1

Goddelijke Geometrie

No.576

Inleiding
Velen zullen het zich niet realiseren dat wij leven in een
overgangstijdperk. Wij gaan van het huidige kosmische vissen-tijdperk
(aioon) naar het nieuwe waterman-tijdperk. Dat lijkt ongewoon voor de
meeste mensen, want zij menen dat alle dingen blijven zoals ze zijn. Zij
zien niet de stuwende kracht in de schepping die ons en de aarde
voortdrijft naar een vervolmaking van alle dingen. Wetenschap is het
zoeken naar de werkelijkheid. Geometrie en mathematica zijn de enige
exacte wetenschappen, die ons de werkelijkheid kunnen aantonen. Wij
zullen daarvan het één en ander laten zien in deze studie, zowel van de
goeden (Adam/Israël) als van de Illuminati-kabbalisten (Kaïn/Edom).
Het leven en de ontwikkeling in het leven -de voortgang- gaat meestal
niet met grote sprongen, maar geleidelijk. Er zijn wel momenten en
tijden waarin het sneller gaat dan voorheen, òf dat het proces van
voortgang zelf lijkt op achteruitgang. Het leven is cyclisch en verloopt
in cycli, tijdvakken. Het leven lijkt gedeeld, maar vormt een éénheid.
Uit de grote Eenheid van de Schepper -weer te geven
als cirkel- is de veelheid en veelvormigheid
voortgekomen. Wanneer wij een cirkel doorknippen en
de gekromde lijn rechtbuigen ontstaat de rechte lijn,
ook wel de ‘tijdlijn’ genoemd, waaruit de dualiteit tot
stand komt. Niets is echter recht en abstract in de
natuur op de aarde en in het universum. Alle vormen krommen zich en
streven naar de terugkeer van het volmaakte, de cirkel,
de hoogste eenheid. De tijdperken of aionen waarin
de terugkeer naar het volmaakte, naar de hogere
éénheid zich voltrekt zijn niet allen gelijk. Het proces
voltrekt zich in krommende lijnen van op en neer,
zoals de sinus en co-sinusgolven.
Wanneer wij de rechte lijn in gelijke rechte stukken verdelen en
omhoog buigen, ontstaat eerst de driehoek (tetraëder = geen piramide),
en daarna het vierkant (kubusvorm), en tenslotte het pentagon
(dodecaëder), die het dichtst de cirkel benadert. Wanneer de cirkel
doorgeknipt wordt en rechtgebogen, om zich daarna weer als een bimetaal terug te krommen tot een cirkel, komen de twee uiteinden (de
dualiteiten) weer bij elkaar, wat wij een huwelijk zouden kunnen

2

Goddelijke Geometrie

No.576

noemen, nl.. de nieuwe éénheid of eenwording. Die nieuwe eenwording
ligt echter wel op een hoger niveau dan het vorige. Spiraalsgewijs klimt
de schepping omhoog.

De Pentade - vijfheid
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pentade
Pen` ta - de (««Grieks) Pentade zijn tijdvakken van vijf dagen.
De tetrade (Grieks voor vierheid) wijst naar de levenloze materie. Door
de toevoeging van een vijfde punt wordt de stof bezield. De
symbolische weergaven van de Pentade (Grieks voor vijfheid) zijn het
pentagram en de vijfhoek. Voor de Pythagoreërs duidde de Pentade op
levende vormen en regeneratie. In dit opzicht is het interessant dat aan
de onderkanten of uiteinden van veel soorten fruit een vijfpuntige ster
te zien is. Ook de mens wordt met het getal 5 geassocieerd door zijn 5
zintuigen, 5 vingers aan iedere hand en zijn 5 tenen. Daarnaast past de
mens perfect in het pentagram; zijn hoofd in de
bovenste punt, de armen in de twee opzij gerichte
punten en de benen in de naar beneden gerichte
punten.
De vier elementen (water, vuur, lucht en aarde)
worden omgeven door een vijfde element als
bezielende kracht. Dit vijfde element is de
levensadem (ether). Ether is ook het element dat
wordt toegekend aan het keel chakra, het vijfde chakra. Dit chakra is
ons communicatiecentrum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
communicatie en lesgeven betekenissen zijn die we in de Bijbel
herkennen. Communicatie of ‘het woord’ is een belangrijk aspect.
Zoals we allemaal wel weten, hebben woorden kracht. Een gedachte
die in stellige bewoordingen wordt uitgedrukt, heeft de neiging zich te
manifesteren op het fysieke vlak. Dit is een belangrijke spirituele wet,
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die op een bepaald vlak eenvoudig te begrijpen is, maar vaak toch
moeilijk toe te passen is. De 5 is het
middelste getal in de serie enkelvoudige
getallen en zoekt naar evenwicht in het
universum. Met de punt naar boven wil de
vijfhoek streven naar het hogere, maar de
twee benen op de grond duiden op ‘‘stevig
op de aarde staan’’. De vijfhoek is volgens
sommige bronnen niet symmetrisch en
voelt daardoor onaf. Hierin zou
het
probleem liggen van de 5. Hij wil naar
‘boven’, maar
blijven.
Dit maakt
tegelijkertijd
de 5 een
‘beneden’
uiterst
wispelturig getal. Hij streeft naar
evenwicht, maar is niet in evenwicht. Wij
zien echter in de vijfpunt wél symmetrie
en evenwicht. De harmonie waar de 5 naar
zou zoeken wordt volgens bronnen
gevonden door een zesde punt toe te
voegen, waardoor een zespuntige ster
ontstaat. Dat is dan géén enkelvoudig geolichaam meer, maar een meervoudig.
Van de website van Embassadorion:
Het hebben van pentadepunten is voor alle levensvormen van levensbelang.
Het concentreren van de energie naar middenpunten is voor alle partijen
noodzakelijk de doorstroming op gang te houden
van de "levenssappen".
Vaak is het mensen niet duidelijk waarom
rivierstromingen buiten hun oevers treden en
waarom overstromingen plaatsvinden in
bepaalde gebieden. Dit alles heeft te maken met
het pentadepunt of ook wel focuspunt wat op
puur natuurlijke wijze word gecreëerd wereldwijd.
Deze pentadepunten zijn erg belangrijk voor het
bouwen en behouden van steden en landen,
landen als Ethiopië waren vroeger hooggebergten wat nog steeds is te zien in
de structuur die gelezen kan worden in het zand van de oude Sahara.
De oude gezegden de kop van de slang ligt altijd met zijn gezicht naar de zon
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toe slaat op deze pentadepunten welke veelal met de oorsprong van de zon af
beginnen, vandaar uit beginnen dus de
levensstromen de rivieren te stromen vanuit de
bron, de kop van de slang wordt dus de bron
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mee bedoeld.
Vanuit satelliet-weergaven is duidelijk te zien hoe het pentadepunt gevolgd
wordt net zoals bij kristallisatie processen gedaan wordt.. De sinasappel
concentreert zich op haar middenpunt en kan zo zorg dragen dat in alle delen
de levenssappen terecht komen, dit geldt dus ook voor de aarde, ook zij denkt
in deze materie en zorgt er dus voor dat in alle hoeken de energie weer
weggaat en weer terugkomt na bepaalde perioden.
Het hooggebergte van Ethiopië en delen Egypte werd dus als 'boven- Egypte
gezien" en de Nijldelta welke tot ver in het Middellandse zeegebied doorliep
werd als beneden Egypte gezien, hier werd ook een duidelijke scheiding
gemaakt tussen het "mausoleum" van het dodenrijk en de benedenstroom waar
alle levenssappen terecht kwamen, dit kun je ook wel de rivierbedding
noemen. Op deze manier is niet meer gekeken de laatste jaren naar het
ontwikkelen van steden, wegen en vele landsgrenzen in uw wereld, dit zal dan
ook de belangrijkste redenen zijn waarom zo immens veel schade wordt toe
berokkend aan de steden op dit moment welke in de weg liggen als het water
om de doorstroom naar deze pentadepunten te kunnen waarborgen.
We zijn op plaatsen gaan wonen welke niet voor ons bestemd waren omdat de
natuur deze met andere doeleinden bestemd had en zorg móet dragen voor het
voortbestaan van onze aarde. Het vollopen en leeglopen van wateren behoort
dus puur tot een natuurlijk proces waaraan wij mensen ook deel behoren uit te
maken. Het creëren van de nieuwe pentadepunten is inmiddels wereldwijd
begonnen en zullen zorg dragen voor immens grote gaten in de aarde waaraan
de stromen straks zullen opvolgen geen mens zal deze nog tegen kunnen
houden omdat de krachten van boven en van binnenuit zullen worden
opgevolgd en worden gerealiseerd.
Het deed mij erg zeer niet serieus te worden genomen door velen zoals
Rijkswaterstaat en de waterschappen Nederland, mij rest niets meer dan hen de
aankondiging te mogen doen van de films welke in aantocht zijn met kei en
keihard bewijs waarin duidelijk wordt dat veel waarheden niet aan u zijn
getoond, maar dat de tijd van openbaringen voor niemand meer dat zal
betekenenen in een leugen te kunnen blijven leven... De kracht heeft mij
vereenzaamd, de liefde eeuwig gemaakt te mogen weten zoals boven mij
doorgegeven heeft, nog de doden doch de levenden zullen hieraan gehoor
moeten gaan geven. de krachten van moeder natuur zullen zo hevig zijn dat
geen stad op uw aarde meer daaraan zal kunnen ontkomen.

6

Goddelijke Geometrie

No.576

Het geloof en het verwijt naar mij toe niet te geloven in een levende God zal
aan diegenen tot aan de lippen worden aanschouwd zodat ook zij mogen gaan
weten en zien.
We zijn reeds begonnen de films te maken en deze on line te plaatsen zodat
iedereen kan zien hoe misselijkmakend sommige mensen deze leefpatronen op
aarde gecreëerd hebben om zichzelf te verrijken en te laten aanbidden, geen
beeld van hen zal nog staande blijven omdat ze wisten dat de natuurwetten dit
niet zullen accepteren.
En toch houd ik vast zolang ik leef dat de meesten van u niet van slechte aard
zijn, dat dit slechts een aantal personen zijn op aarde welke zichzelf Goddelijk
dachten te maken, geen van hen is geslaagd in de historie, geen van hen heeft
het leven van de ziel overleefd..
Deze databank en de vele anderen zullen zorg
dragen voor het "allang " infecteren" van de
gecreëerd "waarheden" welke voor iedereen in
aanschouw genomen mogen worden. Vele anderen
mochten dan misschien onder dwang de visie in
wereldschouw brengen, nog hebben wij begrepen
wat die verborgen boodschappen inhielden die zij
overal in hadden geplaatst. Zo hebben wij
overtuigd, zo hebben wij gewonnen die kracht te
vinden te overleven en zoveel mogelijk mensen met ons deze kennis te mogen
laten inzien.

Tot zover embassadrion:
Pentadepunt in de 5e dimensie
Volgens de website van Embassadorion komt het pentadepunt straks op
Nederland te liggen en niet in Egypte (Gizeh). Dat zal volledig voltooid
worden in 2012. Ons land is uniek te noemen op deze aarde. Ons land
is een deltagebied, wat het patroon volgt van de levensboom volgens de
natuurwetten, zoals door de Egyptische godin Ma’at opgeschreven. In
kerkgebouwen en kathedralen vinden wij dit levenssymbool dikwijls
terug, waaruit blijkt dat de architecten, bouwers en geestelijken ervan
op de hoogte waren. Dit levenssymbool wordt ook wel de ‘levende
heilige graal’ genoemd. De vorm ervan wordt ook in piramiden
teruggevonden. Het is de vorm van een kelk, een V-vorm. Dat staat
voor vrijheid, vreugde, vrede, voorspoed en vervolmaking. De politieke
en religieuze systemen draaiden de kelk om zodat de piramide
ontstond, om de mensen de voorrechten van hun vrijheid te ontnemen

7

Goddelijke Geometrie

No.576

en hen te knechten. De lieden van de Nieuwe Wereld Orde volgen
eveneens dit systeem, en we zien de piramide dan ook terug in het
Amerikaanse Grootzegel en de one-dollar-note, waarin het getal 13
domineert. De Merkabah is een
samensmelting van de twee kelken.
Scheppend Bewustzijn
De Schepper heeft ons gemaakt en toegerust
met een scheppend creatief bewustzijn. Hijzelf
als JHWH die alles schiep, dacht en de
werelden waren er. Het creatieve bewustzijn
zetelt in ons hart (geheugen van ons hart als
intuïtie) én het zetelt in ons verstand, in de hersenen. Ons hartbewustzijn is ongeveer 200.000 x sneller dan ons verstands-bewustzijn.
Ons derde oog is ons kosmisch bewustzijn. Ons wordt door JHWH
aangeraden wijsheid te verkrijgen, want het komt niet vanzelf
aanwaaien. Wij moeten er moeite voor doen, het aankweken. Hijzelf is
de Wijsheid (Opperste Wijsheid) die haar (=vrouwelijk) huis bouwde
op 7 pilaren (platforms of cirkels). De Schepper trok een cirkel over het
vlak der aarde, zie Spreuken 8/9.
De 7 platforms/pilaren/cirkels vormen de zogenaamde ‘levensbloem’.
Het getal 7 vinden wij terug in de scheppingsdagen, de week. De week
heeft 6 werkdagen en 1 rustdag. De 7 scheppingsdagen tellen 6
nachten, totaal 13 nachten en dagen.
Scheppend Bewustzijn werkt niet vanaf beneden, maar vanaf bóven.
Het kent geen polariteiten, maar werkt vanuit ons derde oog, en
vandaar vanuit ons hart, om tenslotte via ons verstand naar buiten te
treden. U zult er verbaasd van staan wat wij u nu zullen vertellen,
namelijk dat de Grote Piramide te Gizeh
niet van beneden af naar boven toe is
gebouwd, maar van bovenaf naar
beneden! Wij mensen werken en bouwen
momenteel van beneden af naar boven
en doen dat met handkracht of met
machines. Met ons verstand hebben wij
de machines bedacht als technische
hulpmiddelen. Wij kunnen niet meer
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bouwen met het scheppend bewustzijn zoals men dat had in Atlantis.
De Grote Piramide werd van bovenaf naar beneden toe gebouwd door
middel van scheppend bewustzijn. In Egypte wilde men het
aanvankelijk niet geloven dat op deze wijze de piramide gebouwd was.
Na onderzoek van de ouderdom der stenen bleek dat de onderste stenen
inderdaad jonger waren dan de bovenste stenen!
Voor het scheppend bewustzijn is de elektromagnetische gordel rond
de aarde noodzakelijk. Deze is beschadigd, maar is langzaam hersteld
en nu nagenoeg gereed in haar oorspronkelijke penta- vorm (de
zogenaamde Christus-grid). Wij gaan als aarde de sprong maken naar
een nieuwe dimensie. De poolwisseling -zowel de Noord- en Zuidpool
als de elektromagnetische pool- zijn bezig zich te wijzigen, zich om te
keren. Dat proces vraagt ongeveer 72 uren, dat is driedagen duisternis,
zie brochure 571. Men kan zich erop voorbereiden door de hersenen te
trainen, zodat er een elektromagnetische actie in ons brein ontstaat. Het
gaat om zelfwerkzaamheid. Mensen die avond aan avond voor de tv of
computer zitten en niet hun hersenen gebruiken, zullen het heel
moeilijk krijgen om te overleven.

Onze Hersenen
Onze twee hersenhelften zijn bijna
symmetrisch en hebben verschillende
functies. Mannen zouden meer de
linkerhelft gebruiken, en vrouwen meer
de rechterhelft. Het kost energie en
liefde om met elkaar om te gaan gezien
deze verschillen, daar er anders
echtscheidingen en problemen volgen.
Er schijnt nog geen volkomen
synchronisatie of samenwerking te zijn
tussen onze twee hersenhelften, laat
staan dat er een volkomen samenwerking zou zijn tussen mannen en
vrouwen. Echter, in bepaalde gevallen is die samenwerking er wel.
Wanneer wij in een enorme moeilijke situatie belanden, doen wij
onverwacht de juiste stappen en nemen exact de juiste beslissingen om
eruit te komen. Dit noemt men wel de ‘flow-toestand’. Wel kunnen
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wijzelf de synchroniteit van onze twee hersenhelften verbeteren. Dat
maakt ons tot veel rijkere mensen. Onze linkerhersenhelft is voor het
logische denken, wetenschappelijk onderzoek, analyseren, taalkennis,
etc. Onze rechterhersenhelft is voor creativiteit, muziek, etc. Wij
dienen beide hersenhelften te trainen en ons niet toe te leggen op de
functies van één hersenhelft alleen. Dus niet slechts in het leven
toeschouwers zijn door altijd anderen
voor ons te laten denken, door de hele
dag naar de radiomuziek te luisteren, of
elke avond voor de tv te zitten. Wij
dienen zelf actief te zijn, zowel in
beroep als in hobby’s en hogere
interesses.
Veel mensen zijn te
eenzijdig gericht. Hierdoor kunnen
ziekten ontstaan, psychische storingen,
bl okkades , etc. De medische
wetenschap en pharma-industrie is er
goed mee. Ook politici en religieuze
leiders slaan munt uit de passiviteit en
a-synchroniteit van onze hersenen. Zij dragen allen oplossingen aan,
die ons van de wal in de sloot brengen. In onze hersenen zetelen onze
emoties -dat zijn bewegingen, activiteiten- en daar bemoeien medici
zich nauwelijks mee. Zij zoeken slechts naar virussen en bacteriën, die
ze met vaccins en antibiotica’s bestrijden. De kerk kent 7 doodzonden
nl.. onkuisheid, gierigheid, hoogmoed, zwelgerij, nijd, luiheid en
gramschap. Om deze kwaadstichters te bezweren heeft de christelijke
kerk de biecht, boetedoening en dreiging met de hel ingesteld. Met geld
kun je het weer afkopen. Zowel medici, politici en de geestelijken doen
nagenoeg allen uitsluitend aan symptoombestrijding, zonder de echte
oorzaak op te sporen en te verhelpen. Om te overleven en de sprong te
kunnen maken naar de komende hogere dimensie zult u uw hersenen
moeten activeren, en daar de elektromagnetische kracht opwekken,
want die valt tijdelijk weg vanwege de poolwisseling. Zonder
elektriciteit kunnen wij niet overleven, kunnen onze hersenen niet
functioneren en kan ons hart niet pompen. Dus zullen wijzelf in ons die
krachtbron dienen aan te boren om de komende crisis van de
poolwisseling te overleven!
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Ons brein is uitermate complex, zodat wij nooit tot in alle delen de
ingewikkelde verbanden tussen de verschillende functies tot in details
zullen kunnen nagaan. Levende structuren zijn voor ons mensen nooit
te doorgronden. In onze hersenen is een netwerk van wel meer dan 10
miljard zenuwcellen, die op hun beurt contact
leggen met wel honderdduizend andere cellen uit
de nabije omgeving.
Symmetrie en asymmetrie
Er schijnt op aarde symmetrie te heersen, maar dat
is schijn. Het gezicht van een mens lijkt
symmetrisch. Geen enkel gezicht van een mens is
volkomen symmetrisch. De asymmetrie van het
universum heerst ook op aarde, beheerst het leven
en aanzien. Er is ook niets rechtlijnig op aarde.
Alles kromt zich, ook de horizon. Onze hersenhelften lijken
symmetrisch, maar zijn het niet, ook de bladeren van bomen zijn niet
volkomen symmetrisch, en ga zo maar door. H. Weyl geeft in zijn boek
te kennen: "zover ik kan zien vinden alle a-priori uitspraken in de
fysica hun oorsprong in de symmetrie". Symmetrie is een verschijnsel
dat reeds veel denkers heeft gefascineerd, en nog. Symmetrie houdt
zoveel in als gelijkmatig, harmonisch. In CERN zoekt men naar de
oersymmetrieën, als onherleidbare vormen van de materie. Voor ieder
elementair deeltje bestaat een materieel spiegelbeeld. In de
waarneembare wereld is volmaakte symmetrie vrijwel onbekend. In de
natuur zou symmetrie altijd het resultaat zijn van het evolutieproces.
De natuur speelt immers al wisselend met symmetrie. Man en vrouw
zouden een symmetrisch geheel kunnen vormen in het huwelijk, maar
ook dat blijkt niet voor 100% op te gaan. Er zijn verschillen, hoewel er
wel sprake is van elkaars spiegelbeeld te zijn. Een man en vrouw
zoeken ook naar elkaars spiegelbeeld, om bij elkaar te passen. Dat
zoeken kan slechts vanuit de intuïtie van het hart gaan, daar het
verstand erin te kort schiet om het spiegelbeeld op te sporen.
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Antimaterie wordt ook wel ‘anti-deeltje’ genoemd, wat het
spiegelbeeld is van een elementair deeltje in de fysica. Het heeft gelijke
massa, alleen is de lading tegengesteld. Waar deeltjes zijn moeten ook
antideeltjes zijn. Adam kreeg er erg in dat hij alleen was, en voor zich
vond hij geen hulpe als die tegenover hem ware, volgens de
Statenvertaling. Hij zocht een evenbeeld, een spiegelbeeld, en ontving
het in Eva. De onderzoekers van de elementaire deeltjes gaven als
resultaat te zien dat er méér symmetrieën zijn dan men aanvankelijk
dacht. Voor elk elementair deeltje bestaat een materieel spiegelbeeld,
waarin de tekens omgekeerd zijn. Onder tekens verstaan wij de tekens
die men geeft aan het elektron, positron, neutron, etc. Het positron is
positief geladen, en het antideeltje ervan negatief, gelijk aan het
elektron. Ook de neutronen hebben als neutrale deeltjes een
spiegelbeeld, een antipode. Het spiegelbeeld echter van elementaire
deeltjes kan normaliter niet waargenomen worden, aangezien een
wereld die uit antimaterie zou bestaan niet zou kunnen samen bestaan
met de wereld van de gewone materie.
Een piramide zou ook een anti-piramide hebben, wat een X vormt. In
elkaar geschoven is het een Merkabah, een goddelijk lichtvoertuig.
Plato verhaalt van Socrates zijn laatste woorden, vlak voor zijn
executie uitgesproken: "De echte aarde van
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bovenaf gezien, is gelijk een 12-vlakkige leren bal". Dit wijst naar de
dodecaëder. Plato beschrijft de aarde als een drie-dimensionaal
pentagon-web. Van de Egyptenaren had Plato geleerd dat het menselijk
lichaam geometrisch ideaal geconstrueerd was en met de dodecaëder te
vergelijken was. Ook de gnostieken beschrijven de sfeer rond de aarde
als een 12-hoekige piramide. De planetaire aardgrid heeft 12 vortexzones, met de Grote Piramide als middelpunt. Deze grid wordt
geactiveerd vanuit de kosmos, zodat het vibratieniveau voor de mensen
en de aarde wordt verhoogd, waardoor wij hoger bewustzijn verkrijgen.
De straling vanuit het centrum van onze Galaxie zorgt voor deze
activatie.
Plato zei ook dat God de vijfhoekige vlakken van de dodecaëder
gebruikte om daarop figuren aan te brengen.
Zie ook brochure 555 en 557.

De Levensbloem
De levensbloem wordt in cirkels
weergegeven en lijkt op een roos. De
rooslijnen van de aarde werden gevolgd
door de oude architecten om er de
‘heilige gebouwen en steden’ te
vestigen. In de komende nieuwe tijd als
5e dimensie -dat is niet de Nieuwe
Wereld Orde der Illuminati- zal er weer
volkomen vrijheid heersen. De aarde zal
dan vol zijn van de kennis van JHWH. Dan zullen wij kennen dat
Christus niet iets is dat buiten ons geleefd zou hebben als een soort
goddelijk persoon, die door keizer Constantijn daartoe werd verheven.
Het is een gezalfd zijn met de kracht van Omhoog, wanneer het ware
Licht van JHWH in ons is ontstoken, zodat ons derde oog verlicht is.
Dan zullen wij het geheim van de Levensbloem kennen, dat de heilige
graal in ons zit en niet buiten ons. Het is het lichtpatroon dat gericht is
op het middelpunt van de aarde, het centrum vanwaaruit de Wet zal
uitgaan over de gehele aarde. Dat is Nederland/Zebulon, wat de
volkeren tot de berg -het Rijk Gods- zal roepen en uitnodigen.
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D e l e vens b l o e m i n h a a r
eenvoudigste opzet bevat één
cirkel met 6 cirkels erop en
omheen
geteken
d. Dus
7 cirkels
totaal,
de
7
ogen die
volgens Zacharia de aarde doorlopen, dat wil zeggen dat dit symbool
bekend is over de gehele aarde. Archeologische vondsten bevestigen
deze stelling. Een cirkel is 360 graden rond, en 7 x 360 = 2520, de helft
van het wereldgetal 5040.
De 6 buitencirkels wijzen naar het getal 6, en 666 is het getal van de
mens. Wie kan ons met volle zekerheid zeggen wat de Bijbel bedoelt
met het getal 666? Dat kan niemand. Wij kunnen er naar raden. Men
kan erover speculeren. Het is en blijft
mysterieus. In de sacrale bouw heeft
het getal 666 een bijzondere betekenis.
Er is een duidelijk verband tussen 666
en het getal Phi 1.618
Pi = 3,14----- en Phi = 1.618------- zijn
de 2 getallen of verhoudingen die de vorm zijn en aangeven van álles
wat ons omringt, ja ook van wat wijzelf zijn. De zonnebloem toont ons
beide sferen of spiralen. In de ganse
schepping is alles volgens dit
‘Beginsel’ (de Gulden Snede) geordend en
geschapen. Door middel van natuurkunde,
wiskunde, mathematica leren wij hoe de
Schepper volgens vaste principes de
schepping heeft opgebouwd en overal Zijn
stempel of keurmerk op heeft gedrukt. Het is
dan ook van groot belang dat wij dat leren
zien en doorgeven aan het nageslacht. Wij zijn geroepen de grote
werken Gods na te speuren en er Zijn veelvuldige Wijsheid in te zien.
In al Zijn werken heeft JHWH Zich bekend gemaakt, ook Zijn
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wonderbare Naam, die een getalswaarde heeft van 54. De Yod = 20, de
He = 6, de Vau = 22, en de He = 6, in totaal 54. Hoewel de Schepper
onnoembaar is, heeft Hij in 4 medeklinkers Zijn Naam te kennen
gegeven, die weliswaar onuitspreekbaar is. Wij weten dat onze
Schepper de grote Architect is, de Bouwmeester van alle zienlijke en
onzienlijke dingen. Het woord ‘architect’ komt van arch, dat is een
boog of cirkel. In Spreuken 9 lezen wij dat onze Schepper -de
Wijsheid-een cirkel trok over het vlak van de afgrond. De Wijsheid
bouwde haar Huis op 7 pilaren, platforms, of cirkels. En daar hebben
wij de Levensbloem! Cirkelen of hooveren is het werk van de Geest
van JHWH, zoals wij in Genesis 1 lezen, dat de Geest broedde
(zweefde) op de wateren.
Een cirkel is 360 graden rond. De omtrek is pi x diameter, de 3,14 x
diameter. Twee cirkels is 360 + 360 = 720. Wanneer wij het getal van
de mens nemen en van 720 aftrekken krijgen wij 720 - 666 = 54. Dat is
de getalswaarde van de Godsnaam JHWH. Wij mensen -als 666schieten dus 54 graden tekort om twee cirkels vol te maken. Wanneer
wij één cirkel van 360 graden delen door de getalswaarde van de
Godsnaam, dus 360 : 54 = 6,66. Dit toont aan dat JHWH 6.66 maal in
één cirkel aanwezig is!
In een Pentagram is de Sectio Devina of Gulden Snede 22 maal
aanwezig. Het pentagram heeft hoeken van 36, 72 en 108 graden. De
helft van 36 is 18, en 36 plus 18 = 54. De helft van 108 = ook 54. In het
pentagram schuilt eveneens de Godsnaam van JHWH als getalswaarde
54.. Wij lezen in het bijbelboek Openbaring dat het getal 666 berekend
dient te worden voor degenen die verstand hebben. Johannes die de
schrijver van het boek Openbaring zou zijn, kan goed kennis hebben
gehad van Pythagoras en diens ‘heilige geometrie’. Johannes leefde
ongeveer 500 jaar na Pythagoras, die zijn kennis weer uit Egypte had
gehaald. Het getal 666 wijst naar de Gulden Snede, en naar iets wat
met die Gulden Snede in direct verband staat, dat is de Levensbloem.
Wanneer wij de Levensbloem nader bezien, krijgen wij het volgende
beeld ervan:
1 cirkel is 360 graden, gedeeld door 54 is 6,6666666666 vv
2 cirkels zijn 720 graden gedeeld door 54 is 1,333333333 vv
3 cirkels zijn 1080 graden gedeeld door 54 is 20
4 cirkels - - 1440 graden gedeeld door 54 is 2,6666666666 vv
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5 cirkels - - 1800 graden gedeeld door 54 is 3,3333333333 vv
6 cirkels - - 2160 graden gedeeld door 54 is 40
7 cirkels - - 2520 graden gedeeld door 54 is 4,66666666666 vv
De grote jaarcirkel (Ouroboros) is 25.920 jaren, gedeeld door 12 tekens
van de dierenriem = 2160 jaren, wat wijst naar de 6e cirkel van de
levensbloem.
Wanneer wij 54 graden te kort schieten om twee cirkels te voleinden,
schieten wij er 2x54=108 te kort bij 3 cirkels, en 3x54 bij 4 cirkels =
162, en 4x54 bij 5 cirkels, is 216, en 5x54 bij 6 cirkels = 270, en 6x54
bij 7 cirkels = 324. Bij 324 graden is de cirkel bijna weer rond, op 36
graden na. JHWH houdt een tussen afstand van slechts 36 graden, dat
is de punt-hoek van pentagram. Wij
vinden 36 graden weer terug in het
pentagram, ook 108 graden. Wij zien
hieruit -indien wij maar willen en kunnen
zien- dat de Schepper overal en in alles
aanwezig is en er Zijn merk op heeft
gedrukt!
Waar de einden aan elkaar geknoopt
worden
Waar de einden van de doorgeknipte cirkel weer aan elkaar vast
geknoopt worden, daar vinden wij het nieuwe pentadepunt terug, dat
volgens ingewijden in ons land komt te liggen. Dat is heel goed
mogelijk. Laten we eens op onderzoek uitgaan.
Wanneer wij 111 111 111 x 111 111 111 vermenigvuldigen krijgen wij
het volgende wonderlijke getal 12345678987654321. Dat zijn 18
cijfers, dus de helft van 36, de hoek van de punt van het pentagram.
Wanneer wij de cijfers in groepjes van 2 plaatsen, ontstaan er 9
groepjes van 11, dus de mysterieuze datum 9/11 waarop de
zogenaamde ‘terroristische aanslagen in New York en Washington
plaatsvonden. 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11. De Illuminati
hebben 9/11 gekozen als 1e scheppingsdag. De 11e dag in de 9e maand
is 111 dagen verwijderd van het komende nieuwe jaar. Het wijst naar
de 3e dimensie en naar de kerkelijke ‘heilige drie-eenheid’. Het gaat
om Osiris, Isis en Horus, alias de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Het getal 111 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord ‘palmoni’,
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dat betekent: ‘de Heilige komt’. Het heeft ook de getalswaarde van het
Hebreeuwse woord pela en rashith chokmah, dat betekent ‘wonderbaar’
en ‘het beginsel der wijsheid’. Het getal 111 is het basisgetal
waarlangs alle kabbalisme verloopt. 9/11 is volgens
de Illuminati het centrum van de hoeksteen. Een
kubus heeft 6 vlakken, 6 x 111 = 666.
111 111 111 x 111 111 111 is 6 x 111, dus levert
deze vermenigvuldiging niet slechts het getal 666
o p , ma a r o o k het mys t e r i e u ze ge t a l
12345678987654321, wat op de Jakobsladder lijkt,
het op en neer. Het getal 9 vormt het midden, het
centrum van de 11 reeks. Op deze hoeksteen is de Luciferiaanse
gedachte gebouwd, zoals deze in de christelijke kerk gangbaar is, nl. de
Petrus-steen.
De ware hoeksteen in de Jakobssteen (dobbelsteen) als kubus met de 3
koppels erop: 1 en 6 = 7; 2 en 5 = 7; 3 en 4 = 7. In totaal 21 ogen, 3x7.
Jakob sliep te Bethel op deze steen en zei er later van dat hij niet
geweten had dat in deze steen God schuilde, dat het Goddelijke op en
neer erin verborgen zat. De hoeksteen in het Hebreeuw is pinnah,
waarvan pennah of penta komt, het vijf-zijdige aangezicht van JHWH.
Bethel is het Huis Gods. Het getal 7 wijst op de volheid, heiligheid van
JHWH. We vinden het getal 7 terug in de dagen van de week, in de
toonladder, in het kleurenspectrum, etc. Ook in Nederland vinden wij
het getal 7 terug, nl.. de 7 provinciën boven de Rijn, de 7 eilanden
boven, 7 riviermondingen aan de kust. Een land dat verzwolgen wordt
door rivieren en watertjes, Jesaja 18.
De Illuminati gaan af op gedachtevormen. Geluid is
e e n
v i b r a t i e
v a n
energie, en energie is licht. Hun lichtbrenger is
Lucifer. Geluiden zijn bedrog, een illusie, dus leugen.
Al hun gedachtenvormen berusten dus op bedrog,
afkomstig van de ‘vader der leugens’.
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Wijsheid hoeft niet na te denken, is geen gedachtevorm, maar is een
staat des harten. Wij leven nu nog in een driedimensionale wereld, die
op gedachtevormen berust, dus op bedrog. Onze huidige wereld is een
opgeblazen vorm, niet echt. Wij dienen echter niet volgens en naar
gedachtevormen te leven, maar vanuit ons hart, vanuit de intuïtie. In
ons hart ligt de basiswerkelijkheid, de basiskennis, de wijsheid. Er is
dan ook een nieuw hart, een vlezen hart nodig, wat JHWH beloofd
heeft te zullen geven aan het overblijfsel van Israël, zie Jeremia 30-33.
De Illuminati aanbidden Lucifer, de zonnegod Baäl, All-ah, als
lichtdeeltje waar men te CERN in Genève naar zoekt. Dit lichtdeeltje is
nog verborgen, maar berust eveneens op de wereld van bedrog. Energie
is ook een leugen, daar het in werkelijkheid niet bestaat in onze hogere
staat van Wijsheid. In feite is hun licht volslagen duisternis. Deze
duisternis begrijpt het licht niet en kan het ware licht ook niet
uitblussen. In dát gedeelte van deze wereld waar de einden weer aan
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elkaar worden geknoopt van de doorgeknipte cirkel, zodat de cirkel
zich weer sluit, is het pentagon het geometrische lichaam dat de cirkel
het dichtst benaderd, waaraan uitdrukking wordt gegeven door een
bouwwerk als gedachtenis-altaar, waarover later
meer. In dat deel van de wereld, een laagland of
kuststreek in het Noord-Westen, zijn de 12
stammen verzameld als overblijfsel of rest. Zij
zijn door JHWH in die speciaal voor hen bestelde
plaats gebracht, zoals reeds aan David beloofd
was, 2Sam.7:9. Als symbool voor de afronding
van het Goddelijk plan met Zijn volk is het de
hoeksteen of pinnah-penta die de vorm ervoor
aangeeft. Het getal 555 wijst op het christbewustzijn algemeen, dat in het overblijfsel van
Israël is ontwaakt. Het nummer 11 staat voor het
christ-bewustzijn als individu, als een polariteit-vereniging met de
grote Eén. De Illuminati gebruiken dezelfde getallen, maar met een
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ander doel.
De Illuminati en hun geometrie/kabbalisme
De Illuminati bootsen de Schepper na. Zij hebben hun orde van Adam
Weishaupt opgericht in het jaar 1776, dat is 2 x 888. Dat was het jaar
van het begin van hún licht. Het Hebreeuwse jaar 5776, wat 2016 is in
de Gregoriaanse telling, is volgens de Craft Freemacons het jaar van
het volle licht. De hoogte van de Grote Piramide is 5776 inches
inclusief de topsteen. 5776 = 2 x 2888 : 3 = 962,66 wat het jaar is van
de Tempelinwijding van Salomo. 5776 inches = 481,3 feet, wat de helft
is
van
962,66.
Van
het
jaar
962
tot
2016 is gelijk aan 962 x pi (3,14)
3024 jaren. 1776 x 666.666.6666 = 5776. 1776 x 666.666 = 5772 dat is
het Gregoriaanse jaar 2012. Het jaar dat de Topsteen bereikt is, zie

afbeelding. 1776 = 2 x 888 + 5772 = 6660.
De Grote Jaarcirkel is 25.920 jaren en 33.333% ervan = 8640 jaren.
6660 BC tot 2012 AC = 8640 jaren.
Op 29-04-2011 is prins William gehuwd met Kate, ingezegend door
een geestelijke met een satansymbool op zijn rug, en de AstonMartin
waarin het bruidspaar wegreed had het getal 5 in het bord in plaats van
een S. Daarmee kon men een speciale getalswaarde creëren.
Labyrinten
Een labyrint is een spiraalvormig pad. Wij vinden ze in veel oude
culturen terug, waar ze een spirituele betekenis hadden. Het Griekse
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woord labrys corinth wijst naar een dubbele werking. Labrys = werk, en
corinth = plaats. Dus een werkplaats, een ruimte waar wordt gewerkt.
Dat beeldt de
levensweg van ons uit,
wat een werk-pad is,
een levensplan. De
vrijmetselaren hebben
de symboliek van een
werkplaats genomen
om er hun ideologie
mee uit te beelden. Zij
gebruiken daartoe veel
symbolen, die wij ook
in
de
Bijbel
tegenkomen. De twee
pilaren Jachin en Boaz
symboliseren de
dualiteit, maar deze komen samen in één centrale
pilaar. De twee worden verenigd tot één, wat wijst
op de eenwording aller dingen. De twee vernietigde
WTC-torens worden vervangen door één nieuwe,
nl. de Freedom-tower. Deze toren heeft een
octagonale basis (8-hoekig). De pilaren worden
verenigd met de piramide, zodat de pillarmid
ontstaat. De vloeren van de loges zijn zwart-wit
getegeld, net als een schaakbord. De zwarte wijzen naar Heliogalabus,
de zon. De witte wijzen naar de witte keursteen. De nieuwe Freedomtower krijgt 2 reflectie-vijvers, op de plaats waar de 2 WTC-torens
stonden. Deze 3 beeltenissen vormen een in-exacte piramide! Dat is hún
getuigenis-altaar in de eindtijd! Voor dat altaar werden duizenden
onschuldige burgers opgeofferd en kreeg Osama Bin Laden de schuld,
die onnozele Arabieren! Wij zien hieruit dat de Illuminati niet stil
zitten, maar in hun werkplaatsen en loges -zij het veelal achter de
schermen- hun acties voorbereiden en uitvoeren volgens een vast
omlijnd plan. Hun ‘laatste jaarweek’ hebben zij op 4 juli 2009 laten
ingaan, om in 2016 te eindigen. Dan moet hun Nieuwe Wereld Orde er
volgens hun plannen zijn.
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Het Getuigenis-altaar van JHWH
Niet alleen de Illuminati hebben in de Freedom-tower en in vele andere
gebouwen de expressie van hun streven uitgebeeld als zijnde getuigenisaltaren, maar JHWH vooreerst heeft in de eindtijd een getuigenis-altaar.
In dat getuigenis-altaar van JHWH is in het grondplan de levensbloem
genomen als basis, zoals Hijzelf als de hoogste Wijsheid Zijn huis
bouwde op 7 platforms, naar Spreuken 8/9. Het getuigenis-altaar van
JHWH dient een symmetrisch-spiegelbeeld ervan te zijn, hoewel er op
aarde geen volmaakte symmetrie is. Het pentagram/pentagon en de
Merkabah dienen erin aanwezig te zijn, met de getallen van de
Godsnaam. Israël had ooit een getuigenis-altaar, zie Jozua 22:34 En de
kinderen van Ruben en de kinderen van Gad noemden dat altaar: Dat
het een getuige zij tussen ons, dat JHWH God is.
Wij zien wel in dat de tijd van de grote omkeer aller dingen zeer nabij
is. Of de tijdrekening der Illuminati geheel parallel loopt met de
kalender van JHWH is niet aan ons. Het lijkt er wel op. Zij zullen wel al
hun moderne wapentuig in de strijd werpen tegen JHWH en Zijn
aankomst met Zijn planeet en de daarbij gepaard gaande gerichten,
zoals ten tijde van de 10 plagen in Egypte. Michael, de hoofdvorst der
Engelen zal voor ons strijden. Wat hoog is zal vernederd worden, en wat
laag is verhoogd. JHWH is onze Burgt, Rots, Toren, Hoog Vertrek,
tegen de hitte, vloed en andere rampen. Wij zingen ervan in de Psalmen
68 en 98: vers 4:
Laat al de (water)stromen (in Nederland) vrolijk zingen; de handen
klappen naar omhoog; ‘t gebergte vol van vreugde springen, en
hupp’len voor JHWH’s oog; Hij komt, Hij komt, om d’aard te richten,
de wereld in gerechtigheid; Al ‘t volk, daar ‘t wreed geweld moet
zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid.

