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Inleiding
In brochure 615 is de komende vernieuwing van de hemel en de aarde
behandeld. De Berg Sion in dit verband met betrekking tot Nederland is
door ons reeds meerdere malen besproken, zie o.a. de brochure 509.
Ditmaal wijzen wij als inleiding naar een artikel van Embassadorion
Database
28 mei 2012, waarvan wij de onderstaande gegevens
gedeeltelijk met toestemming hebben overgenomen. Daarna zullen wij
een toelichting geven.
Embassadorion:
Het grote plan der vele Farao's werd constant verbeterd en aangepast en
waar zo nodig gesloopt om weer opnieuw op te bouwen om te komen
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De Galaxy Flaming tree of Orion kan men vergelijken met de landmap
van stukjes in onze Galaxy welke door veel mensen lange tijd zijn stil
gehouden.
De Piramide complexen van Gizeh zijn samen met honderden andere
Piramidecomplexen wereldwijd een "energetisch klokkenstelsel" wat
een reactie afgeeft zodra de klok rond is en de as weer verschuift, door
deze verschuiving vind de "reactie" plaats in ALL chemie.
De Piramide complexen waaronder die
van Gizeh beslaan een veel hoger plan
dan menig mens dacht, het beslaat een
plan wat doorgegeven werd vanuit veel
hogere sferen zodat een Paradijs op
aarde kon worden gecreëerd in de vorm
van een immens groot woongebied in de
vorm van een boom (inclusief wortels en stam) van wel duizenden
kilometers groot.
Door de drie-eenheid (tree one vision) toe te passen ook in meetkunde
kon exact de locatie worden bepaald waar de piramidecomplexen
moesten verrijzen. Door ook "buitenaards" contact kon men kennis delen

waar we nu zijn. De Egyptenaren waren zeer goed op de hoogte van zo
boven zo beneden en wisten de Galaxy Flaming tree of Orion exact na te
bootsen in de Gizeh vlakte en ver eromheen.
Door op deze manier exact te bouwen op energetische verbindingen kon
van alles verbouwd worden en kon in ieders behoefte worden voorzien,
geen honger kennende, geen oorlogen geen misstanden in teveel of te
weinig oogsten.
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en gebruiken zodat samen met miljoenen arbeiders immense complexen
wereldwijd in Geometrie, Geomatria en Triangulation met boven zo
beneden gebouwd konden worden.
De boven en onder wetten vloeiden in dit soort immense
wooncomplexen vloeiend samen en door samen te werken had niemand
de behoefte iemand anders dwars te zitten of een loer te draaien. Men
was tot immens groot besef gekomen dat hetgeen gebouwd was vanuit
een veel hoger perspectief doorgegeven was met slechts een zelfde doel,
samenwerking en een langere levensduur voor zoveel mogelijk mensen.
Olifanten die toen nog voor de grote overstromingen in Egypte leefden
waren in staat de grote stenen naar boven te trekken en via speciale
hefconstructies op de plaatsen te leggen. (ook kende men de techniek
van levitatie door middel van het opheffen van de zwaartekracht, PM)
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Wie goed kijkt naar de Piramide-complexen merkt een zeer perfecte
meetkunde op zo boven zo beneden, de Piramidecomplexen moesten zo
perfect in evenwicht staan met boven ( hemel) dat energetisch NIETS
uitgesloten moest worden. De neerslaghoeveelheid werd gemeten door
onder andere Nilometers waardoor gewassen aangepast konden worden
aan de hoogte van veranderend grondwaterniveaus.
Kruiden werden verbouwd in dezelfde symbolieken dan de benamingen
werden gegeven om kracht bij te zetten in het groeiproces. Ook moest
het gedrag van de waterloop exact bekeken worden en werden
nauwkeurig plannen gemaakt de oorspronkelijke loop van de Nijl goed
te bestuderen en hier een woongebied zo perfect mogelijk op af te
stemmen. Dit plan werd ook wel Ri - Re - Ra genoemd in de volksmond.
Door de loop van water direct elektronisch te voeden moesten de
piramidecomplexen gebouwd worden tot in de eerste atmosfeerlagen
zodat elektrisch geladen deeltjes (het zogenaamde Sint Elmusvuur PM)
door de structuur van de Piramides direct geleid konden worden en
gewassen, dieren en mensen een elektronische radiowave douche kregen
waardoor eigenlijk nooit iemand zich down
voelde. Energetisch was wonen op/in dit soort
complexen van zeer luxe aard en energetisch een
hoogtepunt voor ieder mens.
De tree of Abundance moest gebouwd worden in
perfect evenbeeld van zo boven zo beneden, er
werd gekeken naar de sterren in vorm van
drinken van kruiden waardoor met name Farao’s
theekruiden dronken die vele malen krachtiger
waren dan die van burgers. Op deze manier werd
vanuit natuurlijke krachten een onderscheid
gemaakt en werd de Farao op een
"koningssokkel" geplaatst puur door kennis. De
energetische verbindingen van zo boven zo beneden zijn van zo’n
extreem groot belang dat men aan kan nemen zodra iemand niet op de
juiste locatie woonachtig is deze persoon ziek kan worden en de pastover zal maken omdat de energetische afstemming van zo boven
beneden niet met elkaar overeenkomt.
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Het plan waaronder dat van Gizeh werd vanuit veel verschillende
perspectieven bekeken, zo werden bijvoorbeeld Cheo en Phi gebruikt om
de krachten en stromingen van de natuur extra kracht toe te sturen en de
energetische verbindinge veilig te stellen voor vele duizenden jaren. Zo
moesten wooncomplexen op dusdanige locaties gebouwd worden die
vrijwel nooit overstroomden omdat de afvoer en toevoer van regen en of
hemelwater in zeer grote perfectie op elkaar was afgestemd.
Overstromingen werden gecreëerd en werden via Nilometers
nauwkeurig in de gaten gehouden.
Door bij de Bron al te beginnen met de Bouw van dit soort gigantische
w o o n compl exen kon men
voor zi en i n vr i j wel al le
behoeften. Zo konden
kweekvijvers gecreëerd worden
voor vissen, Vogels gefokt
worden voor vlees en
druivenranken aan de oevers
staan in de immense wijngaarden
gericht op de zon welke voor veel
mensen samen met het Egyptisch
Nebula Vlam
bier de wereld over gingen via het
Middellandse Zeekanaal en andere kanalen. Kruiken uit Egypte worden
echter nog steeds op vele locaties wereldwijd gevonden. Door de
Piramidecomplexen op zogenaamde Rozet achtig bloem vormige
plateaus te bouwen ook in spiegelbeeld kon men de radia en Geo en Gea
perfect afstemmen en werd het complex alleen al energetisch op zijn
plaats gehouden. Het water werd op natuurlijke wijze gefilterd doordat
men op de hoogte was van natuurlijke planten welke hun zuivering
dusdanig groot hadden afgestemd dat smerig water in Egypte niet zou
bestaan. Door alle Chemie samen te voegen kon tijd worden bepaald in
ALLE chemische elementen van de aarde. Er waren 360 manieren van
tijd waarnemen in alle vormen van ALL chemie.
De Piramidecomplexen waren slechts een onderdeel van een veel groter
geheel en beslaan het OUDE plan zoals het was, we zullen nog mogen
zoeken maar zullen NOOIT meer die completie en perfectie vinden van
de afstemming en energie omdat het niet meer op exact diezelfde locatie
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zal terug komen. Het zal dus een doodlopend pad zijn voor hen die
zoekende zijn naar dit soort antwoorden.
De aarde is begonnen aan een nieuwe reeks van passages van zon, maan
en sterren en alle daaraan
verbonden planeten. Het is
wachten op een nieuwe order
een nieuw groter plan wat nog
doorgegeven zal worden hoe
het exact gebouwd mag worden
op welke locaties en met welke
personages. Geen plaats is nu
echter uitgezonderd en menig
mens is op dwaalspoor gezet
van dat wat niet zo zal zijn.
ALLES is op een dwaalspoor
a. Als het water van een rivier de zee bereikt,
gezet afwachtend op boven om
stroomt het heel langzaam. b. Zand en tenslotte
klei zakken naar de bodem, doordat het water
dat op te lossen wat nog niet is
geen krachtmeer heeft om materiaal mee te
geweest. Iets wat niet te
voeren. c. Zand en klei worden laag over laag
steeds verder in zee afgezet. Zo ontstaat een delta. veroordelen valt laat dat aan
boven over en merk op dat stuk
voor stuk tirannie verdreven
zal worden met slechts dat ene zelfde doel: een betere wereld.
Wie goed de Piramidecomplexen bestudeert zal uiteindelijk tot besef
komen dat de perfectie in antwoord NOOIT te vinden is; dit behoort tot
een veel grotere kennis dan enkel de klok van Gizeh of de
wooncomplexen, Het betreft kennis van ALL - chemie, van alle
wetenschap, alle koningschappen en alle Goden welke
neergedaald zijn op aarde. Deze kennis kon enkel
ontstaan doordat men leerde samen werken en de trots
naast zich kon laten niet zichzelf bovenaan te plaatsen
Een delta is de
maar een algeheel groter plan vooraan te zetten.
vierde letter van
het Griekse
alfabet, en wijst
naar de driehoek.

Wat mij wordt doorgegeven is dat de mens veel te trots
is en te bang is van zijn sokkel te laten slaan, een plan
kan enkel tot uitvoer gebracht worden als men leert
samensmelten in energie en leert samenwerken in kennis, deze sleutel zit
in de ir-ri-s van het mensenlijk oog wat pas reageert bij ALLE
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kunst, handel, politiek, techniek, defensie, en allerlei speciale producten
zoals kaas, klompen, etc.

chemische elementen en voelbaar
wordt zodra men bij die personage in de buurt is. UW gevoel liegt
niet..Volg dit gevoel op en voeg u toe aan die personen dan zult u
opmerken dat stuk voor stuk wonderlijke openbaringen gaan
plaatsvinden. (Tot zover Embassadorion)

Orion --- Nederland --- metamorfose
Hier volgt onze nadere uiteenzetting:
De ‘Galaxy Flaming Tree of Orion’ werd door de oude Egyptenaren
(Annunaki’s) nagebootst in de Gizeh-vlakte. Gizeh had volgens hen een
hoog energetische verbinding met het
sterrenbeeld Orion, waardoor de
landstreek bijzonder vruchtbaar was.
Gizeh betekent volgens W. Zitman
gewoon Orion. Gizeh ligt aan de monding
van de Nijl in een deltagebied. Juist in
deltagebieden hebben zich altijd nieuwe
beschavingen gevestigd en bloeiden aldaar
op tot grote hoogte.
Kijk eens naar Nederland, ons eigen land, wat eveneens een deltagebied
is, aan de monding van de Rijn, de Schelde en van de Maas. Nederland is
een uitermate vruchtbaar gebied, zodat wij als betrekkelijk klein en
overbevolkt land evenwel als nummer 2 te boek staan wat betreft de
wereld-export van groenten, fruit en bloemen. Wij staan bekend als een
vredelievend, hardwerkend volk, met vermaardheid in cultuur, sport,

Zo Boven = Zo Beneden, net als tweelingen.
Dat gold in het oude Egypte, met name de Gizeh-vlakte. Dat geldt
evenzeer voor Nederland, zoals wij
in brochure 624 hebben uiteengezet
wat de Triple-A-status van ons land
betreft. Wij bezitten in ons land
dan wel niet een wereldwonder als
de Grote Piramide te Gizeh. Wel is
aantoonbaar dat de Scheppergod
JHWH zijn toezegging via Jakob
aan de 12 stammen Israels heeft
vervuld, nl dat wij in een zo grote
overvloed van aardse zegeningen
zouden delen. Volgens
opiniepeilingen behoort Nederland
tot de 10 meest gezegende landen
ter wereld om er te wonen. De Deltawerken
Bovenaan stond Denemarken, daarna Noorwegen, en Nederland op de 3e
plaats! Opvallend waren de eerste 10 landen allen blanke volkeren.
Orion, de middelste drie sterren Alnitak, Saiph en Rigel wijzen naar de
Aarde, Venus en Mercurius, en vertonen wat afmetingen betreft
overeenkomst. Ze zijn gelijk aan de drie piramiden te Gizeh, Khufu,
staat voor wit, Kha-F-Ra staat voor wit/rood en Menkau Ra staat voor
rood.
Nederland is een vlak land, met een kleibodem. Dat is uniek op aarde.
De bodem is tamelijk vlak, hier en daar een heuvelrug waartussen
valleien, waar de natuurlijke atmosferische elektriciteit -het zogenaamde
Sint Elmusvuur- 1 zorgt voor een goede energetische leefruimte. Een

1

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een lichtverschijnsel. Dit
verschijnsel treedt op wanneer grote ladingsverschillen worden opgebouwd
voordat de ontlading komt. Dan kan het gebeuren dat voorwerpen bij de
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deltagebied lijkt vanuit de lucht gezien op een boom, of op een bloem, of
op groente zoals broccoli, en het lijkt zelfs op een spermatoïde, waar de
rivieren als staartje fungeren. Het wijst alles op een vruchtbaarheid en
nieuw levensbeginsel. In een deltagebied kan een waar paradijs worden
geschapen, in de vorm van een boom, als een hof. Wij kennen allen het
gezegde: God schiep de wereld, en de Nederlanders schiepen Holland.
In het bijbelboek Openbaring staat het volgende over de wortel te lezen,
en de blinkende Morgenster, zie:
Openbaring 22:16 Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende
Morgenster.

Een boom is in het Engels een tree. Het lijkt op het getal drie. Drie,
triple, zoals te zien in de TripleA-status van ons land, waar de
middelste drie sterren van Orion
centraal staan. Via meetkunde
toe te passen kan de exacte
locatie worden bepaald in het
midden des lands waar een
gedachtenis altaar als
Hoofd/Hoeksteen gesitueerd
dient te zijn, zoals dat in de Gizehvlakte wijst naar de Grote Piramide. In
het midden van ons land liggen drie grote steden die met een A
beginnen, n.l. Amersfoort, Apeldoorn en Arnhem. Het gaat hierbij om
driehoeksmeting (tri-angulation), zoals dat met navigatie plaatsheeft. Via
deze meting kan men de beste energetische positie (Feng Shui) bepalen,

grond zo sterk geladen worden, dat er (positief) geladen vonken uit
weglekken. Dit kan bij uitstekende voorwerpen gebeuren zoals antennes en
scheepsmasten. Dit verschijnsel heeft een groen- of blauw-wit-achtige kleur.
Wanneer er ook nog een ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk
moment inslaan. Sint-Elmusvuur mag niet verward worden met een
bolbliksem, hoewel de twee fenomenen verwant zijn.
Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst op een
naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk moeilijker waar te
nemen, maar het sissende geluid ervan en de vreemde gewaarwording van
geëëlektrificeerd hoofdhaar kan een teken zijn van een ontlading, zelfs bij
blauwe hemel.
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aan de rand/scheiding van een landbouw en bosgebied. Een delta wijst
naar een driehoek, en is de vierde letter van het Griekse alfabet.
Boven is alles door de Schepper geregeld en in positie gebracht, en op
aarde laat hij dat ons mensen doen, meestal onwetend of intuïtief. Er zal
geen enkel puzzlestukje aan Zijn plan ontbreken. Dikwijls gaan de
dingen op een verborgen wijze, onttrokken aan het oog van
kwaadwillende geesten. Alles wordt in positie gebracht voor het
komende nieuwe Gouden Tijdperk!
Citaat van de website thinkquest: Rijn, Maas en Schelde
"Van Nederland wordt gezegd dat het de delta van Rijn, Maas en
Schelde is. Maar dat is eigenlijk niet waar. Natuurlijk, die drie rivieren
monden in Nederland in de zee uit. Maar Nederland is niet ontstaan uit
de klei en zanddeeltjes die door die
grote rivieren in hun mondingsgebied
werden afgezet. Nederland is ontstaan
uit zee afzettingen, klei- en
zanddeeltjes die door de zee werden
aangevoerd. Om de grond die net wat
hoger lag dan de zee legde de
Nederlanders dan snel een dijk aan, zo
ontstond er een nieuw stuk
landbouwgrond. (uit zeeklei én
rivierklei)
Het is daarom ook zo dat je als je in
Nederlandse polders loopt, heel veel
dijken zult zien. Vroeger werden namelijk maar kleine stukjes tegelijk
ingepolderd. Nederland en ook het gebied rond Zeeland is dus eigenlijk
geen echte delta. Toch noemen ze Zeeland en stukken van
Noord-Holland en Brabant een delta. Dit komt omdat het erg veel op een
delta lijkt, en vooral vroeger. Toen bestond Zeeland uit allerlei kleine
eilandjes. Later zijn deze door aanslibbing en inpoldering in de
‘eilanden’ die we nu kennen veranderd."
Wanneer wij de afbeelding welke hiernaast staat afgedrukt een kwart
slag draaien, zoals op bladzijde 12 is gedaan, is de overeenkomst met de
bovenste afbeelding groot. Op de bovenste afbeelding zien wij links de
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Nijl en Nijldelta, en rechts ervan de drie grote piramiden te Gizeh, met
erboven de vlinder van het sterrenbeeld Orion.
Op de onderste afbeelding zien wij Nederland als delta-land, en links de
Schelde
De drie grote piramiden komen overeen met de drie grote steden in ons
land die in één lijn liggen en met een A beginnen, nl. Amsterdam,

Delta-gebieden wereldwijd

Amersfoort en Arnhem, waartussen de A1 en A12 als verkeersweg loopt.

De bovenste afbeelding lijkt heel veel op deze.
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Psalmen 20:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (20-2) JHWH
verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van den God Jakobs zette u in een
hoog vertrek.
Jesaja 2:2 en Micha 4:1 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg
van het huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal
verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen
toevloeien.
Jeremia 31:12. Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en
toevloeien tot het goede van JHWH, tot het koren, en tot de olie, en tot de jonge
schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen
voortaan niet meer treurig zijn.

Jesaja 2 en 4 over de Berg Sion
De Berg Sion wordt in de Schrift ons voorgesteld als een hoge berg, een
Hoog Vertrek, een veilige schuilplaats. Wij zullen enkele teksten
bekijken die daar over spreken:
Hoogvlakte én valleien
2 Samuël 22:3 God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de
Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van
geweld hebt Gij mij verlost!
Psalmen 9:9 (9-10) En JHWH zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte, een
Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.
Psalmen 18:2 (18-3) JHWH is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper;
mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils,
mijn Hoog Vertrek.

Een dal is een langgerekte laagte of verdieping in het landschap. Een
dal wordt ook wel vallei genoemd, bijvoorbeeld de Gelderse Vallei.
Deuteronomium 33:19 Zij zullen de volken tot den berg roepen; daar zullen zij
offeranden der gerechtigheid offeren; want zij zullen den overvloed der zeeën
zuigen, en de bedekte verborgen dingen des zands.
Jeremia 33:6 Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en zal
henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid.

De zegen van Izaak aan Jakob, en van Jakob aan zijn zonen:
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Genesis 27:27 En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk
zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als
de reuk des velds, hetwelk JHWH gezegend heeft.
28 Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der
aarde, en menigte van tarwe en most.
29 Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u nederbuigen; wees
heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u
nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij
gezegend!
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.
Ezechiël 36:6 Daarom profeteer van het land Israels, en zeg tot de bergen en
tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen: Zo zegt JHWH: Ziet, Ik heb
in Mijn ijver en in Mijn grimmigheid gesproken, omdat gij den smaad der
heidenen gedragen hebt;
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.

Wanneer de planeet Nibiru ons zonnestelsel binnenkomt en een aantal
banen rondom de aarde zal draaien, zie Jesaja 28, zal dat heel wat teweeg
brengen op aarde. Oude bestaande bergen, bergruggen en heuvels zullen
wegzakken in de aarde, waardoor ergens anders weer nieuwe bergen zullen
ontstaan. Wanneer men een ballon op een bepaalde plek indrukt, zal er
ergens anders een bult ontstaan. Zo ook met de aarde. Dit wordt o.a. in
Jesaja 40:4 aangegeven. De berg Sion die zal ontstaan is gelijk aan de
tweelingziel van JHWH, aan Orion. Voorheen hebben de Annunaki’s de
Orion op aarde geprojecteerd in Egypte te Gizeh. Nederland wordt door de
Mercatorprojectie aangewezen via de Grote Piramide te Gizeh als het
toekomstige evenbeeld van Orion. Nederland is de tweelingziel van Orion,
van de Uhr-ahn of Oude van dagen, van JHWH. Het begrip ‘tweelingziel’
kunt u lezen wat dat inhoudt in de brochures 590 en 596.
Ook Berry Vincenta geeft er een definitie van, zie zijn website.
JHWH heeft een zeer grote overvloed beloofd aan Jakob en de twaalf
stammen. Die overvloed is in ons land, en in de blanke westerse volkeren
duidelijk aanwezig, hoewel de Kaïn en Edom-nakomelingen daar beslag op

16

Metamorfose 2012 o.a. Nederland

no 593

hebben gelegd. Wij zullen bevrijdt worden van deze parasieten en in de
volkomen overvloed delen in de nabije toekomst. De kosmische
gebeurtenissen tonen aan dat het zeer nabij is. Dan zullen wij het nieuwe
Sion zijn, de Berg Gods, vanwaaruit de Wet zal uitgaan.
De Berg Sion en het komende nieuwe tijdperk
De planeet Nibiru komt eenmaal in de 3600 jaar ons zonnestelsel binnen in
tegengestelde draairichting van onze planeten. Wanneer Nibiru zijn banen
gaat draaien in ons zonnestelsel, heeft hij naast zich aan beide zijden 6
hemellichamen. Vanaf buitenaf gerekend is Nibiru zelf de 6e planeet in
volgorde, en aan de binnenzijde eveneens 6 planeten. Dan ontstaat het getal
666. Dat getal 666 is een mensengetal, en is een getal van het beest.
Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het
getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is
zeshonderd zes en zestig.

Er zijn drie wetenschappers die de Nobelprijs ontvingen doordat zij
koolstofatomen konden manipuleren. Koolstof is de basis van alle bekende
levensvormen op aarde. Grafeen is een uiterst dunnen vorm van koolstof.
Met grafeen kan men ongekende dingen doen, zodat onze levens er flink
door gewijzigd worden. En daar is de moderne wetenschap dan ook heel
druk mee. Alles draait dan ook bij hen om koolstof als de belangrijkste
bouwsteen van alle leven. Ongeveer 99% van alle koolstof bestaat uit
Carbon-12. De isotoop van Carbon bestaat uit 6 protonen, 6 elektronen en
6 neutronen. Dus weer dat getal van een mens én van een beest.
Ons menselijk DNA bevat 5 elementen,
waaronder Carbon-12. Waterstof, helium en
zuurstof zijn gasvormen, en Carbon-12 is een
vaste vorm, die tezamen de meest aanwezige
elementen vormen in ons universum. In ons
lichaam zijn Carbon-12 en zuurstof de meest
aanwezige elementen. Vandaar dat Carbon-12
voor ons fysieke bestaan zo belangrijk is. Het
getal 666 wijst duidelijk naar koolstof, naar
Carbon als de materiele basis van ons bestaan. Door middel van Carbon-12
zijn wij verbonden aan alle verdere bestaande materie in het universum.
Duidelijk is, dat wanneer er veranderingen gaan plaatsvinden in Carbon-12,
het voor ons lichaam én voor onze geest van grote invloed zal zijn. Carbon
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is namelijk te beïnvloeden, te wijzigen. Wanneer die wijzigingen komen,
zullen wij naar een hogere dimensie overgaan en bovennatuurlijke krachten
verkrijgen.
Wetenschappers hebben Carbon-12 reeds kunnen wijzigen in Carbon-7, dat
is Carbon waarvan de isotoop 6 elektronen, 1 neutron en 6 protonen bevat,
dus 616. Carbon-7 heeft de mogelijkheid een bovennatuurlijk veld rond
zich heen te scheppen. In onze hersenen kan Carbon-12 omgezet worden
tot Carbon-7, wat een soort gloed of halo rondom ons hoofd schept. In een
laboratorium is Carbon-7 heel moeilijk aan te maken, maar in een
deeltjesversneller zoals van CERN en Fermilab kan dat wel. Nu wordt het
ons duidelijk waarmee men aldaar bezig is, en waarom men (de illuminati)
er miljarden tegenaan gooien om deze deeltjesversnellers te bouwen. Men
wil via deze technieken aan Carbon-7 komen om de metamorfose niet te
missen die men anders zal mislopen tijdens het komende Galactische Kruis
op 21-12-2012. Zie op internet: www.reuzenplaneten.nl/info
Leonardo da Vinci heeft via zijn schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ reeds
het getal 616 aangegeven. Aan de linkerkant en aan de rechterkant van de
Jezusfiguur zitten 6 apostelen, dus 6-1-6. Vanaf oude tijden zijn
benamingen als kundalini, metatron en Christus begrippen om ermee
zogenaamde ‘lichtvoertuigen’ aan te duiden, voor een geestelijke of
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s p i r i t u e l e
hemelvaart
( as centie). De
christelijke kerk
heeft van deze
christuskracht een
verhaal gemaakt
waarin Jezus
wordt voorgesteld
als Christus,
waarbij het zou
gaan om een historisch persoon. Het betrof echter een mythe, een heen
wijzing naar de metamorfose van Carbon-12 naar Carbon-7, de verlichting
van ons derde oog en besnijdenis van ons hart.
Momenteel zitten wij in het overgangstijdperk om vanuit de 3e dimensie
over te gaan naar de 5e, de komende Gouden Eeuw van het Rijk Gods. In
dat Rijk zal alles nieuw worden en zullen wij in grote overvloed en vrede
leven. Er zal een grote transmutatie plaatsvinden, innerlijk en uiterlijk. De
mensen die de grote komende crisis zullen overleven -en dat zullen er niet
zo heel veel zijn, aangezien er in Jesaja over 1/10e deel wordt gesprokenzullen van een zelfgerichte en bedrieglijke samenleving overgaan naar een
liefdevolle en onbaatzuchtige maatschappij.
De zon zal de bron zijn waardoor de metamorfose of omvorming zal
plaatsvinden. De zon zal het Carbon-12 in ons DNA tot Carbon-7
omzetten. Hierdoor zullen wij de komende poolwisseling kunnen
overleven. Het getal 666 is eeuwenlang gehouden als het getal voor het
toppunt van goddeloosheid. Het blijkt nu dat het getal 666 wijst naar de
Goddelijke harmonie in het universum, en het de sleutel vormt tot ons
fysieke en nieuwe bestaan na de poolwisselingen. In het boek van Harry
Hinde "The Divine Harmony" wordt dit alles goed en begrijpelijk
uiteengezet. Hinde zet tevens uiteen dat de wereld en veel grote steden in
harmonie met het getal 666 zijn gebouwd, wellicht intuïtief. Hinde ziet het
getal 666 als het Goddelijke getal dat tot aan de kern van ons gehele
bestaan reikt. In de leylijnen van de aarde en uitlijningen van monumentale
bouwwerken en dergelijke blijkt dat het getal 666 een grote rol heeft
gespeeld. Leylijnen zijn energielijnen in en op de aarde.
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Het atoommodel van Carbon
Protonen staan voor materie, elektronen staan voor spirit, geest. Neutronen
vormen een communicatie tussen elektronen en protonen. Carbon-12 bezit
dus 6 elektronen, 6 neutronen en 6 protonen, en Carbon-7 bezit 6
elektronen, één neutron en 6 protonen. Wij leven op een waterplaneet en
ook ons lichaam bevat ongeveer 80% water. Door de transformatie van
ons huidige fysieke lichaam van Carbon-12 naar Carbon-7 (een
lichtlichaam) zullen wij een stuk minder water bevatten. Ons lichaam is
een microkosmos, wat een reflex is van de macrokosmos.
Alle
veranderingen die in ons fysieke lichaam tijdens de komende Poolwisseling
en het Galactische Kruis zullen plaatshebben, zijn indicaties voor de grote
veranderingen die er tegelijk in het universum zullen plaatsvinden. Onze
zintuigen zijn momenteel nog afhankelijk van ons bestaan in het Carbon12-lichaam. Vandaar de beperktheid waarmee wij leven en werken. In de
komende transformatie en overgang naar de 5e dimensie verwachten
deskundigen dat wij 48 chromosomen zullen krijgen en een fysieke 12DNA-streng, met daarbij een etherische 10-DNA-streng. We wachten het
maar met geduld af wát onze Schepper voor ons in petto heeft. Dat het iets
geweldig groots zal zijn, behoeft geen nadere uitleg.
Ook onze inwendige motor zal gewijzigd worden. Ons huidige bio-systeem
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is gebaseerd op suikervoeding van de cellen, maar dat zal overgaan tot een
vloeibaar licht systeem, gebaseerd op cristalline, wat men een
‘lichtlichaam’ noemt.
Carbon-7 was tot nu toe niet
ontdekt als isotoop2. Carbon7 heeft -net als ijzer- de
mo ge l i j kh e i d o m e e n
hyperdimensionaal veld om
zich heen te trekken. Op deze
wijze kan Carbon-7 onze
gedachten versterken, wat te
zien is in een gloed of halo
rondom ons hoofd. Die halo
is het gevolg van de
verhoogde aanmaak van neutronen. Carbon-7 muteert echter zeer snel terug
naar een meer stabielere vorm van materie. Echter, in de komende 5e
dimensie is Carbon-7 wél stabiel. Tijdens het komende Galactische Kruis
op 21-12-2012 zal de aarde een hogere frequentie of lichtstraal ontvangen
die uit het Galactisch Kruis voortkomt. Door deze frequentie wordt onze
zon superhoog geladen, waardoor Carbon-12 omgezet wordt in Carbon-7.
Carbon-12 laat een beperkt licht in onze cellen toe. Onze cellen kunnen
niet meer licht bevatten. Carbon-7 en de cristalline of silicon moleculen
kunnen wel veel meer licht bevatten. Een cel heeft in het midden een

2

Isotopen zijn atomen van hetzelfde chemische element, en dus met
hetzelfde aantal protonen, waarin het aantal neutronen verschilt. Volgens gangbare
modellen bestaat een atoom uit een kern met daaromheen een wolk van elektronen.
De kern bestaat uit een aantal protonen en een aantal neutronen. Het aantal protonen
bepaalt het atoomnummer van het element en ook de chemische eigenschappen. Het
aantal neutronen bepaalt onder meer de stabiliteit van de kern en, samen met het
aantal protonen, de atoommassa. Twee atomen met hetzelfde aantal protonen maar
een verschillend aantal neutronen noemen we twee isotopen van hetzelfde element.
Wanneer de elementen niet gespecificeerd worden, wordt van een nuclide gesproken.
De term is een samentrekking van twee Griekse woorden: isos (gelijk) en topos
(plaats). Hiermee wordt benadrukt dat verschillende isotopen van hetzelfde element
dezelfde plaats innemen in het periodiek systeem.
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nucleus, een kern, die uit een DNA-molecule is gemaakt. DNA bevat de
blauwdruk van genetische instructies om cellen te bouwen, wat we genen
noemen. Een gen is in de biologie een discrete eenheid van erfelijk
materiaal, waarmee organismen erfelijke eigenschappen doorgeven aan
hun nageslacht. Genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit
stukken DNA. Alle genen samen bepalen het functioneren van de cellen
waaruit het organisme is opgebouwd.
Ons DNA is opgebouwd uit twee strengen. Het is bekend dat ongeveer
90% van onze genen niet wordt gebruikt. Dat noemt men Junk-DNA. Ook
die hebben DNA-strengen, maar dan strengen die nog niet worden
gebruikt. In ons nieuwe lichtlichaam zal het junk-DNA worden
geactiveerd. Die activering geschiedt altijd tijdens een overgang van de
mensheid in een nieuw kosmisch tijdperk.
De zon als metamorfose-bron in 2012
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1661788/pg5
De huidige zon bezit in ons zonnestelsel 99% van alle massa, en 1%
draaimomentum. Omgekeerd bezitten de gezamenlijke planeten 1% van de
massa, en 99% van het draaimomentum. Met deze gegevens moet het
duidelijk zijn dat de zon op twee verschillende snelheden ronddraait. De
Maya’s en oude Egyptenaren
wisten dat de polen van de zon
in 37 dagen ronddraaien, en dat
de equator van de zon slechts in
26 dagen ronddraait.
De
planeten trekken aan de equator
van de zon, zodat de equator
sneller draait dan de polen. Elke
87 dagen haalt de equator de
polen van de zon in. Deze twee
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bewegingen van de zon zijn er de oorzaak van dat er zonnevlekken
ontstaan en andere gedragingen van de zon. De zon is een grote op
magnetisme gebaseerde generator, waarbij de planeten met hun
draaimomentum van 99% aan de zon trekken en het magnetisme van de
zon vervormen. Zo’n complete trekcyclus van de zon duurt dus 87 dagen,
waarbij de magnetische krachten in de zon geladen worden. Wanneer de
krachtlijnen hiervan vanuit de noord- en zuidpool van de zon zichtbaar
zouden zijn, lijken deze op een hakenkruis (swastika). Dit symbool is niet
door de nazi’s ontdekt, maar is veel en veel ouder. Wanneer één arm van
het hakenkruis zich over het oppervlak
van de zon voortbeweegt, passeert het
het magische getal van 19.45 graden
latitude, dat is de breedtegraad
(sommigen houden 19.47 aan, anderen
19.5). Op die plaatsen verschijnen dan
ook steeds de zonnevlekken. Het getal
19.45 is magisch, aangezien het het
punt is waar een merkaba het
oppervlak van een bol raakt. De bol is
in dit geval de zon.
19.45 is dus het centrale getal waar de zonnevlekken ontstaan op het
oppervlak van de zon. Deze zonnevlekken zijn voor wat we het ‘hart’ van
de zon noemen van groot belang om de zonne-activiteit te voeden, zoals bij
ons de hartslag het hart en leven voedt. Tijdens de 87 dagen-cyclus wordt
de druk op de zon steeds hogerop gevoerd, waardoor intern en extern een
magnetische druk wordt opgebouwd. Deze druk wordt door der 99%
draaimomentum der planeten veroorzaakt, en wel over een periode van
ongeveer 11.500 jaren. Wanneer deze druk de zogenoemde ‘magnetische
armen’ (zoals de swastika) van de zon verder buigen, passeren zij die 19.45
graden breedtegraad. Wanneer de krachten van de magnetische structuur
de zon steeds langer onder druk zetten, komt er op een zeker moment een
breekpunt. De oude culturen wisten dat nog, en in hun mythen wordt
hiernaar verwezen. Dat breekpunt is de indicator die aangeeft dat de poolen aardkorstverschuiving zal plaatsvinden, niet alleen op aarde, maar ook
in het zonnestelsel op de planeten. De planeten hebben immers ook allen
een magnetische structuur. Het één trekt het ander mee. Dus ook onze
aarde, die een magnetische generator is, zal er niet aan ontkomen. Alle
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planeten zijn met elkaars lot verbonden en vormen een éénheid. De
afgelopen 10.000 jaar is de magnetosfeer van onze aarde steeds zwakker
geworden. Wij naderen dus het breekpunt, waarbij de magnetische bol van
de zon zich zal uitzetten tot ver voorbij de banen van de binnen-planeten,
waar ook onze aarde zich bevindt. Wij komen er dan ook niet zonder
kleerscheuren af, wat heel duidelijk in Jesaja 24 en 28 is te lezen. Zie voor
meerdere afbeeldingen een artikel op:
http://boinnk.nl/blog/tag/patrick-geryl/
De illuminati weten dit ook en hebben immens grote steden in de aarde
gebouwd om zich aldaar te verbergen, zodat hun overlevingskans vrij groot
schijnt. Zij verwachten ook de poolwisseling en
aardkorstverschuiving, en de metamorfose van
Carbon-12 naar Carbon-7, ter verlichting van ons
lichaam en hogere bewustwording van onze geest.
De zonne kracht zal het menselijk DNA in
radioactief cristalline omvormen. Momenteel
vervallen er in ons lichaam per seconde reeds
7000 kalium- en koolstof-atomen, waarbij
radioactieve straling vrijkomt. Dat is nog niet
voldoende om onze huid te laten glinsteren, zoals
bij Mozes. Het nieuwe lichtlichaam zal wél die
uitstraling ontvangen.
Wanneer de kern van de aarde gaat draaien door de komende grote CME,
dat is de Coronal Mass Ejection, een grote magnetische ontlading van de
zon, dan zal het oppervlak van de aarde zich gaan bewegen. Dan zullen de
bergen zakken en zullen er op andere plaatsen bergen verrijzen, zoals wij
aan het begin van deze brochure hebben gezien. Het is niet exact
voorspelbaar hoe de aardkorst zich zal gaan bewegen. De Elektro
Magnetische Puls van de komende zeer grote zonne-uitbarsting, met het
omkeren van de magnetische polen van de aarde, kan ervoor zorgen dat
álle digitale software wordt verwoest, als ook de hardware. Geen
elektronica zal er meer werken. Men dient alles wat van blijvende waarde
is uit te schrijven en of te typen en printen.
http://www.youtube.com/watch?v=lQPGJSIq3ys
http://www.youtube.com/watch?v=i61nca8JAak&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=RcNmcw76H0w&feature=fvwrel
Licht
Niets in het universum lijkt constant, behalve de lichtsnelheid. Alles
wisselt en is aan veranderingen onderhevig. De fysieke wereld blijkt een
illusie te zijn. Op zich bestaat er zelfs geen materie, maar is alles energie.
En energie is onvernietigbaar. Materie kan in energie veranderen. Wat
Leonardo da Vinci exact met het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ voor
ogen heeft gehad, blijft een raadsel. Johannes dan wel Maria Magdalena
lijkt het licht te absorberen. Links onder van het schilderij zou de lichtbron
zijn, en dat doet heel vreemd aan. Maria Magdalena wijst de andere kant
op, zodat niet God het licht is. Het volle licht is niet te beschrijven, ook niet
uit te beelden. Maar wat wijst Maria Magdalena dán aan? Misschien gaat
het over de lichtsnelheid, die groter zal worden op en na 21-12-2012. Van
186.000 mijlen per seconde zal de lichtsnelheid naar 210.000 m/sec. gaan,
dat is van 299.800 km/sec naar 338.500 km/sec.
In de Grote piramide is de huidige lichtsnelheid op drie manieren
gecodeerd, zoals uit het artikel van W. Witteveen in Frontier mei/juni 2012
blijkt. De lichtsnelheid in vacuüm bedraagt 299.792.458 m/sec.
Er zijn drie wiskundige constanten, nl. Pi (3,14), en Phi (0,618) en het getal
van Euler (2,718). Deze drie mystieke constanten komen wij in de natuur
overal tegen. Dat toont ons aan dat de schepping het werk is van een zéér
hoge Intelligentie. De bouwers van de Grote Piramide moeten ook wel heel
knap zijn geweest, door
deze drie mysterieuze
constanten in één bouwwerk
te verwerken. Quartz
vibreert 786.000.000 maal
per seconde en wordt gezien
als het pure licht in massa.
CERN
heeft
in
samenwerking met de Opera
Detector in Gran Sasso te
Italië proeven genomen met
neutrino’s, die sneller dan
de lichtsnelheid zouden zijn
gegaan. Te CERN creëert
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men kleine zwarte gaten, om te kijken hoe de ‘dark matter’ reageert. Dat is
donkere materie.
De Bron van onze Levenskracht
Ons leven heeft een chemisch/elektrisch bestaan, fysiek én spiritueel.
Vanzelf dat alle leven voeding behoeft, zowel op fysiek als geestes-niveau.
Beide gebieden zijn weer van elkaar afhankelijk. De voeding van onze
levenskracht komt ergens vandaan. Wij hebben die levenskracht en de
voeding ervan niet in eigen beheer. Het is geen eigendom van ons. Ook is
er niemand op aarde die het ons kan geven. Geen enkele arts of
supergeleerde is in staat ons in leven te houden wanneer de levenskracht
ons verlaat. Die levenskracht is een gift van Boven, vanuit de hemel of
kosmos. De levenskracht wordt in ons op peil gehouden o.a. door zuurstof.
De zuurstof zit in de lucht die wij inademen. Zuurstof wordt geproduceerd
door bomen en planten via de fotosynthese van het zonlicht. Wij dienen de
zuurstof in ons te halen. Dat noemen wij adem-haling. Wij halen het dus
zelf door onze neus naar binnen, naar de longen, die het afgeven aan ons
bloed. Om adem te kunnen halen vereist kracht, energie. Die energie komt
gedeeltelijk uit ons voedsel, maar is meer de levensvonk of het elektra in
ons, wat wel het ‘zilveren koord’ wordt genoemd. Deze levenskracht is
dus niet ons eigendom. Ze zal eens weer van ons wijken bij het sterven. Ze
komt uit de kosmos als sterren-energie. Het woord sterven wijst ernaar,
ster-ven, dat is dat onze levensenergie weer terugkeert naar de sterren.
Melatonine
Melanine is de chemische sleutel tot het leven. Melanine is een carbon
(koolstof) waarvan de naam afgeleid is van het Egyptische Ka-Ma-At, wat
hart of essentie betekent. Car-bon, waar bon
afkomstig is van Ba, dat is ziel, en On is Zon.
Carbon betekent dus ziel-essentie, hart en ziel
van de hemelse sferen, van de zon, de zwarte
ziel of dark matter, donkere materie. Het
zonlicht gaat door 7 aard-atmosferen (de
dampkring): 1. de lithosfeer, 2. de troposfeer,
3. de stratosfeer, 4. de mesosfeer, 5. de
magnetosfeer, 6. de ionosfeer, 7. de biosfeer.
troposfeer - 0 - 6/18 km, temperatuur neemt
af met de hoogte
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stratosfeer - 6/18 - 50 km, temperatuur neemt toe met de hoogte
mesosfeer - 50 - 80/85 km, temperatuur neemt af met de hoogte
thermosfeer - 80/85 - 640-700 km, temperatuur neemt toe met de hoogte
exosfeer - 700 tot 800 km
Deze atmosfeerlagen werken als een prisma, om het zonlicht te breken in 7
kleuren, stralingen en frequenties.
Melanine komt van het Egyptische Kam-Wer, wat zoveel betekent als
verborgen zwarte substantie. Melanine wordt door de pijnappelklier
afgescheiden en bestaat uit twee vormen, nl. 1. als nachtschaduw, en 2, als
serotonine bij daglicht. Melatonine is goudgeel van kleur. Het land Kanaän
was voor Israel het beloofde land, dat van melk en honing zou vloeien, wat
neerkomt op de beschrijving van overvloed aan melatonine. Melatonine
wijst aldus naar de legendarische figuur Melchizedek, koning der
gerechtigheid en vrede. Abraham gaf hem 1/10e deel van de buit. Dat wijst
naar de 10% van onze hersenen die momenteel actief is. De overige 90% is
non-actief, wat wijst naar het alter-ego van Abraham en zijn nageslacht.
Duidelijk is dat 100% de volle gift is die wij zullen ontvangen in de
komende nieuwe tijd, het Rijk Gods en het herstel van alle 12 stammen,
tijdens de 5e zonne passage, of het Galactische Kruis op 21-12-2012. Dan
gaan wij over van carbon-12 naar carbon-7, het hoogst bereikbare. De
vijfhoek is hiervan een symbool, die de cirkel het dichtst benadert. Het
getal 666 is een mensengetal aangezien wij op de 6e dag zijn geschapen uit
de stof der aarde, wat naar Carbon-12 wijst, en het hoogst bereikbare wat
wij in dit tijdvak kunnen verkrijgen, wat slechts 10% is van het geheel.
Een elektrische lamp zoals wij die kennen geeft ongeveer 10% van z’n
energie aan licht, en 90% gaat aan weerstand/warmte verloren. En 90%
van onze lichaamswarmte verdwijnt via de top van ons hoofd, en 10% blijft
van onze lichaamsenergie in ons lichaam beschikbaar. Verder bestaat 90%
van onze hersenen uit water, en 10% uit andere stoffen. De pijnappelklier
reduceert de productie van melatonine overdag tot 10% serotonine, en
voert de productie van melatonine in de nacht op tot 90%
Het grote universum heeft een 10% zichtbaar lichtspectrum, hetwelk van
de planeten en sterren afkomstig is, en 90% is onzichtbare donkere materie.
Donkere materie is niet zwart, maar is onzichtbaar voor ons oog. Het is
materie wat geen licht reflecteert, o.a. Ultra-Violetstraling. Melatonine is
alzo de verborgen poort naar de hemel, naar het bovennatuurlijke, het
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Goddelijke, zoals de naam Babel wijst naar de poort des hemels. Bethel is
het huis des hemels. Daar komt onze levenskracht vandaan.
Dark matter - donkere materie
Wij mensen gebruiken ongeveer 10% van onze hersenen. De overige 90%
ligt braak, nl. het rechter creatieve deel, wat de naam draagt van Mel - Chi
- Sedek. Die donkere ongebruikte rechterzijde van onze hersenen verkeert
in duisternis, in het onbewuste. In die duistere massa van onze hersenen
liggen grote schatten verborgen. Daar wijst o.a. Jesaja 45 naar toe. Het is
een geweldig hoofdstuk, dat ons de werkwijze van JHWH bekend maakt.
Lees het eens aandachtig na:
1 Alzo zegt JHWH tot Zijn gezalfde, tot Cores, wiens rechterhand Ik vat,
om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen; en Ik zal de lendenen
der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de
poorten zullen niet gesloten worden:
2 Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken;
de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken
slaan.
3 En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de
verborgene rijkdommen; opdat gij moogt weten, dat Ik JHWH ben, Die u
bij uw naam roept, de God van Israel;
4 Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israels, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep
u bij uw naam, Ik noemde u toe, hoewel gij Mij niet kendet.
5 Ik ben JHWH, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u
gorden, hoewel gij Mij niet kent.
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er
buiten Mij niets is, Ik ben JHWH, en niemand meer.
7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en
schep het kwaad, Ik, JHWH, doe al deze dingen.
8 Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van
gerechtigheid; en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en
gerechtigheid te zamen uitspruiten; Ik, JHWH, heb ze geschapen.

In die donkere massa in onze hersenen ligt een zeer grote schat verborgen.
Die schat ligt te wachten op activering, op wat in vers 8 het ‘druppen van
de hemelen’ wordt genoemd. Dit wijst naar de opening of activatie van ons
derde oog, de pijnappelklier. Opvallend dat de Ark des Verbonds ook in
het donker stond, in het Heilige der Heiligen. Daarin lag de Wet. En die
wet staat ook in ons binnenste, in ons hart, zodat we hem leren zien door

28

Metamorfose 2012 o.a. Nederland

no 593

middel van ons derde oog, ons verlichtte verstand. Zie de brochures 407,
408 en 409 over ons 3e oog. In het duister gebeurt er wel degelijk iets.
JHWH formeert het licht, én Hij schept de duisternis. In het donker
produceert namelijk onze pijnappelklier melatonine. De naam melatonine
komt van Mel - Aton - in. Dat wijst naar mel(k) van Aton, de zwarte zon.
Mel(k) is een vloeistof, en melatonine is een vloeistof die door de
pijnappelklier wordt geproduceerd. Mel-chi-sedek dat is de melk of
vloeistof in ons 3e oog waardoor wij recht
van aard (rechtvaardig) worden. (Chi is in
oud-Egypte de ka, de geest). Dat blijkt
ook duidelijk uit Jesaja 45, zoals hierboven
beschreven. Melatonine is de chemische
sleutel tot het leven, tot het goede en tot
vrede en gerechtigheid! Het is dan ook
van groot belang dat het voldoende wordt
aangemaakt in ons derde oog. Duisternis is
dus niet niets, maar is een Goddelijk
principe in het universum, om erdoor tot het volle licht te geraken. In de
duisternis wordt de ‘melk’ aangemaakt die tot het waarachtige leven leidt!.
De zwarte gaten in het universum zijn er dan ook niet voor niets. In het
Egyptisch is zwart ‘kam’ of ‘khem’. Hiervan komt het woord ‘chemie’.
Khem - chem - chemie. Koolstof (carbon) is meestal zwart, wat in alle
levende materie aanwezig is. In de fysica is een zwart lichaam een perfecte
opslokker (absorbeerder) van alle vormen van lichtgolven, wat dit licht kan
omvormen van negatieve tot positieve deeltjes. Men noemt dat ‘zwartelichaamsstraling’, wat werkzaam is in het elektron in een atoom. Het
elektron is verantwoordelijk voor alle veranderingen in materie. In een
zwart gat heeft het elektron álles in zijn bezit, waar het zwarte fotonen
wijzigt met andere elektronen. Wanneer wij het elektron zien als de drager
van ons geheugen, dan blijkt wel dat het elektron élk ding in de ganse
schepping heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt. Deze zwartheid (dat is
niet gelijk aan de duisternis zoals wij die b.v. ‘s nachts kennen) staat aan
alle golflengtes een perfecte ontvangst toe. De zogenaamde ‘Triple State of
Blackness’ is een Goddelijk principe in de schepping, wat wijst naar de
zogenaamde ‘Dark Matter’, donkere materie en energie, of te wel melaton-in, melatonine.
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Melatonine is de super absorbeerder van alle
energie. Het geeft ons de mogelijkheid om ons
lichaam direct te verbinden met de Godsenergie, wat de bron is van álle energie.
Duidelijk is dat melatonine verantwoordelijk is
voor alles wat bestaat, zowel materieel als
geestelijk. Zonder melatonine zou er geen
menselijke samenleving kunnen bestaan. Bij
gebrek eraan ontstaat er kwaad, en bij voldoende aanmaak ontstaat er
rechtvaardigheid, goed. De pijnappelklier maakt tussen 11 uur in de avond
en 7 uur in de morgen deze ‘mel’(k) aan in de pijnappelklier. Opvallend is
dat de meeste blanke mensen op aarde -wel meer dan 80-90% niet
voldoende melatonine kunnen aanmaken, zodat hun 3e oog erdoor geopend
kan worden. De oorzaak is o.a. dat de pijnappelklier bij hen tijdens hun 7e
jaar reeds verkalkt werd. Bij Afrikanen in die verkalking slechts 5-15% en
bij Aziaten 15-25%. Via bepaalde geluiden en via frequenties zou er
genezing kunnen optreden. Rond de pijnappelklier liggen 12 paar zenuwen
(cranial nerves) die men de naam ‘Master Gland’ (hoofdklier) heeft
gegeven. Verschillende mythen wijzen naar deze 12 paar zenuwen rond de
pijnappelklier, zoals de mythe van Jezus en de 12 apostelen, en de mythe
van King Arthur en de 12 ridders. Ons 3e oog is in werkelijkheid ons 1e
oog, de inwendige zon, die langs de 12 dierenriemtekens draait.
Te CERN in Genève produceert men kunstmatig zwarte gaten en dark
matter, dus melatonine, om erdoor tot Carbon-7 te
komen.
De illuminati en consorten die van de
Anunnaki’s afstammen, kunnen de energie die ontstaat
tijdens de komende poolwisseling en het Galactische
kruis, niet gebruiken om te overleven, om de
metamorfose te ondergaan, vanwege gebrek aan
innerlijke piëzo, ontstekingskracht. Vandaar dat zij er
miljarden voor over hebben om op kunstmatige wijze de
hand te kunnen leggen op de Gods-energie, de christos-kracht (syntropy),
om te overleven.
Wat God voor Jakob heeft weggelegd als erfenis, tracht de Kaïn-Ezaubende op kunstmatige wijze te roven, zich wederrechtelijk toe te eigenen.
Dit is het wat er zich vandaag de dag afspeelt in deze wereld, waar het
einde van deze eeuw aan Ezau is, en de toekomende eeuw aan Jakob. De
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duisternis van Ezau heeft het licht van Jakob niet kunnen uitblussen, maar
integendeel juist aangewakkerd. Geprezen zij de Naam van JHWH!
Wij gaan over naar een totaal nieuw tijdperk, de nieuwe hemel en nieuwe
aarde, waar het geen nacht meer zal zijn. Dus zal er ook geen melatonine
meer aangemaakt hoeven te worden. Ons derde oog zal alsdan geheel
verlicht zijn. De duisternis zal wijken, en wij zullen ons voor altoos in het
Goddelijk licht mogen verheugen.
Openbaring 21:23 En de stad (het Nieuwe Jeruzalem) behoeft de zon en de
maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods
heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de
koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal
geen nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet,
en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des
Lams.
22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der
zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als
koningen heersen in alle eeuwigheid.

In brochure 609 willen wij
dieper ingaan op de
pijnappelklier, ons 3e oog, dit in
verband met de 5e
zonnepassage, levenskracht en
zwarte Zwaan (dark matter).
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Toelichting:
Wat is Koolstof? Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken Koolstof / Carbonium
Koolstof is een scheikundig element met symbool C en atoomnummer 6. Het is een
niet-metaal dat in verschillende modificaties voorkomt. Eén daarvan is een kleurloze
halfgeleider, een andere een zwart halfmetaal.
Ontdekking: Koolstof werd al in de prehistorische oudheid ontdekt en gebruikt in de vorm
van houtskool, dat bereid werd door organisch materiaal (meestal hout) te verhitten in een
zuurstofarme omgeving. Het Engelse carbon is dan ook afgeleid van het Latijnse woord
voor houtskool.
Ook diamanten, die een andere allotrope vorm van koolstof zijn, zijn sinds lang bekend. Pas
sinds enkele decennia is het mogelijk deze synthetisch te vervaardigen. Fullerenen, de derde
allotrope vorm, werden in de jaren '80 bij toeval ontdekt.
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De koolstofkringloop is de bekendste biogeochemische kringloop en beschrijft alle
processen waarmee het element koolstof door het systeem Aarde circuleert. De
koolstofkringloop beschrijft onder andere wat er gebeurt met door mensen uitgestote
koolstofdioxide in de atmosfeer. Omdat koolstofdioxide een belangrijk broeikasgas is,
vormen de onduidelijkheden binnen de koolstofkringloop een belangrijk onderzoeksterrein
binnen de biochemie, geochemie en klimatologie.
Door de fotosynthese van planten wordt CO2 uit de lucht vastgelegd in planten in de vorm
van koolhydraten. Een klein deel hiervan komt weer vrij door dissimilatie van de plant. (zie
verder: Kortlopende organische kringloop).

