jaar lang getraind in Kung Fu
(is een unieke gevechtswetenschap)
om heilige rituelen te kunnen
uitvoeren. De directeur-generaal
van CERN Rolf Heuer sponserde
een
conferentie
van
wetenschappers, theologen en
filosofen om te discussieren over
de relatie tussen wetenschap en
religie. De nonnen demonstreerden
hun menselijke vaardigheden aan
de wetenschappers van CERN, waarbij werd aangetoond dat hun energie
gelijk was aan die van de kosmos. De nonnen toonden zeer speciale
vaardigheden.
Mannen en vrouwen dragen verschillende energieën, en beiden zijn
noodzakelijk om een nieuwe betere wereld te scheppen. De nonnen
hadden kaalgeschoren hoofden, gladde kleding en zagen er heel pienter
uit. Ze wilden aantonen dat vrouwen geen inferieure schepselen zijn, die
door het patriarchale denken onderdrukt mogen worden.
http://www.youtube.com/watch?v=BJo9hHjgdOk
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/LHC-en.html
Niet alleen de Boeddhistische monniken, maar ook Zen-monniken zijn te
CERN actief, o.a. dr. V. Vuillemin, een projectleider te CERN. Te
CERN bedrijft men dan ook religie in haar topvorm.
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http://www.zen-deshimaru.com/EN/real-effect/science/zen-physique1.ht
ml
Van Internet een citaat over de Maya’s:
Een Maya-afstammeling legt uit wat er volgens hem gaat gebeuren op
21 december 2012. Hij beweert o.a. dat de macht achter de macht
verschillende keren geprobeerd heeft de aardpolen te laten wisselen. Dit
gaat gepaard met veel magnetisch geweld waardoor dieren verward
raken, hun oriëntatie-mechanisme raakt gestoord waardoor grote
groepen dieren uit de lucht vallen, dood aanspoelen op stranden etc. De
deeltjesversnellers zijn hier debet aan. De Maya
hebben echter op hun beurt een deeltjesvertrager
ontwikkeld tegen een fractie van de kosten wat de
deeltjesversneller kost en werken hiermee om
wereldwijd de gevolgen van de deeltjesversneller te
compenseren. Wat er waar is van het verhaal van
deze Maya is natuurlijk moeilijk te achterhalen
maar dit geplaatst hebbende kunnen wij hierop
terugkomen als de kwestie dit verlangt.
Er zal een eclips plaatsvinden vanaf 12.00 uur 21 december tot en met
23 december 12.00 uur, dit terwijl de planeten in 1 rij achter elkaar staan
opgesteld. Feitelijk zullen er meerdere eclipsen plaatsvinden maar deze
eclipsen hebben geen effect op de mens, het zijn slechts indicatiepunten
die de Maya gebruiken om de elektro magnetische effecten van de
uitlijning van de planeten te meten en mee te
werken. Als de berekeningen en de genomen
maatregelen genoeg zijn zal de mensheid in rap
tempo de huidige vorm van samenleving verlaten
en een nieuwe samenleving ontwikkelen die meer
gebaseerd is op welzijn en veel minder op
welvaart. Dat wil niet zeggen dat er geen welvaart
zal zijn maar dat materialisme van ondergeschikt
belang zal worden. Geld speelt geen rol meer. Tot
zover het citaat.
www.actah2012.com

De LHC van CERN met het team van fysicisten

Er is sprake dat CERN op 21-12-2012 een poging gaat doen om het
Goddeeltje definitief te ontdekken en vast te leggen. Wil men hierdoor
het mensdom een quantumsprong laten maken in haar evolutie? Een
Maya-geestelijke leider genaamd Ak Tak vertelt dat CERN op 21-122012 gebruik wil maken van de energie vanuit het Galactische Kruis. De
Maya willen tegenmaatregelen treffen. Op het moment van het
Galactische Kruis op 21-12-2012 om 11:11 Greenwich, zal er 8 minuten
lang een hoge piek-energie zijn waardoor totale wijsheid en inzicht
wordt verkregen. Te CERN zegt men te beschikken over technieken om
in deze hoge energiegolf langer te kunnen blijven dan 8 minuten.
Om 12 uur op die dag zal er een eclips plaatsvinden, waarbij een aantal
planeten op één rij staan, wat tot 12 uur de volgende dag zal duren.
Tijdens deze uitlijning zullen er vortexen van vuur ontstaan, die er nu
ook reeds zijn in geringere mate. Deze vortexen zorgden momenteel al
voor de ongeveer 90.000 ‘sinkholes’ in de aarde, dat zijn grote gaten
waarbij de grond gewoon wegzakt. De Maya’s zeggen tegenmaatregelen
te nemen om te voorkomen dat CERN de hele aarde zal laten opslokken
door zwarte gaten. Zijn beschikken over simpele technieken, zoals zij
die vroeger reeds in hun piramiden hadden, wat in feite
deeltjesversnellers waren. Willen de illuminati door middel van CERN
zelf een oordeelsdag verwekken? Men heeft er reeds kleine zwarte gaten
geproduceerd, die aan de kern van de aarde vreten. Hierdoor is

15

Misverstanden rond leven en dood & de Kosmische Ommekeer No. 567

verhoogde seismische activiteit ontstaan en vulkanisme. Willen de
fysici met hun CERN-speeltje zelf voor God spelen en de aarde een
oordeelsdag laten overkomen? Getallen spelen bij deze fysi-kabbalisten
een grote rol. Op 12-12-2012 is het 6 jaar en 6 maanden en 6 dagen
geleden dat het 06-06-2006 was.
12 is het getal van de volheid,
denk aan de 12 discipelen, 12
s t ammen Israëls en 12
dierenriemtekens. CERN is in
staat om ook een strangelet te
produceren, dat een vreemde
materie is, een 5e element, dat de
aarde kan laten groeien, zodat de
aarde op zal zwellen.
De
illuminati verwachten ook dat
hun god Apollyon (Osiris) zal
verschijnen met een leger
helpers. Michael onze hemelse Kosmische energie die neerdaalt ter
vorst zal opstaan, volgens Daniël verlichting
11, en zal de finale strijd voor ons
leveren. Zie
Voor ons is de hemelse dauw, de regen des Geestes weggelegd om op
ons en op het door God beveiligde erf neer te dalen, maar het zal
daarbuiten hagelen op het hoofd der goddelozen, zie: Jesaja 32:19
Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag
worden in de laagte.
Kosmische wet van ommekeer
De kosmische wet van ommekeer kunnen we in de natuur voor ogen
geschilderd zien. Ons hele zonnestelsel kantelt, en onze aarde krijgt af
en toe een poolshift, een omkering van polen. De NASA speurt naar
deze askanteling van ons zonnestelsel. De IBEX-data toont aan dat er in
ons zonnestelsel zich een hele grote wolk bevindt. Wat zou er in die
wolk verborgen kunnen zijn? Ons zonnestelsel passeert een regio in de
Melkweg die gevuld is met kosmische straling en grote wolken. In de
oudheid zag men deze kosmische straling als ‘zaad’ dat werd gezaaid ter
ontwaking voor hoger bewustzijn en gezondheid.
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In de natuur zelf heerst van oorsprong orde en harmonie, alles was zéér
goed. De chaos die is ontstaan komt vanwege aanvallen op deze orde en
wetmatigheid. Een totale chaos is echter onmogelijk, want ook in en uit
de chaos wordt van Hogerhand orde geschapen door de wet van
ommekeer. Vandaar dat voor hen die het wetboek van de natuur kunnen
lezen -en dat zijn er maar weinigen- niets onvoorspelbaars is. Na regen
komt immers zonneschijn. Op een zekere dag wordt álles omgekeerd,
nadat de laatste druppel de emmer doet overlopen. Elk mens doorloopt
op aarde vijf geheel verschillende
bewustzijnsniveaus. Bij het 5e
niveau voltrekt zich een
transformatie. Elk niveau heeft een
eigen chromosomen-aantal.
Het
eerste niveau heeft 42 + 2
chromosomen, met een
lichaamslengte van 1.20 tot 1.80
meter. Het 2e niveau heeft 44 + 2
chromosomen, met een
lichaamslengte tussen de 150 en 210
cm. Het 3e niveau heeft 46 + 2, met
een lengte tussen de 3 en 5 meter. Het 4e niveau heeft 48 + 2, met een
lengte tussen de 9 en 10 meter, en het 5e niveau heeft 50 + 2 met een
lengte van 15 tot 18 meter.
Merkwaardig hierbij te vermelden is, dat de Nederlandse jeugd op dit
moment de langste ter wereld is, dus ook onze soldaten, die tevens tot de
besten ter wereld worden gerekend.
Ons universum is energetisch, dat wil zeggen dat wij vanuit het
universum van energieën worden voorzien. Sommige zaken die zich in
het universum afspelen kunnen wij observeren, anderen niet. De NASA
nieuwe satellieten waarmee zij het universum onderzoekt op
energiebronnen die voor een hoger bewustzijn zorg
dragen. De NASA Fermi Gammastralentelescoop
heeft reeds veel nieuwe objecten gevonden op de
rand van het elektromagnetische spectrum. Men
heeft vooralsnog geen idee wat dat betekent.
Energie is licht, vibratie, en deze komt voort uit het
universum in de vorm van straling. De
gammastralen die Fermi waarneemt zijn meer energetisch dan gewoon
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daglicht. Men heeft dus enorme
wolken (bubbles) waargenomen
in het centrum van de
Melkweg, met grote zwarte
gaten. Deze wolken noemt men
‘ F e r mi -b u b b l e s ’ .
Gammastralen zijn meestal
aankondigers
van
grote energie-ontladingen. In
Genesis 9 gaat het over de ‘strijdboog’ van JHWH in de wolken. Dit
wijst niet naar de regenboog die vóór de wolken staat. Er komt iets voort
uit de wolken zelf, nieuwe energie als een strijdboog. Door deze energieontladingen wordt het bewustzijn der mensen gevoed, omgekeerd naar
hogerop. Tevens zorgt deze energie voor een omkeer van de aarde d.m.v.
natuurrampen. De wereldkaart zal hierdoor sterk gewijzigd worden. Op
de film ‘Terminator 2 Judgment Day’ is te zien hoe men een kruis op de
wereldkaart heeft gezet, als symbool dat de dood voorziet van allen die
eronder leven. Op de website van Zen Gardner kunt u er meer over
lezen. vandaar dat er een ‘dag van oordeel’ voorafgaat aan de grote
ommekeer aller dingen, die verwacht wordt op 21-12-2012 tijdens het
Galactische Kruis.
De kosmische energie vanuit de Galaxy komt via de zon tot ons. Via
HAARP in Alaska is men bezig de zon te bombarderen, via lasertorpedo’s die men op de zon afschiet. Zie: Solar Torpedo en UIRstrategy (United Intruder Resistance).
Hierdoor ontstaan er niet slechts enkele
grote sunspots (zonnevlekken), maar ook
grote explosies. De gevolgen hiervan zijn
dat het weer op aarde zeer wisselvallig is
geworden de laatste jaren. De kern van de
aarde is vanwege HAARP en CERNexperimenten instabiel geworden, wat een
vervroegde poolshift ten gevolge kan
hebben. Vóór deze poolshift zal er een verhoogde vulkanische activiteit
zijn, zoals wij deze momenteel kunnen waarnemen. Samen met de
chemtrails tracht men de poolshift te vervroegen. In de chemtrails zit
barium, wat zich verdeeld in het luchtruim en uit lagere frequenties
hogere voortbrengt.
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Men wil God een stap voor zijn, of liever, de natuurlijke loop der dingen
in de natuur zelf naar eigen hand zetten.
Het is immers in de Bijbel reeds lang aangekondigd dat er een zeer grote
ommekeer en opgang zal plaatsvinden na een bepaalde periode van
neergang. Enkele voorbeelden zullen wij hier tonen:
Haggai 2:22 (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren,
en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den
wagen omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden,
zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.
Jesaja 1:7 Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur
verbrand; uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een
verwoesting is er, als een omkering door de vreemden.
Jeremia 49:18 Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar
naburen, zal het zijn, zegt JHWH; niemand zal daar wonen, en geen
mensenkind daarin verkeren.
Jakobus 1:17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven,
van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of
schaduw van omkering.

Tijdens de grote Goddelijke omkering zal er op aarde veel veranderen,
lees dat maar in de volgende tekstgedeelten. Dan wordt Holland een
Bolland, en wordt ons Laagland een Hoogland:
Jesaja 29:15 Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor
JHWH, hun raad verbergende; en welker werken in duisterheid
geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent ons?
16 Ulieder omkeren is, alsof de pottenbakker geacht werd als leem,
dat het maaksel zeide van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt; en het
geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: Hij verstaat het niet.
17
Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een
vruchtbaar veld zal veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een
woud geacht zal worden? (dus een omkering)
18 En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de
ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen
zien.
19 En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in JHWH;
en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israels
verheugen.
20 Wanneer de tiran een einde zal hebben, en dat het met den bespotter
uit zal zijn, en dat allen, die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid
zullen zijn;
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Deuteronomium 28:43 De vreemdeling, die in het midden van u is,
zal hoog, hoog boven u opklimmen; en gij zult laag, laag nederdalen.
(als gevolg van de vloek over ongehoorzaamheid)
Micha 1:4 En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen
gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die
uitgestort worden in de laagte.
Jesaja 40:4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen
en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal
recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.
Mattheüs 23:12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd
worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.
Ezechiël 21:27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd,
omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij kome, die daartoe recht
heeft, en dien Ik geven zal.
Lucas 3:4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den
profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den
weg van JHWH, maakt Zijn paden recht!
5 Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd
worden, en de kromme wegen zullen tot een rechten weg worden,
en de oneffen tot effen wegen.
6 En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.

Kosmische Ommekeer
Door middel van het pentagram geeft men de 5 ons bekende elementen
aan. Het element aarde en haar gesteenten die als oriëntatiepunten
kunnen dienen. Van deze stenen is in Egypte de Grote Piramide
gebouwd, een stenen bouwwerk als oriëntatiepunt in wat men toen als
het midden van de aarde zag. Uit de aarde is onze fysieke wereld
opgebouwd, en ook ons lichaam, om als sterfelijk mens weer tot de
aarde na verloop van tijd terug te keren. Dit
wijst ook om een kosmische ommekeer.
De Grote Piramide noemde men Khuti, dat
betekent licht. Pir = vuur. Voor de Anunnakigoden waren de piramiden vuurbakens, om
naar Zippur in Babel/Sumer te vliegen. De
Grote Piramide had een witmarmeren toplaag,
zodat deze in de zon als een spiegel het
zonlicht reflecteerde. Egypte werd door haar bewoners ‘kemet’
genoemd, wat ‘zwart’ betekent. De kemarim waren de zwartgeblakerden
in de zon. Het zwart wees naar het vruchtbare slib van de Nijl, wat op de
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uiterwaarden achterbleef als het water van
de Nijl weer zakte na een vloed. In deze
deltagebieden waar het vruchtbaar was
ontstonden nieuwe beschavingen, zo ook
in Nederland, het land van de klei-boeren.
Dark matter of donkere materie en de
zwarte gaten, ze zijn er niet voor niets,
aangezien uit de zwarte slib de mooiste
Zeeland-deltagebied
witte lotussen en waterlelies voortkomen.
Wij verwachten dan ook dat onze
Schepper uit de donkerste donkerte van de tijd waarin wij leven, en
waarin de illuminati via techniek een laatste poging ondernemen om
onze erfenis, die aan ons uitbetaald staat te worden via een kosmische
ommekeer, van ons weg te stelen en voor zichzelf te nemen, omgekeerd
zal worden gelijk ten tijde van Haman die een galg voor Mordechai
bereid had. De Goddelijke zegen kan ons niet ontgaan, kan niet via de
gezamenlijke high-tech van deze wereld omgewend worden naar de
satanisten.
Jesaja 54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet
gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij
verdoemen; dit is de erve der knechten van JHWH, en hun
gerechtigheid is uit Mij, spreekt JHWH.

