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Inleiding

De illuminati hanteren de slogan ‘Ab Ordo Chao’ niet alleen in

woorden, maar ook in daden, nl. dat er pas orde zal ontstaan uit chaos.

In het Latijn heet dat Ab Ordo Chao.  Of dit waar is en aan de wetten

van het heelal beantwoord wilden wij nagaan en onderzoeken.

God is een God van orde. Daar zijn wij het wel overeens. Of de

illuminati dit zullen toestemmen is maar de vraag. Wij zien in heel de

schepping het patroon van orde terug o.a. in de Gulden Snede, in Pi en

Phi, verhoudingen die JHWH als een stempel op Zijn werken heeft

gedrukt. In de zonnebloem zijn zowel de pi-spiraal als de phi-spiraal

zichtbaar. Alles heeft dan ook een doel, bestemming en functie. 

JHWH heeft in de zogenaamde ‘scheppingsweek’

orde op zaken gesteld tegenover de chaos die was

ontstaan vanwege de ongehoorzaamheid van een

deel der engelen. JHWH had de aarde niet als

chaos geschapen. De aarde was in den beginne niet

‘woest en ledig’ door Hem gemaakt, maar is woest

en chaotisch geworden! De juiste vertaling is dat

de aarde woest en ledig werd. In die chaos schiep

Hij orde, zodat er een herschapen aarde voor de

dag kwam, waarop het paradijs was, met Adam als

de beheerder. De opzet was dat Adam de gehele

aarde in cultuur zou brengen, maar dat ging mis, doordat Adam van de

rechte weg werd afgebracht door nazaten van de gevallen engelen.

Gods plan faalt niet. Uit Adam vormde Hij later de aartsvaders, waaruit

het volk Israël werd gevormd. Israël is Zijn orgaan, organisme en

organisator om orde op zaken te stellen op aarde en om alle kwaad en

kwade lieden -het slangenzaad- de kop te vermorzelen! Genesis 3:15.

Israël is de voorhamer van JHWH, het volk van de Gods-orde. Dat blijkt

ook wel hoe georganiseerd het volk uit Egypte vertrok, niet als een

wildemans bende, maar netjes in rijen van vijf. In de woestijn was het

ook geen groot chaotisch tentenkamp, maar waren de stammen keurig

geordend gelegen rondom de tabernakel.  Zie Numeri 2:1-34. JHWH

leidde Zijn volk door een wolk- en vuurkolom. 
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In Israëls koningen is de orde terug te vinden. Niet bij allemaal. Salomo

schiep aanvankelijk ook orde, een orde waarvan de koningin van Scheba

in zwijm viel. Ze stond stom verbaasd van het zien hoe Salomo alles

netjes geordend had. In Daniël 7:9-10 lezen wij over de orde der

engelen.  

Alle aardse zaken behoren naar kosmische maatstaven geordend te

worden. Dan moet men wel de kennis van die kosmische orde hebben.

Welnu, die kennis verkreeg Israël in de wetten van JHWH, als zijnde

het verbond. Wij dienen tot inzicht te komen dat alle wantoestanden in

deze wereld door onszelf zijn ontstaan, door wanbeleid en te leven naar

eigen inzichten en niet naleving van de wetten van JHWH. Het waren en

zijn de demonische grootmachten als Religie, Politiek en Geld (kerken,

parlementen en banken) die de bevolkingen in onwetendheid houden en

daardoor kunnen uitbuiten. Deze vorm van slavernij zal zolang

voortduren totdat de bevolkingen de kennis en moed verkrijgen om deze

roofzuchtige systemen omver te werpen en naar Gods wetten zullen

gaan leven.  De leidslieden van deze corrupte systemen weten dat hun

einde nabij is, maar hopen dat het hun tijd nog wel zal duren. De nieuwe

grote omwenteling van JHWH is aanstaande, maar vooraf willen zij zelf

ook uit de chaos nog een Nieuwe Wereld Orde oprichten.

In de nieuwe wereldorde van JHWH zal Israël -niet zionistisch Israël-

de uitvoerder zijn van het Godsgericht, zie hieronder de niet zo heel

vriendelijke taal en zoetsappige daden:
Jeremia 51:19  Jakobs deel is niet gelijk die; want Hij is de Formeerder

van alles, en Israel is de roede Zijner erfenis; JHWH der heirscharen is

Zijn Naam.

20  Gij zijt Mij een voorhamer, en krijgswapenen; en door u zal Ik

volken in stukken slaan, en door u zal Ik koninkrijken verderven.

21  En door u zal Ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter; en door u

zal Ik in stukken slaan den wagen en zijn ruiter.

22  En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal

Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken

slaan den jongeling en de jonkvrouw.

23  En door u zal Ik in stukken slaan den herder en zijn kudde; en door u

zal Ik in stukken slaan den akkerman en zijn juk ossen; en door u zal Ik

in stukken slaan landvoogden en overheden.
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24  Maar Ik zal Babel en allen inwoneren van Chaldea vergelden al hun

boosheid, die zij gedaan hebben aan Sion, voor ulieder ogen, spreekt

JHWH.

25  Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt JHWH, gij, die de

ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.

Het herboren Israël zal het Godsrijk herstellen, om de aarde te schonen

van alle kwaad, en om het te herbouwen tot een Hof van Eden. Israël zal

orde op zaken stellen en evenwicht brengen in alle rijken van de natuur.

De wijsheid van en in Israël is niets anders dan de toepassing van de

kennis van Gods wetten in de praktijk van het dagelijkse leven op alle

levensterreinen. Dat geschiedt vanuit het hart en het verstand.   

Het reptielenbrein is het 3e of oudste deel van onze hersenen. Dit deel

lijkt op hersenen van reptielen, vandaar de naam. Door dit hersendeel

worden onze ademhaling en hartslag aangestuurd, waarop wij geen vat

hebben. Ook instinctieve reacties worden erdoor aangestuurd, maar ook

ons hongercentrum wordt erdoor aangestuurd. Deze reacties zijn

ongeveer 10x sterker en 3x

sneller dan die van onze

andere breingedeelten, nl.

van het emotionele brein

en het cognitieve brein.

Het reptielenbrein is de

baas over de andere twee

breinen.  De meeste

psychologen en psychiaters

richten zich in hun

behandeling van patiënten

tot het emotionele en cognitieve brein. Daarmee bereiken ze niet het

beoogde succes, want verslaafden vallen na de behandeling dikwijls

weer terug. Veel reptielenbrein gerelateerde stress is de boosdoener van

veel klachten en storingen, en deze laat men meestal met rust.  Alles op

aarde heeft een eigen frequentie, dus ook ons reptielenbrein. Dit brein is

erg eigenwijs en luistert naar niets of niemand. Het gaat gewoon z’n

eigen gang. Het is Peter Chappell die via Personal Performance
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Download het reptielenbrein kan beïnvloeden, zodat het tot bedaren

komt. Zie de website van Onno Nieveen: www.eon-advies.nl

In de lichaamscellen van veel mensen liggen allerlei trauma’s

opgeslagen, alsmede allerlei informaties, en soms ook blinde vlekken

waar men zelf niets van weet. Peter Chappell werkt met een bio-

resonantie om ons rustiger en evenwichtiger te maken, zie

www.greaterpeople.nl

 Hij doet dat via een serie PPD’s waar men naar luistert, waar men

veelal zeewater hoort bruisen.

Orde en christendom

Men zou verwachten dat de ontwikkelingen in de geschiedenis van het

christendom deze beweging vooruit en hogerop zouden hebben

gebracht. Het tegendeel is te zien, gelet op de vele scheuringen,

intolerantie, verdeeldheid, onderlinge haat, oorlogen, twisten, etc. 

Men toont weinig of geen verdraagzaamheid, liefde en oprecht religieus

besef. Het zijn ook nagenoeg altijd de religieuze leiders geweest die alle

vooruitgang hebben tegengehouden, waardoor juist het verval en de

chaos intrad en doorwerkte.  Dat de christelijke kerk aanvankelijk snel

groeide ligt o.a. daarin dat men slechts hoefde te geloven dat Jezus de

zonde van heel de wereld op zich had geladen, en daarvoor had betaald

aan God met zijn leven, waardoor de mensen vrijgekocht zouden zijn.

Dat is het  kerkeli jk dogma van de

plaatsvervanging, wat strijdig is met Ezechiël

18:20, 2Kronieken 25:4, Deut.24:16 en Jeremia

31:30.  Men kon alsnu zonder inspanning en

moeite gemakkelijk in de hemel komen. Dat

wilden alle toegestroomde heidenen wel, en

vandaar het kerkelijk succes.  In die tijd dat het

christendom zijn erotische karakter verwisselde

voor het dogmatische, nam men algemeen aan dat

de mythe van Jezus berustte op een historische werkelijkheid.

Schulduitdelging zou slechts mogelijk zijn via de bloedstorting van

Jezus, zie brochure 582. Op die wijze verloor de menselijke

verantwoordelijkheid zijn kracht. Het christendom heeft dan ook geen
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   Chaos

reële basis. Origenes noemt de Jezus-mythe een zonnedienst, dus gelijk

aan de heidense natuurverering. 

Orde uit Chaos?

Kan er spontaan orde ontstaan uit chaos?  Die kans is nihil. Er zijn

wetten, en er bestaat geen natuurwet die bevestigt dat er orde uit chaos

ontstaat. De tweede hoofdwet van de thermodynamica luidt als volgt:

‘De entropie van een gesloten systeem neemt toe bij een spontane

verandering’. Men kan entropie meten en weergeven in Joule x Kelvin-

1. Entropie is een term die de mate van chaos in een gesloten systeem

uitdrukt. De gevolgen van deze wet zijn dat twee aan elkaar gelijke

vloeistoffen in een gesloten vat zich altijd zullen mengen en zich nooit

spontaan zullen ontmengen. Ons leven op aarde is echter geen gesloten

systeem, maar open. Uit zichzelf

vervalt alle orde die tot stand komt op

de één of andere wijze weer tot chaos.

Wanneer men er opnieuw energie

instopt kan de orde zich weer

herstellen. Dat gaat dus niet spontaan

vanzelf, maar het kost inspanning. Er

moet dan ook een ordenend beginsel in

de schepping aanwezig zijn, zie

brochure 360. 

In de mensenwereld zien wij dat grote

massa’s gemakkelijk om de tuin zijn te leiden en tot chaos kunnen

vervallen. Om deze massa’s weer op de rails te krijgen en van hun

dwaalkoers af te brengen, is een flinke dosis energie nodig. Men zal u

eerst verketteren, daarna mogelijk serieus nemen, om u tenslotte

hemelhoog te vereren.  Politici, demagogen of andere leiders van

organisaties kunnen de massa’s gemakkelijker omturnen tijdens en kort

na een chaos-periode.  Dan zijn de massa’s gewillig de eisen te

accepteren die ze normaliter zouden verwerpen. Vandaar de lijfspreuk

der illuminati: Ab Ordo Chao! Uit Chaos Orde.

www.scribd.com/doc/24565887/Ordo-Ab-Chao-Nederlands-ORDE-UIT

-CHAOS
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Verval en terugval zien wij voor ogen in de natuur. Alles is aan

weersinvloeden onderhevig. Iets is slechts één dag nieuw, daarna

veroudert alles snel. Het vraagt onderhoud, het ene meer dan het andere.

Wij zien het in het volk Israël. Wanneer koningen JHWH vreesden ging

het goed, maar hoe snel veranderde het volk van koers wanneer een

koning een slecht voorbeeld gaf! Er waren grote reformators nodig om

het volk weer op orde te stellen. 

De Nieuwe Wereld Orde van JHWH

Door niets of niemand is de komst van het Gouden Tijdperk, de Nieuwe

Wereld Orde van JHWH, ook wel het Rijk Gods genoemd, tegen te

houden!

Zie p.29 Henschel: de hemel wint het van de aarde

"Komen doen de nieuwe toestanden toch; hiervoor staan de intelligente

Wezens (Engelen), welke dit proces leiden ons borg en zo wij mensen

niet goedschiks medewerken, zullen wij door den loop der

gebeurtenissen kwaadschiks wel worden gedwongen. De gang der

kosmische ontwikkeling is door niets en niemand te stuiten." 

en p.34.

"Moeten wij de afbrekende krachten (die tot chaos leiden) dan maar

zonder meer haar werk laten verrichten? Neen! Wij moeten hieraan

leiding geven, want hoe men het wendt of keert en of men dit toejuicht

of verafschuwt, eerst zullen oude vormen, instellingen, gebruiken en

gewoonten, waaraan men van kindsbeen is gehecht, moeten verdwijnen,

alvorens de basis voor nieuwe en hogere cultuurwaarden kan worden

gelegd. Doch juist omdat het leven op aarde voortgang moet vinden,

getuigt het van ongelooflijke lichtzinnigheid en gebrek aan inzicht zo

wij - door tegen-beter-weten-in het oude te willen handhaven - de

spanningen zodanig opvoeren, dat straks explosies wel onvermijdelijk

worden, ongeacht of deze door natuurrampen of door oorlogsgeweld of

een wereldrevolutie worden ontketend’. 

Eerst dienen alle oude wijnzakken opgeruimd te worden, o.a. de oude

vormen, instellingen, gebruiken en gewoonten waaraan de mensen van

kindsbeen af gewend zijn, maar die onjuist en onwettig zijn. Die

opruiming moet noodzakelijk geschieden om de basis te leggen voor de
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nieuwe en hogere cultuurwaarden van het Rijk Gods. Daartoe zijn ook

betere mensen nodig, dat wil zeggen, mensen die niet gedegenereerd

zijn, krachtig en sterk, bewust en evenwichtig.  Het Goddelijke

kenmerkt zich immers door volmaaktheid, door orde. Er werken nu nog

krachten en machten die tegengesteld zijn aan het Goddelijke.

Vanwaar het menselijk falen?

Kortgezegd komt het menselijk falen vanwege het ontbreken van de

juiste kennis van de kosmische wetten, en hoe men dient te handelen

naar deze wetten.  De mensheid heeft zich de afgelopen jaren wel op

technologisch gebied vooruit bewogen, zodat wij aangekomen zijn in

het atoom-tijdperk en de high-tech-eeuw. Of de kennis van het atoom en

de nog kleinere deeltjes zal zorgen dat de wereldorde gehandhaafd blijft

is een open vraag. Het atoom kan immers juist zorgen voor een enorme

chaos en vernietiging van alle leven. De wereldleiders en illuminati

weten hiervan. Ter voorkoming van totale zelfvernietiging hebben zij

een atomair Priesterschap opgericht, dat de naam draagt van CIBITRI.

Dat bestaat uit de CFR (CI) dat is de Counsil on Foreign Relations. En

BI staat voor de Bilderberggroep die door prins Bernhard en David

Rockefeller werd opgericht. TRI staat voor de Trilaterale Commissie

van Z. Brezinski.  Kijk zelf maar op Internet wat deze drie organisaties

zijn en doen. 

Vanwege de grote onkunde der mensheid wat betreft het kennen van de

natuurwetten, is het overtreden ervan veelvuldig, waardoor het

natuurlijk evenwicht sterk is verstoord. De chaos dreigt, wat we o.a.

zien in de ontbossing en ongelimiteerde houtkap, waardoor woestijnen

ontstaan. Wij kunnen wel aan de chaos ontkomen door de natuurwetten

te eerbiedigen en het leven daaraan te onderwerpen en ons ernaar te

richten. Door de welvaart die ontstaan is na de 2e wereldoorlog en de

hoog technische ontwikkelingen is de wáre kennis van de natuurwetten

ons kennelijk ontglipt. Via de moderne nieuwsmedia laat de mensheid

zich voorlichten door manipulators en verleiders (Murdoch-affaire). De

mensheid is over het algemeen vrij naïef en slikt alle leugens, om zich

vervolgens in brood (lekker eten) en spelen (sport) te vermaken, onder

het motto: ‘Het zal mijn tijd wel duren’.  Ondanks de technologische

vooruitgang is de mensheid moreel en cultureel vér achtergebleven. De
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mensheid is zich niet bewust dat ook het seksuele leven aan de

natuurwetten gebonden is. Men denkt zich op dat gebied maar uit te

kunnen leven, als het maar lekker is, yab-yum.  Men heeft algemeen

niet in de gaten welke natuurkrachten men in werking stelt door middel

van het seksuele leven! Alle remmen moeten los, zodat men zich vrij op

eigen wijze kan uitleven. Vandaar veel ziekten, afwijkingen, misdaad en

degeneratie.  Immers, de natuur die in haar oorspronkelijke toestand van

orde getuigt, kent slechts harmonie en

géén ziekten en afwijkingen! Waar wij

mensen falen, corrigeert de natuur ons

veelal, of ze wreekt zich. Het

christendom en de wetenschap berust

vandaag de dag nog steeds op

‘geloven-en-aannemen’, dat is op

hypothesen en veronderstellingen. Het

christendom verwacht na het

miserabe le  aardse leven een

hemelleven voor de goede gelovigen,

en een hel voor de ongelovigen. In de hemel zal het immers volmaakt

zijn, zonder moeite en zonder ziekte en verdriet, zo denkt men. Dat men

de aarde tot een hemels paradijs dient te maken, vergat men algemeen.

Men denkt ook dat de gelovigen in de eindtijd plotseling van de aarde

zullen worden opgenomen en bij Jezus zullen zijn in de hemel, om aan

de grote rampen en chaos te ontsnappen. Zij zouden gevrijwaard zijn

van de grote verdrukking die over de aarde zal komen. Men baseert dit

op een enkele tekst van Paulus, die men foutief interpreteert. Paulus

spreekt over een tegemoet gaan van Jezus in de lucht. Wanneer men

iemand tegemoet gaat, keert men weer terug naar de plaats waar men

was.   

Jammer genoeg zijn het dikwijls de simpele gelovigen, de eenvoudige

christenen, die voor de chaos op aarde zorgden en eraan mee hebben

gewerkt. En dan ineens zouden ze van de gevolgen ervan ontheven

worden en naar de hemel mogen gaan, om te ontsnappen aan de ellende

op aarde.  Nee, de natuurwetten houden ons voor dat de ‘hemel op

aarde’ slechts en niet anders tot stand zal komen door ónze
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inspanningen, geleidelijk aan, hoewel in het laatst de ontwikkelingen

zich zullen versnellen. "Geloven’ in kerkelijke zin dient dan ook te

worden vervangen door ‘weten’ (bewustwording), door kennis van de

natuurwetten en het handelen overeenkomstig ervan.  Niet slechts een

verstandskennis alleen, maar een intuïtieve kennis vanuit ons hart.  Het

is toch abnormaal dat wij leven in een wereld waarin talrijke

ziekenhuizen overvol zijn, met allerlei tehuizen en inrichtingen voor

verslaafden, met overvolle gevangenissen, etc.  Wij denken dat alle

wantoestanden, ziekten en ellende nu eenmaal bij dit aardse leven

behoren, maar dat zulks straks in de hemel alles zal over zijn.

Het Wetboek der Natuur is reeds eeuwen oud en onveranderd. De

voornaamste wet hierin is die van het behoud van het evenwicht der

soorten. De mensheid heeft zich op alle mogelijk denkbare manieren

verzet tegen deze wet. Vandaar de ontstane chaos. Uit de geschiedenis

kunnen wij van de fouten van voorgeslachten leren. Echter, het gebrek

aan goede kennis van de geschiedenis is allerwegen groot, ook onder de

wetenschappers. Van de voorbije tijden heeft de mensheid nog maar

bitter weinig opgestoken. Er worden steeds weer dezelfde fouten

gemaakt, die onze voorouders en of verre voorouders ook maakten.

Van alle levende wezens op aarde zijn wij de enigen die werkelijk

profijt zouden kunnen trekken uit de ervaringen van voorgeslachten.

Helaas blijft de vrucht ervan uit. In de krant van 01-07-2011 stond dat

Rusland bezig is met een vorm van zelfmoord. De Russiche bevolking

krimpt in schrikbarend tempo in. Drugs, alcohol, abortus en

kinderloosheid eisen en zware tol, Vasily Zhukov zei: ’We zijn bezig

met een eigen gekozen vorm van zelfmoord’. 

Het paradijs waarin Adam beheerder was

Een tuin heeft onderhoud nodig, dagelijks weer, anders wordt het

spoedig een wildernis, een chaos. Vooral het zogenaamde onkruid

overwoekert veelal het goede zaad. De mens is hierbij het ordenend

beginsel. De Adam-mens heeft daartoe het inzicht en de kennis

verkregen, wat vooral bij Israël tot uiting is gekomen. Ga maar eens

naar een grote stad in ons land en loop door de verschillende wijken. De

wijken waar allochtonen en autochtonen door elkaar wonen, en waar
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tuintjes zijn, is aan de tuintjes te zien waar er allochtonen wonen en

waar niet. De Nederlanders

onderhouden meestal hun tuintjes

heel netjes en zijn er trots op. De

allochtonen maken er over het

algemeen niet veel, of in het geheel

geen werk van. Niet de dieren zijn

in het paradijs aangewezen om de

Hof te bewaren en te bebouwen. Dat

kunnen zij niet. Dieren kunnen wel

een grote rommel maken, een

beestenbende achterlaten, maar opruimen doen ze niets. Al zakken ze

tot hun nek toe in de rommel weg, ze weten er geen raad mee. Ze

kunnen niets opruimen. 

De geestelijke leiders van religies beweren dat de mens door-en-door

zondig is, en dat de mens nog lager dan de dieren weggezonken is

vanwege de zondeval in Adam. Alle aardse misère zou komen door

deze zondeval. Wij zouden niets anders kunnen dan er een blijvende

chaos van maken op aarde. Slechts het hemelleven -wat men in de

toekomst stelt- zou verandering brengen. Het lied "In de hemel is het

schoon!" getuigt ervan. En er is nog een pelgrimslied: "Naar den Hemel

smacht mijn harte", etc.

De zonde schrijft men op rekening van Adam en Eva als erfzonde,

waaraan geen ontkomen zou zijn, waaraan alleen een Godmens iets kan

doen. Weliswaar kan men geen sluitende bewijsvoering leveren voor het

dogma der erfzonde, maar men gelooft er wel in, want de praktijk zou

het ons zo leren.  De meeste christenen gaan dan ook gebogen de

kerkdeur binnen en er in dezelfde houding weer uit.  De geestelijken

zijn niet in staat nieuwe wegen of een uitweg aan de mensen voor te

houden, welke leidt tot bloei van de mensheid en de aarde. Men mist

kennelijk de hogere kennis van de kosmische wereldorde, en het juiste

zicht op het Rijk Gods. Bij rampen wijst men de mensen op de wraak en

toorn van God, op een God die straft en beloont.  Nee, wijzelf zijn de

oorzaak van de straf en of de zegen. Wijzelf doen ons en de aarde leed

aan. Wij belonen of straffen onszelf! Zie maar wat erover in de Bijbel

staat:
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Jeremia 7:19  Doen zij Mij verdriet aan? spreekt JHWH. Doen zij het zichzelven

niet aan, tot beschaming huns aangezichts?

Wanneer wij naar het Verbond van JHWH leven, belonen wij onszelf

met het goede, met de zegeningen. 

Het Goddelijke kenmerkt zich door volmaaktheid, door perfectie en

orde. Het pentagram is symbool van deze Goddelijke volmaaktheid. Er

werken nu nog polariserende krachten in de derde dimensie waarin wij

leven, die zorgen voor evenwicht. Sommige krachten worden geweld

aangedaan door ons mensen, waardoor onbalans ontstaat. Er dient

polariteit te zijn om ergens beweging in te

krijgen. Zonder polariteit is er geen beweging

mogelijk in onze bedeling. De polariteiten

dienen wel in evenwicht te zijn, geordend zodat

ze niet tegen elkaar in werken. Pas wanneer ze

in harmonie zijn met elkaar zal er een volmaakt

Goddelijke vorm uit voort komen. De ouden

noemde deze harmonie der polariteiten

‘liefde’(fas), de liefde-wet. Wat er niet mee in

overeenstemming was noemden zijn ‘nefas’ of ‘zonde’, dat wat strijdig

is met de zon en natuurkrachten ervan. Door de zonde worden de

natuurwetten verstoord en treedt er chaos in. De conservatieven en

orthodoxen willen alles bij het oude laten. Zij willen niet de oude

wijnzakken afdanken en nieuwe nemen, om er de nieuwe wijn in te

doen, zie Marcus 2:22. Zij willen de huidige chaos niet omvormen tot

harmonie, maar berusten erin (God moet het doen) en zien uit naar een

hemelleven, dat een fata morgana zal blijken te zijn. Zij zien niet in dat

wij momenteel leven in het tijdvak waarin er Goddelijke krachten actief

zijn om al het oude vertrouwde op te ruimen -de oude wijnzakken op te

ruimen-, en er nieuwe voor in de plaats te geven. De komende nieuwe

wereld orde van JHWH is door niets en niemand tegen te houden. Het

breekt baan! 

Bewustwording

Onze driedimensionale wereld waarin wij momenteel leven is er één

van illusie, dus ook wat wij boven in de lucht zien aan sterren, planeten
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  Elenin als condensator die

de aarde electrificeert

en kometen. Zelfs wetenschappelijke bewijsvoering kan manipulatie

zijn van de 3D-illusie. Wat in de grote dag

van het Godsgericht staat te gebeuren speelt

zich grotendeels af rond de Grote Oceaan (de

Ring van Vuur, waar de vulkanen liggen) en

de westkust van Amerika. De Komeet Elenin

is een dwergster, die eraan staat te komen

volgens de persberichten. De Rus Elenin zou

de komeet ontdekt hebben. Het punt wanneer

deze komeet het dichtst bij de aarde komt

valt op 11 september 2011.  De naam Elenin

heeft toevallig (?) de getallen elf-negen in zich, dus op z’n Amerikaans

9/11. Het is precies 10 jaar geleden op 11 september 2001 dat de

zogenaamde WTC/Pentagon aanslagen plaatsvonden.  Op 22-11-2011

staat Elenin met de zon en aarde in conjunctie. Zie Internet:

  http://www.youtube.com/watch?v=MqV0StQbJQs

http://www.youtube.com/watch?v=Afhmhfzjiho&feature=related

drie dagen duisternis

http://www.youtube.com/watch?v=kWhFv22nB_k&NR=1

De elite gaat zich terugtrekken in bunkers om te overleven.

Wanneer Elenin een schijnvertoning is van de illuminati, die opgevoerd

zal worden via Blue-Beam-projecten, is het doel ervan de

wereldbevolking bang te maken en angst aan te jagen. Wanneer het een

heuse komeet is, zullen wij ons ergnstig dienen voor te bereiden op alle

mogelijke calamiteiten die met de komst van deze komeet gepaard

kunnen (zullen) gaan. Men wil de wereldbevolking niet van tevoren

bewust maken wat ons te wachten staat, want een bewuste bevolking is

hun grootste obstakel op weg naar hun Nieuwe Wereld Orde. 

Bericht: Elenin lined up with earth and the sun around Feb 27, 2010 – 8.8

Chile earthquake. Elenin again lined up with earth and sun around March 11.

Japan quake. Elenin moves inbound and it’s tail sweeps in September 11 2011.

This is the first wave of destruction. Elenin continues forward and crosses

earth’s path from October 10 to October 28. This is the pole shift and massive

quakes. Oct 10-Oct 28 also happens to be the final week of the Mayan

Calendar (google it).
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Zie ook onze brochure 571 Komende Driedaagse Duisternis.

Elenin kan ook nog een afleiding zijn voor de échte planeet die

komende is, nl. Planeet X/Nibiru. Planeet X zal voor grote chaos

zorgen, zoals dat in het verleden het geval was. In het Grieks is Xaos de

afgrond waaruit onze schepping is voortgekomen. Uit of na de Cha-

order of chaos ontstaat de schepping, de orde door middel van het

machtsspreken van JHWH: Er zij licht (energie). Hoe willen de

illuminati dit klaarspelen? 

Stichters van de chaos (het grote Baby-Lon-Don)

De stichters van de wereldchaos moeten ergens wonen en moeten

ergens hun residentie hebben. Zij hebben de democratie verkozen om de

wereld voor te bereiden op hun Nieuwe Wereld Orde die uit de chaos

zal dienen te verrijzen. Het volk is onbekwaam om zichzelf te regeren.

Het volk zou spoedig tot chaos vervallen als het zichzelf zou moeten

regeren. Men heeft leiders nodig. De illuminati zijn slimme ‘rakkers’

die voor de mensheid nog een paar grote

toekomstplannen in petto hebben, aldus

Werner von Braun, de raket- en

ruimtevaartspecialist.  Zij -de illuminati-

willen volgens Von Braun angst zaaien om

daarna hun wil de mensen op te leggen.

Eerst begonnen ze met de ‘koude oorlog’,

waaruit de NATO werd geboren, een

militaire wereldmacht. Daarna begon men

het de zogeheten ‘Oorlog tegen het

terrorisme’.  De WTC-aanslagen op 9/11-

01, de Londen en Madrid aanslagen met

bommen, het waren ‘valse vlag-operaties’.  HET DOEL ERVAN WAS

OM STRENGERE WETTEN IN TE KUNNEN VOEREN. Men gaf de

Arabische wereld de schuld, met name Al-Queda, wat echter nog nooit

is bewezen.  Door angst te zaaien veroverden de geallieerden reeds

nagenoeg het hele Midden-Oosten, om er hun Groot Zionistisch Israël te

vestigen. Hun uiteindelijke doel is om een wereldwijde fascistische

politiestaat op te richten. Von Braun zei dat de illuminati de mensen

vervolgens willen overtuigen dat er een aanstormende astroide op de
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aarde aanstormt, dus een dreiging van buitenaf. Veder willen ze ons

volgens Von Braun bang maken voor een invasie van buitenaardse

wezens. Via holografische technieken kan men hologrammen in het

luchtruim projecteren, zodat het net echt lijkt of er wezens vanuit de

hemel op de aarde afstormen.  De mensen zullen er heel bang van

worden en zich overal willen verbergen. Via de TV en internet zullen de

illuminati de mensen schuilplaatsen aanbieden, wat concentratiekampen

blijken te zijn.  http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm

De illuminati brengen ons in volledige slavernij. We zien het proces

daartoe in snel tempo ontwikkelen. Overal komen slimme camera’s te

hangen, langs wegen, op bedrijfsterreinen, in gebouwen, in banken, in

straten, etc. Het wordt wel het ‘Alziend Oog van Big Brother’ genoemd.

Men is geïnteresseerd in al ons doen en laten, en dat onder het mom dat

het om onze veiligheid zou gaan. De zogenaamde

‘strijd tegen het terrosisme’ verschaft de illuminati de

middelen om ons tot volledige slavernij te brengen.

Zonder onze toestemming worden wij dagelijks

gefotografeerd en op de film gezet. Wij zijn terecht

gekomen in een tijd dat de gehele maatschappij wordt

gecontroleerd door camera’s.  Nederland blijkt één

van de proeftuinen te zijn voor de Big-Brother technologie. En waarom

Nederland? Zie op Argusoog het artikel van 19-01-2011 (zoek het op).

Alle controle wordt ons opgedrongen. Er vindt opslag plaats van alle

dataverkeer op Internet en mobiele telefonie. Het zou zijn in het belang

voor onze veiligheid, Het is echter een dure schijn-veiligheid, die

nimmer oplevert wat het kost.  Het dient dan ook een geheel ánder

belang.  Het staat er heel slecht voor met onze vrijheid. Die is reeds lang

verdwenen, en het is geen kwestie van afwachten tot het zwaard valt.

Nee, het is reeds gevallen, alleen zijn we nog niet volledig leeggebloed

en slapen maar voort.

Het beoogde doel der illuminati

De illuminati beogen als nazaten van de gevallen engelen, van de

Nefilim en Anunnaki’s, om zelf te overleven. Zij hebben ons als slaven

gebruikt en uitgebuit, om aan zoveel mogelijk goud uit de aarde te
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komen, en om dat te transporteren naar hun planeet Nibiru. Zij hebben

goud nodig om er witgoudpoeder van te maken, waarop zij kunnen

overleven. Er is een aparte brochure gemaakt over de wereldwijde

gouddiefstal van deze Kain-Edomieten, die nog steeds gaande is.

Vandaar de wereldwijde economische crisis, en de aanstaande

ineenstorting van het Babylonisch geldstelsel. 

Verder trachten de illuminati de tweede wet van de thermodynamica in

hun voordeel te laten werken. De thermodynamica leert ons dat de

entropie (de wanorde of chaos) in  elk gesloten systeem alleen maar

toeneemt, en uit zichzelf nooit afneemt of zich oplost, of zelfs terugkeer

naar haar vorige staat. Alleen orde scheppen in de chaos, dus er

voortdurend energie insteken om verval te voorkomen, is het enige

redmiddel!  

De illuminati kunnen en willen zelf de chaos versnellen, een extra

duwtje geven, zodat zij er wat mee kunnen doen. Zij weten ook dat

vermenging van soorten de soorten doen ophouden te bestaan. Vandaar

hun aanzet tot rassenvermenging, reeds vanouds een probaat toegepaste

techniek tégen het blanke Adamsras. Bileams enige succesvolle advies

aan koning Balak was, om het volk Israël stuk te krijgen door middel

van de vreemde vrouwen erop af te

sturen. Een vloeistof in een gesloten

vat, reservoir of fles, waar men een

andere vloeistof aan toevoegt, mengt

zich, en laat zich niet spontaan weer

terugbrengen in de oorspronkelijke

staat. Door de rassenvermenging

houdt de zuiverheid van de soort op te

bestaan. Op die wijze zijn er op aarde

veel gemengde volkeren ontstaan.

Nagenoeg geheel Zuid-Amerika bestaat uit gemengde soorten, en ook

andere werelddelen. Ook Eva kreeg van Nachash (foutief als slang

vertaald) ánder sperma in haar bloedbanen, wat er nooit meer uit is

gegaan en zij doorgegeven heeft aan al haar nakomelingen. Vandaar dat

JHWH ons bloed zal reinigen, volgens Joël 3:21.   

De illuminati hebben het sinistere plan om de wereldbevolking van

bijne 7 miljard mensen, terug te brengen tot ongeveer 500 miljoen
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mensen. Daar maken zij geen geheim van, zoals te lezen staat op het

monument in Georgia in de VS. Zij kunnen in hun Nieuwe Wereld Orde

geen 7 miljard mensen controleren, maar blijkbaar wel 500 miljoen. De

overbevolking is een groot probleem op aarde. De mensen zijn over het

algemeen onbekend met de voortplantingswetten. Vooral in de

ontwikkelingslanden (derde wereld) is er een ware uitbarsting van

aanwas der bevolking. In die chaos wil men orde scheppen om de aarde

leefbaar te houden. De natuur gaat echter boven alle leerstellingen en

berekeningen, zodat ze niet met zich laat spotten. JHWH heeft Israël

verheven tot de taak om de aarde te beheren en de (schaap) volkeren te

leiden naar Zijn nieuwe wereldorde. Geen enkel plan van de illuminati

kan daartegen ingaan. JHWH zelf is de energiebron

van het volk Israël. Hij voorziet het voortdurend

van energie die nodig is om de orde te behouden, te

garanderen. De orde die de illuminati voor ogen

staat is een afgedwongen orde, een fascistische

politiestaat, waarin de mensen geen vrijheid

hebben. Zij willen van ons robots maken, slaven

met allerlei chips in ons lichaam, waarmee zij ons

kunnen sturen zoals zij willen. Die techniek is

reeds vergaande ontwikkeld en toepasbaar, zie: 

http://www.anarchiel.com/display/nederland_is_klaar_voor_de_onderh

uidse_chip

Hierna enkele gedeelten uit het bericht: 

Nederland is klaar voor de onderhuidse chip

In de reguliere media bericht men er nauwelijks over: de onderhuidse

chip. Met het biometrisch persoonsbewijs en de centrale opslag van uw

lichaamskenmerken per 21-09-2009, is aan de basisvoorwaarde voor

massale invoer van deze chip voldaan. De chip zelf is

daarvan slechts een technische extensie. Niemand

realiseert zich dat. De implantatie van chips in de

hersenen vormt onderdeel van een veel omvangrijker

programma dat moet leiden tot verbetering van het

menselijk ras: u bent toch zeker ook voor verbeteringen?
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De Nederlandse overheid wenst geen wet om u te beschermen tegen

verplichte chip-implantatie

De bewindslieden verzekeren echter dat alles dik in orde is.

Staatsecretaris Heemskerk van Economische Zaken verwacht bij

toepassing van de RFID-techniek helemaal geen gevaar voor de privacy.

Minister Hirsch Ballin van Justitie antwoordt dat ‘mensen die drager

zijn van een uitleesbare RFID-chip in een besloten omgeving kunnen

worden gevolgd’ en koppeling van andere gegevensbestanden mogelijk

is, maar met een duidelijk doel als ‘transparantie’ en een ambtenaar met

‘de verplichting om zich van onrechtmatige verwerking te onthouden’

komt alles goed, aldus de minister.van Hirsch Ballin, aldus de krant.

De overheid heeft de grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam

op losse schroeven gezet

Zoals gezegd maakt Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die

datzelfde jaar nota bene een DNA-databank wil aanleggen van haar

agenten, zich simpelweg van Ortega’s vraag af

met verwijzing naar artikel 11 van de

grondwet.8 Artikel 11 luidt:

Indien u de rechter wilt laten vaststellen of

a f n a m e  v a n  u w  v i n g e r a f d r u k k e n

ongrondwettelijk is gezien artikel 11, dan is dat

niet mogelijk. Nederland is met Finland het

enige land binnen de Europese Unie waar de

burger geen democratisch recht heeft om wetten

aan de grondwet te toetsen.

Overheidsrapport verwacht dat verplicht chippen van mensen vóór 2016

plaatsvindt: "Per 21 september 2009 heeft Nederland aan de basisvoorwaarde

voor massale chipimplantatie voldaan

Jeugd en Gezinsminister Rouvoet van de Christen Unie, de partij die zich zo

tegen de onderhuidse chip leek te verzetten, heeft met zijn invoer van het

Electronisch Kind Dossier de verankering verzorgd die noodzakelijk is om alle

toekomstige informatie over kinderen in Nederland te kunnen koppelen, net

zoals de biometrische dataopslag het anker vormt waaraan de overheid alle

andere persoonsgebonden informatie over burgers vanaf veertien jaar kan

bevestigen. De basis voor het chippen van mensen vanaf hun geboorte is

daarmee gelegd.

18      Orde uit chaos?         No. 585

Groot-Brittannië geldt als proeftuin voor de ‘surveillance society’, op de voet

gevolgd door Nederland. De in Equador woonachtige onderzoeksjournalist

Robin de Ruiter deelt op 9 oktober 2008 aan Argusoog Radio mee dat de

gemiddelde Nederlander geen weet heeft van de privacy- en

burgerrechtenbeperkende ontwikkelingen omdat hij, ‘s ochtendvroeg in de trein

de desinformatie van de ‘Metro’ tot zich nemend, ‘tot een van de meest

gehersenspoelde volkeren ter wereld behoort.’ En inderdaad, fundamentele

overheidskritiek is zeldzaam bij de reguliere media en de grotere verbanden

worden zelden gelegd. Robin verwacht dat Nederland om die reden ook als een

der eerste landen overgaat tot het chippen van burgers.

Na 21 september 2009 moet u ter verkrijging van uw persoonsbewijs uw

vingerafdrukken achterlaten die de overheid tezamen met uw gezichtsscan en in

de toekomst mogelijk ook uw irisscan en DNA, in een centrale database

bewaart, voorzien van uw persoonsnummer waaraan steeds meer andere

gegevensbestand gekoppeld zullen worden. Deze centraal opgeslagen

biometrische gegevens vormen - aldus de onderzoekers van A Report on the

Surveillance Society - het cruciale anker waaraan de autoriteiten alle overige

informatie over uw persoon zullen bevestigen. De onderhuidse chip in plaats

van een lastig persoonsbewijs dat je steeds maar mee moet dragen en

gemakkelijk verliest, is slechts de vervolmaking van deze techniek."

Tot zover het bericht van     http://www.anarchiel.com/

Orde uit Chaos ?

Het leven op aarde  -de orde in de natuur- wordt in stand gehouden door

de constante voorziening van energie vanuit de zon. De zon is onze

energiebron. Het heelal -waaronder de aarde- lijkt volgens

wetenschappers uit zichzelf en automatisch naar chaos (verval) te

streven. Er dient steeds energie te worden aangevoerd om chaos te

voorkomen. Er is gedurig onderhoud noodzakelijk. Orde is deswege

vergankelijk, zoals alles vergankelijk blijkt

te zijn op aarde, en kennelijk in het gehele

heelal.  Orde dient voortdurend van energie

te worden voorzien, anders verdwijnt de orde

snel. Een magazijn, huis, bibliotheek of

kantoor kan nog zo netjes geordend zijn,

doch kan in de kortste tijd in een chaos

veranderen wanneer de orde niet wordt
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onderhouden, wanneer men er geen energie instopt.  Wanneer alles in

het heelal naar chaos neigt, is het waar dat wie orde zaait uiteindelijk

chaos zal oogsten, indien de orde niet wordt voorzien van gedurig

onderhoud. Evenzo is het met aanleren gelegen. Wij komen niet als

professors en of geleerden op de aarde, maar als nagenoeg onwetenden.

Wij dienen voortdurend te leren, onszelf bij te scholen, anders raken wij

achter op de ontwikkelingen en vallen we terug zoals een slak op een

ruit steeds neigt om naar beneden te zakken. Wij komen dan ook nooit

klaar in ons leven, en de schepping schijnt dan ook nooit klaar te

komen. Er is blijvend onderhoud nodig, blijvende energievoorziening.

De orde dient echter ook niet te worden overdreven, daar een

overdreven orde onleefbaar wordt. Dat is te zien aan de tevele

regelgevingen, o.a. in ons land op allerlei gebied. Het boerenbestaan is

onhoudbaar geworden vanwege de enorme stapels regelgevingen.   Het

blijkt dat waar orde heerst, de chaos nooit ver er vandaan is. Waar leven

ontstaat, of dat nu in het plantenrijk of dierenrijk is, en zelfs in het

mensenrijk, daar balanceert de natuur steeds op de rand van orde én van

chaos! 

De filosofische redenatie der illuminati is om orde te scheppen door

wanorde te produceren. Voor een normaal mens zijn chaotische

toestanden onvoorspelbaar en beangstigend.  Schijnbaar zit er in alle

chaos toch een structuur die wij nog niet kennen, maar die de illuminati

wel kennen en gebruiken. Er bestaat immers geen toeval, dus ook niet in

de chaos. Voor ons lijkt in het gedrag van chaotische systemen alle

symmetrie te ontbreken, maar de chaos kan heel goed een vorm van

zelf-similariteit bezitten, zoals onlangs is ontdekt. Dat wil zeggen dat

bepaalde figuren in de chaos in grotere of kleinere vorm regelmatig

terugkeren. Alles in het leven draait om bewustzijn. De krachten om tot

hoger bewustzijn te geraken zijn in ons en in de natuur aanwezig.  Wij

dienen ze op te sporen en te gebruiken, om niet Gods water over Gods

akkers te laten lopen in lijdelijkheid.  Het gebod is dat wij ons dienen te

voeden met getrouwheid, ons dienen te bekeren, ons hart te openen,

voor Gods aangezicht te wandelen in oprechtheid, etc.  Wij leven nu

nog in de 3D-wereldtijdvak waarin de werkelijkheid een illusie is voor

velen. Onze hersenen misleiden ons en onze zintuigen decoderen wat zij
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zien, ruiken, proeven, voelen en horen, waarna zij die info doorgeven

aan onze hersenen. Wij dienen echter vanuit ons hart en niet vanuit ons

verstand te leven, vanuit onze intuïtie en niet vanuit onze redeneringen.

Wij zijn zelf energie, maar dat dient goed gebruikt te worden om hoger

bewustzijn te verkrijgen. Onze levenskracht is de energie, die wij

dienen te voeden op de juiste wijze, om daarmee orde te scheppen.

Energie kan immers positief én ook negatief worden aangewend. Van

onze levensenergie ligt de sleutel in ons hart, en om die sleutel te

gebruiken dienen we positief te staan in het leven, om tot hoger

bewustzijn te komen en ware orde op zaken te kunnen stellen naar de

wil van JHWH en Zijn verbond. De enige echte werkelijkheid voor ons

bewustzijn is het heden, het nu. Wat gisteren was is gepasseerd en kan

slechts heimwee verschaffen. Wat morgen is is onzeker en kan angst

inboezemen. Het heden is de enige tijd die in feite tijdloos is, om vanuit

ons hart te leven, vanuit de bron. Dan zijn er geen tegenstellingen. De

chaos der illuminati is er één van de allergrootste tegenstellingen. Voor

hen is chaos orde, is oorlog vrede. Hieruit kunnen wij zien dat zij reeds

de wereld in hun machtsgreep hebben. Via medische wetenschap wordt

onze gezondheid langzaam maar zeker vernietigd. Via vorsten,

overheden worden al onze vrijheden ons ontnomen, om als slaven te

leven in hun NWO. Onderwijsinstellingen vernietigen ;echte kennis en

geven indoctrinatie, zodat de mensen niet tot hoger bewustzijn komen.

Religies en geestelijke houden de

mensen dom, door hen mysteries te

verkopen, zónder ware zekerheid

aangaande hun heil. Zij vernietigen alle

ware spiritualiteit. Nieuwsmedia zijn in

handen der illuminati en onthouden ons

de wáre feiten en geven misleidende

informatie. Ons wordt echter geboden

onze levenskracht positief te gebruiken,

tot heil en zegen voor onszelf en de mensheid. Het ware Israël zal een

einde maken aan de chaos!  JHWH zij daarvoor alle eer en glorie! Het

vrederijk van JHWH is aanstaande!


